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Pěstounské rodiny

Vánoční trhy

V Rovensku pod
Troskami se sešlo
14 pěstounských rodin
s 32 dětmi

I letos sklidily vánoční
trhy úspěch

PROJEKT IP 1 – SLUŽBY SOCIÁLNÍ
PREVENCE V LIBERECKÉM KRAJI
Cílem projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji je pomoc skupinám
obyvatel Libereckého kraje, kteří jsou ze zdravotních, sociálních, etnických či jiných
důvodů znevýhodněni zapojit se do života společnosti. Klíčovým prvkem projektu
je prevence předcházející situacím, které mohou ve společnosti vzniknout. Podle
pravidel Evropského sociálního fondu (ESF) jsou činnosti projektu přísně zaměřeny
výhradně na služby lidem, nikoliv na investice do staveb a vybavení.

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi představit Vám nový občasník zabývající se sociální problematikou Libereckého kaje. Tato
oblast prodělala v posledních dvou letech mnoho
zásadních změn.
Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními změnami
v legislativě, ve financování a plánování sociálních
služeb na území našeho kraje. Tento zpravodaj by
Vám měl přiblížit jednotlivé poskytovatele sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, služby poskytované v terénu pečovatelské služby, služby
osobní asistence a další. Pevně věřím, že si zde
každý najde oblast, která ho zajímá.
Na úvod mi ještě dovolte vyslovit poděkování
všem, kteří se podílejí na sociální problematice.
Děkujeme politikům, poskytovatelům sociálních
služeb, všem úředníkům a v neposlední řadě klientům sociálních služeb. Rok 2009 nebyl z pohledu
financování jednoduchý a proto bych rád vyzdvihl
práci všech poskytovatelů sociálních služeb. Bez
jejich úsilí bychom nebyli schopni udržet stávající
sociální sí na území Libereckého kraje.
Přeji Vám š astné a pokojné svátky vánoční a mnoho dobrého v roce 2010. Budu velmi rád když Vás
tento občasník zaujme a berte toto číslo jako malý
počin do nového roku.
Pavel Petráček
radní pro resort sociálních věcí a menšin Libereckého kraje

Realizace projektu je rozložena na období květen 2009 až
listopad 2012. Objem ﬁnančních prostředků byl schválen
ve výši 225 mil korun. Z toho
191 mil korun je z rozpočtu
EU a 34 mil korun ze státního rozpočtu ČR.
Na zasedáních Rady kraje proběhla 1. vlna výběrových řízení
a byly projednány dokumentace na 11 typů služeb. Poskytovatelé své nabídky předložili
v průběhu letních měsíců. Po
rozhodnutí výběrové komise

anásledném schválení Radou
kraje byly s vítězi soutěže uzavřeny smlouvy o dodávání sociálních služeb.
Výčet služeb, ve kterých projekt zajišťuje své činnosti jsou
Azylové domy, Domy na půl
cesty, Podpora samostatného
bydlení, Intervenční centra,
Nízkoprahová denní centra pro
děti a mládež, Nízkoprahová
zařízení pro děti mládež, Raná
péče zaměřená na pečující osoby, Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, Sociálně

terapeutické dílny, Sociální rehabilitace, Terénní programy.
2. vlna výběrových řízení
v hodnotě 76,5 mil korun je
vypsána na 8 sociálních služeb V polovině března 2010
se očekává uzavírání smluv
na vybrané služby.
Po jeho ukončení se předpokládá, že na „IP – 1“ bezprostředně navážou další
projekty, které budou také
zajišťovat nástroje sociální
ekonomiky.
(jt)
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Jednou z mnoha agend, které zajišuje odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajského úřadu Libereckého
kraje jsou sociální dávky. Patří sem zejména vyřizování odvolání a stížností občanů a kontrolní činnost vůči orgánům, které sociální dávky poskytují. Každodenní praxe ukazuje, že mají občané problémy se v systému sociálních dávek orientovat. Proto nám
dovolte podat Vám pomocnou ruku a přehledně Vám sdělit základní informace k jednotlivým okruhům sociálních dávek.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
jsou určeny osobám, které nemají
dostatečné příjmy a jejich celkové
sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních
životních potřeb na úrovni ještě
přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemohou z objektivních důvodů zvýšit vlastní prací,
uplatněním nároků a pohledávek,
prodejem nebo využitím majetku
a vyřešit tak svoji obtížnou situaci
vlastním přičiněním.
O tyto dávky může zažádat osoba
s trvalým pobytem na území ČR,
osoba, které byl udělen azyl nebo
doplňková ochrana, cizinec bez
trvalého pobytu na území České
republiky, kterému toto právo
zaručuje mezinárodní smlouva,
nebo občan členského státu EU
a jeho rodinný příslušník, pokud
je na území ČR hlášen k pobytu

