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Spoluvytváření
vhodných
podmínek pro
fungování rodin
v Libereckém
kraji

či semináře pro učitele autoškol a taktéž prezentace dopravní bezpečnosti
pro veřejnost.3
Třetím opatřením je Podpora a rozvoj bezbariérových přístupů u kulturních

zařízení,

jehož

cílem

je

zpřístupnit kulturní zařízení rodinám
s dětmi a hendikepovaným osobám.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se snaží toto opatření
prosazovat u kulturních příspěvkových
organizací LK a tím motivovat i ty ostatní. Jedná se o Krajskou vědeckou kniho
vnu v Liberci, Oblastní galerii Liberec,

V předchozích dvou číslech zpravodaje

na vytvoření kvalitní infrastruktury pro

Muzeum Českého ráje v Turnově,

Rodinám jsme vám již představili první

sportovce a cyklisty. Peníze z programů

Severočeské muzeum v Liberci a Vlas-

dvě priority rodinné politiky (Subjek-

jsou určené na opravy a budování cyk-

tivědné muzeum a galerii v České Lípě.

ty rodinné politiky a Slaďování rodin-

lostezek, zřizování pruhů pro cyklisty

Hlavní budovy všech těchto pěti kul-

ného a pracovního života), které jsou

nebo budování stále více oblíbených

turních příspěvkových organizací LK

zakotveny ve Strategickém plánu

terénních cyklistických stezek v Libe

jsou již téměř bezbariérové.

rodinné politiky Libereckého kraje

reckém kraji. Finanční podporu je

pro období 2019-20231. V tomto čísle

možné získat také na přípravu projek-

vám bude představena v pořadí třetí

tů.2

Podpora zdravého životního stylu

priorita, kterou jsou Podmínky pro

rodin je čtvrtým opatřením a obsa-

rodiny. Hlavním cílem této priority je

huje vícero aktivit. Za odbor školství,

podmínek

Prevence v oblasti bezpečné do-

mládeže, tělovýchovy a sportu lze

pro fungování rodin s dětmi v těch nej

pravy je v pořadí druhým opatřením

zmínit dotační program na podporu

spoluvytváření

vhodných

důležitějších oblastech. Podpora kraje

a představuje podporu systematické

sportovní činnosti dětí a mládeže ve

se zaměřuje na vytváření příznivého

dopravní výchovy a realizaci akcí pre-

sportovních organizacích a také projekt,

klimatu pro rodiny a na vhodné nas-

ventivného charakteru (Dny s do-

který umožňuje zajistit stravování ve

tavení materiálně-technické základny

pravní výchovou, Týden bezpečnosti).

školských zařízeních dětem ze sociálně

v dílčích oblastech. Jedná se o souhrn

Liberecký kraj (dále jen „LK“) podporu-

a ekonomicky slabých rodin. V případě

šesti opatření, která se dotýkají oblastí

je dopravní výchovu na dětských do-

odboru zdravotnictví se jedná o podpo-

jako je zdraví, kultura, doprava, škol-

pravních hřištích formou dotace a hradí

ru aktivit v rámci Zdravotní politiky LK.

ství, mezigenerační vztahy či primární

dopravu žáků 4. tříd základních škol na

Jako příklad lze uvést podporu zdravotní

prevence a na jejich plnění se podílí

dopravní hřiště. Díky zajištění dopravy

gramotnosti rodičů (kampaně, osvětové

všechny spolupracující odbory Kraj

dětí na dopravní hřiště ze strany LK je

materiály ke zlepšení zdravotního stylu

ského úřadu Libereckého kraje v oblasti

účast dětí na výuce dopravní výchovy

rodin), či podporu pohybových aktivit

rodinné politiky.

dlouhodobě přes 90 %. LK spolupořádá

pro děti a dospělé (Dny zdraví, Týdny

oblastní a okresní kola Dopravní soutěže

pohybu hrou apod.). Zdravým životním

mladých cyklistů a dále pořádá krajské

stylem rodin s přesahem do ekologické

První opatření Rozvoj cyklostezek

kolo. Mezi další aktivity LK zaměřené na

výchovy se zabývá odbor životního pros-

reaguje na rostoucí trend rozvoje cykli-

prevenci v oblasti bezpečné dopravy

třední a zemědělství. Prostřednictvím

stické dopravy, která se těší stále větší

spadá také podpora dopravní výchovy

dotačního programu Podpora ekolog-

oblibě. Proto se Liberecký kraj zaměřu-

v rámci školních vzdělávacích plánů,

ické výchovy a osvěty mohou žadatelé

je prostřednictvím dvou dotačních pro-

dále kurzy bezpečné jízdy jak pro mladé

získat finanční prostředky například na

gramů spadajících pod odbor dopravy

a začínající řidiče, tak i pro motocyklisty

provoz a vylepšení středisek ekolog-
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ické výchovy, lesních mateřských škol /

ze tří oblastí prorodinných aktivit, na

vztahu ke společenským institucím

klubů, či jiných ekocenter. Poslední akti

které lze od roku 2020 žádat o finanční

(záškoláctví, nedokončení studia apod.),

vitou v rámci tohoto opatření je tvorba

podporu z rozpočtu LK v rámci indi-

rizikové zdravotní návyky, rizikové sexu

osvětových materiálů pro kampaně

viduální dotace v oblasti rodinné poli-

ální chování atd. V rámci primární pre-

k udržitelnému rozvoji, ochraně a pod-

tiky. V roce 2020 bylo na podporu mezi-

vence není opomenuta ani oblast bez-

poře zdravého životního stylu (včet-

generačního soužití zaměřeno 7 z 10

pečnosti na internetu, která v současné

ně zdůraznění podpory rodiny a role

došlých projektů. Více informací o jed-

„internetové době“ stále více nabývá na

rodičů)

dotačního

nom z nich se můžete dočíst v článku

významu. A proto je i LK jedním z krajů,

programu Místní agenda 21. Ten spadá

„Dotace kraje na podporu prorodin-

který je zapojen do projektu Kraje pro

pod odbor regionálního rozvoje a ev-

ných aktivit a příklady dobré praxe.“

bezpečný internet, jenž nabízí vzdělání

prostřednictvím

ropských projektů.

a informace v IT bezpečnosti nejen pro
děti, ale i rodiče, seniory či odborníky.4
Poslední opatření spočívá v Podpoře

Prostřednictvím dotačního programu

Přestože se pilotní Strategický plán

specifické

prevence.

Podpora preventivních a léčebných

rodinné

politiky

zabývá

primární

především

Prostřednictvím dotačního programu

projektů odboru zdravotnictví je cíleno

rodinami s dětmi, neopomíjí ani pod-

Specifická primární prevence rizikového

na zvyšování kvality života a zdravot-

poru rodiny v širším pojetí. Podpora

chování

ního stavu obyvatel LK.

budování mezigeneračních vztahů

tělovýchovy a sportu jsou finančně pod-

tak představuje páté opatření, kterým

porovány aktivity zaměřené specificky

se zabývá odbor sociálních věcí. Aktivi

na předcházení nebo eliminování jed-

ty nestátních neziskových organizací na

notlivých forem rizikového chování jako

Kamila Tůmová,

zvýšení mezigenerační sounáležitosti

je např. násilné chování a šikana v kolek-

koordinátor rodinné politiky

a posílení rodinných vazeb jsou jednou

tivu, kyberšikana, rizikové chování ve

odboru

školství,

mládeže,

Dostupný na: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/id:1028969/lastUpdateDate:2018-09-10+15:54:48/image.jpg
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Aktuální mapka strategické sítě cyklodopravy v Libereckém kraji dostupná na: https://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1092039/2021-
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03-03%2012:50:30.000000
Roční plán činností BESIP Libereckého kraje 2021 dostupný na: https://doprava.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1091018/2021-02-11%20
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16:34:55.000000
Více informací na www.kpbi.cz
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ROZHOVOR

Závislost
a bezpecnost
detí na internetu

se internetu týče. Možná to zní provokativně, ale podle mne jde spíše
o naplnění nudy, tudíž hledání jakékoli
zábavy. Mnohdy se děti z bodu A dostanou do bodu Z, ani neví jak. To se týká
jak tématu, tak množství stráveného
času. Výsledkem takto tráveného času
bývá možná pouze vizuálně uspokojivý,
povrchní pocit – ale, jak již bylo zmíně-

Současná generace dětí je zvyklá trávit

zamezit tomu, aby děti nepřekročily

no, nic moc z toho není. Rozdíly u kluků

velkou část svého volného času na

„zdravou míru“ trávení času na inter-

a holek se dají tematicky rozdělit na

internetu.

pandemie

netu a nestaly se na něm závislými. Na

oblast sociálních sítí a počítačových her.

COVID-19 se tento čas znásobil nejen

tyto a další otázky související s prob-

Každý si může tipnout, které pohlaví

díky protiepidemickým opatřením, ale

lematikou závislosti a bezpečnosti dětí

co zajímá, i když i to se v dnešní době

především díky přechodu na on-line

na internetu odpoví výkonný ředitel

již prolíná. Někdy se to zdá možná

výuku. O to více nyní nabývá na důleži-

a vedoucí primární prevence organi-

náročné, ale určitě stojí za to děti mo-

tosti prevence bezpečnosti na inter-

zace Maják o.p.s., Mgr. Jan Molnár.

tivovat do společného času v rámci

S

příchodem

netu. Mnozí rodiče, aby uchránili své

rodiny a zájmových kroužků.

děti před nástrahami online světa, řeší

Co dnešní generace dětí na inter-

základní otázku, zda vůbec dát dětem

netu nejvíce zajímá? Jsou rozdíly

Existuje nějaká věková hranice, od

přístup na internet a případně od kolika

v rámci pohlaví?

kdy je vhodné dát dětem přístup na
internet? Je realita jiná?

let. A pokud už se rozhodnou umožnit
dětem přístup na internet, tak vyvstává

Kdybych

další otázka, jak své děti ochránit před

odpovědět, napadá mě, že děti v dnešní

Tady se dá říci, že na seminářích s rodiči

případnými nástrahami internetu či jak

době nezajímá už téměř nic, zvláště co

každý rodič ví, kdy by to bylo správné,

rodinám

měl

za

sebe

upřímně

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje
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MAJÁK o.p.s.

době je problémem distanční výuka,

Pravidel je spousty, na internetu existují

kde by se hodilo čas strávený v online

určitá pravidla typu „desater“. My v Ma-

Posláním MAJÁKU je napomáhat

prostoru kompenzovat časem na čer-

jáku se snažíme zdůrazňovat pravidla

při řešení rizikového chování

stvém vzduchu. To je nyní asi nejtěžší

nekontaktování cizích osob, nezveře-

rozšířeného mezi dětmi a mládeží,

úkol rodičů, brát děti ven a trávit s nimi

jňování informací o sobě a dobré zabez-

a to jak preventivním působením na

aktivně čas.

pečení profilů a přístupů. To vnímáme

základních školách, tak při řešení již

jako hlavní oblasti.

vzniklých rizikových situací pomocí

Jaký může mít na děti dopad, pokud

odpovídajících programů nebo vol-

se stanou závislými?

Co mohou rodiče udělat pro ochranu svých dětí před nebezpečím na

nočasových aktivit.
Ve své praxi se setkávám již s vyso

internetu?

Konopná 776/8, Liberec 14, 460 14

koškoláky, kteří nemají téměř žádné

778 533 195

záliby, dovednosti a vztahy, protože

Zajímat se. Možná to zní jednoduše,

právě trávili čas hraním her. Když tím

ale výchova by se měla promítnout i do

info@majakops.cz

člověk tráví veškerý svůj čas dospívání,

kyberprostoru. Stejně tak jako bychom

www.majakops.cz

poté rozkryje, že je závislý, a přestane

nepostavili dítě doprostřed náměstí

s tím, je potřeba mu pomoci ten čas

s tím, že si ho odpoledne vyzvedneme.

nahradit něčím smysluplným. To platí

Takže i když tomu třeba rodič nerozu-

i u mladších dětí. Těžké je, když rodiče

mí, stále je rodičem.

„symptomy“ rozkryjí později, což je pochopitelné. Děti jsou pak podrážděné

V tomto ohledu přeji všem rodičům

a už často negativně nastavené na jak-

dostatek času a síly naplňovat své vý

oukoli změnu. Ale opět stojí za to vytr-

chovné povinnosti.

vat.
Kde hledat pomoc?
S jakými hrozbami se mohou děti
na internetu setkat?
ale realita je opravdu jiná. Nechtěl bych
zde vymezovat nějakou hranici, protože
mám za to, že je to mnohdy o rozhodnutí rodičů, nehledě na doporučeném
věku u některých sociálních sítí. Chtěl
bych tímto povzbudit rodiče vytrvat,
cesta je náročná, ale výsledek stojí za
to! Kdybych měl odpovědět přesněji, bavíme se tady o tom, že když už je
mladší dítě na internetu, tak by to mělo

Určitě můžeme pomoci my, jak přes
e-mail, telefonicky nebo i osobně. Pak

Každého v dnešní době u této otázky

mě vždy napadá, že ve škole se nabízí

napadne oblast sexuality v měřítku,

třídní

jaké nabízí dokument pana Klusáka.

