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Rodinná politika
na úrovni kraje
a obcí

rodinné politiky Libereckého kraje a členové mají možnost se vyjádřit a vznést
návrhy či připomínky.
Tvorba rodinné politiky probíhá nejen
na regionální úrovni, ale i na úrovni centrální. Proto jedním z dalších opatření je

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milé

Institucionální zajištění rodinné politiky

spolupráce s Ministerstvem práce

rodiny,

na úrovni kraje či obcí umožňuje přistu-

a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).

povat k dané problematice komplexně

Ta umožňuje sledování vývoje rodinné

dostává se vám do rukou čtvrté číslo

a systematicky. V opačném případě, bez

politiky na centrální úrovni, poskytnutí

zpravodaje „Rodinám“, který je vydáván

politického zájmu a institucionálního

součinnosti při realizaci projektů MPSV

za účelem zvýšení informovanosti ro-

zajištění rozvoje politiky na podporu

či připomínkování zákonů. Koordinátor

din o rodinné politice v Libereckém

rodin, by bylo její trvání krátkodobé,

rodinné politiky se setkává se zástupci

kraji. V souvislosti s tím vám v každém

nekoncepční a parciální. A proto jedním

MPSV při regionálních a celorepub-

čísle představujeme jednu z pěti prio

z klíčových opatření čtvrté priority je

likových platformách projektu Krajská

rit rodinné politiky, které jsou zakot-

zajištění místa koordinátora rodin-

rodinná politika, jehož cílem je právě

vené ve Strategickém plánu rodinné

né politiky v organizační struktuře

zlepšení koordinace celostátních a re-

politiky Libereckého kraje1 (dále jen

Krajského úřadu Libereckého kraje.

gionálních politik v oblasti podpory ro-

„SPRP LK“). Jedná se o první zastřešující

V současné době je tato pozice zajiště-

din.4 V rámci celorepublikové platformy,

dokument zabývající se touto oblastí

na v rámci projektu „Systémová podpo-

jejímiž členy jsou zástupci všech krajů,

a je platný pro období od roku 2019

ra práce s rodinou v Libereckém kraji“2,

dochází např. k předávání příkladů do-

do roku 2023. V předchozích číslech

spolufinancovaného Evropskou unií.

bré praxe v oblasti rodinné politiky.

zaměřuje prostřednictvím prvních tří

Krajský úřad Libereckého kraje se

Jedním z dalších způsobů, jak zajistit

priorit. Jednak je to podpora organizací,

dále věnuje propojování a koordi-

institucionální zakotvení rodinné poli-

které se soustřeďují na rodiny s dětmi

naci aktivit zaměřených na rodiny

tiky na úrovni samospráv, je zvýšení

a společně vytvářejí klima přátelské

s dětmi. V rámci krajského úřadu byla

povědomí o této problematice. A to

rodinám, dále vytváření opatření, která

vytvořena pracovní skupina složená

například prostřednictvím konání kon-

napomáhají rodinám lépe sladit rodin

ze zástupců jednotlivých zaintereso-

ference, která umožní regionálním

ný a pracovní život a nakonec spolu-

vaných odborů (odbor dopravy, odbor

aktérům scházet se a diskutovat nad

vytváření

pro

školství, mládeže, tělovýchovy a spor-

otázkami spojenými s rodinnou politi

fungování rodin v těch nejdůležitějších

tu, odbor zdravotnictví, odbor kultury

kou. V roce 2020 byla naplánována

oblastech jako je doprava, zdravotnic

atd.). Členové skupiny společně s koor-

první konference k rodinné politice na

tví, školství či kultura.

dinátorem rodinné politiky vytvářejí

téma „Specifika rodin v Libereckém

akční plány rodinné politiky pro jednot-

kraji“. V důsledku protiepidemických

V dalším čísle zpravodaje vám přiblížíme

livé roky a dále monitorovací zprávy,

opatření však musela být zrušena.

čtvrtou prioritu - Institucionální za-

kterými vyhodnocují naplňování těchto

Příspěvky, které měly na konferenci

jištění rodinné politiky. Co si pod tím

akčních plánů.3 Ke spolupráci a pod-

zaznít, budou zveřejněny ve Sborníku

můžete představit? Jedná se o souhrn

poře oboustranného toku informací

odborných příspěvků k rodinné

opatření a aktivit, jejichž cílem je dostat

v rámci Libereckého kraje dochází

politice „Specifika rodin v Libe

rodinu do centra pozornosti místních

prostřednictvím Poradního sboru pro

reckém kraji“. Sborník bude k dis-

a regionálních samospráv. Právě obce

sociálně-právní ochranu dětí (dále jen

pozici v elektronické verzi na stránkách

a kraje jsou jedněmi z nejdůležitějších

„PS SPOD“), který je tvořen ze zástupců

rodinné politiky a v omezeném nákla-

aktérů rodinné politiky. Znalost potřeb

odborné veřejnosti a jehož členem je

du bude distribuován i ve verzi tištěné

místních obyvatel jim umožňuje pod-

i koordinátor rodinné politiky. Na jed-

v rámci Libereckého kraje. Čtenáři

porovat rozvoj příznivých podmínek

náních PS SPOD předává koordinátor

v něm naleznou příspěvky zabývající

pro zakládání a fungování rodin.

informace o aktuálním dění v oblasti

se např. problematikou zadluženosti,

jste se již mohli dozvědět, na co se kraj

3

vhodných

podmínek

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

rodinám

závislostí na technologiích nebo rodin-

osvětové vzdělávací programy pro ro

ných a mezigeneračních vztahů a jejich

diny s dětmi, na podporu mezigene

dopady na rodiny v Libereckém kraji.

račního soužití a na metodickou podpo-

Na 26. listopadu 2021 je naplánována

ru při zavádění flexibilních pracovních

nová konference, která bude zaměře-

úvazků. Celkem kraj na tyto účely vyčle-

na

rodinného

nil v loňském i v letošním roce půl mili

a pracovního života. V současné době

onu korun. V roce 2020 získalo finanční

dochází také ke sběru příkladů proro

podporu celkem 10 organizací. Příklady

na

téma

Slaďování

dinných aktivit zrealizovaných na území

dvou těchto zrealizovaných projektů

kraje. Jejich výčet bude uveřejněn ve

si můžete přečíst v předchozím čísle

Sborníku dobré praxe rodinné poli-

zpravodaje Rodinám v článku „Dotace

tiky Libereckého kraje. Distribucí

kraje na podporu prorodinných aktivit

sborníku chce Liberecký kraj dostat

a příklady dobré praxe“.6

problematiku

rodinné

politiky

více
je

zajištění

externích

analýz

do povědomí obcí a ukázat, co rodin-

Posledním

ná politika přináší a jaké možnosti lze

nezávislých

využít při hledání zdrojů realizace pro-

k rodinné politice v Libereckém

rodinných aktivit. V rámci podpory za-

kraji. V rámci tohoto opatření byla vy-

kotvení rodinné politiky na úrovni obcí

hotovena Analýza poskytovatelů služeb

poskytuje Krajský úřad Libereckého

pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji,

opatřením

kraje finanční podporu obcím, které

která poslouží jako podklad pro tvorbu

se rozhodnou vytvořit vlastní koncep-

on-line mapy umístěné na samostat-

ci rodinné politiky, a to prostřednic-

ném webovém portálu rodinné politiky

tvím dotačního programu Místní agen-

www.rodinalk.cz.

da 21.

této mapy si rodiny budou moct zjistit,

5

Prostřednictvím

na jakou organizaci se mají v dané situPředposledním

rámci

aci obrátit a kde ji naleznou a zároveň

4. priority je vytvoření dotačního

opatřením

v

poslouží i odborníkům pracujícím s ro-

programu na podporu prorodin-

dinami v kraji.

ných aktivit v Libereckém kraji. Již
druhým rokem mohou nestátní neziskové organizace působící v Libereckém

			

kraji podat individuální žádost o dota-

Kamila Tůmová,

ci v oblasti rodinné politiky. Žadatelé

koordinátor rodinné politiky

mohou použít finanční prostředky na

1

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje ke stažení zde:
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/id:1028969/lastUpdateDate:2018-09-10+15:54:48/image.jpg

2

Více informací o projektu zde: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page4542/systemova-podpora-prace-s-rodinou-v-libereckem-kraji

3

Akční plány rodinné politiky a monitorovací zprávy za jednotlivé roky jsou k dispozici zde:

4

Více informací o projektu Krajská rodinná politika zde: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/

5

Více informací o dotačním programu Místní Agenda 21 zde:

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/rodinna-politika/strategicky-plan-rodinne-politiky-lk

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/ostatni/neziskove-organizace/aktuality/zadosti-o-dotacni-podporu-aktivit-v-ramci-mistni-agendy-21-prijimame-od-1-cervna-do-16-cervna-2021-n1094962.htm
6

3. číslo zpravodaje Rodinám ke stažení zde:
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/rodinna-politika/rodinam-zpravodaj-rodinne-politiky-lk

rodinám

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

4

Křídy pro vsechny
MEZINÁRODNÍ DEN RODIN V TURNOVĚ 15. KVĚTNA 2021
V letošním roce 2021 jsme poprvé

i mnozí rodiče drobné dárky. Na akci

uspořádali v rámci rodinné politiky

nemohly chybět ani balónky, ty u dětí

Libereckého kraje a kampaně „Mít do-

tradičně slavily veliký úspěch. Na akci

mov a rodinu: Samozřejmost nebo

za námi přišlo odhadem 150 lidí. Pevně

vzácnost?“ akci k oslavě Mezinárodního

doufáme, že v roce 2022 již nebudou

dne rodin, který letos připadl na sobotu

žádná omezení související s pandemií

15. května. Akce se konala v prostorách

Covid-19 a že se na další akci k Mezi

Sportovně-rekreačního areálu Maškovy

národnímu dni rodin setkáme s větším

zahrady. Jejím hlavním cílem bylo vyt-

počtem rodičů a dětí.		