podle zákona o pobytu cizinců na
území České republiky.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
poskytují pověřené obecní úřady příslušné dle místa trvalého
pobytu žadatele. V Libereckém
kraji jsou to tyto městské úřady :
Cvikov, Česká Lípa, Český Dub,
Doksy, Frýdlant, Hodkovice n/M,
Hrádek n/N, Chrastava, Jablonec n/N, Jablonné v Podještědí,
Jilemnice, Liberec, Lomnice n/P,
Mimoň, Nové Město p/S, Nový
Bor, Rokytnice n/J, Semily, Tanvald, Turnov a Železný Brod.
Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech, které lze dostat
na obecních úřadech nebo v elektronické podobě na www.portal.
mpsv.cz .

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na péči náleží těm lidem,
kteří jsou především z důvodu

nepříznivého zdravotního stavu
závislí na pomoci jiné osoby, a to
v oblasti běžné denní péče o vlastní
osobu a v soběstačnosti. Poskytování tohoto příspěvku je upraveno
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od 1. srpna 2009
došlo k novele tohoto zákona.
Příspěvek pro osoby s nejtěžším
postižením, o něž je péče nejnáročnější, se zvyšuje na 12 tisíc korun
měsíčně. Dochází také ke zmírnění podmínek pro vznik nároku na
příspěvek na péči pro děti do 18 let
tak, aby na něj dosáhly především
děti chronicky nemocné (diabetes,
fenylketonurie, celiakie, nádorová
onemocnění apod.), a to tak, že se
snižuje počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku
na péči u dětí do 18 let.
Nově je žadatel o příspěvek na
péči povinen již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým

Letos se konalo již osmé setkání
pěstounských rodin. Oddělení
sociálně právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje
uspořádalo ve dnech 11. – 13. září
2009 víkendové setkání v Rovensku pod Troskami. Akce se zúčastnilo 14 rodin s 32 dětmi ve věku
od 2 do 18 let.
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Během setkání měli pěstouni
možnost navzájem se seznámit,
podělit se o své zkušenosti a pohovořit s psychologem. Pro děti
byl připraven zajímavý program.
Vyzkoušely svoji šikovnost na
dráhovém minigolfu, chlapci si
s chutí zahráli kopanou a děti
předškolního věku ocenily pís-

mu bude nebo již je péče poskytována. Nárok na příspěvek vzniká
v případech, kdy potřebnou pomoc poskytuje osoba blízká nebo
jiná fyzická osoba, poskytovatel
sociální služby zapsaný v registru poskytovatelů nebo speciální
lůžkové zařízení hospicového
typu. Nárok na příspěvek žadateli nevzniká v případech, kdy je
umístěn ve školském zařízení
pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, v dětském domově nebo je ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu
odnětí svobody.
Podrobnější informace o podmínkách nároku na příspěvek na péči,
způsobu jeho vyplácení, kontroly
využívání, všech aktuálních změnách apod. poskytnou zejména
pracovníci obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, kde se žádosti o příspěvek na péči vyřizují.
(jt)

SLUŽBY RANÉ PÉČE POMOHOU DALŠÍM DĚTEM
Ve Středisku rané péče SPRP
osobně předal Pavel Petráček,
krajský radní pověřený vedením
resortu sociálních věcí a menšin,
smlouvu na poskytnutí sociálních
služeb v oblasti raná péče. Tato
služba bude ﬁnancována z prostředků ESF a Státního rozpočtu
ČR z projektu IP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“
po dobu 30 měsíců a to celkovou
částkou 9 O34 950 Kč.
SPRP je organizace s celorepub-
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V ČESKÉM RÁJI SE SETKALY PĚSTOUNSKÉ RODINY