Samozřejmě tu také je Linka bezpečí,

Tahle problematika tu je ovšem už

rodinné

přes 10 let, jen s nástupem a dostup-

zařízení pro děti a mládež, např. NZDM

ností internetu se rozmáhá. Obecně

Zapes v Liberci (Maják Plus z.ú.). Tady

si myslím, že kontakt s cizí osobou na

bych se odkázal spíše na Katalog sociál-

internetu je pro děti určitou hrozbou,

ních služeb v Libereckém kraji.

učitel

či

poradny

metodik
či

prevence.

nízkoprahová

zvlášť pro ty malé. Pak jsou tu oblasti
jako pornografie a extrémní násilí, kde

Kamila Tůmová,

jako když pouštíte dítě ven.

setkání mladších dětí s těmito oblastmi

koordinátor rodinné politiky

Jaká je zdravá míra trávení času na

psychice. V neposlední řadě je to i ky-

mít určitá omezení a pravidla, stejně

internetu nebo obecněji na mobil-

může mít nepříjemné následky v jejich
beršikana, se kterou se ve své praxi

ních telefonech/počítačích?

na školách setkávám. Proto vždy do-

Zde se uvádí, že dvě třetiny volného

vě a povídání tabu v rodinách a je pros-

času dítěte jsou už závislostí. Zdravá
míra je proto velmi individuální. Někomu stačí 5 minut a někdo jiný by na
počítači strávil i hodiny. Zde je potřeba
výchovný proces, co a jak je tolerováno

poručuji, ať kyberprostor není ve výchotor se svěřit, i když se něco nepodaří.
Platí

pro

děti

nějaká

pravidla

a zásady bezpečného chování ve
virtuálním světě?

v dané rodině. Samozřejmě v dnešní
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Dotace kraje na podporu
prorodinných aktivit
a příklady dobré praxe
Již druhým rokem mohou nestátní nezis-

ace kolem pandemie COVID-19 nebyla

Cílem celého projektu je zvýšit rodičov

kové organizace získat od Libereckého

loni pro mnohé organizace přívětivá,

ské kompetence a snížit sekundární

kraje individuální dotaci na podporu

podařilo se jim za finanční podpory Li-

postižení dětí v rodinách, které žijí na

prorodinných aktivit. Žadatelé mohou

bereckého kraje uskutečnit zajímavé

pokraji sociálního vyloučení, či jsou

použít peníze na osvětové vzdělávací

projekty. Dva příklady těchto projek-

již sociálně vyloučené. Kniha bude

tů vám představujeme v nové rubrice

přeložena do německého a anglického

„Příklady dobré praxe“. Nechť se sta-

jazyka, bude distribuována jako produkt

nou dobrou inspirací pro mnohé další

s textilním medvědem partnerskými or-

aktéry v oblasti rodinné politiky.

ganizacemi v zahraničí. Připravuje se
i vydání v romském jazyce. Cena kni-

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
D.R.A.K. Z.S.
Oblačná 450/1
460 05 Liberec 5
www.sdruzenidrak.cz
sdruzeni.drak@gmail.com
485 102 668 - sociální služby,
485 105 349 - chráněná dílna

hy a textilního medvěda Nebojsy, jako

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
D.R.A.K. Z.S. VYDALO
V ROCE 2020 KNIHU
„MEDVÍDEK NEBOJSA –
CO NEVÍŠ, NEBOJSA TI
PORADÍ“

produktu má hodnotu 300 Kč. Více informací lze získat na webových a Facebookových stránkách organizace. Finančně byl projekt podpořen Krajským
úřadem Libereckého kraje, Nadačním
fondem Lasvit, Pojišťovnou Kooperati-

Kniha je určena rodičům dětí od
narození do tří let věku dítěte. Text
knihy byl zpracován v jednoduchém
jazykovém

podání,

aby

při

va a.s.. Díky finanční podpoře donátorů,
měli zaměstnanci chráněných dílen
práci v době, která není jednoduchá.

čtení

nezdržoval a byl pochopitelný. Ke
každé z kapitol vývoje dítěte je přiřazen
obrázek s medvídkem Nebojsou, který
vykonává v daný věk dítěte určitou aktivitu.
Autory

knihy

jsou

zaměstnanci

Občanského sdružení D.R.A.K. z.s.,
kteří se denně setkávají v terénu
s potřebami rodičů, dětí a jejich rodin.
Dále pak samotná cílová skupina, pro
kterou je kniha určena. Ilustraci knihy
programy pro rodiny s dětmi, na podporu mezigeneračního soužití a na
metodickou podporu při zavádění flexibilních pracovních úvazků. Celkem kraj
na tyto účely vyčlenil stejně jako v roce
2020 i letos půl milionu korun.
V loňském roce získalo finanční podporu celkem 10 organizací. I když situ-

rodinám

s motivy medvídka Nebojsy tvořila kolegyně z chráněné dílny. Kniha bude
distribuována zdarma, v edici 150
kusů, vybraným rodinám. Ke knize dostanou rodiče pro dítě textilního medvěda Nebojsu, který knihu provází.
Textilní hračku medvěda Nebojsu, šijí
zaměstnanci chráněných dílen o.s.
D.R.A.K. z.s.

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje
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RODINNÉ CENTRUM
KNOFLÍK - RŮŽODOL Z.S.

PROJEKT RODINNÉHO
CENTRA KNOFLÍK –
RŮŽODOL, Z.S.
„LÉTO PRO RODINY“

zúčastnilo celkem 75 dospělých a dětí.
Jednalo se o pobytovou aktivitu pro
návštěvníky centra, rodiny s dětmi,
jejich širší rodiny a seniory. Kromě
společných výletů, soutěží pro celé

Růžodolská 118/26
460 01 Liberec XI – Růžodol I
(budova ZŠ)
DOPOLEDNÍ KLUB:
Cyrila a Metoděje 390,
46001 Liberec XI (budova SVČ
Narnie)

Rodinné centrum Knoflík - Růžodol z.s.

rodiny, kreativních výtvarných dílen

pracuje v oblasti péče o rodiny od roku

a zdravotního cvičení zde proběhly i tři

2009. Maminky s dětmi ve věku 0-3

večerní vzdělávací programy. Beseda

roky navštěvují dopolední klub Knoflík

„Výchova puberťáků“ s rodinným po-

www.rc-knoflik.cz

s pravidelnými programy pro děti. Dále

radcem Mgr. Evaldem Ruckým Th.D.,

info@rc-knoflik.cz

jsou pořádány přednášky a besedy

Ep. Fr., křeslo pro hosta na téma „Jak

+420 485 114 558

pro rodiče, cvičení pro rodiče s dětmi,

nepodlehnout

zdravotní cvičení, seniorský klub Ced-

s Tomášem Růžičkou, správcem sbo-

rus a také komunitní akce a pobytové

ru Jednoty bratrské v Praze, a bese-

výjezdy. Rodinné centrum usiluje skrze

da s manželskými páry Morávkovými

všechny tyto aktivity o smysluplné

a Vágnerovými na téma „Život upro

ovlivňování života rodin v souladu

střed komunity“.

syndromu

vyhoření“

s hodnotami, které nesl biskup Jednoty bratrské J. A. Komenský. Posiluje

Dále byla během letních měsíců na

rodinné a mezigenerační vztahy a pod-

zahradě místní křesťanské školy nabíd-

poruje komunitní život v liberecké čtvrti

nuta návštěvníkům rodinného centra

Růžodol I.

příležitost zapojit se do „Komunitní

dšení a zájem o využívání zahrady na

zahrady“. Jednotlivé rodiny si pěstovaly

příští léto.

Projekt „Léto pro rodiny“ byl zaměřen

zeleninu

na uspořádání pobytového výjezdu pod

záhonech. Po jarní společenské izola-

Projekt byl finančně podpořen Kraj

názvem „Zderaz 2020 aneb kdo sedí

ci, způsobené pandemií Covid-19 byl

ským úřadem Libereckého kraje.

doma, dobrodružství nepozná“ a dále

společný čas na zahradě pro rodiny

na využití růžodolské komunitní zah-

skvělou nabídkou na praktické využití

rady pro rodiny.

volného času. Děti se zde učily práci,

Kamila Tůmová,

rodiče i senioři si předávali zkušenosti

koordinátor rodinné politiky

Pobytový výjezd se uskutečnil ve dnech

s pěstováním a vzájemně si sdíleli re-

ve spolupráci s Občanským

29. června - 5. července 2020 v hote-

cepty. Zahradu během léta využívalo

sdružením D.R.A.K. z.s. a Rodinným

lu Renospond v obci Zderaz. Akce se

celkem 15 rodin. Všichni vyjádřili na-

centrem Knoflík – Růžodol z.s.
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PO KRAJI

Za poznáním
naucných stezek
Stezka hastrmanů

V letošním netradičním roce je velmi

návštěvníků dotvářejí Příběh stavby

obtížné plánovat, a tak oblíbené jarní

venkovského domu. Sochy jsou vyro-

Benecku, jak zbystřit své smysly a okys-

víkendy nebo velká letní dovolená

beny ze dřeva, kamene, kovu, šamotové

ličit mozek. Na této 2 km dlouhé stezce

jsou zatím pro všechny jednou velkou

hlíny, jsou umístěny podél cesty mezi

na nás čeká kromě zajímavých zastávek

neznámou. I přesto jsme se rozhodli již

pastvinami. Stezka má osm zastavení,

s názvy jako „Drž partu“, „Šoupni si“

nyní představit 5 tipů na výlety do příro-

která Vás provedou historickými sou-

nebo „Lufťák hledá Superstar“ také

dy. Buď po naučných stezkách, nebo po

vislostmi a zajímavostmi o jednotlivých

mnoho

nepříliš známých místech ze všech pěti

řemeslech. Každá socha v sobě skrývá

výhledů do krajiny.

turistických regionů – Jizerských hor,

hravé prvky a tak nabízí tvořivé potěšení

Krkonoš, Lužických hor, Máchova

pro malé i velké návštěvníky. Součástí

kraje a Českého ráje. Už se nemůžete

Cesty Řemesel je osm symbolických

dočkat? Stačí si připravit batohy, po-

pobídek a osm kvízových otázek. Vys-

hodlnou obuv, něco dobrého na zub

lyšení pobídek i dobře zvolené odpově-

a vyrazit vstříc zábavě, dobrodružství

di Vám mohou na konci cesty připravit

a krásné přírodě.

příjemné překvapení.

úkolů,

zábavy

a

krásných

STEZKA HASTRMANŮ
Brniště (Máchův kraj)
Naučná stezka v blízkosti Panenského
potoka s vůní vody, mokřadů, mlýnů,
hastrmanů a víl, to je Stezka hastr-

LUFŤÁKOVA STEZKA
A HRAVÁ NAUČNÁ STEZKA
Sojčí, Benecko (Krkonoše)

manů v Brništi. Cestou na nás kromě
pohádkových postav čeká 11 zastavení,
na kterých se nám přiblíží život kolem
vody, připomeneme si některé druhy
rostlin, stromů a živočichů spojených

Cesta řemesel

Chtěly by si děti vyzkoušet jaké je to

s tímto specifickým prostředím a také

být sojkou - věrnou pomocnicí pána

vysvětlí význam mokřadů, lužních lesů

hor Krakonoše? Pak je určitě vezměme

i nutnost ochrany vodních ploch. Dětem

na hravou naučnou Sojčí stezku na

poslouží 4 dětská mini hřiště a herní

Benecku. Putování je dlouhé přibližně

prvky, na kterých si mohou poměřit

5 km a trasa je vhodná i pro kočárky.

svou šikovnost např. v hraní kuliček.

Cestu po 7 zastaveních nám ukážou

Na 6 km dlouhou trasu můžeme vyrazit

směrovníky „Sojkoviny“ a děti si cestou

pěšky, na kole, s odrážedly i kočárkem.

užijí nejen interaktivní panely, ale také

K odpočinku a posezení během trasy

prolézačky. Na Lufťákově stezce se

slouží lavičky, kde si můžeme nechat

dozvíme, co je převratné luftování na

svůj pohled klouzat po vodní hladině
rybníka nebo z lávky nad mokřadem
pozorovat a naslouchat dění v rákosí.

CESTA ŘEMESEL
Poustka, Višňová
(Jizerské hory)

MEIXNEROVA
POHYBOVÁ STEZKA
Prysk (Lužické hory)

Kratičká, přibližně pouze 150 metrů
dlouhá naučná stezka Vás zavede
hluboko do minulosti mezi řemeslníky,
kteří se kdysi podíleli na stavbě domu.

Vyzkoušet si sílu, hbitost nebo si

Cesta klidnou krajinou nad údolím

zacvičit na posilovacích strojích, aby-

řeky Smědé je lemována sochami

chom protáhli tělo a svaly, se vy-

řemeslníků, kteří postupně v myslích

rodinám

Lufťákova stezka

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje
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ním a Horním Pryskem v Lužických

Tak už víte, na kterou z naučných stezek

horách. Naučná Meixnerova stezka

se vypravíte? A pokud potřebujete

byla

místního

načerpat tipy na další pěší nebo cyklo

znalce, učitele a kronikáře Franze Meix-

výlety, tak zavítejte na webové stránky

nera a celá je označena originálními

www.liberecky-kraj.cz nebo na Face-

dřevěnými ukazateli od místního řez-

booku i Instagramu hledejte: REGION

báře. Celá trasa měří 2 kilometry a če-

LIBEREC.

kají na nás kromě 11 zastavení s cvičeb-

					

ními a herními prvky, altánky, vyhlídky

				

a mnohé další. Chceme-li si odnést ještě

Oddělení cestovního ruchu

pojmenována

podle

větší zážitek, tak zkusíme bosonohou
variantu, tedy projít tuto nedlouhou
stezkou zcela bez bot.
Klokočské skály
Meixnerova pohybová stezka

Liberecký kraj / Region Liberec
www.liberecky-kraj.cz
Region Liberec
@regionliberec

Region Liberec

NAUČNÁ STEZKA
KLOKOČSKÉ SKÁLY
(Český ráj)
Tajemství pískovcových skalních měst
objevíme v půvabné krajině přírodní
rezervace Klokočské skály. Naučná stezka začíná v obci Klokočí a na rozcestí
Klokočské průchody se rozděluje do
dvou větví – žlutá turisticky značená
nebo červená kolem lokality Pánvička až k rozcestí Zdenčina Skála. Po
trase naučné stezky, která je atypická
(není okružní) a určena pouze pro pěší,
uvidíme kromě 8 informačních tabulí
také jeskyni Postojna, mnoho nádherných vyhlídek a také skalních útvarů
a věží jako např. Ještěrčí stěna, skalní
věž Mokasín, Mravenčí stěna nebo
Jestřábník.
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Rodiny cizincu
v Libereckém kraji
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S MIGRAČNÍ MINULOSTÍ
POMÁHÁ V LIBERECKÉM KRAJI
Téma sociálně aktivizačních služeb pro

Chlapci jsme našli dobrovolnici, která

Jsme Centrum pro integraci cizinců,

rodiny s dětmi velice hezky započal

s ním pravidelně procvičuje český ja-

o.p.s., (dále CIC). Naše organizace

článek v minulém čísle zpravodaje

zyk, pomáhá s vypracováním domácích

vznikla v roce 2003 a v Libereckém

Rodinám (2/2020) Od práce po bydlení.

