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Liberec má svoji
Naději
V dubnu otevřelo
občanské sdružení
Naděje nové středisko

Vážení a milí čtenáři,
připravili jsme pro Vás nové číslo zpravodaje Sociálka v rozšířeném vydání. Hlavním důvodem rozšíření je možnost přinést Vám více zajímavých témat v oblasti sociální, v oblasti, která se dotýká každého z nás. Vedle novinek, které jsme
popsali v jednotlivých tématech bychom
Vás rádi pozvali na další ročník Veletrhu
poskytovatelů sociálních služeb, který se
uskuteční v květnu v Liberci.
Věřím, že se s některými potkám osobně právě na veletrhu a ostatním děkuji za přízeň, kterou dávají našemu občasníku a přeji všem krásné a pohodové jarní období.
Pavel Petráček
radní pro resort sociálních věcí Libereckého kraje

Dobrý projekt
Finanční prostředky
z Evropského
sociálního fondu

ZÁVISLOST NIČÍ ŽIVOTY,
ALE DÁ SE LÉČIT
Zneužívání alkoholu a drog se společně s kouřením cigaret podílí každoročně na
úmrtí milionů lidí po celém světě. Následky užívání návykových látek jsou obrovské, různorodé a ovlivňují lidi každého věku. Nenarozené děti vystavené působení legálních i nelegálních drog v děloze matky se mohou narodit předčasně, s nízkou porodní váhou nebo dokonce s vrozenými vývojovými vadami. Ve svém životě pak mohou mít poruchy intelektu i chování.
Dospívající, kteří užívají drogy, mají obvykle
problémy s chováním, s prospěchem a se školní
docházkou. Jsou více ohroženi neplánovaným
těhotenstvím, násilím a infekčními nemocemi.
Dospělí, kteří zneužívají drogy, mají problémy
s myšlením, s pamětí a s pozorností. Trpí jejich

pracovní výkonnost i osobní vztahy. Užívání
drog rodiči často znamená chaotickou domácnost naplněnou stresem a nese s sebou zanedbávání dětí. Takové rodinné podmínky mohou vést k užívání drog v dalších generacích.
Pokračování na str. 3
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REFORMA PŘINESE ROZVRAT,
ŘÍKÁ PAVEL PETRÁČEK, RADNÍ POVĚŘENÝ
ŘÍZENÍM RESORTU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Novinky v sociální politice státu nepřinesou občanům, ale ani samosprávě na všech úrovních, nic dobrého. V rozhovoru to
tvrdí Pavel Petráček, radní Libereckého kraje pro resort sociálních věcí.
To je smutný fakt. Když se chystal
zákon o sociálních službách, tak
se vedla odborná i laická diskuze
téměř 15 let. Teď se chystá zásadní změna a diskuze nikde. Sice
nás ministerstvo vyzvalo k připomínkám, my jsme své podněty zaslali, ale nikdo je nebral vážně.
Takto si diskuzi nepředstavuji.
A proč se o tom tak málo mluví?
Nevím, možná jsou sociální věci
ve stínu jiných témat. Před časem to byla akce Děkujeme – odcházíme, poté důchodová reforma, nyní se řeší aktuální politické kauzy.

Opakovaně ostře kritizujete MPSV
ČR připravované novinky v sociální politice. Co konkrétně Vám vadí?
P. Petráček: Jedná se o celou řadu
věcí. Předně mi vadí, že chystané
změny jdou proti samotnému duchu před lety zahájené reformy veřejné správy. Přes deset let se snažíme úřady a služby přibližovat
občanům, teď se to vše škrtá a instituce se centralizují. Dosud většinu agend, například dávek, zajišťují pověřené obecní úřady. Odvolání pak je v kompetenci krajů.
Nově se má vše soustředit pod úřady práce, odvolání má řešit nová
superinstituce v Praze. Referenti, kteří budou mít o věcech rozhodovat, nebudou mít zdaleka takové informace, jaké mají úředníci dnes. Reforma přinese rozvrat
nyní dobře fungujícího systému.
MPSV ČR si ale jde tvrdošíjně za
svým, navzdory výhradám z krajů, navzdory vetu pana prezidenta.

Zřejmě je cílem státu ušetřit. Možná
proto má přijít centralizace.
Ale to také není pravda. Na jedné straně se mají propouštět fundovaní zaměstnanci obcí a krajů,
na straně druhé vzniká nový úřad
v Praze, a budou se rozšiřovat počty
zaměstnanců úřadů práce. Rozšířené úřady práce budou potřebovat
nové kanceláře, počítače a spoustu dalších věcí, což bude znamenat
další investice. Ministerstvo hovoří o roční úspoře okolo sta milionů
korun. Já tak optimistický nejsem,
a navíc přijde vniveč sedm miliard,
které se do reforem vložily v minulém desetiletí. To už ani nemluvím
o tom, že si tisíce pracovníků a pracovnic odborů sociálních věcí pečlivě dodělávalo vzdělání a teď jim to
bude k ničemu.
Je zvláštní, že se o takto velkých
změnách prakticky nikde nehovoří.
Čím si to vysvětlujete?

Upozorňoval jste i na to, že se zhorší postavení lidí, kteří jsou klienty
v pobytových službách, například
v domovech pro seniory. Co konkrétně jste měl na mysli?
Dosud platilo a platí, že klient,
řekněme v domově pro seniory,
má zákonem garantováno, že mu
zůstane minimálně 15 procent
jeho příjmu. Toto opatření má teď
padnout.
Musím přiznat, že tomu nyní příliš
nerozumím. Jak na tom tedy bude
klient pobytových služeb?
Dám vám příklad. Obyvatel domova pro seniory má měsíčně příjem
8 tisíc korun. V stávajícím systému
mu musí zůstat zmíněných 15 procent, tedy 1200 korun. Po novu mu
nezůstane vůbec nic. Z čeho pak
bude platit léky, pobyt v nemocnici
a další běžné výdaje? Nevím.
Přinesou změny alespoň zlepšení ve
financování sociálních služeb?
Změny budou, ale určitě ne k lepšímu. Podle původních plánů
mělo od roku 2012 přejít ﬁnancování sociálních služeb na kraje. Kraje jsou na to připraveny.