SOCIÁLNÍ DÁVKY
A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
DÁVKY POMOCI
V HMOTNÉ NOUZI
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likovou působností, která poskytuje služby rané péče, podporu
a pomoc rodinám, ve kterých
vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením v raném věku.
Cílem SPRP je zvýšit vývojovou
úroveň dítěte v oblastech, které
jsou postiženy nebo ohroženy,
posílit kompetence rodiny, snížit
její závislost na sociálních systémech a vytvořit pro dítě, rodinu
i společnost podmínky sociální
integrace.
(jt)

koviště, skluzavku, houpačky
a prolézačky.
Dále byl připraven celodenní výlet. Účastníci setkání navštívili
místní dřevěnou zvonici z roku
1629, která se vyznačuje rebelantskými zvony obrácenými srdcem
vzhůru. Prohlídli si okolí Borecké
skály a navštívili hrad Trosky.

Poslední den setkání pro rodiče
byla připravena beseda s dětským
lékařem a pro děti byla připravena ukázka výcviku psů.
Organizátoři celé akce i pěstounské rodiny odjížděli do svých domovů s pocitem, že se i tentokrát
víkendové setkání podařilo.
(jt)

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V souvislosti se sociálními službami se velmi často objevuje pojem „Plánování v sociálních službách. Požádali jsme Pavla
Petráčka, radního pro resort sociálních věcí a menšin Libereckého kraje, aby se nám tento pojem pokusil přiblížit.
Co je to plánování v sociálních
službách?
Plánování je ve většině oborů běžný pojem. V sociálních službách
není tento pojem tak běžný a to
proto, že se dlouhé roky tvořil
zákon o sociálních službách. Poskytovatelé sociálních služeb se
objevovali, fungovali neplánovaně
pouze podle odhadů, jaká služba
je pro veřejnost potřebná a jaká
nikoliv. Teprve s účinností zákona
o sociálních službách v roce 2007
má kraj povinnost a obce možnost
plánovat, jaká zařízení a jaká sociální pomoc je potřebná v daném
území. Plán vypracovaný obcí se
nazývá „Komunitní plán obce“.
Na úrovni kraji pak hovoříme

o „Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb“. Plánování
souvisí také s ﬁnancováním služeb, proto obce, které neplánují,
mohou v budoucnu být kráceni na
ﬁnančních prostředcích na sociální služby.
Co znamená pojem střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb a komunitní plán?
Vytvoření plánu rozvoje sociálních
služeb není jednoduchou záležitostí a nelze ho vytvořit namátkově
od stolu. Plán je složen z mnoha
faktických dat, které poskytují cenné informace o stavu a potřebách
obyvatelstva v kraji, ve městech
a obcích. Pokud se obec rozhod-

ne a vytvoří komunitní plán, pak
může kraj z těchto komunitních
plánů zpracovat střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb pro celé
území Libereckého kraje.
Co vše by měl mít zpracovatel plánu
k dispozici?
Důležité jsou demograﬁcké analýzy, statistiky a v neposlední řadě
pak dostupnost sociálních služeb,
kterou musí zpracovatel vzít na
zřetel. Je důležité zhodnotit, zda je
služba efektivní a kvalitní a zda za
ní nemusí uživatel příliš daleko.
V minulosti se nic podobného nesledovalo. Metodou komunitního
plánování zjistíme objektivní údaje a zmapujeme tak situaci sociál-

ních služeb v daném území. Po té
můžeme reagovat na potřeby zájemců o služby.
Je to velice zajímavé a široké téma.
Myslíte si, že to můžeme brát jako seznámení s pojmy a budeme pokračovat v dalších vydáních zpravodaje?
Ano, souhlasím s Vámi. Je to zajímavý, ale velice časově náročný
proces. Proto velice rádi v dalších
číslech popíšeme praktické zkušenosti z tohoto ne vždy lehkého
procesu plánování v sociální sféře.
Dalšími tématy mohou být například krajská koordinační struktura pro plánování nebo současné
téma karty aktivit.
(jt)
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LINKA DŮVĚRY
1%

4%

lidských vztahů (40%) a dále pak
osobní a existenciální (31%).