vořit společně s dětmi a jejich rodiči
velkou mozaiku obrázků a strávit tak

					

společně příjemné odpoledne. K tomu

Kamila Tůmová,

nám posloužil rozlehlý prostor před

koordinátor rodinné politiky

Zimním

stadionem

Ludvíka

Koška

a téměř celý jsme ho během 3 hodin
pomalovali křídami. Ač na mnoha místech Česka pršelo celý den, nám počasí
přálo až téměř do konce akce, kdy přišla velká průtrž mračen a všechny kresby během pár minut spláchla. My jsme
však stihli mnohé výtvory vyfotit a tak
se s vámi o ně můžeme zde podělit.
Za namalované obrázky obdržely děti

5

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

rodinám

Klára pomáhá, z.s. –
pomoc pecujícím,
pomoc pozustalým
Spolek založila Dagmar Šléglová a vznikl

ní potřeby a ještě k tomu najít sílu být

v několika oblastech (sociální, sociál-

jako vzpomínka na její dcerku Klárku,

mu oporou… Vím, jaké to je setkávat

ně-právní, školství a rodina, zaměst-

která zemřela 9 měsíců od zjištění

se s nepochopením, těkavými pohledy,

nání, zdravotní oblast), různou for-

zhoubného nádoru mozku ve věku

vyhýbavou komunikací… Vím, že výz-

mou, dle přání a možností klienta. Jde

5 let. „Nemluvila, nechodila, ale snažila

kumný přístup lékařů mnohdy nejde

o osobní kontakt, elektronické či tele-

se žít do posledního okamžiku.“

ruku v ruce s psychickými a sociálními

fonické poradenství. U osobních set-

potřebami nemocných a jejich blíz-

kání byla místem setkání buď poradna

Na webových stránkách naší organizace

kých… Vím, jak obtížné je začlenit se

spolku či jiné místo dle přání klienta.

www.klarapomaha.cz si můžete pře

zpět do společenského života, překonat

Ke klientovi přistupujeme individuálně,

číst příběh, jak ho popsala naše zakla-

pocit bezvýchodnosti, zbytečnosti, mar-

snažíme se životní situaci klientů po-

datelka Dáša v roce 2012:

nosti…“

jímat komplexně.

Organizace Klára pomáhá je proto
zaměřená zvláštním, a v České repub-

V DOBĚ „CORONAVIROVÉ“

lice unikátním, směrem – na pomoc
osobám,

které

dlouhodobě

pečují

o osobu blízkou a také na pomoc oso

Každodenní život pečujících i opečová
vaných je náročný.

bám pozůstalým.
V čase nouzového stavu a restriktivních
Naší stěžejní cílovou skupinou jsou

opatření se museli navíc vypořádávat

pečující, kteří pečují v domácím prostře

s mnoha komplikacemi:

dí o osobu blízkou. Tedy všichni, kdo
pečují o někoho, kdo potřebuje pomoc

Větší strach z budoucnosti, všechno

při denních aktivitách, ať z důvodu

je nejisté,

náhlého úrazu, či nemoci, dlouhodobé
nemoci, postižení nebo věku. A to bez
rozdílu důvodu a stupně péče a věku
opečovávaného a postavení pečujícího,
„Od toho dne, co jsem si vyslechla

tedy včetně menšin.

Jistoty, systém péče se hroutí –
zavřené stacionáře, zrušené služby,
Komplikované zajištění péče – je
potřeba obstarat dlouhodobé léky,
kontrolní vyšetření jsou zrušena

neúprosnou diagnózu, přestalo fun-

apod.

govat vše, co se do té doby zdálo být

Cílem naší práce je pomoci pečujícím

naprosto

Následkem

rodinám s řešením jejich náročné život-

Strach, že se opečovávaný nakazí –

celodenní péče o dcerku jsem přišla

ní situace tak, aby se nedostali do so-

prakticky všichni opečovávaní jsou

o místo ředitelky a podstatnou část

ciální izolace a zabránit také osobnímu

rizikovou skupinou

svého příjmu. Přiznání sociálních dávek

vyhoření těchto pečujících, podpořit

trvalo půl roku, vyhrazené místo pro

rodinnou soudržnost a solidaritu. Naše

Finanční problémy – pečující přišel

parkování invalidní osoby jsem získala

činnost se rozšiřuje, poskytujeme ne-

týden před úmrtím dcery…Vím, jak je

jen komplexní poradenství, podporu,

obtížné pro každého, kdo se tak náhle

provázení a pomoc a síťujeme služby

dostane do podobné situace, najít in-

a další možnosti pomoci využitelné pro

formace o právech a možnostech peču-

pečující. Také pořádáme vzdělávací

Zhoršení

semináře pro pečující.

opečovávaného – mnozí (např. s de-

samozřejmé.

jících osob o dlouhodobě nemocné…

rodinám

mie podporu od státu, tedy příjem…
Ještě větší sociální izolace – nemož
nost setkávání, procházek
psychického

stavu

mencí, mentálním postižením…) ne

Vím, jak je těžké v takových případech
zajistit pro sebe i nemocného základ-

o zaměstnání, neměl během pande-

Naše

poradenství

je

poskytováno

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

chápou smysl restriktivních opatření

6

Komplikace související s nošením

měl pro nás krajský úřad připravené

nách. Pořádáme svépomocné skupiny

ochranných prostředků – v roušce

roušky, nanofiltry, respirátory. Během

a konference na téma „Úskalí peču-

se špatně dýchá, mlží se brýle…

nouzového stavu jsme objeli s těmito

jících“.

ochrannými pomůckami 57 pečujících

V ROCE 2020

rodin po celém Libereckém kraji. Jed-

Spolupracujeme s dalšími neziskovými

byl velký problém

nalo se o rodiny, které pečují o senio-

organizacemi, abychom pomohli co nej

s ochrannými pomůckami a dezinfek-

ra, tělesně nebo mentálně postiženého

lépe udržet chod rodiny pro všechny její

cí - všichni v době pandemie potřebova-

rodinného

členy.

li dezinfekci a jednorázové ochranné

nemocné děti i dospělé. Byla to pro

prostředky pro svou ochranu před viro-

pečující rodiny obrovská pomoc.

příslušníka,

onkologicky

Prosazujeme

vou nákazou. Pečující ale potřebují tyto

odborných

zájmy

pečujících

pracovních

na

skupinách

prostředky pro denní potřebu doma

Naše služby naší organizace byly za

v oblasti zaměstnanosti, sociálně –

stále, aby se postarali o své pečované

nouzového stavu sice omezeny, ni-

zdravotního pomezí i v pacientských

(někteří jsou na přístrojích a dezinfiko-

koliv však zcela zrušeny. Jsme si totiž

skupinách. Oblast péče, rodinné péče

vat je zcela nezbytné, jsou inkontinentní

vědomi toho, že právě v těžkých ča-

je mezirezortní, zasahuje do několika

a musí se přebalovat, píchají se jim in-

sech potřebují pečující a opečovávaní

oblastí – rodiny, sociální, pracovní,

jekce atd.). V lékárnách se tyto pomůcky

pomoc ještě více. Museli jsme sice

zdravotní a školské. Ve všech těchto

nedaly nakoupit, protože zásoby nebyly

zrušit všechny kontaktní akce – osobní

oblastech se snažíme podporovat peču-

a ani nebylo kde je objednat. Situace

konzultace v poradnách, svépomocná

jící rodiny, ukazovat problematiku péče.

se pro pečující osoby stala kritickou.

a tematická setkání, hromadné akce,

Proto bylo pro pečující rodiny velkou

benefice apod., ale co šlo, jsme pře-

pomocí a podporou zařazení naší or-

sunuli do online formy. Rozšířili jsme

Alena Kejzarová,

ganizace Klára pomáhá do první linie

možnost internetového a telefonického

místopředsedkyně spolku

distribuce ochranných pomůcek od

poradenství.

a koordinátorka pro Liberecký kraj

Krajského úřadu Libereckého kraje. Pro
pečující rodiny jsme v prvních dnech
dostali ochranné rukavice a dezinfekci,

V SOUČASNÉ DOBĚ

která byla pro pečující v té době nej

pracujeme s klienty a pečujícími u nich

více potřebná a nejvíce scházela. Dále

v domácím prostředí, nebo v porad-
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NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Skutecné příbehy
pestounství
z Libereckého kraje
MARCELA
„Když je alkohol víc než
srdce“

která byla závislá na alkoholu, otec

věku již prošly, jaké to je vyrůstat v pěs-

Marcela, 18letá slečna s velkými plány

neznaly disciplínu, neměly žádné klad-

tounské rodině a jak důležité je mít

do života. Dokončuje studium na střed-

né vzory, do školy chodily neupravené,

blízkou osobu, která poskytne bezpeč-

ní zdravotnické škole a má jasný cíl –

špinavé, bez domácích úkolů. Z rodin-

nou náruč, lásku a porozumění. Texty

pečovat o malé děti hospitalizované

ného rozpočtu se kupoval převážně

i fotografie u jednotlivých příběhů jsou

v nemocnici. Vzhledem k tomu, že sama

alkohol, a tak často zažívaly takovou

autentické a jsou autorizovány náhrad-

to pravé spokojené a bezstarostné

nouzi o jídlo, že musely žebrat na uli-

ní rodinou. Skrze příběhy pěstounství

dětství nezažila, uvědomuje si, jak je

ci. O sladkostech se jim mohlo jenom

bychom rádi podpořili náhradní rodin-

pozornost a starostlivost potřebná.

zdát. Marcela musela bratrovi a sestře

nou péči a zvýšili povědomí o kampani

Na své vlastní vyrůstání nemá hezké

rodičovskou péči částečně nahrazovat.

MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost,

vzpomínky. Společně se svými dvěma

Zájem sociální pracovnice na sebe ne-

nebo vzácnost?“.

mladšími sourozenci žila s matkou,

nechal dlouho čekat. Byl podán návrh

Představujeme

Vám

dva

skutečné

příběhy dětí, které vyrůstají v pěstounské péči. Můžete tak nakouknout,
jakými životními peripetiemi si ve svém

rodinu opustil. Ačkoliv jí nebylo ani 8 let,
věděla, co dělat, když matka zkolabovala po nadměrném požití vodky. Děti

Marcela

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

Honzík

na umístění dětí do ústavní péče.
A právě tehdy se objevilo světlo na konci tunelu. Na scénu vstoupila teta, která
nedovolila, aby Marcela se svými dvěma
sourozenci nadále doplácela na selhání
rodičů a rozhodla se vzít si je do pěstounské péče. Kdyby se tak nestalo, dostaly by se do dětského domova. Teta
jim dala nový směr, novou naději a ži
vot naplněný porozuměním, trpělivostí
a respektem. A proto má pěstounství

Po nějaké době se babička rozhodla,

selý kluk, který miluje vláčky, hasičská

že by chtěla mít Honzíka zpět u sebe.

auta a jak sám říká “chotbal”. Znáte-li

A tak po ročním pěstounském poby-

z okolí podobný příběh, musíte souhla-

tu u Kláry putoval Honzík na základě

sit, že děti potřebují svůj stálý ostrůvek

soudního rozhodnutí k babičce. Klára

bezpečí a jistoty.

se pak ze své pozice přechodné pěstounky starala o další dvě děti. Po ně-

Jedná se o skutečný příběh pěstoun

jakém čase jí do života znovu vstoupil

ství z Libereckého kraje, ve kterém byla

Honzík, kterého, tehdy tří a půlletého

změněna jména. Text i fotografie jsou

slaboučkého chlapce, přijala do péče po-

autentické a jsou autorizovány náhrad-

druhé. Byl i nebyl to ten Honzík, jakého

ní rodinou.

smysl - dává dětem šanci na lepší život.

znala dřív. Měl ty samé oči, ale posmutnělý pohled, nechtěl si hrát, nesmál

Další skutečné příběhy si můžete přečíst

Jedná se o skutečný příběh pěstoun

se a bál se usnout. V reakci na to, že by

na webových stránkách kampaně.

ství z Libereckého kraje. Text i fotografie jsou autentické a jsou autorizovány
náhradní rodinou.

měl Honzík putovat od Kláry do další
rodiny, rozhodla se požádat o jeho

Kateřina Blažková,

svěření do dlouhodobé pěstounské

koordinátor aktivit pro náhradní

péče. V současné době je Honzík u Kláry

rodinnou péči

přes dva roky a je z něj sebevědomý ve-

HONZÍK
„Dlouhá cesta domů”
Klára byla přechodnou pěstounkou
dva roky. Během této doby měla v péči
pět dětí různého věku. Pak jí do života
vstoupil Honzík, desetiměsíční mimin
ko, které se u ní od začátku cítilo jako
doma.

Honzík

byl

temperament-

ní a zvídavý, ničím výrazně odlišný
od ostatních malých dětí. Ke Kláře
se chlapec dostal do pěstounské péče
od jeho babičky poté, kdy sama uznala,
že na něj nestačí. Nadále o vnuka jevila
zájem a Honzík s ní trávil společný čas.
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PO KRAJI

Zima láká
k výletum
Kozákov - nejvyšší hora Českého ráje.
Foto: Pavel Charousek

Těšíte se s rodinou na společně strávené

pro rodiny s dětmi. Kolem Benecka se to

chvíle a jste milovníci podzimních

přímo hemží pravidelně upravovanými

a zimních radovánek? Liberecký kraj

běžkařskými stopami, po kterých se

nabízí spoustu zábavy! Loňská sezóna

dostaneme třeba až k rozhledně Žalý.

Na bruslích po Máchově
jezeře!

jistě neproběhla podle vašich představ,

Lyžaři a snowboardisté se zase určitě

Ať je léto nebo zima, na Mácháči je vždy

jelikož se vleky skoro nerozjely a o to

zabaví na spousty vlecích a sedačkové

prima! Na tento zimní výlet do kraje

větší je těšení se na tu letošní sezónu!

lanovce. Na pořádné dovádění a trochu

známého básníka budeme potřebo-

Rozhodli jsme se, že se s vámi podělíme

adrenalinu doporučujeme snowtubing,

vat brusle pro celou rodinu a hlavně

o 5 tipů na výlety do našich pěti turis-

nebo se jít ohřát do krytého lanového

pořádný mráz, ať nám to jezero pořád-

tických regionů. Máme tedy výlety do

centra ve Family aréně. Děti se vyřádí

ně zamrzne! Pak už můžeme nabruslit

Krkonoš, Máchova kraje, Jizerských hor,

a rodiče si odpočinou u kávy – ideální.

kilometry a užijeme si spousty zábavy.

Českého ráje a Lužických hor. Takže

V případě špatného počasí o zábavu

V případě oblevy ale nezoufejme,

lyže nasadit! Vyrážíme!

nepřijdeme, protože v nedaleké Jilem-

můžeme

nici najdeme krytý bazén s finskou

zámek v Doksech, který také nabízí

saunou a volné odpoledne můžeme

spousty zábavy. Například v muzeu

využít například k návštěvě muzea

slavné komiksové party Čtyřlístek si

o lyžařském sportu v místním zámku.

užijeme barevnou expozici a trošku si

Zimní den na Benecku!
Benecko – malebné horské středisko

alespoň

navštívit

krásný

zavzpomínáme na úžasné příběhy této

v Krkonoších, které nabízí spoustu vyžití

legendární čtveřice.

Jizerská magistrála
a Liberec!
Jizerky v zimě jsou zřejmě jednou z nej
vyhledávanějších destinací pro běžkaře,
a to hlavně díky pečlivě upravovaným
stopám a proslulému závodu Jizerská
padesátka. My se letos vydáme na
krásný běžkařský výlet z Desné k Protržené přehradě a pro ty zdatnější až na
Smědavu. Cestou domů můžeme strávit
hezké odpoledne v Liberci se spoustou

Benecko - ráj běžkařů. Foto: Marta Mendřická

rodinám
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zábavy. V IQlandii poznáme lidské tělo,
v centru Babylon si zadovádíme na tobogánech a skluzavkách a v Lunaparku
se svezeme na kolotočích. No prostě si
užijeme den, jak to jen jde!

Kozákov a Turnov
Dnešek strávíme na nejvyšší hoře
Českého ráje – na Kozákově. Lyže s sebou, jelikož je zde suprová sjezdovka
s vlekem. Pro ty, kterým se nechce lyžovat, nabízíme alespoň hezkou procházku až na vrchol, kde je útulná restaurace
Máchovo jezero - nabízí zážitky i v zimě. Foto: Matyáš Gál

a nějaký ten zimní svařáček na zahřátí

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

Region Liberec

Zimní radovánky. Foto: AZ Fotky

jistě nebude k zahození. V Turnově na

překážek a skoků. Tím to ale z adrena

nás zase čeká Muzeum Českého ráje se

linové zábavy není všechno ještě na

zajímavou expozicí a horolezectví, kde

nás čeká obří houpačka, která je zde

jistě načerpáme nějaké náměty k dalším

v provozu po celý rok, takže i v zimě

výletům po okolí. Což nám připomíná,

se můžou zhoupnout děti i rodiče.

že výhled na zasněžené Hruboskalsko či

Lužické hory ale nejsou jen zimní stře-

Prachovské skály také není k zahození.

diska a krásná příroda. Cestou domů
se můžete stavit v nějaké ze zdejších

Jedlová v Lužických
horách

skláren a třeba si i něco vlastnoručně
vyrobit na památku.

Pro zážitky v Lužických horách si po-

Další zajímavé tipy na výlety naleznete

jedeme do Ski areálu Jedlová u Jiřetí-

na

na pod Jedlovou. Celková délka všech

berecky-kraj.cz a samozřejmě i na

vleků je kolem 3 kilometrů a najdete tu

sociálních sítích, kde nás naleznete pod

všechny obtížnosti – modrou, červenou

profily REGION LIBEREC.

turistickém

www.li-

portále

i černou. Sjezdovým lyžováním to ale
v těchto končinách dozajista nekončí.

				

Pro snowboarďáky je zde připraven

Oddělení cestovního ruchu

snowpark, který je plná výborných
Rozhledna Jedlová. Foto: Jiří Stránský
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ROZHOVOR

Sourozenecké
vztahy aneb
mám te rád,
ale na ten bagr
mi nesahej
Když se rodiče rozhodnou pořídit si

mohou situaci zhoršovat (jako tře-

dalšího potomka, určitě si zároveň

ba rozdíl 5 let mezi sebou, protože

přejí, aby spolu sourozenci dobře

dítě ještě není dost vyspělé a zase už

vycházeli. Ideálně se vůbec ne-

dlouhodobě zvyklé na komfort jedi

hádali, neubližovali si a měli se

náčkovství, že sourozence hůře přijímá,

rádi. Je to však reálné? Platí pra

nebo rozdílná pohlaví a tak by se dalo

vidlo,

sourozenecký

pokračovat). Nicméně roli hraje hodně

vztah je bez hádek a rozepří? Nebo

i genetika - někteří lidé si zkrátka sed-

je to přirozená součást vztahu?

nou a jiní ne, byť by to byly ukázkové

A když už se sourozenci hádají, je

sestřičky narozené cca 2,5 roku po

žádoucí, aby rodiče zasáhli? Na

sobě. A určitě hodně zmůžou i rodiče,

tyto a další otázky související se

když děti partnersky a s respektem

sourozeneckými vztahy naleznete

férově vychovávají. Vše ale ošetřit vždy

odpovědi v rozhovoru s psycholož

nejde.