Ministerstvo práce ale teď začalo tvrdit, že bychom to nezvládli,
a že při návrhu rozdělování dotací upřednostňujeme své organizace. Nic z toho není pravda. Žádosti o dotace posuzujeme již nyní
a ministerstvo naše doporučení
vždy akceptovalo. Zřejmě to tedy
děláme dobře. Ohledně údajného
zvýhodňování našich organizací stačí, když uvedu pár čísel. Pro
letošní rok jsme navrhli následující
krácení dotací: naše organizace
minus 15 procent, neziskové organizace minus 8 procent, obecní příspěvkové organizace minus
deset procent. Jasně je patrné, že
na svých šetříme nejvíc. Na ﬁnancování sociálních služeb dá kraj
v letošním roce 110 milionů korun, ještě v roce 2008 přitom dával pouze 44 milionů korun.
Zatím jsme se bavili výhradně o vašich výhradách vůči navrhovaným
úpravám. Je něco, za co byste pana
ministra pochválil?
Nechci, aby to vyznělo tak, že vše
je nyní úplně v pořádku. Nebráním se vylepšením a racionalizaci. Například snížení počtu vyplácených dávek, nyní je jich celkem osmnáct, podporuji. Systém by to zjednodušilo a zpřehlednilo. Myslel jsem si ale, že
se budeme držet původních plánů s tím, že v listopadu 2011
bude dokončena kompletní analýza stavu veřejné správy, a na jejím základě se budou navrhovat
dílčí změny a úpravy. Místo toho
se na nás řítí totální destrukce
a proměna všeho. To mi vadí, že se
silově něco zničí, a začíná se zase
znovu. V tomto případě by byla
určitě přínosnější evoluce, nikoliv
revoluce. Ale to se zase vracíme na
začátek rozhovoru.
rp
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Pokračování ze str. 1

ZÁVISLOST NIČÍ ŽIVOTY, ALE DÁ SE LÉČIT
CO JE DROGOVÁ ZÁVISLOST?
Syndrom závislosti se deﬁnuje jako
chronické, recidivující onemocnění mozku, které se projevuje nutkavou touhou po drogách a jejich
užíváním bez ohledu na škodlivé
následky, které toto užívání způsobuje. Je považována za nemoc
mozku, protože drogy mění mozek – mění jeho strukturu i fungování. Změny v mozku mohou být
dlouhodobé a mohou vést k typickým změnám chování. Závislost je
podobná jiným chronickým nemocem, jako jsou např. srdeční choroby. Podobně jako srdeční choroba
narušuje zdravé fungování srdce,
tak závislost postihuje zdravé fungování mozku a má vážné škodlivé následky. Obě nemoci mají společné také to, že jim lze předcházet a lze je léčit. Necháme-li je naopak bez léčby, postupně se zhoršují
a mohou trvat celý život. Preventivně či léčebně se dá zasáhnout v kterékoli fázi rozvoje syndromu závislosti. Zasáhneme-li včas, závislost
se nemusí vůbec rozvinout. Neotálíme-li s léčbou již rozvinuté závislosti, můžeme dosáhnout výrazného zlepšení a uzdravení. Při dodržování abstinence se pak řada
změn v mozku může upravit.
Občanské sdružení ADVAITA poskytuje služby uživatelům návyko-

vých látek, patologickým hráčům
a jejich blízkým. V současné době
provozuje dvě zařízení: Terapeutickou komunitu pro drogově závislé
v Nové Vsi a Centrum ambulantních služeb ADVAITA v Liberci.
Terapeutická komunita je léčebně
resocializační zařízení s dlouhodobým pobytem. Do zařízení jsou přijímáni lidé z celé České republiky.
Liberecké centrum ambulantních
služeb zajišťuje tři služby. První z nich je program ambulantního poradenství, určený osobám,
které mají problém s nějakou nelegální návykovou látkou, alkoholem nebo patologickým hráčstvím
a chtějí svůj problém řešit. Tento
program poskytuje služby také rodičům a blízkým uživatelů.
Druhou službou je doléčovací program určený lidem, kteří již prošli léčbou své závislosti a chtějí se
opět zapojit do běžného života. Klientům je poskytována taková podpora a pomoc, která jim tento nelehký krok usnadní. Centrum nabízí doléčovací program jak ambulantní, tak pobytovou formou. Od
roku 2009 provozuje pět podporovaných bytů, kde je klientům k dispozici deset lůžek k časově omezenému bydlení na šest měsíců.

Třetí službou je nově podpora samostatného bydlení, která je poskytována převážně v terénu a která nabízí podporu a pomoc lidem,
kteří abstinují, ale z důvodu své
chronické závislosti nejsou soběstační v oblasti samostatného bydlení a zaměstnání. Vznik a rozvoj tohoto programu je podpořen
z projektu IP1 „Služby sociální
prevence v Libereckém kraji“, který je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
MUDr. David Adameček

Více na www.advaitaliberec.cz,
aktuální informace jsou také na
www.facebook.com/advaitaliberec.

Kontakty:

CENTRUM AMBULANTNÍCH
SLUŽEB ADVAITA
Rumunská 14/6
460 01 Liberec IV-Perštýn
e-mail: cas@advaitaliberec.cz
tel.: 482 750 607, 603 829 730

ADVAITA, O. S.
TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PRO
DROGOVĚ ZÁVISLÉ V NOVÉ VSI
Nová Ves 55
463 31 Chrastava
e-mail:
komunita@advaitaliberec.cz
tel.: 485 146 988
Zdroj: Drugs, Brains, and Behavior – The
Science of Addiction [online]. NIDA, 2007,
http://goo.gl/lYlcK

PŘED NÁSILNÍKY OCHRÁNÍ I MIMO LIBEREC
Lidé ohrožení domácím násilím
mohou od konce roku 2010 vyhledat pomoc kromě libereckého
intervenčního centra také na detašovaných pracovištích ve Frýdlantě, Jilemnici a v České Lípě.
„Důvodů k otevření detašovaných pracovišť bylo hned několik. Ohrožené osoby jsou často
pod přísnou kontrolou násilných
osob a nemohou se vzdálit z jejich
dohledu na delší čas,“ vysvětlila Hana Valová, sociální pracovnice libereckého intervenčního
centra. Jak podotkla, pro ohrožené osoby je tedy velmi obtížné
vyhledat pomoc v Liberci. „Z některých obcí v Libereckém kraji je

minimální dojezdový čas při využití veřejné dopravy dvě a půl hodiny,“ upřesnila Valová.
Přísná kontrola ze strany násilných osob probíhá i na úrovni financí. Ohrožené osoby mohou dostávat omezený příděl peněz a cestovní náklady v řádech
stokorun mohou při rozhodování svou situaci řešit sehrát významnou roli. To je však jen základ obtíží, který se jako sněhová koule nabaluje, když ohroženou osobou: je například matka malých dětí, osoba zdravotně postižená nebo ve vysokém
věku, příp. ji násilná osoba pronásleduje.