4%

12%
40%
8%

31%

Osobní a existenciální
Sociální a právní
Zdravotní

31%
8%
12%

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, p.o., jehož zřizovatelem je
Liberecký kraj, zabezpečuje službu telefonické krizové pomoci nazvanou “Linka důvěry“.
Statistiky ukazují, že v roce 2008
přijali pracovníci Linky důvěry Liberec přesně 2176 kontaktů. Na
linku se dovolali lidé z Liberecka,

Sexuální
1%
Závislost a sociální patologie 4%
Náhlá traumatická událost 4%

Českolipska, Frýdlantska, Jablonecka, Jilemnicka, Novoborska,
Semilska, Tanvaldska, Turnovska
i Železnobrodska. Nejvíce zastoupená věková skupina je 40 - 49 let
(36%) a 30 - 39 let (30%). Dále
pak 50 – 59 let (19%).
Podle vedoucí Linky důvěry Evy
Polákové je v hovorech zastoupena nejčastěji problematika mezi-

„Vztahová problematika je nejvíce zastoupena problémy mezi
partnery a manžely a problémy
v rodinných vztazích. V osobní
a existenciální problematice se
nejčastěji jedná o problémy se sebou samým a osamělost“, uvedla
Eva Poláková.
V sociální a právní problematice
se nejčastěji jedná ﬁnanční a bytovou tíseň (37%) a problémy
ve vztahu rodičů a dětí (32%)
a vzrostl počet hovorů s tématikou nezaměstnanosti a problémy s ní spojenými. Problematika
závislostí a sociální patologie se
v hovorech objevuje nejčastěji
v souvislosti se zneužíváním drog
(41%) a alkoholu (37%) a dále
v souvislosti s domácím násilím
(15%) a také gamblerstvím.
„Poprvé v historii Linky důvěry je
vyšší počet hovorů o závislosti na

drogách než na alkoholu,“ řekla
Eva Poláková s tím, že celkově se
počet kontaktů oproti roku 2007
snížil. Pracovníci ale zaznamenali nárůst počtu hovorů po náhlé
traumatické události (autonehoda, znásilnění, přepadení, náhlé
úmrtí blízkého člověka, ztráta
zaměstnání).

LINKA DŮVĚRY NONSTOP
485 177 177
NEBO 485 106 464
A NEBO EMAILOVÁ POMOC
NA ODPOVIM@NAPISMI.CZ
Linka důvěry Liberec poskytuje
sociální služby nepřetržitě od
15. 3. 1992. Jejím posláním je
poskytovat telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006
Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci
ohrožení zdraví či života nebo
v jiné obtížné životní situaci,
kterou dočasně nemohou řešit
vlastními silami.
(jt)
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V DOMOVĚ
DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY
Předvánoční čas je časem klidu, pohody a příprav na největší
svátky v roce. Ani v Domově důchodců Jablonecké Paseky tomu
není jinak. Veškerý personál se
ruku v ruce s klienty podílí na pohodových a klidných vánočních
přípravách. I letos jsme začali bohatou vánoční výzdobou a pečením domácího cukroví. Výzdoba
společných prostorů je v rukou
personálu, pokoj si může vyzdobit
každý sám podle svých představ,
ale nezapomínáme ani na ty, kteří
sami nemohou a rodina nepomůže. I tyto pokoje se oblékají do
slavnostní vánoční atmosféry.

spojená s dobrým občerstvením
a živou hudbou k tanci i poslechu
a hlavně s bohatou tombolou.
Tentokrát se naše taneční zábava
uskutečnila 24.11.2009. Drobné
předměty vyhrané v tombole potěšili každého a zpravidla se pak
stanou buď součástí výzdoby pokoje nebo dárky pro blízké.

Pečení vánočního cukroví je oblíbená každoroční činnost skupinky klientů. Celý proces pečení
a zdobení probíhá v klubovně
aktivit a vůně cukroví se nese po
všech pokojích.

Ani kulturní akce nejsou u nás výjimkou. 7. prosince se uskutečnilo vystoupení dětských pěveckých
sborů Rolnička a Zvoneček ze
Základní školy v Liberecké ulici
v Jablonci n/N. Spolupráce s dětmi i s vedením sborů je dlouholetá
a vystoupení jsou vždy plná pohody a vánoční atmosféry.

K tradičním předvánočním akcím
patří každoročně taneční zábava

Každým rokem je nedílnou součástí předvánoční doby také
předávání vánočních balíčků
pracovníkům Městského úřadu
v Jablonci nad Nisou a některých
okolním obcím. I tato akce je
mezi klienty vítaná a oblíbená.