úkolů a rozšiřuje jeho poznání blízkého

kraji poskytuje služby od roku 2014

V něm Centrum Fialka působící na

okolí. Mimo to jsme rodině pomohli

prostřednictvím

Semilsku přibližuje nejen smysl těchto

při komunikaci se školou a pochopení

registrované

služeb, ale i jejich rysy, jako je dobro-

vzdělávacího systému, například jsme

češtiny jako cizího jazyka a akredito-

volnost, mlčenlivost a bezplatné posky-

rodině předali informace o tom, že

vaný dobrovolnický program. V inte-

tování.

mají možnost podat Žádosti o pokračo

graci cizinců hraje klíčovou úlohu výuka

vání v základním vzdělávání 10. rokem

češtiny jako druhého jazyka. Pro výuku

(v deváté třídě), aby jejich syn zvýšil své

v roce 2020/21 je výuka češtiny výz-

šance na získání základního vzdělání

vou, neboť ne všichni cizinci/migranti

i po splnění devíti let povinné školní

jsou na výuku online připraveni. Pro

docházky a díky tomu mohl pokračovat

rodiny je díky distanční výuce ve škole

na střední školu, měl větší šanci při při-

prioritou „připojit“ děti. Naštěstí jsme

jímacím řízení i setrvání ve studiu.

i během roku 2020 stihli odučit prázd-

Příběh č. 1

PAN GANZORIG,
PANÍ ENKHJARGAL
SE SYNEM GANBOLD1

Rodiče se v roce 2018 přištěhova-

lových součástek. Ihned po obdržení
pobytu se rodina pokoušela získat po-

Nabízíme

služby,

výuku

ninový kurz češtiny pro děti prezenčně.

li z Mongolska do České republiky za
prací v továrně pro výrobu automobi-

pobočky.

sociální

Při realizaci kurzu češtiny pro dospělé
Příběh č. 2

PANÍ ILONA S DCERAMI
ANNOU A SABINOU2

bytové oprávnění i pro jejich syna, ale

jsme museli zvolit částečnou online formu výuky. Naši činnost doplňuje akreditovaný dobrovolnický program. Naši
dobrovolníci jsou vítanou neformální

proces získávání dlouhodobého víza za

Paní Ilona pochází z Ukrajiny. Poprvé

pomocí jak pro nově příchozí dospělé,

účelem sloučení rodiny trval déle, než

se na nás obrátila v době, kdy do České

tak pro děti.

očekávali. Jejich syn do České republiky

republiky přivezla své dvě dcery. Když

				

přicestoval až v říjnu roku 2019. Škola

jsem se s rodinou poprvé setkala, dcera

Děti cizinců, přicházejí za rodiči do Čes-

rozhodla, že bude vhodné, aby se Gan-

Anna se Sabinou uměly česky pouze

ka v době, kdy jim rodiče pro příjezd

bold vrátil do sedmé třídy. Po příchodu

pozdravit. Aby se připravily na první

vytvoří podmínky, a kdy dostanou po-

na ZŠ se mu dostalo jazykové podpory

setkání s paní učitelkou a spolužáky,

volení k pobytu, jsou-li ze zemí mimo

formou hodin češtiny jako druhého ja-

navštěvovaly náš letní intenzivní kurz

EU. Výsledkem je, že do školy nastupují

zyka navíc a na ½ roku měl i osobní asis-

češtiny. Po nástupu do první třídy jsme

během povinné školní docházky, nebo

tentku. Z prvního pololetí byl z většiny

pro starší dceru Annu hledali dobrovol-

po jejím skončení. To je doba, kdy by

předmětů nehodnocen. V březnu roku

níka. V té době k nám přišla dobrovol-

měly nastoupit na střední školu. Ze-

2020 se výuka přesunula do distanční

nice Maruška. Maruška je studentka

jména pro starší děti je to velmi obtížná

formy. Distanční výuka a sociální izola

gymnázia a přesto, že byla od března

životní situace, protože jsou vytržené ze

ce zapříčiněná nouzovými opatřeními

2020 velmi vytížena distanční výukou,

svého prostředí, přijdou o kamarády,

měla značný vliv na propad jeho jazyko-

věnuje se Anně s velkým odhodláním.

o vše, co dobře znají. Může dojít k odci-

vé úrovně. Velmi křehké a nově získané

Není divu, že si s Aničkou okamžitě

zení vůči rodiči, který odjel do ČR před

sociální vazby s vrstevníky z Ganboldovi

padla do oka. Maruška chodí k rodině

několika lety. Prospěch těchto dětí

třídy se zvolna vytratily. I přes veške

domů každý druhý týden a pomáhá

se často zhorší do doby, než si osvo-

rou snahu, kterou škola vynakládala, se

Anně s procvičováním českého jazyka

jí češtinu natolik, aby byly schopny se

chlapci nedařilo zlepšovat se v českém

a s domácí přípravou do školy.

v češtině učit další předměty. Ani pro

jazyce, a proto se rodiče obrátili na nás,

základní a střední školy není přijetí ta-

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

kového žáka či studenta jednoduché.

rodinám
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ta navštívit, protože neví, „zda to je pro
ně“. CIC to dělá naopak, událost zorganizuje a pozve na ni jak cizince, tak
Čechy. Některé akce jsme letos „stihli“
realizovat, jako například výlet na Ještěd
a do ZOO. Jiné jsme museli přesunout
do online prostředí (základy sebe
obrany pro děti), některé bohužel musí
počkat na pozdější dobu, jako procházka s pracovníkem Klubu českých turistů,
při které chceme i obnovovat turistické
značky.
Výše popsané činnosti doplňují nabíd-

Akce Otevřeného klubu: Návštěva v ZOO, dne 30. 9. 2020

Rodičům pomáháme v různorodých

místě, vytvořili jsme praktický Rozcest-

oblastech života. V odborném sociál-

ník jak s obecnými informacemi, tak

ním poradenství se cizinci mohou

specifickými pro Liberecký kraj. Tento

dozvědět, jaký vliv mají jednotlivé

Rozcestník je umístěn na našich we-

typy pobytových oprávnění na práva

bových stránkách www.cicops.cz.
při

možnosti mohou být dokonce u jed-

Rodinám

notlivých členů rodiny různé (například

s veřejnými institucemi, lékaři, škola-

držitel zaměstnanecké karty potřebuje

mi a školskými zařízeními, například

ke svému zaměstnání souhlas úřadu

vysvětlujeme vyšetření v pedagogic

práce, jeho manžel/ka nikoli). Sociální

ko-psychologické

pracovníci CIC pomáhají řešit situace

umožní čerpání podpůrných opatření

vzniklé po příjezdu do Česka či během

vyšších stupňů. Významným zdrojem

pobytu zde. Tradičně poskytované so-

neformální podpory je pomoc do-

ciální poradenství proto bylo v roce

brovolníka, o kterého je možné CIC

2019 rozšířeno o nově registrovanou

požádat. Dobrovolnický program or-

sociálně aktivizační službu pro rodiny

ganizuje i společné akce, jež ukazují,

s dětmi „s migrační minulostí“. Sociálně

jak trávit volný čas. Nově příchozí se

aktivizační služba posiluje kompetence

totiž mnohdy neodvažují některá mís-

poradně,

jednání

které

rodičů v oblasti výchovy a péče o dítě,
zajištění potřeb dítěte (zdraví, vzdělání,

dotací z programu Integrace cizinců
a národnostních menšin Libereckého
kraje. Věříme, že určitá podpora těmto rodinám povede k upevnění vztahů
a utvoření harmonického domova tak,

a povinnosti a možnosti cizince. Tyto
pomáháme

ku sociálních služeb a jsou podpořeny

aby mohli děti, ale nakonec i rodiče
využít svůj potenciál. Začlenění dětí
cizinců do českých škol je tedy důležitou
součástí integrace celé rodiny.
„Kdo se obrací na naší sociálně aktivizační službu? Nejčastěji rodiny
samotné, poté zprostředkující sociální a jiné služby, škola a OSPOD.“
„Chceme nově příchozím ukázat,
jak česká rodina tráví volný čas.
Hledáme dobrovolníky, kteří by
přišli s dalšími nápady,”

Kurz češtiny: Letní intenzívní kurz češtiny, dne 28. 8. 2020

podnětné prostředí). Často se stává, že
děti se s rodiči v České republice setkávají po dlouholeté odluce, poté, co o děti
pečovali prarodiče v zemi původu. Děti
cizinci mají nárok na bezplatné základní vzdělání, vztahuje se na ně povinná
školní docházka. Samotná problematika jejich úspěšného začlenění a zejména jazykové přípravy je ponechána
na konkrétních školách, které se věnují
konkrétním žákům jednotlivě. Těmto školám a rodinám cizinců nabízíme
pomoc ve vzájemné komunikaci, podporu při nástupu žáka s odlišným
mateřským jazykem do školy. Aby měly
i školy všechny informace na jednom
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CENTRUM PRO
INTERGACI CIZINCŮ
Pokud by sociální služby rodinám migrantům nebyly k dispozici, mohlo by
docházet ke zhoršení jejich situací. Co
může hrozit rodinám a dětem/žákům,
kterým nikdo nepomůže?

častého stěhování rodiny, změny
školy, či zpřetrhaných sociálních vazeb.
Po mnohaleté odluce dětí od rodičů,
nebo v novém rodinném systému
s nevlastním, často cizojazyčným
rodičem, mohou mít rodiny neuspokojivé vztahy, které vrcholí v krizi
rodiny. Rodinná krize je aspektem,
který ovlivňuje školní výsledky.
V souvislosti s nástupem a mnohdy
komplikovaným začleněním se do
české školy se mohou objevit psyproblémy,

Počet rodin cizinců v ČR neustále
roste
Aktuální počty cizinců v ČR: 634 7903

Ztráta stabilního zázemí z důvodu

chosomatické

VÍTE, ŽE

šikana

a časté absence.
Předčasné opuštění vzdělávacího
systému, tedy riziko drop-outu.
Ztráta vize v budoucí uplatnění v
České republice, především pro dospívající jedince, kteří již nechodí do
školy, nemají zaměstnání a zároveň
si zde nevytvořili žádné vrstevnické
vazby. Nakonec i pocit vykořenění.

Nejčastější zastoupení žáků-cizin

Liberec, Moskevská 14/27 (1. patro)
460 01 Liberec
Bez objednání: pondělí 10 – 12 hodin
Jablonec nad Nisou, Spolkový dům
(patro 2b), E. Floriánové 1736/8,
466 01 Jablonec n. N.
Bez objednání: středa 10 – 12 hodin

ců: z Ukrajiny 28,5 %, ze Slovenska
20,4 %, z Vietnamu 19,3 % a z Rus-

Jiný den/čas, online konzultace,

ka 6,4 %. Uvedená čísla nezahr-

terénní služba:

nují žáky s českým občanstvím,

+420 481 120 049, +420 735 752 467

kteří

liberec@cicops.cz

mají

také

nedostatečnou

znalost češtiny. Celkové číslo žáků
potřebujících podporu z důvodu
nedostatečné znalosti českého jazyka je mnohem větší4
Pobytová oprávnění občanů ze
třetích zemí za účelem sloučení
rodiny: 26 % 5
Žáci cizinců na ZŠ v ČR: 26 5276
Žáci cizinců na SŠ v ČR: 4 6937
Téměř ½ cizinců ve věku 15-19 není
ve vzdělávacím systému8
V ČR roste počet rodin cizinců s dětmi, které se zde dlouhodobě usazují, a tomu odpovídají jak potřeby
cizinců, tak přijímající společnosti
(školy, úřady atp.).
Zkušenosti ze zahraničí ukazují:
že zanedbaná integrace 1. a 1,5
generace (narodili se v zahraničí

1

Z důvodu zachování anonymity

a přesídlili se) přináší obrovská

klientů Centra pro integraci cizinců

společenská rizika – marginalizaci

byla použita fiktivní jména.

celých skupin, což se přenáší na

2

Viz předchozí poznámka.

3

registrováno k 31. 12.2020 dle MV ČR

4

registrováno k 31. 12.2020 dle MV ČR

5

Ministerstvo vnitra: Koncepce integrace

cizinců – ve vzájemném respektu (2020)
6

dle školské ročenky MŠMT na rok

další a další generace.

Bc. Hana Drličková
a Mgr. Michaela Límová,
Centrum pro integraci cizinců

2019/2020 (žáci s cizím státním
občanstvím)
7

dle školské ročenky MŠMT na rok

2019/2020 (žáci s cizím státním
občanstvím)
8

v roce 2017/18 pobývalo v ČR 16 259

cizinců ve věku 15-19 let, na SŠ studovalo
jen 9 195!, zdroj: Konference NIDV 10.10.
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Sít’ pro rodinu
zahajuje 2. rocník
Festivalu rodiny
Navzdory pandemii zahajuje Síť pro

a jiné festivalové akce po celém kraji.

vacího

výboru

OPZ.

Je

nositelkou

ocenění Žena Evropy 2003, Sociálně
prospěšná podnikatelka 2005, jedna
z 25 TOP žen Česka 2015.