„Za leden a únor roku 2011 eviduje Intervenční centrum celkem
40 nových uživatelů. Ve srovnání s loňským rokem je nárůst dvojnásobný! V loňském roce se ve stejnou dobu obrátilo na Intervenční
centrum 21 uživatelů,“ přiblížila
smutnou statistiku Hana Valová.
První nové detašované pracoviště v Jilemnici se nachází v Metyšově ulici čp. 372 a poskytuje své
služby každý lichý týden v pondělí a to od 13.30 do 16.00. Detašované pracoviště ve Frýdlantě
sídlí na Havlíčkově náměstí čp.
304 každý lichý týden ve středu
od 13.30 do 16.00. V České Lípě
v ulici Konopeova čp. 812 mo-

hou lidé kontaktovat pracovníky
každý sudý týden ve čtvrtek od
13.30 do 16.00.
Intervenční centrum Liberec je
jedním ze zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. Rozšíření stávajícího kontaktní místa
v Liberci o další místa v kraji bylo
umožněno za ﬁnanční podpory Evropského sociálního fondu
IP1. Služba se tak stala dostupnou i pro uživatele ze vzdálenějších koutů Liberecka.
rp
Více informací obdržíte na telefonu 723 248 343 a 482 311 632
nebo na www.cipslk.cz.
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NOVÁ NADĚJE V LIBERCI
Ještě před rokem znal v Liberci výraz nízkoprahové denní centrum jen málokdo. Dnes to již ale neplatí. V dubnu 2010 totiž v Liberci otevřelo občanské sdružení Naděje nové středisko. O poslání centra hovoří pro Sociálku jeho vedoucí Mgr. Radek Hanzl.
Co bylo impulsem pro vznik Naděje v Liberci?
R. Hanzl: Naše nízkoprahové denní centrum je ztělesněním potřeby
vzniklé z komunitního plánování
a také aktivity a odvahy našeho oblastního ředitelství v Jablonci nad
Nisou, které se nebálo pustit do
nového projektu. Jsem rád, že centrum už mnoho lidí vnímá jako nedílnou součást města.
Jak centrum funguje, kolik lidí se na
jeho provozu podílí?
O potřeby lidí v nepříznivé sociální situaci, především osob bez přístřeší, se stará malý, ale semknutý
tým, který je tvořen vedoucím střediska, sociální pracovnicí a dvěma pracovnicemi v sociálních službách a někdy je doplněn o praktikanty či dobrovolníky.
Můžete čtenářům popsat prostředí,
ve kterém své služby nabízíte?
První měsíc jsme pracovali v provizorních podmínkách, protože
v prostorech, které rada města
pro centrum vyčlenila, ještě probíhaly dokončovací stavební práce. V současnosti máme k dispozici dvě kanceláře, sál pro klienty,
příruční sklad, sociální zařízení
(WC, sprchy), prádelnu a hlavní sklad.
Jak na vznik centra reagovalo okolí? Probíhalo vše harmonicky?
Rozjezd střediska byl vcelku rychlý. To ale opravdu neznamená, že
bychom se nepotýkali s žádnými
problémy. Před otevřením existovala petice podpsaná asi 150
obyvateli okolních nemovitostí,
která vyjadřovala nesouhlas se
vznikem zařízení z důvodu obav,
které, jak už to bývá, se ukázaly
být v naprosté většině zcela neopodstatněné. Většina klientů nejen že okolí centra neznečišťuje, ale také i pomáhá v jeho kultivaci. V létě uklízejí přilehlý park
a v zimě se sami nabízejí k odklízení sněhu z chodníků.

Kdo se podílí na financování vaší
služby a na co získané prostředky
používáte?
K zařízení našeho typu patři neodmyslitelně nejen sociální práce
s klientem, která by měla směřovat
k jeho resocializaci, ale také uspokojení jeho základních životních
potřeb, protože lidé, kteří naše centrum vyhledají, bývají velice často bez jakýchkoli ﬁnančních prostředků. A to byla další věc, se kterou jsme se museli vypořádat. Provoz centra je ﬁnančně zajištěn z Individuálního projektu IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém
kraji, jehož realizátorem je Liberecký kraj a který je spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Nicméně pokud jde o zajištění stravy a ošacení, museli jsme
se spolehnout především na ochotu lidí v našem okolí. Byli jsme rádi,
když jsme zjistili, že pořád ještě
existují jednotlivci i ﬁrmy, u kterých
lze nalézt pochopení pro potřeby
lidí, kteří se ocitli z různých důvodů
na samotném dně společnosti.
Pomáhají Vám sponzoři, dobrovolníci. S kým ještě spolupracujete?
Má-li být poskytování služby efek-

tivní, je třeba spolupracovat kromě
krajského úřadu a radnice i s dalšími organizacemi působícími v sociální oblasti. Tak je tomu i v našem případě. Kdybych ale chtěl
všechny tyto organizace jen vyjmenovat, zabralo by to hodně místa,
a tak se zmíním jen o spolupráci, která není v dnešní době příliš
obvyklá. Mám na mysli libereckou
Městskou policii, která rozhodně
není jen orgánem represivním. Někteří strážníci prokazují velké pochopení vůči slušně se chovajícím
bezdomovcům a osobně se zajímají
o jejich osudy. Někdy jim i sami pomáhají při řešení jejich svízelné situace. Zaměstnanci Městské policie už také nejednou udělali pro
naše klienty sbírku šatstva.
Myslíte, že má veřejnost o vaši službě dostatek informací?
Ano je pravdou, že žijeme v době,
kdy už nestačí jen poskytovat
kvalitní služby, ale také je třeba
o těchto službách informovat veřejnost. K tomuto účelu využíváme kromě internetu takových médií, jako je regionální tisk, televize či rozhlas. Rád bych se zmínil o jednom článku v Libereckém
deníku, který redaktorka nazva-

la netradičně – Adoptujte svého
bezdomovce. Reagovala tak na
naši informaci, že za námi přišla
jedna paní, která se ptala na možnost zaplatit konkrétním bezdomovcům několik přespání na noclehárně. Výše uvedený článek pak
nezůstal bez odezvy, a tak bylo
možné nabídnout zdarma několika lidem nocování v teple.
Co vám osobně práce ve středisku
dává? Musí to být přece psychicky
dost náročné.
Každý den se při své práci setkáváme s bídou, jakou si dnes běžní obyvatelé umí jen těžko představit. Naším typickým klientem je člověk, který je úplně bez prostředků, má zdravotní a vztahové problémy, je závislý
na některé z drog a postrádá motivaci do dalšího života. Tím spíše nás
těší, že se nám nezřídka podaří zastavit člověka v jeho pádu a pomoci mu nalézt cestu, která jej přivede
zpět do běžného života.
rp
Kontakt:

NADĚJE o.s.
ndc.liberec@nadeje.cz
tel.: 480 002 637
mobil: 775 889 662
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PŘÍPRAVA ČAJE V NOVÉ ČAJOVNĚ
JE NEVŠEDNÍM ZÁŽITKEM
V moderní společnosti má své
významné místo dobrovolnictví. Hovoříme o něm především
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Na jedné straně
dobrovolníci přispívají k naplňování klíčových cílů sociálních institucí, na straně druhé získávají velmi cenné a praktické zkušenosti. Mohou se tak seznámit
s oblastí, která je pro ně zajímavá, přitažlivá, nebo kde by rádi ve
svém budoucím profesním životě
nalezli sami uplatnění.
Také Denní a pobytové sociální služby, p.o. v České Lípě mají
s dobrovolnictvím cenné zkušenosti. Slečna Alena Danihelo-

vá pomáhá v Denním stacionáři
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Vypracovala projekt, kterým napomohla s vytvořením čajovny pro uživatele Denního stacionáře Česká Lípa. Tato aktivita byla podpořena z programu Make a Connection/Připoj se, společného
programu Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia. Na realizaci celého projektu se podílí pětičlenný
tým, prostory pro samotnou čajovnu zabezpečila organizace.
Z pořízených finančních prostředků se podařilo zhotovit čajový pult a zajistit ostatní nábytek. Společně s uživateli sociální

služby jsme zakoupili hrnečky,
konvičky, varné konvice a další
servis, který je pro vybavení čajovny nezbytný. Pracovníci i uživatelé se podíleli na přípravě čajovny. Pomáhali s restaurováním starožitných židlí, připravovali a uklízeli prostor celé čajovny. Jejich práce se setkala s velikým obdivem.
Čajovnu „Sluníčko“ se nám podařilo slavnostně otevřít 8. července 2010. Našim uživatelům
se v čajovně velice líbí, seznamují se s jednotlivými druhy čajů,
které se učí připravovat. Samotná příprava je pro uživatele netradičným zážitkem. Chvíle, kdy

si můžeme společně vychutnat
šálek lahodného čaje je pro nás
velice významnou událostí. Můžeme odpočívat, relaxovat, nebo
si povídat.
V souvislosti s tímto projektem
jsou pro uživatele sociální služby
připraveny doprovodné aktivity.
Zaměřeny jsou zejména na ekologickou výchovu a kladný vztah
k životnímu prostředí, jehož jsme
součástí. Na uživatele čeká sázení stromků, tématické vycházky
a přírodovědné besedy.
Děkujeme slečně Danihelové za
rozvoj naší společné myšlenky.
Mgr. Eliška Kysilková

UP
VST MA
R
ZDA

VELETRH POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE
26. KVĚTNA 2011, 10.00 – 17.00 HODIN, KULTURNÍ CENTRUM BABYLON, SÁL EXPO
Doprovodný kulturní program – COUNTRY SISTERS • DPS Vrabčáci z Jablonce nad Nisou aj. ukázky a prodej výrobků
Workshop na téma – JAK SI NEJLÉPE VYBRAT KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje je ﬁnancován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu České republiky v rámci projektu IP 2 – Podpora střednědobého
plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji.
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ROZKOŠ BEZ RIZIKA NABÍZÍ V LIBERECKÉM
KRAJI POMOC ŽENÁM V SEXBYZNYSU
„V roce 2010 jsme v Libereckém
kraji navštívili celkem 15 nočních
klubů, oslovili jsme 163 žen poskytujících sexuální služby, provedli
163 vyšetření na HIV a 158 vyšetření na syﬁlis. Všechny testy byly
negativní.“, říká zdravotní sestra
Markéta z organizace Rozkoš bez
Rizika(dále R-R).
Terénní tým se skládá ze sociální a zdravotní pracovnice a nabízí
ženám, poskytujícím placené sexuální služby, sociální poradenství
a testy na HIV a syﬁlis již několik
let. Služby jsou zdarma. Poradenství a testy na HIV je možné nabízet i anonymně (pod přezdívkou).
V loňském roce došlo k obnovení libereckého týmu a zpravidelnění terénní práce, která probíhá v Liberci, Jablonci nad Nisou, Rumburku,
Šluknově (Dolní Poustevna, Lobendava), Varnsdorfu (Jiřetín pod
Jedlovou), Cvikově a České Lípě.
„V našem kraji se objevuje jak klubová, tak i pouliční prostituce. Privátní scénu teprve monitorujeme.
Za ženami vyjíždíme 3krát do měsíce,“ doplňuje sociální pracovnice Pavla. „Kluby nás často samy

oslovují a chtějí vědět, kdy zase přijedeme,“ dodává.
Terénní tým působící v Libereckém kraji je jeden z 9 týmů občanského sdružení Rozkoš bez Rizika.
Má na starosti monitoring prostředí sexbyznysu, (noční kluby, ulice,
priváty aj.), kontaktuje ženy poskytující placené sexuální služby
a nabízí poradenství týkající se zásad bezpečnějšího sexu a zmírňování dalších rizik spojených s touto prací. Ze zdravotních služeb
provádí rychlotesty na HIV a syﬁlis
a předtestové a potestové poraden-

ství. Dvakrát ročně vyjíždí pracovnice do terénu také s mobilní ambulancí, v níž poskytují kompletnější vyšetření na pohlavně přenosné infekce. Nedílnou součástí
práce terénního týmu je zprostředkování kontaktů na další služby
dle individuálních potřeb klientek
a poskytování preventivních materiálů (brožury, letáky) a prostředků prevence (kondomy, lubrikanty, bezpečnostní alarmy). V případě potřeby nabízí také doprovody
do zdravotnických a jiných zařízení (např. zprostředkování léčby
pohlavně přenosných infekcí).