že

zdravý

Lucie Šmahelová Černá pracuje
v Jablonci nad Nisou jako psycholožka. „Práce mne naplňuje a baví. Baví
mne procházet s lidmi jejich osudy
a příběhy a těší mne, když na křižovatkách nalézají odpovědi. Pracuji
s dětmi, dospělými a naplňuje mne
i práce s páry. Tam člověk cítí, že
se ošetřuje celá rodina. Dále pracuji
se skupinami - dělám Ženské kruhy,
přednášky a semináře, během
kterých mohu využít interakci účastníků. To má sílu :).
Mám 4 děti, takže o zábavu mám
postaráno i doma. Miluji Jizerky, kde
se nejraději nabíjím.“
Více na
www.psychologie-biofeedback.cz

skvělé, když je tam vzájemná podpora
(to se většinou pozná v cizím prostředí
mimo domov nebo v době krizí), ale
někdy se silný sourozenecký vztah ukazuje být funkčním klidně až v dospělos

kou Lucií Šmahelovou Černou.

ti.

Jsou sourozenecké vztahy důležité

Pokud se sourozenci hádají, měli by

pro vývoj dětí v dospělosti?

Co charakterizuje zdravý souro
zenecký vztah? Patří tam i hádky

Člověk je bytost sociální, společenská,

mezi sourozenci?

proto je pro něj přirozené ve vztazích žít.
Má-li tu možnost mít sourozence, jistě

Hádky rozhodně a to především v do-

mu tento vztah dává příležitost osvojit

spívání, ale i v dětství - každá osobnost

si některé sociální dovednosti, učit se

si vytyčuje své hranice, potřeby. Je

komunikovat. Ale vztahy přinášejí i ne

rodiče zasáhnout nebo jen sledovat
zpovzdálí?
Záleží na věku - čím jsou starší, tím
určitě méně. Rozhodně je dobré zamezit násilí a to nepřipustit jako variantu řešení problémů. Ale spousta malých
potyček slovních nebo fyzických se stej
ně odehraje mezi dětmi mimo rodiče

gativní věci jako jsou traumata a jizvy, byť

a tak to má být. Děti se v tom mnohé

jen na duši - to je přirozené a člověka to

naučí.

do života jistě velmi formuje, a byl by asi
někým úplně jiným, kdyby sourozence
neměl, nebo měl jiného sourozence.

Jak správně naučit děti urovnat

Jaké hlavní faktory ovlivňují sou-

k omluvě?

nějaký konflikt? Je dobré nutit je

rozenecké vztahy? Je to věk, pohlaví
nebo přístup rodičů k dětem?

Je dobré sdělit svůj názor a moudře

Je to vše, co udáváte a mnohem více.

dobré, ale s nucením dítěte do omluv

napovědět, co si myslím, že by bylo
nesouhlasím v žádném věku. Po odva-

Jsou některé specifické rozdíly, které

rodinám
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nutí emocí mohu s dítětem třeba večer

nechat každého hovořit stejnou dobu.

to za sebou navzájem přijít, popovídat

promluvit a říci, jak já jsem situaci vidě-

První dítě má mít více povinností, ale

si, strávit spolu nějaký čas. Myslím si,

la a co si podle hodnot, jaké žiji, mys-

také více práv a svobod. Je první, tak

že je žádoucí, když sdílí pokojíček přib-

lím, že by bylo nejlepší. Ale nevnucovat,

splní více povinností (pokud je tam

ližně do 12 let věku, i když neplatí to pro

spíše jít příkladem.

rozdíl s mladším více jak 3 roky), ale

všechny případy.

zase může jít na delší dobu ven atp.
Existuje

pravi-

Jinak samozřejmě rovným dílem ob-

			

del, jak podpořit zdravé fungování

nějaké

desatero

darovávat, chválit, vypichovat přednosti

Kamila Tůmová,

sourozeneckých vztahů a naopak

a mluvit o slabinách.

koordinátor rodinné politiky

čeho by se měli rodiče vyvarovat,
aby vztahy mezi sourozenci ne-

Je fajn, když sourozenci musí někdy

zhoršovali?

kooperovat - třeba zvládnout spolu
domácnost, péči o domácího mazlíč-

Komunikovat. Ptát se dětí na jejich

ka, aktivitu na dovolené atp., pak se

názory, potřeby, postoje, emoce. Ne

domluvit musí. Je také dobře, když mají

zlehčovat, nepoučovat příliš, ale spíše

občas prostor jen pro sebe a nejsou

jít příkladem. Spory řešit otevřeně,

zahlceni programem - aby vznikl čas na
Ilustrační fotografie
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Centrum Kaspar pomáhá
k rovným přílezitostem

Centrum Kašpar bylo v minulosti part-

zaměstnaneckým skupinám a přijít

o benefity hlídání dětí a benefit pod-

nerem projektu s několika veřejnými

tak s návrhy opatření, která by mohla

půrných pracovníků pro flexibilitu.

i soukromými institucemi, teď aktu

tato slabá místa vyztužit. A právě na

álně je partnerem Střední odborné

základě těchto doporučení vznikl pro-

„Benefit hlídání dětí zaměstnanců

školy Jablonecká, příspěvkové organi-

jekt, jehož hlavním cílem je nastavení

a zaměstnankyň se v posledních le-

zace, se kterou organizuje tříletý pro-

systému zaměstnaneckých benefitů

tech stává velmi oblíbeným a jsme

jekt Škola rovných příležitostí.

a opatření na podporu slaďování pro

rádi, že se dostává i do takových

různé skupiny zaměstnaných školy,

prostředí, jako je střední státní škola.

Škola v roce 2018 absolvovala gen-

které eliminují negativní aspekty pra-

A ač se to zdá složité rozběhnout, ve

derový audit, jehož cílem bylo defi-

covní flexibility a předcházejí přetížení

skutečnosti to tak není.“ říká Michae-

novat slabá místa v přístupu ke všem

a vyhoření. Jedná se tedy především

la Zvolánková, manažerka projektu.
Centrum Kašpar jako partner zajišťuje pro školu kvalifikované a spolehlivé chůvy, které nárazově hlídají děti
v prostorách dětského koutku přímo
ve škole a rodič tak má možnost na
dítě kdykoliv dohlédnout, nebo i přímo v domácnostech, které zase nabízí
dokonalé a dětem známé zázemí.
Tento benefit se využívá především

rodinám
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CENTRUM KAŠPAR
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

benefitu, je zase skvělým nástrojem,

Kašpar zaměstnaným i možnost čer-

jak zefektivnit práci přímo v hodinách.

pat individuální a skupinové koučinky,

Tzv. vykrývač je tak pomocníkem při

jejichž cílem je posílit je právě v těch-

nepřímé práci, pomáhá s přípravami

to dovednostech.

a pomáhá tak těm, kteří si obtížně
stanovují hranici mezi prací a soukro-

„V samém závěru projektu se usku

mou sférou a kteří se ocitají často

teční genderový reaudit, který by

pod tlakem a přetížením.

měl zhodnotit, kam se škola za dobu
trvání projektu posunula a vyhodno-

Dalším cílem projektu je vytvořit

tit přínos realizovaných aktivit. Akční

materiály školy, které mají usnadnit

plán, který na základě doporučení

personální práci. Vznikla tak adap-

z reauditu vznikne, tak bude pra-

tační brožura pro nové zaměstnance

covním podkladem pro další roky

a zaměstnankyně, vznikl nový etický

a my budeme moc rádi, když u toho

kodex a vzniknout má ještě kreativní

budeme moci být.“ dodává odborná

seznam benefitů, které škola nabízí.

garantka projektu Zuzana Rengerová.

Na všech materiálech se podílí zá
stupci a zástupkyně všech úseků
školy pod vedením odborné lektorky

Petra Hottmarová,

z řad Centra Kašpar a na společném

projektová manažerka

v situacích doléčení dětí, kdy ještě

výjezdním soustředění tak v ne-

a fundraiserka, Centrum Kašpar

není možné začlenění zpět do kolek-

formální atmosféře dochází k finaliza-

tivu.

ci těchto materiálů.

Benefit podpůrných pracovníků nebo

Protože být učitelem už v dnešní době

také „vykrývání“, což je název, který si

znamená být i částečně koučem, men-

vymysleli samotní čerpatelé tohoto

torem a manažerem, nabízí Centrum
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VOLNÝ ČAS PO SVÉM

Dobrovolnictví
z pohledu
Kristýny Mirské

Samotnou

myšlenku

dobrovolnictví

a jeho výkonu jsem probírala s rodi
nou. Tento způsob trávení volného
času, tj. pomáhat těm, kteří pomoc
potřebují, se jim zalíbil a plně mě
v něm začali podporovat. Prožívali se
mnou nové zkušenosti a společně se
radovali z maličkostí, které mi při do-

PŘÍLEŽITOST ZKUSIT NĚCO NOVÉHO, POZNAT NOVÉ LIDI,
ROZVÍJET SVÉ SCHOPNOSTI A CELKOVĚ VYSTOUPIT
Z KOMFORTNÍ ZÓNY

brovolnictví dělaly radost. S přáteli to
bylo podobné, ocenili moji vůli a chuť
pomáhat druhým. Za tyto odezvy jsem
moc vděčná.