Těsně před Štědrým dnem je již
letitou tradicí v našem zařízení
setkání klientů a zaměstnanců.
Pohodové odpoledne s koledami,
domácím vánočním cukrovím,
malým hudebním programem
a přípitkem dokáží přinést skutečné pohodové vánoce.

v klidném rozjímání, nechybí
slavnostní štědrovečerní ryba se
salátem a vánoční cukroví.

Samotný Štědrý den a následující svátky už pak probíhají

Domov důchodců Jablonecké Paseky

Mějte i Vy pohodové a klidné
vánoce se svými blízkými!
Šárka Petříčková
sociální pracovnice

VELETRH POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
LIBERECKÉHO KRAJE MÁ ZA SEBOU 1. ROČNÍK
Ve dnech 5. - 11. října 2009 proběhla celorepubliková akce Týden sociálních služeb ČR, kterou
pořádalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a Asociace

poskytovatelů sociálních služeb.
K této akci se zapojil také Liberecký kraj. Resort sociálních věcí,
bezpečnosti a problematiky menšin Libereckého kraje uspořádal

1. ročník Veletrhu poskytovatelů
sociálních služeb Libereckého
kraje. Ten se konal v centru Babylon v Liberci a zúčastnilo se ho 39
poskytovatelů sociálních služeb
z celého kraje.
Cílem veletrhu bylo seznámit širokou i odbornou veřejnost s organizacemi poskytujícími sociální
služby, navázat spolupráci mezi
jednotlivými poskytovateli a také
ukázat, že i přes věkové či zdravotní bariéry se lidé mohou aktivně zapojovat do života. Součástí
veletrhu byl doprovodný kulturní
program, vystoupila Petra Janů,
Dětský pěvecký soubor Vrabčáci z Jablonce n/N, Rachot Band
z Jedličkova ústavu, příspěvková
organizace, či pánové Ota Ma-

CO JE TO HOSPIC?
coun a Václav Vostrý z Domova
důchodců Sloup v Čechách.

Co je to hospic a hospicová péče
jsme se zeptali JUDr. Ludmily
Šlechotvé, vedoucí odboru sociálních věcí, problematiky a menšin
Libereckého kraje.

1. ročník tohoto veletrhu se setkal
s velkým ohlasem jak ze strany
poskytovatelů, tak ze strany široké veřejnosti, a proto věříme, že se
nám podaří uspořádat i 2. ročník
veletrhu v příštím roce.
(jt)

Co je paliativní a hospicová péče?
Jedná se o aktivní péči poskytovanou
pacientovi, který trpí nevyléčitelnou
chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádá-

ní, zachovat pacientovu důstojnost,
udržet co nejlepší kvalitu jeho života
a poskytnout podporu jeho blízkým.
Zastupitelstvo Libereckého kraje na
svém srpnovém zasedání vzalo na
vědomí návrh Konceptu paliativní
péče v Libereckém kraji. Můžete tento dokument přiblížit veřejnosti?
Návrh konceptu bude zveřejněn na
webových stránkách kraje. Obecně
se dá říci, že většina lidí trpících váž-

nou chorobou chce zbytek svého života prožít v domácím prostředí. Proto
v konceptu paliativní péče je rozdělena paliativní péče na podporu domácí nebo mobilní hospicové péče a dále
i na podporu vytvoření lůžek hospicové péče při nemocnicích.
V současné době probíhá diskuse
o tom, jak by měl hospic fungovat?
Hodně se v souvislosti s problematikou hospicové péče hovoří o vý-

stavbě kamenného hospice. Budete
nás dále informovat o tom, jak probíhají diskuse o formách, v jakých
by měla paliativní péče fungovat
a kde by měl být případně umístěn
kamenný hospic?
Samozřejmě chceme i v dalším roce
2010 veřejnost informovat o tom,
jak se vyvíjí formy paliativní péče
a zároveň by měla být vyjasněna
i problematika ﬁnancování.
(jt)
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50-TI LÉTÉ VÝROČÍ DOMOVA DŮCHODCŮ
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
2005 prodělal rozsáhlé stavební
rekonstrukce. V současné chvíli
žijí obyvatelé domova ve třech
nových vilách, kde jsou jednolůžkové a třílůžkové pokoje s celkovou kapacitou 67 lůžek. O klienty
pečuje 55 vyškolených zaměstnanců mezi kterými jsou sestry,
terapeutky, pomocný a technický
personál. V péči o seniory se používá metoda konceptu Bazální
stimulace, ve kterém byl proškolen celý tým pečovatelek a sester.
Letos oslavil kulaté 50. výročí od
svého vzniku Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem.
U této příležitosti uspořádal
„Den otevřených dveří“ pro širo-

kou veřejnost, které se zúčastnil
i radní Libereckého kraje Pavel
Petráček. Návštěvníci si mohli
během tohoto dne prohlédnout
domov, který v letech 2000 –