Občanské sdružení Rozkoš bez
Rizika je nestátní nezisková organizace, která byla založena již
v roce 1992. Cílem sdružení je
prevence, diagnostika a léčba sexuálně přenosných infekcí a také
snížení negativních sociálních
důsledků spojených s provozováním prostituce cestou prosazování práv sexuálních pracovnic a jejich integrace do majoritní společnosti. Cílovou skupinou
jsou osoby s rizikovým sexuálním
chováním a životním stylem. Jedná se převážně o ženy poskytující placené sexuální služby. R-R
má v současné době již 3 pobočky
(Praha, Brno, České Budějovice),
devět týmů pracujících v 12 krajích České republiky a mobilní
ambulanci s malou gynekologickou ordinací, kde je možné provádět podrobnější venerologické
vyšetření vlastně kdekoliv. R-R
také spolupracuje s veřejností.
Pravidelně pořádá např. AIDS
day, kdy nabízí poradenství a testování na HIV zdarma.
R-R je jedinou zdravotnickou organizací v České republice, která
pracuje s touto cílovou skupinou
v takovémto rozsahu.
rp

DOBRÝ PROJEKT
Když pracujete v neziskové organizaci v sociálních službách
a když pracujete pro cílovou skupinu seniorů, nenajdete v Evropském sociálním fondu možnost
využít finanční prostředky přímo pro ni. Jakým způsobem tedy
dosáhnout na nabízené peníze,
aby konečný užitek z nich měli
senioři? Jedna z možností je napsat projekt na vzdělávání pracovníků v sociálních službách
a být přesvědčen o tom, že zvýšením znalostí a pracovních dovedností se zvedne úroveň péče.
A nejen to, zvedne se sebevědomí a jistota pracovníků a často nedoceněný názor laické i od-

borné veřejnosti na asistenční či
pečovatelskou službu.
Organizaci Reva, o.p.s. se takový
projekt podařilo zrealizovat. Byl
ﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Do projektu byly zapojeny celkem
tři organizace. Terénní služba, pobytová sociální služba a zdravotnická zařízení. Všechny tyto organizace mají několik společných
rysů. Jsou jimi práce se stejnou cílovou skupinou, se seniory a záběr
na stejném území, v Liberci.

Filozoﬁe našeho projektu byla
založena na společném vzdělávání, na vzájemné výměně názorů a zkušeností, na posílení mezioborové spolupráce, na zlepšení návaznosti služeb pro seniory a vzájemnému pochopení práce druhých.
Kvalitní akreditované programy
z oblasti manažerských dovedností, vybraných standardů kvality, komunikačních dovedností, v kurzech Bazální stimulace,
také v mezioborových a týmových
supervizích absolvovalo 65 osob.
Mnozí z nich ve svém volném čase
a nelitují. Nové poznatky a doved-

nosti uplatňují ve své práci buď
v řízení kolektivu či v přímé práci u seniorů.
Neméně důležitou stránkou pro
nás všechny, myslím tím nejen
účastníky projektu, ale také naše
klienty, je i „přidaná hodnota“ projektu. Tou je vzájemný respekt, důvěra, úcta a rozšíření spolupráce
mezi terénním, pobytovým a zdravotnickým zařízením.
Věřím, že se nám tímto projektem
podařilo nakročit a ujít kus cesty
k otevřené spolupráci ve prospěch
našich seniorů.
Eva Štanclová
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KHAMORO PATŘÍ MLADÝM ROMŮM
Cílovou skupinu Nízkoprahového zařízení KHAMORO organizace Romský život, o.s. jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let
z Jablonecka. Odborný personál střediska tvoří Romové, což pozitivně ovlivňuje kontakt a spolupráci s klienty.
Děti a mládež prochází velmi
bouřlivým obdobím života, během
kterého musí řešit zásadní existenční otázky a problémy: „Kdo
jsem a jaké je moje místo v životě a společnosti, co budu dělat,
až skončím školu, jak najdu práci, kde budu bydlet apod.“ V této
dynamické etapě se nejvíce utváří jejich žebříček životních hodnot
a formují se jejich postoje ke společnosti i pojetí sebe sama.

Jaké činnosti konkrétně nízkoprahové centrum pět dní
v týdnu svým klientům nabízí?
Činnost je pestrá. Někdo píše
úkoly, jiný zase využívá PC. Ve
středisku dále fungují hudební a taneční aktivity, kterými se
KHAMORO prezentuje před veřejností v celé České republice,
ale i v zahraničí. Některým návštěvníkům centra stačí pouhý
kontakt s vrstevníky.

Nedílnou součástí činnosti jsou
také přednášky na různá témata,
například o významu hygieny, prevenci před přenosnými nemocemi,
ale i o tom, co je, a co přináší multikulturní prostředí. Návštěvou
různých institucí je mladým lidem
zprostředkováváno povědomí o jejich existenci a náplni, ale i o tom,
v čem je jejich přínos pro občana.
Veškeré své služby nabízí KHAMORO bezplatně. To je umož-

něno díky tomu, že Program
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež je ﬁnancován v rámci „IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ z prostředků Evropského sociálního fondu
v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR, s ﬁnanční spoluúčastí MPSV
a ÚV Rady vlády pro záležitosti
romské komunity.
Roman Vacel

DATOVÉ CENTRUM? CHYTRÝ RÁDCE OBČANA
Poskytovatelů sociálních služeb jsou jen v Libereckém kraji desítky a desítky. To je jistě pozitivní zpráva, ale v momentě,
kdy občan potřebuje po sebe, či
pro osobu blízkou, nalézt konkrétní službu, začíná problém.
Stávající databáze nemusí být
úplné a aktuální. Ambici stát se
nejpřehlednějším a nejkomplexnějším rozcestníkem má právě
vznikající Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji o hledání i dle cílové skupiny.

Způsob, jak v novém centru hledat potřebné informace naznačuje Pavel Petráček, radní Libereckého kraje pro resort sociálních věcí:
„Stačí zadat internetovou adresu
www.datovecentrum.info na stránce, která se načte, je možné přímo
hledat v katalogu poskytovatelů
sociálních služeb. Hledat lze podle názvu instituce, místa působnosti, popřípadě podle druhu poskytované sociální služby.“ Hlavní výhodou nového katalogu má být jeho
aktuálnost a komplexnost. „Právě
probíhají školení, kterých se účast-

ní zástupci poskytovatelů služeb,
ale i úřadů. Každý poskytovatel totiž bude mít do databáze přístup
a může kdykoliv jednoduše údaje o své organizaci zaktualizovat.
Právě to činí náš systém unikátním,“ upřesnil Petráček.
Katalog není jediným přínosem
datového centra. Výstupy v podobě informací budou sloužit pro potřeby monitorování a vyhodnocování poskytovaných registrovaných sociálních služeb v uplynulém období a zároveň pro plánová-

ní potřeb sociálních služeb na území Libereckého kraje. „Centrum se
bude využívat například při posuzování žádostí o dotace, při registraci služeb. Možností je opravdu celá
řada,“ říká Pavel Petráček.
Zřízení a provoz Datového centra sociálních služeb v Libereckém kraji je jednou z aktivit individuálního projektu Libereckého kraje „IP 2 – Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb
v Libereckém kraji“
rp
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RESPITNÍ PÉČE VE SKOTSKU
ných komunikačních schopností.
Klasické jsou nabídky volby týkající se oblečení (modré či žluté tričko), co k snídani (toast nebo cornﬂakes), co dělat ve volném čase
(kino či výlet autem se svačinou).
Samozřejmě i zde hraje klíčovou
roli osobnost pracovníka. Někdo,
v rámci úspory času, rozhodne za
klienta, případně něco udělá.