Dobrovolnictví jako samostatná čin-

kde dítěti chybí babička nebo dědeček

nost prováděná ve prospěch druhých

nebo stát se starším kamarádem pro

Jakým způsobem pomáháš a co tě

bez nároku na finanční odměnu může

dítě do 15 let.

vedlo k tomu vybrat si právě tuto

mít několik forem, ať už se jedná o fi-

aktivitu?

nanční či materiální podporu nebo

Jednou z dobrovolnic, která ve svém

věnování svého volného času a úsilí

volném čase pomáhá v realizaci ak-

Náplní

při pomoci druhým. Jednou z mno-

tivit Oblastní charity Jičín je i Kristýna

je doučování chlapce z osmé třídy.

ha organizací, které využívají pomo-

Mirská. Navštěvuje poslední ročník

Docházím do azylového domu, kde

ci dobrovolníků, je Oblastní charita

Lepařova gymnázia v Jičíně a poté

žijí

Jičín. Prostřednictvím Dobrovolnické

se chce hlásit na studium psycholo-

s dětmi. Oblastní charita Jičín nabídla

ho centra vyhledává a připravuje lidi

gie. Dobrovolnické činnosti se věnu-

azylovému domu možnost doučování

na dobrovolnickou práci zejména pro

je teprve od května, i přesto získala

dětí z těchto rodin a z jejich strany

neziskové organizace, školská zařízení

užitečné zkušenosti, o které se ráda

se projevil zájem. Byli vděční, neboť

a nemocnice. Nabízí zázemí umožňu-

podělí. Ve volném čase ráda hraje na

bez jakéhokoliv finančního obnosu se

jící setkávání lidí s chutí, energií

klavír, věnuje se cizím jazykům nebo

dětem dostane zvýšené pozornosti,

a odhodláním pomoci těm, kteří to

cestuje a tráví čas s rodinou a přáteli.

kterou ve škole postrádají.

mé

převážně

dobrovolnické

matky

činnosti

samoživitelky

potřebují. Dobrovolníkem se může stát
osoba starší 15 let s čistým rejstříkem

Doučování jsem si vybrala, protože mě

trestů a s chutí aktivně pomáhat cca

Co tě vedlo k rozhodnutí stát se do-

baví práce s dětmi. Mimo jiné s ní mám

1-2 hodiny týdně v některém z do-

brovolníkem a věnovat svůj volný

zkušenost z táborů, kde jsem pomáha-

brovolnických programů, ať už se jed-

čas této činnosti?

la. Takže při nové aktivitě jsem měla

ná například o navštěvování starých

alespoň nějakou jistotu v podobě této

a nemocných lidí, pomoc při práci

V době, kdy jsme měli povinnost zůstat

s dětmi a mládeží, docházení do rodiny,

doma, jsem se pokoušela vymyslet, jak

zkušenosti.

prolomit opakovatelnou rutinu dne.
Myšlenka pomáhat druhým, obzvlášť

Jaký byl tvůj první den jako dobro-

v době, kdy je to velmi potřeba, se mi

volnice? Měla jsi z něčeho strach?

zalíbila. Zároveň jsem viděla možnost
zkusit něco nového, poznat nové lidi,

Byla jsem nervózní. Nová aktivita, noví

rozvíjet své schopnosti a celkově vys-

lidé a nové prostředí, to vše mě čekalo

toupit z komfortní zóny.

v jeden den. Měla jsem obavy, abych
uměla vysvětlit látku a aby ji i chlapec pochopil. Dopředu jsem počítala

rodinám

Jak vnímalo toto rozhodnutí tvé

s doučováním matematiky, konkrétně

okolí (rodina, kamarádi)? Divili se,

prací s procenty. Po příchodu jsem ale

proč chceš někomu pomáhat bez fi-

zjistila, že chlapec potřebuje vysvětlit

nanční odměny? Nebo se ti naopak

úplně jinou látku. Za pochodu jsem

dostalo podpory?

vzpomínala, jak se počítají lineární
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rovnice. Mile mě překvapilo, že jsem

Následně přicházely otázky od chlapce,

nosti jsou pro život velmi užitečné.

si nejen vzpomněla, ale i byla schopna

na které jsem si předem nemohla při

Zároveň mi dělá radost, když mohu

problematiku vysvětlit. Panovala mezi

pravit odpověď. Ale i s nimi jsem si na-

trávením svého volného času pomoci

námi přátelská atmosféra a brzy z nás

konec dokázala poradit.

těm, kteří to potřebují. Odměnou mi je

opadla i průvodní nervozita.

zpětná vazba chlapce – zvedne mi náladu, když mi vypráví, jak zvládl zkoušení
Co ti tato aktivita přináší do života

nebo testy z látky, kterou jsme probíra-

Objevilo se v průběhu tvé dobro-

a čím tě obohacuje? Má to pro tebe

li. Jsem ráda, že má dobrovolnická čin-

volnické činnosti něco, co bylo pro

i nějaké nevýhody?

nost má pro druhé smysl.

tebe těžké?
Dobrovolnictví mi pomáhá rozvíjet
Vyloženě těžké mi nepřipadalo nic. Po-

a prohlubovat své schopnosti - poro-

Kamila Tůmová,

zornost jsem ale musela zaměřit na to,

zumět problémům druhých a následně

koordinátor rodinné politiky

abych si nejdřív sama látku připomně-

jim nějakým způsobem pomoct nebo

Foto Kristýna Mirská

la, pochopila a pak ji správně vysvětlila.

alespoň poradit. Věřím, že tyto doved

Neco málo o náhradní
rodinné péci

V rámci kampaně MÍT DOMOV A RODI
NU „Samozřejmost nebo vzácnost?“
byla

vydána

brožura

Něco

málo

o náhradní rodinné péči, ve které jsou
uvedeny skutečné příběhy pěstounství
z Libereckého kraje a základní informace o formách náhradního rodičov
ství a procesu, jak se stát náhradním
rodičem.

NĚCO MÁLO
O NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI

Brožura je k přečtení na webových
stránkách kampaně

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

www.mitdomovarodinu.cz.
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KULTURA rodiNÁM

Severoceské
muzeum
v novém kabáte

MUZEUM DĚTEM
Rodiče s dětmi jsou tu vítáni. Zázemí
najdou v muzejním ateliéru, kde jsou
vždy volně přístupné různé skládačky,
vyrábění či kvízy. Zabavit se mohou
i modelem muzea z velkých kostek, ze
kterých lze postavit nepřeberné množ

DO MUZEA S DĚTMI?
PROČ NE?

hy, v jeskyni vypátrají nezvyklé abecedy

ství jiných věcí dle své fantazie.

a porovnají psaní na historickém psacím
stroji s dnešním tabletem. Vyzkoušejí si

Dále se mohou děti vydat po stopách

různé techniky a osahají nejrůznější ma-

pohádkového muzejního hlídače – ko-

tí prozkoumat je takříkajíc „na vlastní

teriály. Sestaví dřevěnou stoličku, po

coura Pacourka. Ten už tu při nočních

pěst“.

skládají misku ze střepů, samy si vylisují

obchůzkách prolezl každý kout. Při tom

minci. A na konci mohou přidat vlákno

množství drahocenností, co v muzeu

do velké cestovatelské pavučiny.

máme, to vůbec není lehká práce –

Nové muzeum nabízí nespočet možnos-

V expozici „Doteky severu“ děti potkají

zvláště když všechny exponáty umí

různá zvířata, poznají jejich stopy a vy
zkoušejí si, jak bydlí. Také si poslechnou

Již několik let fungující „Hudební auto

mluvit! Pacourek si s nimi nejen rád

hlasy ptáků nebo si mohou osahat kůru

maty“ ve své interaktivitě za novými

povídá, ale také jim pomáhá, když mají

stromů v lese.

expozicemi nijak nezaostávají: točením

nějaké starosti. Pracuje hlavně v noci,

klikou nebo šlapáním na pedály mohou

tu a tam je ale potřeba pomoct i přes

V expozici „Krása + užitek“ pak mohou

malí i velcí návštěvníci rozezvučet hrací

den a to je pak Pacourek na roztrhání.

zkoumat, jak se věci dříve vyráběly i jak

strojky, pianoly nebo orchestriony.

Zažil v muzeu už spoustu příhod – kdyby vás zajímaly, najdete je sepsané

vznikají dnes. Prohlédnou si staré kni-

na našich webových stránkách. V expozicích stačí sledovat jeho tlapky, které
vás vždy dovedou k tomu „nej“. Komu
by to nestačilo, může se porozhlédnout
ještě po svítících baterkách, jimiž jsou
značené úkoly z Pacourkova zápisníku.
S Pacourkem proběhl letos také první
muzejní příměstský tábor. Tedy s Pa
courkem… vzhledem k tomu, že se milý
muzejní kocour vydal na neplánovanou služební cestu do New Yorku, děti
musely u nás v muzeu obstarat, co se
dá, bez něj. Ale všichni jsme si to užili!

MUZEUM ŠKOLÁM
I DĚTSKÝM SKUPINÁM
Organizované skupiny jsou u nás možná
ještě častějšími hosty než rodiče s dětmi,
což reflektuje široká nabídka zábavněvzdělávacích programů.
Výstavu „Liberec kontra Reichenberg“
doprovází program, kde děti zkoumají
regionální historii. S prosincovou vý

rodinám
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SEVEROČESKÉ MUZEUM
V LIBERCI

a základních škol až po studenty střed-

Masarykova 437/11, 460 01 Liberec

specifickými potřebami, jsme otevřeni

www.muzeumlb.cz

i tvorbě programů na přání. Všichni jsou

ních škol a gymnázií. Programy běžně
upravujeme na míru návštěvníkům se

u nás vítáni.