Petra Janatová, krajská
koordinátorka Sítě pro rodinu, z.s.

rodinu 7. května kampaň Festival rodiny
s mottem S námi kvete každá rodina.
V průběhu šesti týdnů, tedy v období,
kdy se slaví Den matek, Mezinárodní

PŘEDSTAVENÍ SÍTĚ PRO
RODINU

den rodiny, Den dětí či Den otců, připravují mateřská a rodinná centra Sítě

Síť pro rodinu, z.s. vznikla v roce 2002

pro rodinu, z.s. ve všech krajích České

na základě dlouholeté neformální spo-

republiky své programy, a to jak formou

lupráce mateřských center. Posiluje

on-line aktivit, tak i reálných setkání.

občanský život komunity, hodnotu rodi
ny a mezigeneračních vztahů, úlohu

„Síť pro rodinu založila tradici Festivalu

rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve

rodiny v r. 2019, se záměrem posilovat

společnosti, podporuje právní ochranu

hodnotu rodiny a společně upozornit,

rodiny, mateřství a rovných příležitostí

že rodina pro každého z nás znamená

pro všechny, usiluje o zdravý život ve

to nejcennější, co máme! Zároveň upo

zdravém prostředí.

zorňuje na širokou škálu programů
mateřských center v oblasti prevence

Síť pro rodinu propojuje 250 center

rizikových jevů v rodině a ve společno-

v ČR, státní i nestátní organizace doma

sti, stejně tak představuje mateřská

i v zahraničí.

centra jako zásadní pilíř komunitního
života,“ dodává Petra Janatová, krajská

Prezidentkou Sítě pro rodinu je Rut

koordinátorka.

Kolínská, která stála u zrodu prvního
mateřského centra v ČR (1992) a je

V Libereckém kraji je do Festivalu rodi

tak nositelkou českého know-how ma

ny zapojeno 11 členských mateřských

teřských center. Rut je absolventka Et-

center – hrdých členů Sítě pro rodi-

nografie a folkloristiky FFUK, genderová

nu. Těšit se lze na Pohádkovou cestu,

expertka, členka Rady vlády pro rov-

Zahradní slavnost či Orient show s RC

nost žen a mužů, předsedkyně Výboru

Andílek v Železném Brodě, na Cestu

pro sladění pracovního, soukromého

lesem pohádek s RC Maják v Tanvaldu,

a rodinného života, členka Monitoro
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Sít’ pro rodinu podporuje
mezigeneracní setkávání
Členská mateřská centra

Sítě pro

které již více jak dva roky spolupracu-

rodinu,

aktivitami

je se dvěma organizacemi se senio-

zaměřují nejen na prorodinné aktivity v

ry, a to se Senior centrem v Novém

oblasti rodič - dítě, vzdělávání a osvětu,

Boru od r. 2017 a s Alzheimercentrem

ale též na sendvičové generace a upe-

v České Lípě od r. 2019. Centrum Slůně

z.s.

se

svými

aktivizuje rodiny k návštěvám těchto
zařízení a k společným aktivitám se
seniory zvláště zapojením malých dětí
do věku tří let. Společné aktivity zahrnují například tvoření, cvičení a zpívání.
Kladná zpětná vazba přichází jak od seniorů, od rodičů a dětí, tak i od zaměstnanců těchto organizací. V loňském
roce navíc proběhlo propojení centra
s organizací Mezi námi, o. p. s., která
se věnuje návrhům na mezigenerační
aktivity. Zároveň centrum podporuje akce, na které jsou zvány rodiny
cíleně se seniory, aby byly aktivovány
a zlepšovány vztahy také mezi členy
vňování mezigeneračních vazeb. Vše

rodin sendvičových generací. I tato set-

slouží k celkovému pozitivnímu vývoji

kání tak mají mezigenerační charakter,

společnosti a sociálních vztahů.

protože se jich účastní více dětí s rodiči
a pra(pra)rodiči. „Vzájemná solidarita

Interakce mezi seniory a dětmi má při

a rozvoj sociálních dovedností a kompe-

mezigeneračním setkávání specifický

tencí u dětí, ale i u dospělých, je vkladem

význam. „V dnešní době řada seniorů

do zdravého rozvoje společnosti a je

nemá možnost se pravidelně setká-

důkazem dobré praxe prorodinné politiky jak na krajské, tak na celonárodní
úrovni,“ doplňuje Petra Janatová.
Petra Janatová, krajská
koordinátorka Sítě pro rodinu, z.s.

vat se svými dětmi nebo i vnoučaty,
například kvůli velké vzdálenosti bydliště, případně mohou být od svých
původních rodin odloučeni z důvo
dů pošramocených či zpřetrhaných
vztahů. Senioři jsou tak skupinou
ohroženou nejen sociální izolací, ale
i z ní plynoucího pocitu osamělosti.
Kontakt s dětmi má na seniory terapeutický vliv a pro děti je důležité
vnímání stáří jako přirozené součásti
života. Prostřednictvím setkávání tak
lze u dětí rozvíjet etiku, kladný postoj
a respekt ke stáří,“ vysvětluje Petra
Janatová, krajská koordinátorka Sítě
pro rodinu, z.s.
Příkladem dobré praxe je Rodinné
centrum Slůně – Česká Lípa, z. s.,

rodinám
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Jaké je to být
dlouhodobým
pestounem
z pohledu rodiny
Kyzlíkových
Zajímá vás, jaké je tzv. dlouhodobé
pěstounství

z

pohledu

programu náhradní rodičovské péče.

samotného

pěstouna? V rámci kampaně MÍT DO-

Jak vnímalo toto rozhodnutí Vaše

MOV A RODINU „Samozřejmost, nebo

okolí? S jakými reakcemi jste se

vzácnost?“

setkala?

vám

přinášíme

rozhov-

or s dlouhodobou pěstounkou z Libereckého kraje, s paní Radkou Kyz

Než jsem podala přihlášku, konzul-

líkovou. Paní Kyzlíková je učitelkou

tovala jsem to se svými dětmi a také

v mateřské škole, k tomu vykonává

se svými rodiči. Mamka mě trochu

pěstounskou péči již sedmým rokem.

zrazovala před tak velkým závazkem,

V pěstounské péči má svěřenou dvanác-

ale postupně mi začala fandit. Děti to

tiletou dívku. Jedná se o tzv. dlouhodo-

přijaly každé trochu jinak. Starší dcera,

bou pěstounskou péči, kdy má pěstoun

v té době 17 letá, měla hodně otázek

dítě svěřené do doby, než si biologičtí

a asi i strach, jakou roli bude hrát ona

rodiče vytvoří takové podmínky, aby

v našem dalším životě. Dcera nakonec,

mohli dítě převzít do své péče, případně

řekla: „Jdeme do toho“. Až čas zce-

končí zletilostí svěřeného dítěte.

la odpověděl na její otázky a pořešil
obavy. Mladší syn, kterému bylo v té

Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se

době 10, mi řekl, že by chtěl bráchu, aby

pěstounkou?

ho mohl naučit nějaké lumpárny, ale jinak, že to může být i holka, hlavně když

Moje kamarádka se stala „přechodkář

budeme v pohodě.

kou“ (přechodovou pěstounkou). Do
té doby jsem o možnosti vzít si dítě do

Pěstouni musí projít přípravou.

pěstounské péče nic nevěděla. Znala

Jak jste tento proces vnímala, jak

jsem pouze pojem adopce a s tím jsem

dlouhý byl a byla pro Vás příprava

měla spojenou informaci, že pokud

přínosná? Případně co byste během

jsem sama a jsem už starší ročník, tak

přípravy ještě uvítala?

nemám vůbec žádnou šanci (pozn.:
jedinec, tzv. samožadatel, se může stát

Počátek nebyl úplně příjemný, vstup do

náhradním rodičem). V té době jsem

vašeho soukromí, pohovory, testy, to

přemýšlela, co dál se svým životem

vše je zátěž pro celou rodinu. Chápu, že

a na základě rozhovorů s kamarádkou

je nutné tyto podklady získat a pak vel-

jsem začala sbírat informace, poté jsem

mi závisí na lidech a jejich přístupu při

zašla na OSPOD (orgán sociálně-právní

získávání těchto informací. Proces byl

ochrany dětí v místě bydliště), podala

opravdu hodně dlouhý. Kurz byl i časově

jsem přihlášku a tak jsem vstoupila do

náročný, ale sešla se tam dobrá parta,

rodinám
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tak jsme se tam těšili. Byli jsme trochu
experimentální skupina v režimu Pride,
jednalo se asi o druhý kurz tohoto typu
v ČR. Materiály pocházely z Ameriky,
i příručka byla přeložená, a tak některé
situace a instruktážní filmy působily trochu „mimo mísu“. Chybělo mi tam více
kontaktů s pěstouny, tedy s realitou. Ze
své zkušenosti však mohu říct, že žádný
kurz vás nedokáže připravit na realitu.
Je fajn mít za zády lidi, kteří s vámi poté
řeší vše potřebné za pochodu.
Jaké

pocity

převzetí

si

vybavujete

při

dítěte?

Překvapilo

Vás

něco? Na co jste byla připravená
a na co naopak ne.
Čekala jsem dost dlouho, než se objevila moje „dcera“, padly jsme si do oka
na první dobrou. Problém nastal při
předání, kdy biologická rodina zcela nespolupracovala. Byly tam velmi složité
a spletité vazby a bohužel jsme se při
tom dostali až k soudům a k soudním
tahanicím, kdo ji nakonec do péče dostane. Nebyla to standartní situace.
Nebyly zcela jasně vyřešeny otázky
péče v rodině, než se holčička dostala
do pěstounské kolonky. To bylo pro
mě hodně nepříjemné a trochu mě to
zviklalo v mém rozhodnutí stát se pěstounkou, ale na druhou stranu vztahy
s „dcerou“ byly už hodně pevné a v naší
rodině měla své místo, takže jsme to
ustáli a život jde dál.
Tématem naší kampaně byly mýty,
které kolem náhradního rodičovství panují. Setkáváte se s nějakými
ve svém okolí? Pokud ano, s jakými?
Zpočátku jsem hodně slyšela, že to
děláme jen kvůli penězům. Pak, že dítě
můžu přece vrátit, pokud bude „nevy
hovující“.
Co je na tom být pěstounem nej
těžší a co Vám naopak dělá největší
radost?
Uvědomit si, že když dva dělají totéž,

18

není to totéž, tedy že vaše svěřené dítě

Jděte do toho, mějte ale oporu v rodi

nutí stát se pěstounem má smysl.

má jiné pohnutky a možné reakce, než

ně, budete ji moc potřebovat. Připravte

A v neposlední řadě nezapomeňte mys-

na které jste zvyklí od biologických dětí

se na to, že to není vůbec lehké, mějte

let na sebe a svoji pohodu.

a tudíž, že vaše reakce na chování dítěte

vedle sebe lidi, kteří vám pomohou se

v pěstounské péči musí být jiné. A ze

ohlédnout a v těch „špatných časech“

všeho nejtěžší je vysvětlit složitost situ-

vám připomenou, proč má smysl být

Děkujeme paní Kyzlíkové za poskyt

ace vašemu okolí, ve kterém se pohy-

pěstounem. Důležitý je výběr dopro-

nutí rozhovoru a přejeme jí plno

bujete. Vysvětlit, proč se chováte jinak,

vodné organizace, a pokud to doba

radosti v životě a další elán do pěs-

než k vlastním dětem. Velkou radostí je,

dovolí, najděte si skupinu „rodičů“,

tounství.

když se dítě přijde samo pochovat, když

kteří řeší podobné věci a tudíž pochopí,

si za pomoci druhých uvědomíte, kam

o čem mluvíte, jaké potíže právě řešíte

			

se dítě za dobu ve vaší péči posunulo.

a jak to prožívají oni. Pokud dítě většinu

Kateřina Blažková,

Když se ohlédnu a vidím, že tvoříme

času spí klidně, má kamarády, občas

koordinátor aktivit pro náhradní

jednu rodinu a cizí lidé nepoznají, že je

udělá nějaký průšvih, který společně

rodinnou péči

u nás něco jinak.

napravíte, navštíví biologickou rodinu
a v pohodě se vrátí do té vaší, přijde se

Co byste o pěstounství sdělila

pochovat, jako starší vám řekne, co ho

případným zájemcům?

trápí, to jsou důvody, proč to rozhod-

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Pestounství na
přechodnou dobu
a příbeh rodiny
Jiroutových

Co vás vedlo k rozhodnutí stát se
pěstouny?
Ester: Vždycky jsme někomu pomáhali
a starali se o někoho. Byla jsem na to
zvyklá již od dětství ze své rodiny. Spolu
s manželem jsme si také začali všímat
ostatních a pomáhat, kde jen to bylo
potřeba. Občas u nás někdo bydlel.
(Deset let u nás bydlela mladá žena
s mentálním postižením. Další 4 roky

Přinášíme Vám další rozhovor věnující

oddělení

První

u nás bydlela starší žena, která musela

se náhradnímu rodičovství, tentokrát

holčička byla v rodině 9 měsíců, druhý

odejít od svého násilnického manžela.)

s pěstouny na přechodnou dobu - s Es-

chlapeček 11 měsíců, třetí holčička 8,5

Pracujeme s dětmi – vedu mateřské

ter a Reném Jiroutovými. Ti jsou tzv.

měsíců, čtvrtý chlapeček 3,5 měsíce,

centrum, s manželem vedeme skautský

přechodovými pěstouny od roku 2016.

pátý chlapeček 3 měsíce a dvojčátka

oddíl, pořádáme tábory, jsme zapojeni

Manželé mají 4 biologické děti, dva sy

holčičky manželé 10 dní navštěvovali

v křesťanském sboru.

ny a dvě dcery (23, 21, 19 a 15). Během

na neonatologii a pak o ně pečovali 6

čtyř let se postupně starali o sedm dětí.

měsíců. Prvních pět dětí odcházelo do

Jednou jsme slyšeli vyprávět od ka-

Všechny svěřené děti byly u Jiroutových

adoptivních rodin a dvojčátka šla ke své

marádky, že na Slovensku byly zrušeny

hned z porodnice, novorozeneckého

biologické mamince.