Archway je nestátním poskytovatelem služeb, který má na území Skotska několik poboček. Necelých šest měsíců jsem jako sociální pracovnice pečovala o jejich klienty a nasbírala tak cenné
poznatky, o které bych se s Vámi
nyní ráda podělila.
Služby této organizace jsou poskytovány osobám s kombinovaným postižením, a to bez ohledu
na věk. Ve skotském městě Aberdeen nabízí tato organizace odlehčovací služby a současně také
klasické residenční bydlení pro
osoby se zdravotním znevýhodněním. Respitní péče je zajišťována ve dvou objektech. Jeden pro
„short break“ (krátký odpočinek)
na pět všedních dnů, resp. víkend
a druhý dům zajišťuje tzv. „share
care“ (sdílená péče), kdy je klient
měsíc doma a měsíc zde.
Ke krátkodobé respitní péči přichází klienti do zařízení na čtyři noci od pondělí do pátku. Snahou manažera služby je, aby složení uživatelů ve skupinách bylo
maximálně kompatibilní s ohledem na potřeby uživatelů. Harmonogram příchozích skupin
bývá znám v časovém horizontu
2 měsíců. Stabilitu občas naruší

rozhodnutí pracovníků ze „sociálního odboru“ města, kteří mají
v kompetenci přidělování „voucherů“ uživatelům na počet nocí
pro daný rok a současně někdy
určují termíny pobytu.
Služba je hrazena klasickým dotačním řízením, proplácením obdržených „voucherů“ městem
a úhradou klienta, který doplácí
10 liber/noc (tj. cca 280 Kč).
Služby organizace využívají klienti s lehkým tělesným handicapem, „vozíčkáři“, lidé s epilepsií,
osoby s mentálním znevýhodněním, ale i lidé s poruchami autistického spektra. Počet nocí za rok
na jednoho uživatele se pohybuje
od 4 po 30, záleží na sociální situaci a potřebách uživatele, resp. pečujících osob.
Uživatelé se většinou v rámci „zaběhnuté“ skupiny znají. Až na výjimky je pobyt přijímán pozitivně.
Atmosféra všedních dnů se liší od
té víkendové, ta je více uvolněná,
bez ranního shonu kvůli vypravování klientů do denních center.
Z hlediska samotné péče o klienty je kladen důraz na osobní volbu
uživatele, a to i v případě omeze-

Personální zajištění služby tvoří
jeden manažer služby, šest pečovatelů na plný úvazek, přibližně
pět pracovníků na zkrácený úvazek. Při zvýšených nárocích klientů je možno využít pracovníka
z databáze „brigádních“ pečovatelů. Pracovní směny jsou realizovány v režimu sedmi denních
směn. Základ směny tvoří stabilní
dvojice pracovníků na plný úvazek – při odpolední směně je jedním z nich zajišťována tzv. noční
pohotovost – „spící“ podpora pro
noční pracovnici.
Služba nemá žádný doplňkový
personál. Vše zajišťují pečovatelé.
Vedle přímé péče spadá mezi povinnosti: prádelna, úklid, příprava jídla, výměna lůžkovin, administrativa. Vedou se denní záznamy (teplota v lednici, bezpečnost
prostředí, max. teplota pokrmu

při jeho přípravě), aktualizace individuálních plánů péče atp. Povinností, která mne osobně nejvíce stresovala, bylo podávání léků.
V extrémních případech bylo totiž
nutné v deseti různých časech během dne rozdat léky či gastro-výživu a vše zaznamenat.
Každý zaměstnanec musí projít
kurzem „Polohování a pohybu při
péči o uživatele“, dále vstupním
školením se zaměřením na podávání léků, péči o osoby s epilepsií, endoskopickou gastronomií.
Prostřednictvím výukových ﬁlmů
jsem se seznámila s tématy „Bezpečnost práce“, „Udržování hygieny“, „Zacházení s potravinami“.
Přijetí pečovatele do pracovního
poměru je podmíněno dodáním
tzv. discloseru, což je obdoba výpisu z rejstříku trestů, která je nezbytná pro všechny pracovníky
vč. cizinců. Cizinců je v britských
„službách“ velké množství, těžké
si představit, jak bychom tuto situaci snášeli v českých podmínkách.
Několikrát se stalo, že jsme na
směně byli jen samí cizinci – Češka, Polka, Ind, Nigerijec. Různé
přízvuky, různé úrovně angličtiny.
I tato zkušenost se stala pro mě velice cennou.
Tereza Šímová
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PROJEKT TYFLOSERVIS PODPOŘIL VÍCE
JAK 50 TISÍC ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH LIDÍ
Již dvacet let mohou lidé s vážným zrakovým handicapem využívat služeb poskytovaných celostátním projektem Tyﬂoservis.
Za celou dobu své existence projekt podpořil více než 50 000 nevidomých a slabozrakých lidí na
jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Tohoto úžasného vý-

sledku by nebylo dosaženo bez
podpory státu, Evropské unie,
místních samospráv, nadací,
sponzorů a zároveň také jednotlivců, kteří přispívají v rámci veřejné sbírky Bílá pastelka.
Potřeba nabízených služeb pro
nevidomé a slabozraké nekle-

sá. Vlivem stárnutí populace totiž neustále dochází k nárůstu
počtu potenciálních klientů, neboť ve stáří se statisticky nejčastěji projevují různé zrakové vady.
Tato skutečnost je tak jednou
z hnacích motorů, aby se v podpoře zrakově postižených lidí pokračovalo dále alespoň ve stejné
míře jako doposavad.
Projekt Tyﬂoservis vznikl a začal být realizován v roce 1991.
Jeho zrod byl reakcí na nedostatek a nízkou kvalitu služeb pro
zrakově handicapované osoby,
kterou se vyznačovalo období socialismu. Celou koncepci projektu a metodické zpracování vytvořil navzdory svému vlastnímu
vážnému zrakovému handicapu současný ředitel stejnojmenné organizace Tyﬂoservis, o.p.s.,
PhDr. Josef Cerha.
Posláním projektu Tyfloservis
je podpora integrace lidí s vážným zrakovým handicapem do
společnosti. Nevidomí a slabo-

zrací lidé se ve svém životě vlivem zrakového handicapu setkávají s mnoha překážkami.
Zvládání i běžných každodenních činností se najednou stává značným problémem. Vážně ohroženo je také zaměstnání a vztahy v rodině, přátelé
a ostatní lidé jsou vystaveni daleko větším nárokům. Z tohoto
důvodu se zrakově handicapovaní lidé často ocitají na samém
okraji společnosti bez možnosti se do ní plnohodnotně zapojit. V takové chvíli je zapotřebí
pomoc, protože mnohé potíže
může člověk zvládnout i se zrakovým handicapem.
Cílem projektu je vybavit nevidomé a slabozraké lidi takovými dovednostmi, schopnostmi a znalostmi, aby byli schopni v co možná nejvyšší míře žít soběstačně
a nezávisle. Služby Tyﬂoservisu je
možné využívat v rámci celé České republiky a to prostřednictvím
12 krajských ambulantních středisek bezplatně.
jt