Muzeum hrou
Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské

muzeum

může

těžit

z toho, že jej ze všech stran obklopuje
485 246 111

nádherný park, který má potenciál ne-

ÚT - NE: od 10 do 19 hodin

jen jako bezpečný prostor, ale také jako

ZVEME VÁS:
17. 11. a 8. 12. 2021 Muzeum potmě!
Přijďte do muzea s baterkou – všude
bude zhasnuto :)
12. 12. 2021 Vánoce v muzeu
Příjemná předvánoční atmosféra,
dílničky, pohádka, cukroví…

Až do konce roku 2021
vstupné dobrovolné.

stavou vánočních ozdob pak bude spojen již tradiční sezónní workshop „Nad
Betlémem svítí hvězda“.
Expozice mohou děti přijít zkoumat
s

programy

„Hrací

stroje“,

„Krása

+ užitek“ s výtvarnou dílnou malování/

autentické prostředí pro vzdělávání.

Nabídku všech vzdělávacích programů,

leptání skla či smaltování a „Jizerky

Muzeum jej řadí mezi své expozice –

ale i mnoho zajímavých akcí pro dospělé

křížem krážem“ spojené s odléváním

množství nejrůznějších dřevin včetně

najdete na nových muzejních webových

stop.

proslavených libereckých rododendro

stránkách.

nů jsou opravdu unikátem. Park byl
Kdo se chce dozvědět něco přímo

hlavní kulisou pro samoobslužné ven-

Chcete mít přehled, co hravého chys

o muzeu, má na výběr z kostýmované

kovní aktivity v době, kdy epidemiolo

táme v muzeu aktuálně? Sledujte no

venkovní procházky „Postavme si mu

gická situace neumožňovala návštěvu

vinky na facebookové stránce Muzeum

zeum“, či prohlídky skrytých koutů

muzea uvnitř, ale využíváme jej rádi

hrou!

uvnitř muzea.

i během provozu – zejména za krásných
slunečných dnů.

V naší nabídce pokrýváme širokou

Mgr. Iva Krupauerová,

věkovou škálu od dětí z mateřských

muzejní pedagožka
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ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Kdo si hraje,
nezlobí

Dítě rodičem, rodič
dítětem
Vědí vaše děti, jaká je to zodpovědnost
být rodičem? A chtěli byste se, vy rodiče,

přichází i sychravé a chladné počasí,
kdy více času trávíme doma s dětmi. Určitě vám pro tento čas přijde
vhod pár nápadů, jak v kruhu ro
dinném strávit příjemné a zábavné
chvíle. Děti si rády hrají a tvoří,
a pokud se k nim přidají i rodiče,
budou šťastné dvojnásob. Vybírali jsme opět aktivity, u kterých je
potřeba jen pár základních věcí,
které určitě nechybí v žádné do
mácnosti s dětmi.

1. NÁPADY NA HRY

2. NÁPADY NA HRY
SE ŠKOLÁKY

Vymýšlení vtipného
příběhu s procvičením
paměti

a jen tak si hrát? Co si takhle s dětmi
prohodit na půl dne role nebo jen nějakou aktivitu, kterou ale vždy děláte jen
vy. Děti vám mohou třeba přichystat
večeři a vy jim můžete na oplátku něco
namalovat nebo postavit z kostek. Nebo
si nechte večer vyprávět od dětí nějaký

Procvičte si s dětmi paměť vymýšlením

příběh či od školáků přečíst knížku.

příběhu, kdy každý z vás přidá k příběhu
jedno slovo, ale ještě před tím musí
přesně zopakovat to, co řekl dotyčný
před ním.
Maminka: „Malý“
Tatínek: „Malý slon“

S PŘEDŠKOLÁKY

Syn: „Malý slon jel“

Jednoduché počítání
s hrací kostkou

Maminka: „Malý slon jel na motorce“

Dejte dětem hrací kostku a hrst korálků

Syn: „Malý slon jel na motorce do

nebo knoflíků (nemáte-li ani jedno,

zase na chvíli stát bezstarostnými dětmi

Dcera: „Malý slon jel na“

3. HÁDANKY
Skáče líp než malá blecha,
polapit se nechce nechat.
Přeskočí i starou kašnu,
na bříšku má tajnou brašnu.
(KLOKAN)

Zima nám již klepe na dveře a s ní

Tatínek: „Malý slon jel na motorce
do“
práce“ ….a tak dále.

Je maličký sklípek,
V něm dvě řady slípek
A červený kohoutek.
Co je to?

můžete použít třeba syrové těstoviny)
a děti mají za úkol podle počtu teček,

(PUSA)

které jim padnou na kostce, vždy ode
brat z kupičky předmětů stejný počet
korálků/knoflíků.

Hledání věcí podle barvy/
materiálu
Za deštivého počasí můžete děti doma
zabavit hledáním věcí podle barev, které
řeknete. Pro zkušenější děti můžete hru
ztížit tím, že k barvě přidáte i materiál,
z kterého má daná věc být, případně
i počet věcí, které mají najít (např. „Najdi
2 bílé věci z plastu.“).

Popluje, nebo se potopí?

rodinám
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vám během chvilky rozkvete! Děti, které
již umí psát, mohou do středu květiny
napsat nějaký vzkaz nebo přání mamince, tatínkovi, babičce nebo dědovi
a přichystat tak obdarovanému kouzlo
s překvapením.

6. HOKUS POKUS
Popluje, nebo se potopí?
Pomůcky: 2 syrová vajíčka, 2 průhledné
sklenice ze ¾ plné vody, sůl, lžíce
Věřili byste tomu, že může vejce ve vodě
plavat? Pokud nevěříte, udělejte s dětmi doma pokus, při kterém naplníte
každou ze sklenic do ¾ vodou. V první
sklenici rozpusťte tolik lžic soli, dokud
část soli zůstane na dně (roztok je solí
nasycen). Ve druhé sklenici ponechte
sladkou vodu. A nyní přichází to velké
překvapení. Do každé ze sklenic vložte
pomocí lžíce jedno syrové vejce.
Plave nebo klesá ke dnu? Výsledek by
měl být různý. Ve sklenici se slanou
vodou vejce plave. Proč? Protože slaná
voda obsahuje rozpuštěné částice soli
a je díky tomu hustší než průměrná hustota vejce, proto vejce nadnáší. Kdežto
v případě sladké vody, která je méně
hustá, vejce klesne na dno.
Kouzelná květina

Kamila Tůmová,

4. JAZYKOLAMY

5. MALOVÁNÍ A TVOŘENÍ

Strč prst skrz krk.

Kouzelná květina

Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček

Pomůcky: papír, nůžky, pastelky/voskovky,

stříkalo přes stři sta třicet tři stříbr-

větší miska/lavůrek/umyvadlo napuštěné

ných střech.

vodou

koordinátor rodinné politiky

Nakreslete na papír květinu, vystřihněte
ji a dle libosti s dětmi vybarvěte. Ná
sledně všechny okvětní lístky postupně
přeložte do středu kytky a položte ji na
hladinu vody (složenými okvětními lístky nahoru). Budete-li trpěliví, květina
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Kampan
Spolecne proti
kouření 2021
Organizace MAJÁK o.p.s. každoročně

k epidemiologické situaci v zemi bylo

pořádá

těžší plánované aktivity kampaně zrea

me 1 000 ks preventivně-informačních

lizovat.

plakátků přímo dětem a dalších 200 ks

kampaň

Společně

proti

kouření ve spolupráci s Krajským
úřadem Libereckého kraje. Cílem

V rámci kampaně 2021 tak roznese

rozdáme jednotlivým třídám na školní

kampaně je jednak preventivně

V roce 2021 jsme proto nachystali in-

působit na myšlení kuřáků, jednak

formační plakátky pro žáky 1. stupně

také informovat veřejnost o daném

základní školy. Plakátky jsou zaměřené

Věříme, že se skrze tuto osvětu rozšíří

tématu, a to jak kuřáky, tak ne

na téma pasivního kouření dospělých

povědomí o nebezpečí pasivního kou

kuřáky. Kampaň probíhá pravidel-

a dětí. Upozorňují na nebezpečné vde-

ření i u malých dětí, kteří tak budou lé

ně již od roku 2011.

chování cigaretového kouře a záro

pe schopni pečovat o vlastní zdraví.

nástěnky.

veň zmiňují konkrétní možnosti, jak se
Pro letošní ročník kampaně jsme při

před škodlivým kouřem chránit, např.

				

pravili jednodušší obsah. Důvodem

i v prostředí domova.

Petra Radová,
MAJÁK o.p.s.

pro to byly zkušenosti z předchozího
ročníku v roce 2020, kdy vzhledem

MAJÁK o.p.s.
Posláním MAJÁKU je napomáhat při řešení rizikového chování rozšířeného mezi dětmi a mládeží, a to jak preven
tivním působením na základních školách, tak při řešení již vzniklých rizikových situací pomocí odpovídajících programů nebo volnočasových aktivit.
Konopná 776/8, Liberec 14, 460 14
778 533 195
info@majakops.cz
www.majakops.cz
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Sít’ pro rodinu pomáhá
zamestnavatelum
Posilovat hodnotu rodiny na trhu
práce je podstatné už jen proto, že
žádný pracovní úspěch nevyváží
neúspěch v rodině. Naplňovat tuto
myšlenku se snaží prorodinný audit „Společnost přátelská rodině“
Sítě pro rodinu. Jde o proces, který
vychází z významu slova „audire“,
tedy naslouchat.