Domov důchodců vznikl z bývalých vil továrníka Heintschla von
Heinegg a jeho potomků a otevřen
byl 4. srpna 1959. K tomuto datu
bylo v domově již 20 obyvatel, kte-

ří bydleli v pavilonu A, dnes vila
Rozálie. O několik měsíců později
byl otevřen i pavilon B, dnes vila
Daniela, pro ležící a těžce nemocné obyvatele. V tom samém roce
došlo k úpravám na dalším pavilonu C, dnes vila Albert.
Jednotlivé vily byly umístěné
v samostatných velkých zahradách s parkovou úpravou. O okolí objektů se staraly jak sestry, tak
další zaměstnanci domova. V 60.
letech 20. století se stal domov
krajským vítězem o vzorný Domov Severočeského kraje.
Bc. Alan Maria Uhura, R.N.
ředitel Domova
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA
Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil provozuje 3 služby Týdenní stacionář, Denní stacionář a Odlehčující služby.
Cílovou skupinou této sociální péče jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 40 let. Nyní Vám
rádi přiblížíme, jak trávíme čas s našimi klienty.
Začátek školního roku poslal
všechny „školou povinné“ do
lavic anebo za prací do našich
dílen, kde se odlévají svíčky
z parafínu, pletou se košíky z pedigu, tvarují se výrobky v keramické dílně, ekologicky se likvidue odpad z výroby elektroniky
a další neméně důležité a zajímavé práce. V předvánočním
období se pracuje na kompletaci
obálek s vánočními pohlednicemi umělců s handicapem,
umělců malujících ústy či nohama a připravují se výrobky na
vánoční trh. Součástí každého
dne je také rehabilitační cvičení.

Odpoledne většinou patří volné
činnosti každého klienta, který
může čas trávit na procházce či
prací v dílnách.
V říjnu se u nás uskutečnil „Den
otevřených dveří“. Návštěvníky
jsme provedli po našem zařízení, připravili pro ně pohoštění
a nabídli jim také některé z našich výrobků. Ti, kteří tento den
promeškali, nás mohou navštívit
kdykoliv po ohlášení. Tato akce
nebyla v říjnu jediná prezentace našeho zařízení. Zúčastnili
jsme se také 1. ročníku Veletrhu
poskytovatelů sociálních služeb

Libereckého kraje, který se konal
v centru Babylon v Liberci. I zde
jsme se snažili nabídnout nejen
naše výrobky, ale představit návštěvníkům veletrhu co nejvíce
naši organizaci.
Začátek prosince pak potěšil nejen děti, kteří netrpělivě očekávali
Mikuláše s nadílkou. Na své si
přišli i starší klienti, kteří se radovali s předvánočního posezení.
A jako každý rok, tak i letos jsme
připravili vánoční vystoupení
s posezením pro zákonné zástupce našich klientů. Těsně před vánočními svátky a to 16. prosince

se uspořádali slavnostní vánoční
večeři s nadílkou. Toto posezení
je určeno i pro ty, kteří by rádi poznali naše zařízení.
Líbí se Vám naše zařízení z tohoto
vyprávění? Pokud ano, jsme tím
velice potěšeni a nabízíme Vám
další příspěvky s fotograﬁemi na
www.domovtereza.cz.
Přejeme všem radostné a klidné
vánoční svátky a hodně elánu do
nového roku 2010.
Klienti a pracovníci zařízení
TEREZA v Benešově u Semil.

LISTOPAD BYL VE ZNAMENÍ
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2009 proběhla v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje již v pořadí 2. mezinárodní konference, letos na téma Vzdělávání menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu. Pořadatelem
konference bylo Liberecké romské sdružení, o.s. Konference se uskutečnila ve spolupráci se Zastoupením Libereckého
kraje v Bruselu, a pod záštitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Pavla Petráčka, člena rady Libereckého
kraje pro resort sociálních věcí a menšin.