SDRUŽENÍ D.R.A.K. VÁM POMŮŽE V KRIZI
Rodinám z celého Libereckého kraje, které se ocitnou v tísni, pomáhají lidé z Občanského sdružení D.R.A.K. Sdružení
v roce 2009 uspělo ve veřejné zakázce vypsané Libereckým krajem a získalo díky Individuálnímu projektu „IP1 – Služby sociální prevence Libereckého kraje“ ﬁnanční prostředky ve výši
5.102.162 Kč na poskytování registrovaných SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO
RODINY S DĚTMI v oblasti celého Liberecka.
Služby jsou poskytovány rodinám
s dětmi do 26 let, které se z nějakého důvodu (například jde o ﬁnanční tíseň či o zdravotní znevýhodnění) dostali do krizové situace. Svoji těžkou životní situa-

ci chtějí řešit, ale nedokáží to jen
vlastními silami.
„Od zahájení projektu nás kontaktovalo již přes sto rodin s prosbou
o podporu. Nejčastěji řešenými problémy jsou otázky zadlužení, nevyhovující bydlení či pomoc při hledání zaměstnání pro rodiče. Častá je
též pomoc rodinám s postiženými
dětmi při vybavení kompenzačními
pomůckami a jejich ﬁnancování,“
sdělila Jindřiška Máchová, koordinátorka služby. Jak dále podotkla,
sociální pracovnice sdružení pracuje s rodinami přímo v jejich domácím prostředí. „Jsme rádi, že se
nám podařilo vyhledat i rodiny v odlehlých oblastech, které nemají možnost dojíždět za službami do měst,“
dodala Zuzana Stehlíková, sociální pracovnice sdružení působící na

Semilsku. Pro případné zájemce
o služby sdružení je příznivou zprávou, že veškeré služby jsou rodinám
poskytovány bezplatně.
Projekt je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky projektu
je zajištěno ﬁnancování služby od
1. 10. 2009 po dobu 38 měsíců. rp
Rodiče mohou požádat o pomoc a podporu na následujících kontaktních místech:

LIBERECKO
Bc. Jindřiška Máchová
e-mail: drakliberec@seznam.cz
tel.: 602 704 359
Oblačná 450/1, Liberec 5 460 01

JABLONECKO
Bc. Zuzana Stehlíková
e-mail: drakjablonec@seznam.cz
tel.: 602 700 564
U Zeleného stromu 1,
Jablonec nad Nisou 466 01

SEMILSKO
Bc. Zuzana Stehlíková
e-mail: draksemily@seznam.cz
tel.: 602 700 564
Nádražní 513
Semily 513 01

ČESKOLIPSKO
Bc. Marie Náhodová
e-mail:
drakceskalipa@seznam.cz
tel.: 602 700 670
Roháče z Dubé 496/16,
Česká Lípa 471 01
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PODNĚTY ČTENÁŘŮ

KONTAKT S LIDMI NÁS VRÁTIL ZPĚT DO ŽIVOTA
Žiji se svými dětmi a mužem na
Železnobrodsku. Manžel pracoval jako mistr odborného výcviku na střední odborné škole a já
jsem původním povoláním učitelka na základní škole.
Je to už asi dvacet let, co nám
manželova nemoc plíživě mění
život. Přihlásila se roztroušená
skleróza (RS) se svými nemilosrdnými důsledky. Manželovi se
začalo chodit čím dál hůře a museli jsme si dobře rozmýšlet,
kam až si můžeme dovolit dojít
pěšky a jaké překážky budeme
muset překonávat. Jednodušší
bylo zůstávat doma.
Před čtyřmi lety se chůze zhoršila natolik, že bylo snazší se
pohybovat pomocí invalidního vozíku. K našemu překvapení se nám „otevřel svět“. Tam,
kam jsme se s berlemi pro vzdá-

lenost raději nevydávali, mohli
jsme s vozíkem rychle a pohodlně dojet.
V té době jsme měli ještě malé
děti, které právě začaly chodit.
Netrvalo dlouho a dovedly velice
dobře tatínkova handicapu využívat. Vynalezly, že se mohou velmi snadno „zachránit“ na schodech, když zlobí. „Nechytíš, nechytíš!“ volaly. Neustále něco vymýšlely, a tak jsme měli „o zábavu postaráno“. Žili jsme rychle.
Když mi skončila mateřská dovolená, děti začaly chodit do školky.
Manželovi byla uznána závislost
III. stupně a já jsem se nemohla vrátit do zaměstnání. Zůstala
jsem doma a stala se jeho hlavní pečující osobou. Dopoledne
jsme trávili spolu doma a cítili
jsme, že nám začíná něco scházet. Byl to kontakt s lidmi.

Lámali jsme si hlavu s tím, jak to
změnit. Neznali jsme se v našem
okolí s nikým, kdo by měl podobné problémy jako my. Až jednou…
Vozík už po několikaletém používání volal po opravě. U prodejce
zdravotnických potřeb jsme zajistili opraváře. Jemu jsme mimochodem sdělili naše obavy z různých důsledků, které by se mohly
dostavit díky malému sociálnímu
kontaktu. Jeho odpověď nás velmi mile překvapila. V Liberci prý
jedno občanské sdružení pořádá kurz pro osoby pečující o závislého člena rodiny a manžel by
mohl po dobu mé výuky být v jejich chráněné dílně. To jsme prostě museli zkusit! Hned jsme se
přihlásili. Bylo to přesně to, co
jsme oba potřebovali.
Po sedmi letech jsme vyšli mezi
lidi a ještě k tomu spolu!