Síť pro rodinu

firmám naslouchá již od roku 2004.
Naslouchá a poskytuje zpětnou
vazbu a doporučení, jaké procesy
a oblasti ve firmě vyladit, aby se
lidem bez ohledu na věk, pohlaví
či životní situaci dobře pracovalo
a současně mohli naplňovat další
životní role. Nejedná se ale jen
o rodiče malých dětí – slaďovat
osobní a pracovní život potřebuje
každý člověk. Jde o všechny gene
race lidí na trhu práce.
Velkým tématem je návrat rodičů
z rodičovské dovolené zpět do práce.
Pokud zůstávají v organigramu, mají
k dispozici informace o dění ve firmě,
mohou čerpat benefity, zůstane jim
technika, jsou zváni na vybrané porady, semináře, školení, společenské
akce, zkrátka zůstávají součástí firmy
i přes fyzickou absenci, pak to může
fungovat.

Stoprocentní

návratnost

matek z rodičovských dovolených není
utopií. Spolupracovali jsme s řadou
zaměstnavatelů, kteří fluktuaci matek
po rodičovské neřeší, protože nemusí.
Jde ale o důsledek systematického
přístupu, který se neodehrál ze dne na
den. A zejména o řízený management
mateřských a rodičovských dovolených.
Důležitá je ale i aktivita na straně
rodiče! Zaměstnavatel nevěští z koule.
Nemůže znát konkrétní potřeby vyplývající z životní situace člověka, který
pečuje. Na rodinnou situaci se v souladu s principem nediskriminace ptát ne
lze, a pokud rodič svoje potřeby nesdílí

rodinám

(což se většinou neděje právě v obavě

částečný úvazek v ČR dlouhodobě vel-

z toho, aby nebyli v nevýhodě), dialog

mi nízká. Zaměstnavatele motivujeme

o možnostech sladění se ani neotevře.

k tomu, aby lidem umožňovali větší

Kde není poptávka, není ani nabídka.

flexibilitu času, místa a pracovních podmínek, pokud to typ provozu umožňuje.

Těsně po vypuknutí pandemie jsme

I když to na ně klade větší organizační

pracovali na výzkumu potřeb rodičů na

i administrativní nároky, na výhody

trhu práce. Kromě jiného jsme se do

flexibilní pracovní kultury dává smysl

zvěděli, že nejčastěji se rodiče cítí „vin-

nahlížet z dlouhodobého hlediska. Je

ni“ svým rodičovstvím v situacích potře-

to o výkonnosti spokojených zaměst-

by náhlé absence v práci. Dětská rýma,

nanců/kyň, o připravenosti firmy na

kašel, nevolnost – návštěva u lékaře za-

krizové situace, o menší fluktuaci lidí,

tím zbytečná, pobyt doma nutný. Pokud

nižších nákladech na jejich nábor. Když

rodič pracuje v zaměstnání s firemní

se ve firemní kultuře odráží vstřícnost,

kulturou, která s podobnými situace-

respekt k potřebám lidí souvisejících

mi počítá, a jsou k dispozici možnosti,

s životními situacemi a rolemi, je velmi

jak je řešit (sick days, family days, ale

pravděpodobné, že lidé budou praco-

i nastavení procesů pro práci na dálku),

vat produktivně a v krizových situacích

je snazší nebýt v roli věčného nositele

firmu „podrží“.

problémů.
Lenka Lenochová,
Velkou kapitolou z oblasti prorodin-

Síť pro rodinu

ných opatření jsou flexibilní formy
práce. V posledních letech se podíl žen
zaměstnaných na kratší pracovní do
bu na celkové zaměstnanosti zvyšoval.
I tak je ale míra zaměstnanosti žen na

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje
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POMOC MÁŠ
NA DOSAH
TAK SI JI STÁHNI

Evropská unie
Evropský sociální fond

Řešíš šikanu, drogy nebo problémy doma?
Hledáš někoho, kdo si tě vyslechne a nebude tě hned soudit?
NECH SI PORADIT OD NAŠÍ APPKY.

APLIKACE: SOCIALNI SLUŽBY LK

Můžeš taky mrknout na web socialnisluzbylk.cz
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Koule pomáhá
detem a mladým
lidem s hledáním
zivotní náplne
mimo ulici
Registrovanou sociální službu zaměře-

6–26 let, které jsou ohroženy spole

nou na děti a mladistvé lidi již jedenáct

čensky nežádoucími jevy jako například

let provozuje českolipská Charita Česká

touláním na ulici bez náplně volného

Lípa. O nízkoprahovém Klubu Koule

času, návykovými látkami všeho druhu

NZDM, jehož jméno je cíleně zvoleno

či problémy ve škole, a s tím spojenou

po pohyblivém předmětu, který vždy

nízkou kvalifikací pro následné uplat-

někam směřuje, jsme si povídali s ve-

nění na trhu práce. Pomáháme těmto

doucí služby Marcelou Jeništovou.

dětem a mladistvým, aby byli řádnými
členy společnosti. Mluvíme s nimi o jejich problémech, o jejich životě, o tom,

S čím vším svým svěřencům

co je trápí a zároveň jim ukazujeme,

pomáháte?

jak sami a aktivně mohou svůj problém vyřešit, ať už se jedná o problémy

V nízkoprahovém klubu se zaměřujeme

doma, ve škole či problémy s hledáním

na jakékoli děti a mladistvé ve věku

práce. Směřujeme je k tomu, aby si

rodinám
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dokázali sami poradit. Nyní s naší pomocí, příště už sami. Jen tak se dokáží
integrovat do společnosti, kde musí
fungovat samostatně.

V rámci vaší pracovní náplně máte
s dětmi individuální konzultace,
ale trávíte čas i společně, ve sku
pině. Co například podnikáte?
Důležitou částí naší práce je také mazání
vzájemných předsudků mezi dětmi,
mladistvými a veřejností a jejich schop
nost aktivně trávit volný čas. Proto
navštěvujeme či se aktivně zapojujeme
do různých kulturně společenských
akcí v České Lípě jako je Masopustní
veselí, festival pouličního umění Festival na ulici, Neckyáda, navštěvujeme
i pořádáme různé workshopy, chodíme
na dny otevřených dveří různých organizací, podnikáme výlety do okolí, ale
také pořádáme sportovní turnaje např.:
ve stolním fotbale či stolním tenisu,
během nichž se děti učí, že nejsou jen
výhry a prohry, že je podstatná jakákoli
aktivita sama o sobě. Několik let se také
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CHARITA ČESKÁ LÍPA
Držitel

značky

spolehlivosti

Asociace veřejně prospěšných
organizací funguje od roku 2000
a své hlavní sídlo má v Dubické
ulici č. p. 992. Na Českolipsku,
Novoborsku a Cvikovsku provozuje aktuálně 10 sociálních
služeb a projektů – azylové
domy, sociálně aktivizační služ
by pro rodiny s dětmi, pěstounské centrum, sociální podnik, šatníky, sociální ubytovnu,
svoz hendikepovaných dětí do
školy, dobrovolnické centrum
zapojujeme do zářijového Týdne nízko-

o své těhotné partnerce a o trablech

prahových klubů.

kolem toho. Když navážeme s mladistvými přátelský vztah, domluvíme se na

a zmíněný nízkoprahový klub.
www.ceskalipa.charita.cz

spolupráci v klubu nebo na schůzkách
Kolik dětí Kouli ročně navštěvuje?

venku a prohlubujeme naše působení
a naši pomoc.

V roce 2019 jsme spolupracovali se 159
dětmi a mladistvými. Ohlížím se dva
roky zpět, protože to klub, na rozdíl

V loňském roce, jak již bylo

od covidového roku 2020, fungoval

předznamenáno, nemohl klub ze

nepřetržitě po celý rok. Děti za námi

známých důvodů fungovat naplno,

chodily a chodí do klubu, nebo my cho-

udržovali jste i přes to s dětmi

díme za nimi do ulic, do terénu. Služba

kontakt?

je pro ně zajímavá, protože je zdarma
a zároveň anonymní, tzn. že nám při

Když byl klub z nutných důvodů za-

domluvě o spolupráci nemusí sdělovat

vřený, s dětmi jsme byli v kontaktu

své jméno, stačí přezdívka a věk.

především přes sociální sítě. V průběhu
podzimního školního roku se náš

Jak vypadá taková terénní práce?

klub také proměnil díky České asocia
ci streetwork ve studovnu s počítači

V rámci naší práce sami oslovujeme děti

a tablety a poskytovali jsme zázemí

na ulici. Děti potkáváme na sídlištích,

dětem, které neměly doma ideální pod-

v centru města nebo v městském parku.

mínky pro distanční výuku.

Ač se to může zdát nepravděpodobJak celá tato aktivita probíhala?

vu. Mluvíme s nimi o jejich zájmech,
co poslouchají za hudbu, kam chodí

Vše započalo v červnu loňského roku

do školy, co chtějí dělat po škole, o je-

po první vlně covidu díky České asoci-

jich partnerských vztazích. V rozhovoru

aci streetwork, která si předsevzala, že

klademe důraz na to, že je nebudeme

dokáže propojit dětské klienty nízko-

odsuzovat za to, co nám říkají. Máme

prahových klubů, jejich rodiče, školy

v terénu jediné pravidlo, a to vzájemný

a sociální pracovníky klubu i orgánu so-

respekt. Samozřejmě v případě zjištění

ciálně-právní ochrany dětí tak, aby dis-

trestného činu máme ze zákona danou

tanční výuka mimo školní třídy fungova-

ohlašovací povinnost. Třeba naposle-

la co nejefektivněji, a také aby následná

dy se nám stalo, že po našem úvodu

praxe ukázala, co v této oblasti funguje

se jeden mladistvý sám rozpovídal

a co zase tak úplně ne. Následně se
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měly zájem, zapojily do tvorby metodiky pro další pokračování této, pro
všechny nelehké práce. Skrze projekt
Podpora vzdělávání dětí ohrožených
sociálním vyloučením v době pandemie covid-19 byly do klubu darovány
počítače a tablety a pracovnice Klubu
Koule NZDM navázaly postupně spolupráci s učiteli ze sedmi základních
škol v České Lípě. Během podzimního
pololetí tak využívalo studoven v našem

né, oslovení „Ahoj, můžeme si s váma
pokecat?“ má většinou kladnou odez-

všechny nízkoprahové kluby, které o to

zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

klubu 43 dětí ve věku od 6 do 15 let.
Pracovnice byly propojeny s rodiči i uči
teli, s organizací výuky pomáhali také
dobrovolníci, kteří docházeli do klubu
a pomáhali klientům s plněním jejich
školních úkolů. Ačkoli projekt ke konci
loňského roku skončil, pomoc dětem
pokračovala efektivně v klubu až do
konce školního roku.