kojenecké ústavy a pěstounky se doma

19

nebo

neonatologie.
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starají o miminka, která pak odcházejí

ochrany dětí v místě bydliště) s žádostí

Vás něco? Na co jste byli připraveni

do adopce. Manžela, děti i mě to velmi

stát se přechodnými pěstouny. V lednu

a na co naopak ne?

zaujalo. A děti mi řekly: „Mami, tohle bys

roku 2016 začal naši žádost řešit krajský

měla dělat, to by se nám líbilo. Měli by-

úřad a od března do července jsme se

Ester: Pro první holčičku jsme si jeli

chom doma veselo a ty bys byla doma

účastnili přípravy. V záři 2016 jsme byli

na novorozenecké oddělení, měla již

i pro nás.“ Já jsem si již dávno přála

zařazeni jako pěstouni na přechodnou

tři týdny. Hned, když jsem ji vzala do

pomáhat opuštěným dětem. Hned na

dobu. Celý proces trval 1,5 roku. Přípra-

začátku manželství jsme s manželem

va byla důležitá, mimo informace, které

mluvili o tom, že pokud nebudeme

jsme se dozvěděli, se také posilovala

moci mít své děti, tak si vezmeme děti

naše trpělivost a vytrvalost v našem

z dětského domova. Takže jsem hned

rozhodnutí

souhlasila, nemusela jsem o tom dlouze

přechodnou dobu. Individuální rozhov-

přemýšlet. Měla jsem sice dobrou prá-

ory s psychology byly pro nás největším

ci, ale pěstounství mě lákalo víc, proto

přínosem, věnovaly se i našim dětem,

jsem vděčná svým dětem a manželovi,

a tak byla do přípravy zahrnuta celá ro-

že mi to navrhli. Pěstounství totiž není

dina. Po celou dobu přípravy jsme měli

jen o mně, o pečující osobě, ale o celé

pocit určité nedostatečnosti a obávali

naší

na

jsme se, zda budeme jako pěstouni

všechny působí pláč miminek, která trpí

vybráni. Zpětně si uvědomuji, že bych

třeba abstinenčními příznaky, všichni

uvítala, kdyby se více mluvilo o různých

vyhlížíme, zda se dětem najde rodina,

způsobech předávání dětí. Mluvilo se

jak dopadnou soudy apod. Všechny nás

o tom jen obecně a krátce. Zajímavěj

ovlivňuje, kdy a co můžeme podnikat

ší by bylo více osobních zkušeností

jako rodina.

o předávání dětí.

René: Jak řekla manželka, celý život ně-

René: Pro mě je představa jakéhoko-

bylo moje dítě. Překvapilo mě, že jsem

komu pomáháme, tohle je další smys-

liv sezení na školení děsná. Pokud jde

vůbec nevnímala, že se vlastně narodila

luplná etapa našich životů.

o techniku, tak to dám, ale věci kolem

někomu jinému. Byla tichá a smutná, tr-

rodině.

Všichni

pomáhají,

stát

se

pěstouny

na

Bližší informace ke kampani MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo
vzácnost?“
www.mitdomovatodinu.cz
Faceboook @mitdomovarodinu

náruče, tak jsem se cítila, jako by to

pěstounství, toho jsem se děsil, že

valo ji velmi dlouho, než se začala usmí-

Jak vnímalo toto rozhodnutí vaše

tam budu usínat. Nakonec to šlo. Také

vat a reagovat, hned jsme si uvědomila,

okolí? S jakými reakcemi jste se

vstupní testy a jejich počet mě odra-

jak ji poznamenalo více jak třítýdenní

Pěstouni musí projít přípravou.

zovaly, ale také jsem to zvládl, nebylo

opuštění. Bylo o ni v nemocnici postará-

Jak jste tento proces vnímali, jak

to tak náročné. V přípravě mi chybělo

no, ale neměla jednu pečující osobu.

dlouhý byl a byla pro vás příprava

víc praktických zkušeností, jak může

přínosná? Případně co byste během

probíhat proces předávání, co na sou-

René: Velký smutek, jak někdo dokáže

přípravy ještě uvítali?

dech, atd.

opustit človíčka, vlastně ho celé těho-

Ester: V dubnu roku 2015 jsme šli po-

Jaké

při

nemá zájem o nic okolo, žádný život

prvé na OSPOD (orgán sociálně-právní

převzetí prvního dítěte? Překvapilo

v očích. Že 9 měsíců a 3 týdny dokáže

setkali?
Ester: Já osobně jsem zaznamenala
spíše kladné reakce a povzbuzení, že se
na tuto práci hodím. Ale někteří se divili, že se nám do pěstounství chce, že to
jistě má spoustu omezení a je to velmi
náročné a že si finančně pohoršíme.
René: Ze začátku to byly spíše rozpačité
reakce okolí - jak nás to omezí, že se
nevyspíme apod.

tenství nechtít. Jak je miminko smutné,

rodinám

pocity

si

vybavujete
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tak moc poznamenat život dítěte. A to,

to dělají pro peníze.“

Ve skutečnosti

a příprava na předávání, společná set-

že dokážete milovat úplně cizího tvoreč-

jsme si pohoršili. Pokud děláte ve fab-

kávání, nová přátelství, že má budouc-

ka jako vlastního, neděláte rozdíly, cho-

rice, odkroutíte si svých 8 hodin a jdete

nost, svojí novou milující rodinu.

váte, krmíte, vstáváte v noci, pečujete

domů, tady jedete zpočátku celých

úplně stejně jako o své.

24hod, než si miminko zvykne a vy ho

Co

poznáte. Přeci jen 9 měsíců slyší jiné

případným zájemcům?

byste

o

pěstounství

sdělili

Dají se Vaše zkušenosti s péčí o děti

hlasy v bříšku. Často mají absťáky po

v pěstounské péči na přechodnou

drogách, nikotinu. Pokud dotyčnému

Ester: Chci všechny, kteří uvažují o pěs-

dobu nějak zobecnit?

spočítám pěstounský plat na hodinu,

tounství na přechodnou dobu, velmi

začne přemýšlet jinak, že tohle se pro

povzbudit. Nenechte se odradit tím

Ester: Zobecnit by se dalo, že všech

peníze nedá dělat. Další otázkou, kte

dlouhým procesem, než se stanete pěs-

sedm dětí jsem měla ráda jako by

rou nám lidé kladou, je: „Jak to můžete

touny. Nebojte se přípravy. Rozhodně

byly naše vlastní, nikdy jsem nemuse-

dělat, to já bych nemohl/a.“ Pokud to

začněte prvním setkáním na OSPODu,

la přemýšlet, jak jim projevit lásku, to

člověk nezkusí, tak to nemůže vědět.

pak máte ještě dlouhou dobu během

šlo hned samo. Všechny byly pro mě

Pokaždé si řekneme, že můžeme být ti,

celého procesu rozvažovat, zda do toho

v tu chvíli nejkrásnější a nejmilejší. Ji-

kdo človíčkovi dají jinou startovní čáru,

opravdu chcete jít. Ze své zkušenosti

nak mělo každé dítě jiné potřeby či

než by měl v ústavu. Jiný vklad do živo-

mohu říct, že i když je to mnoho sta-

zdravotní problémy. Další zkušenost je,

ta od naší rozvětvené rodiny, kde jde

rostí, tak radost z toho, že jste někomu

že u všech jsme si hned říkali, že jsou

z náruče do náruče a učí se navazovat

pomohli do celého jeho života, je větší.

u nás jen na chvíli, že jim poskytujeme

vztahy.

Pokud se rozhodujete, nebojte se vyhle-

jen dočasný domov a rodinu a ta pravá

dat ve svém okolí pěstouny a osobně se

maminka a tatínek se teprve objeví. To

Co je na tom být pěstounem nej

nejvíc, co jim můžeme dát, je naše lás-

těžší a co Vám naopak dělá největší

ka projevená co nejčastějším fyzickým

radost?

kontaktem. Chtěli jsme, ať svěřené děti

jich zeptat na jejich zkušenosti.
René: Je to jedna ze smysluplných
a naplňujících prací, spíše poslání.

zažívají rodinu. Naše rodina fungo

Ester: Pro mě je v pěstounství nejtěžší,

A souhlasím s tím, co uvedla manželka

vala dál stejně jako předtím, než jsme

aby se starání o svěřené děti dobře

přede mnou.

byli pěstouni a pěstounské děti s námi

propojilo s potřebami celé naší rodi

mohly zažívat všechny radosti a staros-

ny. Abychom všichni cítili své důležité

ti, které rodina prožívá.

a nezaměnitelné místo v naší rodině,

Děkujeme manželům Jiroutovým

abychom uměli brát ohledy jeden na

za poskytnutí rozhovoru a přejeme

Tématem naší kampaně byly mýty,

druhého. Největší radost mám, když

jim plno radosti v životě a další elán

které kolem náhradního rodičov

cítím, jak nám všem v rodině záleží na

do pěstounství.

ství panují. Setkáváte se s nějakými

tom, aby se u nás mělo miminko co nej

			

ve svém okolí? Pokud ano, s jakými?

lépe, chováme ho, smějeme se s ním,
hrajeme si. Velkou radost mám, když

Kateřina Blažková,

Ester: Žijeme na malém městě, proto

si ostatní v rodině všimnou, že třeba

koordinátor aktivit pro náhradní

se o našem pěstounství hodně ví a lidi

potřebuji pomoci. A asi největší radost

rodinnou péči

na to různě reagují. Jedním mýtem je,

mám, když děti odcházejí dál do rodiny

že se někdo domnívá, že se pěstounství

(adoptivní nebo biologické), když vidím,

dělá pro peníze. Dále mně bylo doce-

jak jsou všichni spokojeni a těší se.

la líto, když mi někteří říkali, jak mohu

A když si uvědomím, že naše starání se

děti pak někomu odevzdat. Že oni by

o tyto děti má obrovský smysl, že místo

na to neměli srdce, připadala jsem si, že

v ústavu mohlo být v naší rodině.

jsem v jejich očích asi bezcitná. Také se
setkávám s mýtem, že je vlastně velmi

René: Nejtěžší? To asi zatím nic, spíš

snadné být s malým miminkem doma,

smutné. Pro mě to jsou absťáky dětí,

že vlastně nemusím chodit do práce. To

když človíčka chováte, je v klidu a najed-

mi také bývá líto, že si myslí, že vlastně

nou bez důvodu začne plakat a dojde

nic nedělám.

vám, že to je z drog. Tak ho přitisknete
více k sobě a tišíte. A co mi dělá ra-

René: Asi otázka peněz nejvíc. „Oni
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Slad’ování rodinného
a pracovního zivota
na ZS Jestedská
Progresivní

Li-

přetížení či vyčerpání. Patří mezi ně

profesionálních chův“, říká ředitel ško-

bereckém kraji hledají způsoby jak

zaměstnavatelé

v

benefit dětského koutku, hlídání dětí

ly Lukáš Houda.

podpořit sladění práce a rodinných

zaměstnanců/kyň v nárazových situ-

povinností u svých zaměstnaných žen

acích. Dále nabízí inovativní benefit ve

Dalším benefitem je podpora peda

a mužů. Uvědomují si rostoucí potřebu

formě odborného asistenta do výuky,

gogických stážistů a stážistek do výuky,

společenské odpovědnosti a vědí, že

který pomáhá s náročnými přípravami

školní družiny a školního klubu, tzv.

programy na podporu slaďování osob-

zejména nových vyučovacích metod.,

„vykrývač“. Termín „vykrývání“ není

ního a pracovního života, prokazatelně

tzv. vykrývání. Flexibilní pracovní doba,

v podmínkách našich škol zrovna

zvyšují loajálnost, spokojenost, výkon-

kterou vyučující kombinují v rámci

známý ani obvyklý. ZŠ Ještědská je

nost a přinášejí výrazně nižší personál-

přímé a nepřímé pedagogické práce

bezesporu jedna z prvních, která jej

ní fluktuaci.

má i svoji odvrácenou polohu. Vedení

zavádí. Vykrývání je opatření, které

školy cíleně pracuje i s negativními

zajišťuje kvalitní zástup v případě

Centrum Kašpar aktivně vyhledává

dopady pracovní flexibility na sladění

nepřítomnosti při přímé pedagogické

a pomáhá firmám, které podporu-

práce a rodiny a pro prevenci přetížení

práci. Poskytuje zaměstnancům pod-

jí slaďování pracovního a osobního

i osobní rozvoj svých kolegů a kolegyň

poru při zvládání objemu nepřímé

života, a to například úpravou pra-

poskytuje mentoring a supervizi.

práce během příprav na výuku, při

covní doby podle potřeb zaměstnanců

výuce samotné či při akcích školy.

a zaměstnankyň, zajištěním hlídání

Vedení v souladu s široce diskuto-

dětí rodičů, umožněním práce z do-

vanými hodnotami školy poskytuje

Dalším z konkrétních opatření, které

mova, nabídkou školení nebo jinými

adresné pečující a podpůrné benefity,

škola zavádí s cílem podpory pracovní

vstřícnými

Kašpar

které vnímá i jako konkrétní projev

spokojenosti a osobnostního rozvoje je

od roku 2011 poskytuje Sociální au-

společensky odpovědného zaměstna-

nabídka mentoringu a supervize. Men-

dit, nástroj pro vyhodnocení stavu

vatele.

toring pomáhá ve chvíli, kdy hledáte

kroky.