PROJEKT IP2
Projekt nazvaný „Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality
sítě sociálních služeb v Libereckém
kraji“ je jeden z individuálních projektů, na který Liberecký kraj získal
32 011 419 korun z Evropského
sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu,
ve zkratce nazývaného IP2 je další
podpora začleňování sociálně vyloučených osob ohrožených tímto

vyloučením v Libereckém kraji,
včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání, k zaměstnávání, zajištění a zvyšování
dostupnosti, kvality i kontroly sociálních služeb. Realizace tohoto
projektu je rozložena na dobu od
října 2009 do září 2011.
Aktivity projektu IP2 jsou rozloženy do dvou oblastí podpory.

První oblastí je oblast podpory
při střednědobém plánování sítě
sociálních služeb v Libereckém
kraji a to včetně podpory partnerství na místní a regionální
úrovni. Tou druhou neméně významnou oblastí je oblast podpory poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb prostřednictvím
vzdělávání pracovníků.

Výsledkem realizace těchto oblastí bude fungující struktura pro
plánování a rozvoj sítě sociálních
služeb, jednotná struktura komunitních plánů pro snazší monitoring a aktualizace střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb,
vznik datového centra sociálních
služeb, vytvoření katalogu sociálních služeb Libereckého kraje
včetně GIS mapy.
(jt)

Cílem konference bylo navázat na
úspěšnou 1. mezinárodní konferenci Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu, která
proběhla v roce 2008 v Liberci.
Struktura i obsah letošní konference vytvořil prostor pro vzájemné setkávání, diskusi , prezentaci

vědecko-výzkumných studií a příkladů dobré praxe, tentokrát v oblasti vzdělávání menšin a multikulturní výchovy. Přihlásilo se
na devět desítek účastníků a celkem zaznělo 26 referátů. V rámci 2 dnů zazněly příspěvky od
významných osobností z akademické půdy, jako například prof.
PhDr. Jana Průchy, DrSc., který
svůj příspěvek věnoval tématu Interkulturní komunikace a vzdělávání menšin a imigrantů, dále zde
prezentovala Mgr. Naďa Holická
činnost MŠMT ČR k dotačním
programům interkulturní výchovy a extremismu. Mezi příspěvky
zazněly i příspěvky ze zahraničí,
například ze Slovenska.
Závěr konference byl věnován příkladům dobré praxe, kdy si účastníci mezinárodní konference pro-

hlédli Romské kulturní centrum
v Novém Městě pod Smrkem.
Mohli se tak názorně seznámit
s komplexem sociální služby, která napomáhá prevenci a eliminaci
sociálního vyloučení.

Výstupy konference budou zveřejněny ve sborníku přednesených
příspěvků, který bude v nabídce
produktů Libereckého romského
sdružení, o.s., na internetových
stránkách www.LRS.cz.
(jt)
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JAKÝ BYL ROK 2009?
V těchto dnech se dovršil rok mého
působení ve vedení Libereckého
kraje. S porovnáním s lidským
životem je to velmi málo, vždyť 9
měsíců trvá než přijde člověk na
svět a kolik věcí se musí naučit, aby
začal mluvit, chodit, učit se a teprve potom dospěje a začne se zapojovat do života dospělých. Stejně
tak je tomu i u trvání a fungovaní
Libereckého kraje, je mu teprve
9 let a myslím, že stejně jako ten
malý človíček se musí učit mno-

ho nového. Konkrétně v sociální
oblasti se učíme nejdříve mapovat
služby tak, že byla napsána Analýza sociálních služeb, dále se učíme
nést zodpovědnost za udržení stávající sociální sítě, vznikla Krajská koordinační struktura. V roce
2009 se nám povedlo udržet i přes
nedostatek ﬁnančních prostředků stávající sít sociálních služeb
a byli jsme úspěšní v získávání
ﬁnančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Podařilo

velice rád, pokud i v dalším roce se
nám podaří splnit cíle, které jsme
si předsevzali. Dovolte mi ještě
jednou na závěr poděkovat politikům napříč celým spektrem, poskytovatelům sociálních služeb,
protože bez našeho společného
úsilí by sociální služby nebyly na
tak vysoké úrovni na jaké jsou.