Mgr. Jiří Gottlieber,
mediální koordinátor

rodinám

Soutez „Obec přátelská
rodine a seniorum“
Ministerstvo práce a sociálních věcí

městské obvody a městysy z celé České

na webových stránkách Ministerstva

společně s dalšími spolupracujícími

republiky. Obce soutěží v 5 velikost-

práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/

organizacemi

obec-pratelska-rodine-a-seniorum.

vyhlašuje

ních kategoriích podle počtu obyvatel.

celostátní soutěž „Obec přátelská rodi

každoročně

V každé velikostní kategorii je stanove-

ně a seniorům“. Ocenění obdrží nein-

na maximální možná částka dotace. (I.

Jako v předchozích letech, tak i v letoš

vestiční dotace ze státního rozpočtu.

kategorie: do 600 obyvatel – částka 500

ním roce soutěž proběhla a přihlášené

Cílem soutěže je podpora opatření,

000 Kč, II. kategorie: 601 – 3 000 oby-

obce z celé České republiky mohly

která napomáhají k vytváření prorodin-

vatel – částka 900 000 Kč, III. kategorie:

získat titul „Obec přátelská rodině a se-

né a proseniorské atmosféry.

3 001 – 12 000 obyvatel – částka 1 100

niorům 2021“. Svoji žádost zaslalo 90

000 Kč, IV. kategorie: 12 001 – 25 000

obcí (I. dotační oblast 43 obcí, II. dotační

V rámci soutěže jsou podporovány dvě

obyvatel – částka 1 500 000 Kč, V. kate

oblast 47 obcí). Celkově byla rozdělena

dotační oblasti: I. dotační oblast „Obec

gorie: 25 001 a více obyvatel – částka

suma ve výši přes 17 mil. Kč, konkrétně

přátelská rodině“ a II. dotační oblast

2 000 000 Kč).

17 194 432Kč (I. dotační oblast – Obec

„Obec přátelská seniorům“.

přátelská rodině 8 001 180 Kč, II. dotační
Soutěží se na základě podané dotační

oblast – Obec přátelská seniorům 9 193

Obec přátelská rodině je vyhlašová-

žádosti. Žádost obsahuje popis kon

252 Kč). Slavnostní vyhlášení vítězů

na již třináctým rokem Ministerstvem

krétních

prose-

proběhlo dne 16. září 2021 v Lichten

práce a sociálních věcí a Stálou komisí

niorských opatření, která chce obec

štejnském paláci za účasti ministryně

pro rodinu, rovné příležitosti a národ-

na základě dotace uskutečnit. Mělo by

Jany Maláčové a zástupců spoluvyhlašo-

nostní menšiny Poslanecké sněmovny

se jednat o aktivity vedoucí k podpoře

vatelů a spolupracujících organizací.

Parlamentu ČR ve spolupráci s Rodin-

aktivního života rodin či seniorů a zapo-

Výsledky letošního ročníku lze nalézt

ným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Svazem

jení do dění v obci. Jde například o kul-

na webových stránkách Ministerstva

měst a obcí ČR a Sdružením místních

turní, sportovní a volnočasové akce,

práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/

samospráv ČR.

vzdělávání, přednášky, besedy, pora-

obec-pratelska-rodine-a-seniorum.

prorodinných

či

denství, zájmové kroužky, rozvoj míst
Dotační oblast II. Obec přátelská se-

přátelských rodině/seniorům, senior

Vyhlášení ročníku soutěže Obec přá-

niorům byla letos Ministerstvem práce

taxi, univerzity třetího věku a mnoho

telská rodina a seniorům pro rok

a sociálních věcí ve spolupráci s Radou

dalšího.

2022 předpokládáme uskutečnit kon-

vlády pro seniory a stárnutí populace

cem letošního roku. Veškeré informace

a Sdružením místních samospráv ČR

V každé velikostní kategorii je pak určen

k novému ročníku budeme vkládat na

vyhlášena popáté.

vítězný subjekt, který obdrží od Minis-

webové stránky MPSV www.mpsv.cz/

terstva práce a sociálních věcí finanční

obec-pratelska-rodine-a-seniorum.

Soutěž má ocenit takové subjekty, které

odměnu v podobě neinvestiční dota

					

prokazatelně projeví snahu zavést nebo

ce. Tato finanční odměna je určena

zlepšit stávající opatření na podporu

právě na realizaci opatření podporu-

				

rodiny, seniorů a mezigenerační sou-

jících rodiny nebo seniory obsažených

				

držnosti. V soutěži mohou uspět tedy

v dotační žádosti.

Oddělení metodické podpory MPSV

i ti, kteří ještě v prorodinné a proseniorské politice nejsou aktivní, mají však

Obce, které již rozvíjejí politiku na pod-

snahu a odhodlání uskutečnit konkrétní

poru rodin a seniorů, mohou získat bo-

aktivity a podporu nastartovat či rozvi-

nusové body za přiložený Plán rozvoje

nout tak, aby tato realizovaná opatření

prorodinné/proseniorské politiky nebo

skutečně reagovala na potřeby míst-

Koncepci rodinné politiky/ politiky stár-

ních rodin a seniorů.

nutí obce.

Přihlásit se mohou všechny obce, měs-

Formulář žádosti a podmínky soutěže

ta, statutární města, městské části,

jsou zveřejňovány na přelomu roku

rodinám
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Rodinná
a seniorská
politika
v Hodkovicích
nad Mohelkou

Do podpory rodinné a seniorské politiky řadíme mnoho drobných a dílčích
cílů, které najdeme v mnoha obcích.
U nás se v letošním roce zaměřujeme
na realizaci klubu pro náctileté, tedy
skupiny, která když přeroste mateřské
centrum a 1. stupeň základní školy
hledá zázemí a toho se jim konečně dostane i u nás ve městě. Máme za sebou
druhý ročník Týdne pro rodinu, který
v průběhu celého týdne nabídl pestré

Aktivit, které každá obec pro rodiny
a seniory na svém území realizuje, je
velmi mnoho. Už delší dobu jsem si
říkala, že přihlásím projekty města Hodkovice nad Mohelkou do soutěže Obec
přátelská rodině a seniorům, kterou již
třináct let vyhlašuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Sepsala jsem si sama
pro sebe všechny aktivity z této oblasti,
a to už byl malý krůček k tomu, požádat o spolupráci odborníky na slovo
vzaté a zpracovat Koncepci rodinné
a seniorské politiky. O spolupráci se seniorskou částí jsem požádala sociologa
PhDr. Oldřicha Čepelku a s rodinnou
částí Ing. Lenku Pohlodkovou, býva
lou krajskou koordinátorku Sítě pro
rodinu v Libereckém kraji. Zpracování
Koncepce rodinné a seniorské politiky
podpořil z dotačního fondu 2.6. Místní
agenda 21 Liberecký kraj.
Koncepce byla zpracována s přispěním

aktivní práce dvou pracovních skupin,

spektrum aktivit pro všechny věkové

dotazníkového šetření mezi obyvateli

kategorie. Doba „covidová“ nám zasa-

města. V květnu 2020 pak byla schvále-

huje do termínů, ale pevně věřím, že 3.

na zastupitelstvem města a zařazena

ročník Týdne pro rodinu se nám po-

mezi rozvojové dokumenty. Koncepce

daří uspořádat již v květnu 2022, tedy

rodinné a seniorské politiky je zveřej

v době, kdy se slaví Mezinárodní den

něna na webových stránkách města

rodiny. Seniorům nabídneme Seni

www.hodkovicenm.cz/cs/mestsky-

orskou obálku, dobrého pomocníka

urad/strategicke-a-rozvojove-do-

v případě tísně, ohrožení zdraví, nebo

kumenty/koncepce-rodinne-a-se-

života.

niorske-politiky/
Rodina je nejdůležitější součást naší
Náš letošní projekt byl přihlášen do

společnosti, každé obce, každého měs-

soutěže Obec přátelská rodině a po-

ta. Vytváření podmínek pro spokojený

dařilo se nám uspět. Hodkovice nad

život rodin v Hodkovicích nad Mohel

Mohelkou získali 3. místo v kategorii

kou je každodenním tématem mé práce

obcí o velikosti 601–3000 obyvatel a na

a velmi mě to naplňuje. Děkuji všem

podporu prorodinných aktivit jsme ob-

svým spolupracovníkům, realizátorům

drželi 220 000 Kč. Ve druhé části sou

aktivit a zastupitelům města za pod

těže Obec přátelská seniorům se nám

poru.

uspět nepodařilo, tak snad to klapne
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v příštím roce. A o čem konkrétně to

Markéta Khauerová,

tedy je?

starostka města
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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