Centrum

firemních procesů, který umožňuje

způsob, jak zvládnout změnu životní

vidět organizaci zdola. Zjišťuje silné

Hlídání dětí má za cíl odlehčit za

situace,

stránky, propojuje potřeby lidí i vedení,

městnancům/kyním z jejich časově

vatelem a kolegy, jak si vytyčit hranice

formuluje konkrétní rozvojová do-

náročného režimu. Zvýšená potřeba

nebo jak pracovat s chronickou zátěží,

poručení. Dává základ pro strategická

slaďování práce a rodiny přichází ze-

stresem a vyčerpáním.

rozhodnutí vedení. Umožňuje organi-

jména v nárazových situacích, v době

zaci vyrůst nastavením interní firemní

třídních schůzek, porad, akcí ško-

Supervizi mohou zaměstnanci využít

politiky a kultury organizace.

ly, exkurzí či vlastního odborného

při řešení profesionálních problémů

vzdělávání.

jednotlivce i pracovních týmů v při-

Rodiče

mohou

využít

komunikaci

neohrožující

zaměstna-

Auditovanou organizací byla také li-

hlídání v prostorách školy, ale také

jímající

berecká Základní škola Ještědská, která

v domácnosti, například v době re-

Umožňuje získat nezatížený náhled na

na základě konkrétních doporučení

konvalescence po nemoci dítěte či vy

vlastní práci, nadhled nad tím, co a jak

realizuje společně s Centrem Kašpar

užít doprovod dítěte do/ze zájmového

děláme, podporuje změny. Supervize

rozvojový projekt Ještědská 2021. Jed-

kroužku, školského zařízení apod.

v kontextu školy představuje prevence

ním z celé řady opatření vzešlých ze

–

se

atmosféře.

rizik souvisejících s prací s dětmi, jejich

sociálního auditu je podpora slaďování

„Princip tohoto benefitu spočívá v tom,

rodiči či s pomáhající rolí například

práce a rodiny.

že pokud někdo ze školy potřebuje

oddělení specialistů/ek.

pracovat a nemá pro své dítě v daŠkola

net-

nou chvíli „babičku“ po ruce, může se

„Věříme, že tyto benefity odlehčí při

radiční benefity zaměřené na prevenci

se

tak spolehnout na zajištěné hlídání od

slaďování práce a rodiny, a umožní tak

rodinám

rozhodla

pilotovat

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje
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vykonávat práci s větší lehkostí, radostí a nadhledem. Přejeme si, aby ZŠ
Ještědská byla místem, kde se zaměstnancům a zaměstnankyním dobře
daří“, doplňuje Lukáš Houda.
Vedení školy usiluje o rozvoj zdravé
„firemní“ kultury školy, uvědomuje si, že klima školních tříd a celého
pracovního kolektivu jsou spojené
nádoby, a tak ruku v ruce s péčí o žáky
intenzivně

zaměřujeme

pozornost

také na péči o osobní a profesní růst
každé/ho z kolegů/yň.
Benefity může čerpat každý/á zaměstnaný/á školy. Je určen pro provozní
zaměstnance/kyně stejně jako pro
pedagogické pracovníky/ice či kolegy a kolegyně oddělení specialistů.

Všichni totiž vytváří jedinečné prostře

prostředí i vnější obraz školy.

dí Základní školy Ještědská. Každý
svým působením přispívá k vnitřnímu
klimatu, k úrovni spolupráce, každý

Petra Hottmarová,

je navenek pro školu důležitým am-

Centrum Kašpar

basadorem, který spoluutváří vnitřní

VOLNÝ ČAS PO SVÉM

Pokud chcete neco
dokázat, musíte obetovat
vsechno a nevzdávat se po
kazdém zakopnutí
Zájem a aktivní účast ve veřejném

se o projekt, který se zrodil z vlastní

může zapojit mládež od cca 13 do

dění nemusí být zákonitě výsadou

iniciativy studentů na prvním Fóru

20 let a každý zde má právo se vy-

jen světa dospělých. Místem, kde

zdravého

dne

jádřit k projednávané věci. Hlavním

mohou prosazovat své názory žáci

3.4.2012 v Turnově, kde měli i mladí

cílem PMMT je přispění mládeže

a studenti, mohou být například

své zastoupení. PMMT nabízí pros-

do politické situace města. PMMT

parlamenty mládeže. Jedním ta-

tor pro názory a postoje mladých

na svých zasedáních řeší předem

kovým je Parlament mládeže měs-

občanů Turnova. Jedná se o apoli-

naplánované téma a také aktuální

ta Turnova (zkráceně PMMT). Jedná

tické společenství, do kterého se

témata týkající se města Turnova.

23

města

konaného

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

rodinám

Každé téma si PMMT určuje sám.1

Byl bych hloupý, kdybych někde trávil

Současná

svůj čas a nenaučil se novým věcem.

Covid-19 zasáhla mnoho oblastí

Jedním z členů PMMT je i Filip Řeha,

Takže ano, díky účasti v parlamentech

společenského

který se v oblasti parlamentů mládeže

mládeže jsem se mnohé naučil, ať už je

způsobem zasáhla činnost Parla-

pohybuje již od roku 2014. Je studen-

to pořádání různých akcí nebo komu-

mentu?

tem prvního ročníku oboru Obchodní

nikace s lidmi. Vše, co jsem se dopo-

akademie na Obchodní akademii, Ho-

sud naučil, využívám již nyní a zužitkuji

Obecně činnost parlamentů zasáhla

telové škole a Střední odborné škole

i v budoucnu.

epidemie Covid-19 opravdu hodně.

v Turnově. Kromě trávení volného času

situace

s

epidemii

života,

jakým

Turnovský parlament mládeže epidemii

s rodinou a přáteli se ve volných chvílích

Je těžké prosazovat se ve světě do-

nezvládl, ale doufám, že se to brzy

rád věnuje fitness a technologiím.

spělých?

změní, protože máme v plánu změnu
statutu a celé struktury našeho parla-

Co tě vedlo k tomu se zapojit do Par-

Ano, jednoznačně ano. Dospělí si o vás

mentu. Bohužel byla v době epidemie

lamentu mládeže města Turnova?

pořád myslí, že jste „neschopní, hloupí

pozastavena i činnost Národního parla-

Splnilo to tvá očekávání?

a otravní“ a stále si jen stěžujete, jak

mentu dětí a mládeže.

pořád něco nefunguje. Považují za
K Parlamentu mládeže jsem se dos-

ztrátu času zabývat se vašimi nápady,

Chceš zůstat aktivní ve veřejném

tal úplně náhodou, když paní učitelka

jak danou věc zlepšit, přestože jsou

dění

na základní škole hledala nějakého

mnohokrát vaše nápady mnohem lep-

Pokud ano, je něco, čeho bys chtěl

zástupce do PMMT a vybrala mě. Řekl

ší než to, co vymyslí nějaký úředník na

dosáhnout? Máš případně ambice

bych, že to bylo lehce nedobrovolné,

ministerstvu, který si na školu už ani

se v budoucnu angažovat v politice?

ale to jsem ještě netušil, jaké možno-

nevzpomene. Neví, jaké problémy mají

sti se mi tím otevřely. Po čase jsem

studenti a co je opravdu potřeba zlepšit,

Z veřejného dění se nehodlám jen tak

se dozvěděl o Národním parlamentu

aby žáci a studenti mohli prosazovat

vypařit, takže rozhodně ano. Chtěl bych

dětí a mládeže (zkráceně NPDM), do

své názory a nápady na zlepšení školst-

dosáhnout modernizace školství a reor-

kterého jsem se chtěl zapojit, protože

ví, světa nebo parku vedle školy. Větši-

ganizace Ministerstva financí a Minis-

jsem hledal změnu. NPDM je organi-

nou je k prosazování ve světě dospělých

terstva školství, mládeže a tělovýchovy.

zace, která seskupuje všechny parla-

potřeba nějaké formy podpory a pomo-

Mé ambice do budoucna směřují poli-

menty mládeže a zastupuje studenty.

ci, například zajištěním kontaktů. Proto

tickým směrem, ale nedovedu zatím

Mým cílem v souvislosti s dobrovolnými

existují parlamenty mládeže, na které

říct, na jaké pozice mířím.

aktivitami jako je PMMT, je změna ve

se mohou žáci a studenti v případě záj

školském systému v oblasti zlepšení

mu obrátit.

postavení studentů, zlepšení výuky či
modernizace školství.

i

po

dosažení

dospělosti?

Na závěr bych chtěl jen říct, pokud
chcete něco dokázat, musíte obětovat

Jakého úspěchu/úspěchů si nejvíce

všechno a nevzdávat se po každém za-

ceníš?

kopnutí.

To je opravdu zapeklitá otázka. Ale jed-

Kamila Tůmová,

noduchou a stručnou odpovědí je, že

koordinátor rodinné politiky

to všechno zvládám. Není jednoduché

Foto Filip Řeha

Naučil ses díky členství v PMMT nějakých nových dovedností?

skloubit školu, svůj osobní život a účast
v parlamentech. Chodit spát ve dvě, ve
tři ráno a opět v půl sedmé vstávat. To
je ten osobní úspěch, tedy samostatné
zvládání života. Toho si opravdu nejvíce
vážím.

1

Bližší informace o PMMT zde:

http://pmmt.cz/co-je-to-pmmt/

rodinám
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O nejmensí deti se
postarají v detské skupine
V posledních letech přibývá rodičů,
kteří se chtějí nebo musí alespoň
na část týdne vrátit do práce dříve,
než jejich dítě dosáhne školkového
věku. Začínat znovu po narození potomka nebývá ani pro rodiče snadné a k tomu ještě musí vyřešit otázku, kdo se v té době postará o moje
dítě a jaké možnosti v dnešní době
vůbec mám. Řešením pro ně mohou
být dětské skupiny/jesle.
Dětská skupina je nejnovější typ služby péče o děti předškolního věku. Tato
zařízení jsou určená pro děti již od
jednoho roku až do zahájení povinné
školní docházky a s ohledem na mladší
věkové rozpětí má výhody menšího
kolektivu. V dětské skupině může být
maximálně 24 dětí, většinou jde ale
o menší skupiny do 12 dětí. Obvykle na
každých 6 dětí připadá jedna pečující
osoba. Zřizovatelem dětských skupin
může být obec či nezisková organizace
nebo firma, která je provozuje pro děti
svých zaměstnanců.
V Libereckém kraji funguje aktuálně 40
dětských skupin, které navštěvuje téměř
700 dětí. Přesně polovina dětských sku
pin působí v krajském městě a okolí,
v okrese Česká Lípa je momentálně
Zdroj MPSV
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9 dětských skupin, na Jablonecku šest
a v Semilském okrese pět. Stejně jako ve
většině dětských skupin i zde převažují
kolektivy po 12 dětech nejčastěji ve
věku 1,5 – 3 roky, o které se starají 2 3 pečující osoby. Největším benefitem
pro rodiny se ukázala právě možnost
umístění dítěte již od 1 roku a vyso
ce individuální charakter péče. Další
neocenitelnou výhodou je otevírací
doba vstřícná právě potřebám dětí
i rodičů a flexibilní docházka umožňující adaptaci dítěte. Právě s ohledem
na nižší věkovou hranici dětí než u klasických mateřských škol, je v nich dítěti
poskytována vysoce individuální péče
zaměřená na rozvoj jeho schopností
a dovedností odrážející jeho věk.
Dětské skupiny u nás fungují již 7 let
a za dobu své existence si vybudovaly nezastupitelné místo v systému
předškolní péče. Všechny dětské
skupiny musí být evidovány na Mi
nisterstvu práce a sociálních věcí –
www.evidence.mpsv.cz a podmínky
jejich provozu stanovuje zákon z roku
2014, který musí dodržovat všechny
dětské skupiny. V současné době je
projednávána novela tohoto zákona,
která by měla být účinná od července
letošního roku.
Podle této novely se dětské skupiny
přemění na jesle a budou své služby
poskytovat dětem již od půl roku. Stávající dětské skupiny budou moci v nynější
podobě fungovat do konce srpna 2024,
nejpozději po tomto datu se budou
muset přizpůsobit snížené věkové
hranici a přejmenovat na jesle. Cílem
změny zákona je zlepšit kvalitu péče
o děti do 3 let a zároveň zajistit stabilní
financování ze státního rozpočtu, neboť současná podpora dětských skupin

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

z Evropského sociálního fondu končí
již v roce 2022. Od září 2024 tak bude
existovat již jednotný a přehledný systém předškolní péče, tedy jesle pro nej
menší s následným plynulým přestupem do mateřské školy.

POZITIVA DĚTSKÉ SKUPINY
Díky menšímu kolektivu a většímu
počtu pečujících osob umožňují individuální přístup k dítěti.
Usnadňují adaptaci dítěte díky
rodinnému prostředí a možnosti
využít docházku např. jen v některé
dny či části dne.
Jsou flexibilní dle potřeb rodičů
a dětí.
Pomáhají s postupným návratem
rodičů do práce, rodič může dět
skou skupinu využít ve dnech, kdy
to potřebuje a mohou je zřizovat
zaměstnavatelé přímo jako zaměstnanecký benefit.
Rodiče mohou uplatnit slevu na
dani za každé dítě v dětské skupině;
potvrzení pro účely uplatnění slevy
na dani rodičům vystaví dětská sku
pina.
Chcete o dětských skupinách zjistit více
informací nebo se podívat, kde konkrétně v Libereckém kraji můžete dětskou
skupinu najít? Navštivte oficiální webové
stránky www.dsmpsv.cz, kde jsou in
formace jak pro rodiče, tak i pro provozovatele. V každém kraji navíc působí
krajští metodici, můžete tak přímo kontaktovat i metodičku pro Liberecký kraj http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty/krajske-kancelare

Zdroj: Projekt Podpora implementace
dětských skupin, MPSV
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Rady rodicum
před nástupem
do mateřské
skoly

mateřskou školou dítěti nevyhrožujte. Vyhněte se výhružkám: „počkej
ve školce tě srovnají…tam tě naučí
poslouchat….nikdo se tam s tebou
párat

ním z prvních zásadních milníků v

gienickými návyky (umýt ruce před

životě rodičů a dětí. Někteří proj-

jídlem, po použití WC…). Buďte

dou touto změnou bez sebemenších

mu vzorem a příkladem. Učte dítě

komplikací, jiní si to tzv. „odtrpí“.

pozdravit,

Jak sebe i své děti připravit předem

podělit o hračku, hrát si společně.

na tuto zásadní změnu? Jedním z ne-

Rozvíjejte

jdůležitějších kroků, které mohou

Nebude zažívat špatné pocity spo-

rodiče pro sebe i své děti udělat,

jené s tím, že bude jediné, které se

je být trpělivý a dát sobě a dětem

např. neumí obléknout.

umět

se

sebeobsluhu.