se dokončit rekonstrukce domovů
pro seniory ve Velkých Hamrech,
Jabloneckých Pasekách, Sloupu
v Čechách. O těchto aktivitách
Vás budu prostřednictvím novin
průběžně informovat.
Myslím, že se toho v oblasti resortu, který mám na starosti neuskutečnilo málo. Za dobu, co Liberecký kraj funguje, se stalo mnoho
významných věcí, které pomohly
sociální oblasti jít kupředu. Budu

Pavel Petráček
radní pro resort sociálních věcí a menšin
Libereckého kraje

I LETOS MĚLY PRODEJNÍ VÁNOČNÍ TRHY ÚSPĚCH
Ani v letošním předvánočním
čase nechyběla vánoční prodejní výstava výrobků organizací
poskytující sociální služby v Libereckém kraji. Výstava se uskutečnila ve středu 2. prosince 2009
v multimediálním sále Krajského
úřadu Libereckého kraje. Jako
každý rok, tak i letos se přišla
podívat široká veřejnost, která
obdivovala zhotovené výrobky
a potěšila své blízké jejich nákupem pod vánoční stromeček. Výstavy se účastnily jak organizace
řízené Libereckým krajem, tak
i organizace nestátního sektoru.
Na toto téma jsme vyzpovídali
JUDr. Ludmilu Šlechtovou, vedoucí odboru sociálních věcí,

problematiky a menšin Libereckého kraje.
Kolik poskytovatelů sociálních služeb se zúčastnilo letos tradiční vánočních trhů?
Letos se vánočních trhů zúčastnilo 25 poskytovatelů služeb sociální péče a nejen služeb sociální
péče, ale též pacienti Léčebny
dlouhodobě nemocných z Lomnice nad Popelkou. Dá se říci, že se
zájem ze strany vystavovatelů rok
od roku zvyšuje.
Zvyšuje se i s počtem vystavovatelů počet návštěvníků trhů?
Trhy se staly za dobu své existence
6-ti let tradicí a zájem o výrobky
z chráněných a terapeutických

dílen stoupá. Před 6-ti lety navštívilo tuto akci 200 lidí, v loňském
roce to již bylo přes 1000 návštěvníků, zpravidla z města Liberce.
Byli to zejména rodiče, přátelé
a příbuzní vystavovatelů, ale i ti,
kteří se o akci dozvěděli prostřednictvím médií.
Jaké výrobky se nabízeli letos?
Bohatá nabídka svícnů a adventních věnců, které slouží na výzdobu svátečního stolu. Výrobky z keramiky – hrníčky, betlémy, vánoční
ozdoby, ručně malované obrazy na
hedvábí, tkané koberečky.
Mohu ještě podotknout, že v letošním roce se také poprvé konaly vánoční trhy ve venkovních
prostorách areálu KÚ, kde se

prezentovaly regionální výrobky.
Návštěvníci si mohli poslechnout
vánoční vystoupení dětského pěveckého sboru z Jablonce n/N,
středověké divadlo Traken a též
mohli ozdobit vánoční strom Libereckého kraje, prostě vše co
přispěje k navození vánoční atmosféry.
(jt)

ZPESTŘETE SI SVŮJ ČAS A VYHRAJTE ZAJÍMAVÝ DÁREK!
RÁDI SOUTĚŽÍTE?
RÁDI VYHRÁVÁTE ZAJÍMAVÉ CENY?
Pokud ano, zkuste vyluštit tajenku následující křížovkyazašletejejízněnído31.ledna2010naadresu:
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2 k rukám Kateřiny Altšmídové nebo
elektronicky na katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz.
Vylosovaný výherce se správnou tajenkou obdrží
osobní dárek přímo od Pavla Petráčka, radního pro
resort sociálních věcí a menšin Libereckého kraje.

NEVÁHEJTE A ZKUSTE TO I VY!

POMŮCKA: NEPŘÍJEMNÁ ANGLICKY
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POKUD MÁTE POSTŘEHY A NOVÉ NÁMĚTY, KTERÉ BYSTE RÁDI MĚLI V DALŠÍM
ČÍSLE TOHOTO OBČASNÍKU, MŮŽETE JE ZASLAT NA VÝŠE UVEDENÝ KONTAKT.
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