čas se na novou situaci adaptovat.
Co dalšího lze učinit pro bezproblémový nástup do mateřské školy,
naleznete v tomto článku.

s předstihem připravte. Udělejte si
chvilku pohody a v klidu si ovšem

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte
nastávající situaci Vy. Buďte vnitřně
pozitivní, optimističtí. Dítě má velmi
citlivé vnímání, vycítí Vaši nerozhodnost a obavy. Je nesnadné se od
Vás odloučit, jestliže vidí, že Vás
odloučení bolí. Platí tu, že zbavit
se své úzkosti znamená zbavit dítě
jeho úzkosti. Pokud máte strach z
odloučení a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do mateřské
školy dát chcete, pak byste měli

Dejte dítěti najevo, že rozumíte
jeho případným obavám z nástupu
do mateřské školy, ale ujistěte ho,
že mu věříte a že to určitě zvládne.

Na docházku do mateřské školy dítě

zlo-

být hodné.

Seznamujte dítě se základními hy-

jeho

budeš

Neopakujte také dítěti stále, že má

Nástup do mateřské školy je jed-

poděkovat,

nebude…když

bit, nechám tě tam i odpoledne…“

nástup dítěte přehodnotit. Případně
se dohodněte, že dítě do mateřské
školy bude vodit ten, který s tím má
menší problém.

Zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Snažte
se navodit pocit, že do „školky“ půjde pro radost, ne za trest. Nikdy

V šatně se s dítětem převlékejte
beze spěchu. Pokuste se být klidní,

pohovořte. Dítěti vysvětlete, že si
pohraje s novými hračkami, seznámí
se s kamarády, naučí se nové
básničky, bude cvičit, tvořit, chodit
ven. Až si zařídíte věci v práci nebo
nakoupíte – tak se pro ně vrátíte.
Budete se těšit, až Vám bude o všem
vyprávět.

Zvykejte dítě na další kamarády,
neizolujte je od ostatních vrstevníků.
Zvykejte je na odloučení. Při odchodu z domu láskyplně a s jistotou
řekněte, že odcházíte, ale ujistěte
dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje
pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z
domu. Dítě se cítí zrazené a strach z
odloučení se jen prohlubuje.

rodinám
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CO BY MĚLO DÍTĚ ZNÁT A UMĚT PŘI NÁSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

1

Znát své jméno, snažit se srozumitelně vyjádřit svá přání a potřeby, dorozumět se
s ostatními, reagovat na jednoduchý pokyn dospělého.

2

Znát zdvořilostní návyky (pozdravit, poprosit, poděkovat,...). Vědět, že ubližování
ostatním je nepřípustné.

3

Spolupracovat při oblékání a svlékání, umět nazouvat a vyzouvat obuv (i bačkorky)

4

Poznat svou značku, své věci

5

Umět používat hrneček, skleničku a lžíci, samostatně se najíst

6

Při jídle vydržet sedět u stolu

7

Umět používat toaletu, včas si říci na WC (pleny nejsou přípustné)

8

Zvládat základní hygienické návyky – umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku, ovládat
kohoutek v umývárně

9

Umět používat kapesník, vysmrkat se

10

Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

ale rozhodní, i když dítě pláče. Buďte

Nikdy

odměnu

Zajímejte se, co dítě ve školce dělalo,

přívětiví, mluvte na něj s úsměvem

předem. Dítě prožívá stres, že je v

jak se mělo. Povzbuzujte ho doma,

a stále mu opakujte, že se pro něj

mateřské škole bez rodičů a zvyká si

ať Vás naučí, jak cvičilo nebo co

určitě

na nové prostředí. Přidá se strach z

zpívalo. Vypozorujte, co ho ve školce

toho, že selže a odměnu nedostane.

baví, hrajte si i doma.

vrátíte.

Vysvětlujte

klidně

několikrát, aby získalo jistotu.

neslibujte

dítěti

Pokud den proběhne v pohodě, chUpozorněte dítě na to, že s jakýmkoliv problémem může přijít k učitelce,
ta mu pomůže. Odchod zbytečně
neprotahujte, dítě Vaši váhavost vycítí a využije ji ke smlouvání. Jestliže

valte dítě, můžete to jít oslavit nebo
kupte nějakou drobnost. Materiální

Kamila Tůmová,

odměny by se ale neměly stát prav-

koordinátor rodinné politiky

idlem, dítě by pak hračku vyžadovalo

ve spolupráci s MŠ Kulička

každý den.

jste dítěti oznámili, že odcházíte, v
žádném případě se již nevracejte.

Domluvte se s učitelkou o případné
adaptaci dítěte. Zpočátku např. na
kratší pobyt. Zvykání Vašeho dítěte

Je možné dát dítěti s sebou něco

by nemělo být v žádném případě

důvěrného (např. drobného plyšáka,

na úkor ostatních. Nezůstávejte ve

šátek, …). Nenoste imitace zbraní,

třídě. Děti těžce snáší, když má něk-

nebezpečné

do ve třídě svou maminku a ony jsou

předměty,

drahé a objemné hračky.
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hlučné,

tam samy.
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Centrum Kaspar
pomáhá lidem
najít dobrou
práci
Centrum

vznikalo

po dobu jejich účasti například na
rekvalifikačním kurzu.

Současná situace na trhu práce není
příznivá. Řada lidí přišla o práci, nebo
výpověď očekávají. Někteří mají tak
malé příjmy, že obtížně uživí své
rodiny. Lidé zažívají nejistotu nejen

před

Centrum Kašpar nabízí lidem bez-

sedmnácti lety a od začátku pomáha-

platnou pomoc (nejen) při hledání

lo lidem, kteří se na trhu práce staví

práce. Poskytuje pracovní a kariérové

na vlastní nohy. Buď hledají zaměst-

poradenství, zprostředkování práce,

nání, nebo se do práce vrací po delší

kariérní plánování a profesní dia

pauze, mění svou profesní dráhu,

gnostiku,

nebo se jim změní životní situace

výběrová řízení, aktualizaci osobního

a tito lidé nově musí zvládat souběh

portfolia a další služby. Ale také rekva

práce a zdravotního omezení či např.

lifikační kurzy či zajímavé motivační

péči o někoho blízkého.

programy. Mezi doprovodné aktivi-

rodinám

Kašpar

ty patří služba hlídání dětí rodičům

komplexní

přípravu

na

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

v zaměstnání, ale mnoho problémů
přichází i v osobním životě.

„Lidem, kteří k nám přicházejí ve
složité situaci, umožňujeme nadechnout se ke změně. Nasloucháme,
radíme, podporujeme, doprovázíme,
školíme,

předáváme

zkušenosti,

píšeme reference, ve firmách ar-
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a nikdy jí nepřišla žádná pozvánka na

nabízí hlídání dětí ve vlastní vybavené

pohovor. Cítila bezmoc, rychle se jí

herně v Liberci.

snižovalo sebevědomí. Do toho one

CENTRUM KAŠPAR

mocněl partner a přidaly se finanční
potíže.

LIBERECKÁ PORADNA:
Kašparova 73, Liberec 25 – Vesec
JABLONECKÁ PORADNA:
Dvorská 748/9, Jablonec nad Nisou
poradna@centrum-kaspar.cz
tel. (obě poradny): 739 037 527
www.centrum-kaspar.cz

VÍCE O CENTRU KAŠPAR

„Dlouho jsem se snažila sama, až pak
jsem se odhodlala a zavolala do Cen-

Centrum Kašpar je jediná organi-

tra Kašpar. Už jen první telefonát mi

zace v Libereckém kraji, kterou při

přinesl pocit, že na to nejsem sama,

řešení zaměstnanosti zajímají pers-

že to zvládnu. Moje cesta nebyla

pektivy všech zúčastněných a hledá

úplně snadná. Z důvodu péče o dce-

neotřelá řešení v oblasti zaměstnání,

ru jsem potřebovala práci na jednu

výchovy a vzdělání, sladění profese

směnu. Ucházela jsem se o adminis-

a soukromí. Centrum usiluje o rovné

trativní práci, ale ukázalo se, že moje

příležitosti na Liberecku a zároveň

znalosti práce na PC nebyly úplně do-

prostřednictvím

bré. A to na PC pracuji celý život. Po

pomáhá nastavovat ve firmách pros-

poradě s mojí poradkyní jsem využila

tředí vstřícné k potřebám kvalitních

nabídky a účastnila se kurzu PC Excel

a loajálních lidí.

firemních

auditů

a Word. To byl pomalu šok, tolik jsem
se toho naučila. Získané dovednosti
mi otevřely další možnosti a nakonec
jsem opravdu práci získala,“ říká

Petra Hottmarová,

klientka Centra Kašpar, paní Lenka.

Centrum Kašpar

gumentujeme ve prospěch motivo-

Poradkyně Centra Kašpar pomáha-

vaných, připravených lidí. Ze zkušeno-

jí každý všední den bezplatně všem,

sti víme, že těžká období v práci jdou

kdo poradenství potřebují. Nezáleží

mnohdy ruku v ruce s těžkostmi

na věku ani na typu profese. Posky-

v osobním a rodinném životě. V Cen-

tujeme lidem otevřený prostor, díky

tru Kašpar pomáháme řešit tyto situ-

kterému postupně mohou začít své

ace komplexně“, říká pracovní porad-

potíže řešit.

kyně Simona Zemanová.
Díky projektu ESF Vaše cesta k dobré
Příkladem s dobrým koncem je příběh

práci Centrum Kašpar nabízí také bez-

paní Lenky, která hledala práci něko-

platné rekvalifikační kurzy pro rodiče

lik měsíců. Jak sama říká, rozesíla-

dětí do 15 let nebo osoby dlouhodobě

la žádosti o práci na všechny strany

nezaměstnané. V době konání kurzu
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ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Kdo si hraje,
nezlobí

Vyrobte si doma loutky v podobě
pohádkových postaviček a nacvičte
s dětmi divadlo pro babičku a dědu.
Děti mohou pohybovat s loutkami
a rodiče mohou doprovázet čtením
pohádky. Pokud jsou již děti zdatní ve

Léto je již sice za dveřmi, ale není

třeba na stole přikryjte, tak aby je děti

čtení, můžete si role prohodit. Další ob-

nad to, mít přichystané nějaké ak-

neviděly. Pak před dětmi látku na ma-

měnou je, že takové divadlo nacvičí na-

tivity pro děti, kdyby se počasí poka-

lou chvilku odkryjte. Děti se v tu chvíli

opak babička a děda s vnoučaty a před-

zilo. Znáte to, kdo si hraje, nezlobí?

snaží si co nejvíce věcí zapamatovat. Po

vedou ho rodičům.

Přichystali jsme pro vás pár námětů

chvíli věci znovu přikryjte a pak nechte

na hry jak s dětmi předškolními,

děti, aby všechny věci vyjmenovaly.

tak i se školáky. Zapojit můžete

V průběhu hry můžete některé věci ob-

také babičku a dědu. Společně si

měnit, přidávat nebo pouze prohodit

můžete procvičit mluvidla zapek-

jejich místa.

3. HÁDANKY

litými jazykolamy nebo vyzkoušet

Malý přístroj počítací

děti z hádanek. Pro ty z vás, kteří

usnadňuje lidem práci.

rádi něco tvoří, přijde vhod návod
na vytvoření papírové girlandy. Co
se bude určitě líbit celé rodině, je
pokus při kterém u vás doma bude
sopka chrlit lávu. Všechny aktivity jsou nenáročné na přípravu i na

2. NÁPADY NA HRY
SE ŠKOLÁKY

Jméno, město, zvíře, věc,
země, rostlina

1. NÁPADY NA HRY
S PŘEDŠKOLÁKY
Lístečková hra

když pomůže _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(KALKULAČKA)
Štěkal včera, štěká dnes,
štěká proto, že je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(PES)

pomůcky. Ale určitě zabaví celou
rodinu.

Počítání bývá hračka,

Pravidla hry této klasické vědomostní hry jsou jednoduchá. Každý hráč

Neuteče do daleka, v cíli na ni pravda

si vezme papír, tužku a nadepíše si

čeká.

sloupce podle dohodnutých kategorií

K podvodům má sice vlohy,

(může to být jméno, město, zvíře, věc,

ale za to krátké nohy.

země, rostlina) a jeden sloupec pro

Nápověda

bodování. Poté se zvolí hráč, který

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ má krátké nohy.

řekne nahlas „A“ a potom potichu
pokračuje v přeříkávání abecedy, do-

Ten, kdo brzy ráno vstane,

Na papírky napište různé úkoly dle

kud jiný zvolený hráč neřekne „STOP“.

má dřív všechno udělané.

schopností vašich dětí (např. Vyjmenuj

Následně všichni hráči píší do jednot-

Opeřené mláďátko

všechna roční období, Najdi doma

livých kolonek slova patřící do dané

v cíli je pak zakrátko.

jednu věc z plastu, ze dřeva, z látky,

kategorie a začínající na písmenko,

Nápověda

ze skla, Zlechtej někoho, Dej někomu

u kterého hráč skončil. Jakmile někdo

Ranní _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dál do skáče.

velkou pusu) a lístečky s úkoly poscho-

vyplní všechny kolonky a řekne stop,

vávejte po bytě. Děti čeká dvojitý úkol

kolo končí a počítají se body. Pokud

– lístečky najít a splnit úkoly. Ve scho-

vyplnil kolonku jen jeden hráč, dostane

vávání lístečků a plnění úkolů se s dětmi

15 bodů. Pokud ji vyplnili dva a více hrá

můžete klidně prostřídat.

čů, ale každý tam napsal jiné slovo, do-

Kimova hra

4. JAZYKOLAMY

stanou každý po 10 bodech. Pokud ji

Od poklopu ku poklopu Kyklop kouli

vyplnili stejně dva a více hráčů, dostane

koulí.

každý po 5 bodech.
Hra je skvělá na procvičení zrakové
paměti. Připravte si cca 10 až 20
různých předmětů (např. hřeben, tuž-

Loutkové divadlo pro
babičku a dědu

Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty
na pštrosí procházku.

ka, brýle, kniha, klíče atd.), které vaše
děti znají a umějí je pojmenovat. Jakým-

Pomůcky: papír, pastelky, lepidlo/izolepa,

koliv kusem látky předměty rozmístěné

špejle

rodinám

Královna Klára na klavír hrála.
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6. HOKUS POKUS
Sopka chrlící lávu
Pomůcky: láhev (může být skleněná i PET,
velikost volte podle množství materiálu,
ze kterého budete tvořit sopku), materiál
na postavení sopky (písek, hlína, kameny,
modelína, hrnčířská hlína nebo třeba
lego), ocet, prostředek na nádobí, jedlá
soda, případně červené potravinářské
barvivo (není nutné)
Chcete zažít s dětmi chrlení lávy na
živo? Tak vyzkoušejte tento pokus.
Lze ho provést doma i venku. Doprostřed plochy, kde budete pracovat,
postavte láhev. Ta vytvoří kráter sopky.
Obestavte ji materiálem, který jste si vybrali a dotvořte tak celou sopku. Je na
vás, kolik láhve bude koukat ze sopky.
Když vulkán stojí, je čas vytvořit si to nejdůležitější – lávu.
Smíchejte ocet (množství zvolte podle
velikosti láhve, mělo by ho být cca do
1/3 láhve) s prostředkem na nádobí
(množství opět podle velikosti láhve –
1 až 2 lžíce) a nalijte do kráteru. A teď
to nejočekávanější! K lektvaru přisypte
přibližně dvě lžíce jedlé sody a je to
tady. Sopečná erupce na vlastní oči.

5. MALOVÁNÍ A TVOŘENÍ
Rodina – girlanda
Pomůcky: nůžky, papír, tužka, případně
pastelky
Papír několikrát přeložíme a na vršek
papíru

nakreslíme

postavičku

(aby

ruce či nohy přesahovaly), vystřihneme a libovolně vybarvíme. Stejně tak
můžete vyrobit girlandu ve tvaru srdíčka či jiných obrázků. Fantazii se meze
nekladou.
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KULTURA rodiNÁM

V muzeu lze tvořit, tezit
i zdolávat slackline
Neplatí

to

ovšem

o

ledajakém

znají pod názvem Kamenářský dům.

zábavně naučného průvodce dělá pra-

muzeu. Všechny tyto aktivity naj

covní list Cesta kamene.

dete v jedinečném areálu Muzea

Právě z Kamenářského domu proudí

Českého ráje v Turnově, které si jako

tvořivá energie směřovaná na nej

Výhodou

jednu ze svých kulturních institucí

mladší návštěvníky muzea.

je jejich variabilita vzhledem k počtu

hýčká Liberecký kraj, a která se těší

většiny

návštěvníků.

těchto

Rukodělnou

programů
výrobu

či

už mnoho let velikému zájmu rodin

Je to dům v pravém slova smyslu

celý program je možné absolvovat jako

s dětmi i školních skupin. Přestože

živý, určený k setkávání, sdílení

jednotlivec, rodina či školní skupina.

Muzeum Českého ráje v Turnově

a tvoření.

V případě skupin je samozřejmě vhodné

rozhodně nepatří k největším, jeho

doprovodné aktivity rezervovat předem.

devízou je neobvyklá rozmanitost

V Kamenářském domě sídlí lektorské

spojená s tímto výjimečným regio-

oddělení, které prostřednictvím řemesl-

V současnosti část těchto oblíbených

nem pískovcových skal.

ných dílen pro děti i dospělé a doprovod-

programů

prochází

transformačním

ných animačních programů k aktuálním

procesem a adaptací na nové provozní

V expozicích najdete jednu z nej

výstavám zprostředkovává pochopení

podmínky, které vznikají v souvislo-

rozsáhlejších sbírek mineralogie u nás

funkce a významu muzejní instituce

sti s mimořádnými opatřeními vlády

a s ní spojenou část geologie této oblas-

a seznamuje návštěvníky s výstavními

a pravděpodobně, alespoň v nejbližší

ti, která byla tak příhodná pro první

projekty hravou a multismyslovou for-

budoucnosti,

osídlování. Právě na archeologii a ob-

mou.

nových

jevování tajuplných míst pod skalními

budou

aktivit

a

průběh

hromadných

skupiakcí

ovlivňovat.

převisy a ve zříceninách okolních hradů

Kamenářský dům vytváří dlouhodoběj

se soustředí další z expozic.

ší doprovodné programy rezonující

V každém případě už ale muzeu

se

ale

návštěvníci moc chybí, a to hlavně Ti

Jak se žilo v kraji brusičů drahokamů?

především aktivity spojené s návratem

nejmladší. Až se otevře, určitě se mají

A jak se vlastně české granáty, acháty,

k tradicím a tradičním řemeslům v čase

na co těšit.

záhnědy a mnoho dalších pokladů země

svátků jako jsou Vánoce, Velikonoce,

zpracovávalo, se dozvíte dokonce ve

Masopust či Posvícení.

stálými

expozicemi

muzea,

dvou poschodích. Klenotnice v podzemí
vám osvětlí, proč místní zlatníci a brusiči

Během návštěvy muzea, či některé

doznali světové proslulosti. A pokud

z kulturních akcí, mohou rodiny s dět-

chcete zažít „život po staru“ procházka

mi, školní skupiny i dospělí s tvůrčím

do blízkých Dolánek na Dlaskův statek

duchem zkusit vyrobit šperk s českým

je to pravé.

granátem či olivínem, upéct kváskový
chléb, vyzkoušet si práci přadleny či

VÝBĚR PROGRAMŮ PRO
RODINY S DĚTMI A DĚTSKÉ
SKUPINY

A. STÁLÁ NABÍDKA

Od roku 2019 se muzeum právem

kováře, vyrobit si papír či mašlovačku

DÍLNY Z KAPSY – balíček programů

pyšní novou stálou expozicí věnovanou

nebo třeba vlněnou ovečku. Během léta

spojený s prohlídkou muzea, dílna

fenoménu českého horolezectví, pojme

jsou pro nejmladší připravené oblíbené

s výstavou, dílna s animací nebo s pra-

novanou „Z Českého ráje na vrcholy

Dny s mineralogem, kde je možné rýžo-

covními listem (výroba granátového

světa“. Té patří doposud nejprestižnější

vat české granáty nebo těžit acháty.

nebo olivínového šperku, mýdlová díl-

ocenění za Muzejní počin roku v Národ-

Vyzkoušet si nejznámější horolezecké

na, řemeslné dílny). Dílny z kapsy je

ní soutěži Gloria Musaealis 2019.

uzly či potrénovat na slackline je možné

nutné si rezervovat předem, min. počet

v rámci prohlídky horolezecké expozice,

účastníků je 10 osob.

Zdá se vám to pořád málo? A to v areá-

kterou můžete projít s nápaditým pra-

lu muzea ještě stojí jedinečná replika

covním listem. Stejně tak mohou děti

CESTA KAMENE – zábavně naučná

původního městského roubeného do

s rodiči či prarodiči nebo i celé skupiny

putování po muzeu s hravým pra-

mu, který všichni turnovští i přespolní

projít stálými expozicemi, kde jim

covním listem

rodinám
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Z

ČESKÉHO

RÁJE

NA

VRCHOLY

SVĚTA – zábavně naučná stezka po
horolezecké expozici s netradičním pracovním listem.

CESTA KAMENE

děti-cestovatelé možnost pracovat ne-

Zábavně naučná stezka za tajemst-

jen mentálně, ale aby zapojily také jem-

vím drahých kamenů

nou a hrubou motoriku. Jednotlivé čin-

Tato stezka provází své „cestovatele“

nosti jsou koncipovány tak, aby se bavily

stálými expozicemi našeho muzea – ex-

chlapci i děvčata, kteří se stávají minera

pozicí mineralogie a drahých kamenů.

logy, brusiči, klenotníky. „Cestovatelé“

Kontinuálně

návštěvníky

mají možnost během této stezky pra-

na 12 zelených pointech se vznikem

covat nejen s kopiemi sbírkových před-

kamene, nalezišti, způsoby těžby, rozdíl-

mětů, ale také s originály – což může být

nými krystalickými strukturami, fyzikál-

pro mnohé opravdovým zážitkem. Tak

ními vlastnostmi, se způsoby určování

šťastnou cestu!

pravosti.

seznamuje

Pokračuje

způsoby

opra-

cování, broušení, leštění až po návrh

DEN S MINERALOGEM

šperku a jeho náročné klenotnické zpra-

Naučně-zábavný program určený

cování.

(nejen) dětem probíhá každé úterý
v červenci a v srpnu.

B. PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY

Na cestě kamene provází své „ces-

Pro návštěvníky každého věku jsou

tovatele“

není

připravena stanoviště, která se nachází

DEN S MINERALOGEM

tradičním didaktickým materiálem kla-

ve venkovním areálu muzea. Mezi akti-

sického formátu, ale jedná se o pes-

vitami, na které se návštěvníci mohou

LEZECKÉ ČTVRTKY – speciální prázdni-

trou skládanku – hru, kterou si „cesto-

těšit je odlévání a barvení zkamenělin

vatelé“ v expozicích postupně skládají.

ze sádry, rýžování českých granátů

Nebudeme prozrazovat název hry, ale

a olivínů pomocí rýžovací pánve nebo

ponecháme trpělivým „cestovatelům“

hledání minerálů ze štěrkové drti. Děti

překvapení a radost, odnést si tuto

zahrají na malé paleontology a budou

hru s sebou domů jako vzpomínku na

objevovat

turnovské muzeum. Další jedinečnost

oblíbenou atrakcí je dobývání drahých

v sobě pracovní listy nesou v možnosti

kamenů z odlité žíly pomocí kladívka

využít jich jako plochu pro otisky razítek,

a majzlíku. Na stezce vedoucí kolem

šablon, perforace, frotáže apod., nejsou

Kamenářského domu si děti i rodiče

určené pouze pro zápis informací.

mohou vyzkoušet své znalosti ze světa

nový program pro všechny věkové kategorie, který vás bude bavit.
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO – řemeslný
jarmark na podporu tradičních řemesel
v areálu muzea. Jarmark je doplněn komorním kulturním programem a výtvarně-řemeslnými dílnami pro děti.
ŘEMESLNÉ SOBOTY NA DLASKOVĚ
STATKU – ukázka řemeslných technik, workshopy, spontánní zapojení
návštěvníků do řemeslných aktivit.

pracovní

list,

který

kostru

dinosaura.

Velmi

kamenů. Součástí programu jsou také
Celá stezka je vytvořena našimi muzej

řezání a leštění achátů či komento-

ními lektory a pedagogy tak, aby měly

vané prohlídky expozice mineralogie

POHÁDKOVÉ NEDĚLE NA DLASKOVĚ
STATKU – loutková představení ve stodole

C. DOPROVODNÉ PROGRAMY

K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM
A SVÁTKŮM

Informace o termínech a náplni programů jsou vždy v předstihu upřesněny
na webových stránkách a facebooku
muzea.
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MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ
a povídání o kamenech. Zájemci mohou přinést své nálezy, které jim geolog
a mineralog Jan Bubal popíše.
LEZECKÉ ČTVRTKY
Každý prázdninový čtvrtek je nejen pro
děti připraven doprovodný program
k expozici Horolezectví – Z Českého ráje
na vrcholy světa. Návštěvníci si vyzkouší
doprovodné disciplíny horolezců, které
přiblíží pohyb a bytí ve skalách, práci
s lanem formou uzlování a další pro
horolezce doplňkové pohybové aktivity,
jako je např. slackline. Přijďte se každý

Skálova 71, 511 01 Turnov
www.muzeum-turnov.cz
481 322 106

VSTUPNÉ
Dospělí: 70 Kč
Důchodci: 50 Kč
Děti do 15 let, studenti: 40 Kč
Rodina: 170 Kč (2 dospělé osoby a max. 3 děti 6- 15 let)
Bližší informace o vstupném včetně sdruženého vstupného
do muzea a na Dlaskův statek naleznete na webových
stránkách muzea.
Všechny výstavní prostory muzea jsou bezbariérové,
k dispozici je i bezbariérová toaleta.

čtvrtek v červenci a srpnu bavit, hýbat
a poučit.
DLASKŮV STATEK V DOLÁNKÁCH
U TURNOVA, ŽIVÁ AUTENTICKÁ
USEDLOST
Ani Dlaskův statek nezůstává pozadu. Během roku ho rozsvítí folklórní akce
doplněné řemeslem. Statek ožívá také
prázdninovými řemeslnými sobotami,
které přibližují tradice a tradiční řemeslné techniky. Dlaskův statek tak získává
jedinečnou atmosféru zabydlené usedlosti, kde se návštěvník přenese v čase
do dob našich prababiček.

DLASKŮV STATEK

Dolánky 12, 511 01 Turnov
481 322 954
VSTUPNÉ
Dospělí: 50 Kč
Děti, studenti: 30 Kč
Důchodci: 40 Kč
Rodina: 120 Kč (2 dospělé osoby a max. 3 děti 6- 15 let)
Pokud přijedete na Dlaskův statek na koloběžce od „Koloběžek
Český ráj” a předložíte jejich poukaz, obdržíte slevu na
vstupném 10 Kč (Vstupné po uplatnění slevy: dospělí 40 Kč,
senioři 30 Kč, děti a studenti 20 Kč.)

				
Marcela Beranová,
Muzeum Českého ráje v Turnově
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Všechna vydaná čísla zpravodaje RodiNÁM
naleznete v elektronické verzi na stránce
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/rodinna-politika
(v sekci Rodinám - zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje)
nebo po načtení QR kódu.

Máte nápad do dalšího vydání zpravodaje Rodinám?
Zajímalo by vás nějaké téma? Dejte nám vědět!
Pište na rodina@kraj-lbc.cz

Evropská unie