Kurz probíhal dva dny v týdnu a trval celkem 10 měsíců.
Já jsem se zdokonalila v práci
na počítači a získala jsem nové
vědomosti ze sociální oblasti. Oba jsme se seznámili s lidmi v podobné životní situaci,
mohli jsme se navzájem obohacovat o své zkušenosti a předávat si poznatky o životě s handicapem.
Díky těmto prospěšným službám máme naději, že budeme
moci být i my někomu dalšímu
prospěšní, a že nás v našich čtyřiceti letech nečeká jen postupná ztráta vztahů, intelektu a fyzických schopností. Jen je škoda, že za těmito službami musíme dojíždět tak daleko a mnohým nejsou pro vzdálenost vůbec dostupné.
L. P. Železnobrodsko

PŘÍBĚH DOBRÉ PRAXE
Rytmus Liberec, o. p. s. je sociální služba, která poskytuje sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání. Rytmus
je zde pro lidi se zdravotním postižením, především s mentálním
postižením, kteří chtějí pracovat
a udržet si práci v běžném pracovní prostředí a zároveň potřebují
podporu a pomoc před nástupem
do zaměstnání, ale i po něm.
Své pracovní uplatnění našli uživatelé naší služby také na
Krajském úřadě Libereckého
kraje. Jedná se o pracovní pozici pracovníka podatelny a příprava stolového servisu kanceláře hejtmana Libereckého kraje. O jeden z příběhů dobré praxe se s vámi podělíme. Bývalá
uživatelka naší služby svůj příběh popisuje: „Jmenuji se Jana
a je mi 24 let. Vyučila jsem se zahradnicí a poté jsem studova-

la dvouletou obchodní školu. Na
praxi jsem chodila do Severočeského muzea. Mým úkolem bylo
rovnání a třídění fotograﬁí a zapisovala jsem knihy do počítače.
Praxe mě bavila a přála jsem si
podobnou práci i v budoucnu.
V roce 2008 jsem se dozvěděla na
dni Sociálních služeb o agentuře pro podporované zaměstnání.
I v Pochodni, abych se mohla dostat na trh práce jsem se musela zlepšit, abych mohla pak hledat práci na otevřeném trhu práce. Tak jsem se musela přihlásit
do Rytmusu. Na první setkání se
mnou šla paní Řezníčková z Pochodně, schůzka byla s paní ředitelkou Antonií Dechťarovou.
Moje první schůzka 19. 5. 2008
byla s paní Monikou Pietroszovou a u další schůzky jsme si hrály PC hru o práci s Pepou. Pak

jsme psaly životopis a pak jsme
s paní Monikou z Rytmusu telefonovaly. Ráda jsem chodila na
Job kluby.
Paní Filipové jsme volaly na Krajský úřad, aby jsme se zeptaly na
termín schůzky se zaměstnavatelem.V srpnu 19.8.2008 jsme přišly na Krajský úřad, protože mně
paní Filipová psala na email. Jedna paní šla do důchodu tak jsem
dostala nabídku přípravy stolového servisu pro hejtmana a pro
klub KSČM, také péči o květiny
a skartaci písemností. Nejdříve
jsem měla dohodu o pracovní činnosti dohoda o práci.
V Rytmusu jsem ráda chodila na
Job kluby, protože jsme si povídali jak se máme chovat na první
schůzce se zaměstnavatelem. Jak
mám být oblečená a být hezky učesaná a mít slušivé oblečení a obuv.

A psaly jsme si individuální plány co máme ještě zlepšit v práci.
18. 11. 2009 šla paní Monika Pietroszová na mateřskou dovolenou
a došlo ke změně pracovní konzultantky. Za paní Moniku přišla
paní Veronika Vránová, která se
mnou dál pracovala.
Na Krajském úřadě mi přibyla
nová práce, pomáhat paní Michálkové v archívu se škrtáním čísel na papíru co tam jsou.
Moje náplň práce je – připravování stolového servisu, péče o květiny, skartace písemností a paní
Michálkové pomáhat v archívu.
Protože jsem se zlepšila v práci, tak můžu službu z Rytmusem
ukončit.“
Jana
Další příběhy dobré praxe si můžete přečíst www.rytmusliberec.cz.
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Komplexní péþe o namáhanou pokožku
Panthenol+ spray
Panthenol+ spray

400 ml e

150 ml e

ZklidĖuje a ochlazuje
pokožku. VytváĜí chladivý
¿lm, který zjemní,
ošetĜuje a hydratuje
postižená místa.

OšetĜující olej spray
OšetĜující olej
na pokožku spray
IntenzivnČ peþuje
o suché a popraskané
þásti pokožky.

200 ml e

PROFESSIONAL HYDRA S YS TEM

•
nů No
pa r abe

ýisticí pČna
ýisticí pČna
K rychlému a šetrnému
þištČní silnČ
zneþistČných partií
pokožky pĜi (stolicové)
inkontinenci.

p a r abe

Pokud je pokožka
ohrožována inkontinencí
nebo dlouhodobým
ležením na lĤžku,
je používání speciální
kosmetiky pro zdraví
a spokojenost pacienta
nezbytností.

ns•Bez
250 ml e

200 ml e

500 ml e

500 ml e

OšetĜující krém
Ochranný krém
na pokožku

Výživný, lehký krém
na ruce, obohacený
panthenolem
na kĜehké a lámavé
nehty.

Chrání pokožku
v intimní oblasti, kde
je vystavena pĤsobení
agresivních látek
a tlaku.

75, 200 ml e

250 ml e

Mycí emulze
Mycí emulze
K mytí a þištČní
pokožky ve stáĜí,
zatČžované
inkontinencí a ležením
na lĤžku.

500 ml e

UNIDERMA s.r.o., 28. Ĝíjna 32, 513 O1 Semily, Czech Republic,
tel.: 481 624 094, fax: 481 621 028, e-mail: uniderma@uniderma.cz

UNIDERMA_SESTRA_220x136.indd 1

icky

at o l

IntenzivnČ peþuje
o suché a popraskané
þásti pokožky.
Obsahuje vysoce
úþinné pĜírodní oleje.

og
rm

Pro péþi o suchou
pokožku ve stáĜí,
zatČžovanou ležením
na lĤžku a inkontinencí.

OšetĜující balzám
na ruce a nehty

OšetĜující olej

• De

OšetĜující olej na pokožku

Balzám na ruce a nehty

TČlové mléko

no

TČlové mléko

s t o vá

Zinkový ošetĜující krém
Zinkový ošetĜující krém
OšetĜující krém se
zinkem je ideální
ochranou pĜed úþinkem
dráždivých látek
obsažených v moþi
a stolici.

te

Vital gel
Chladivý ošetĜující gel
Vhodný k prevenci
proleženin
a bolestivých otlakĤ.
LokálnČ prokrvuje,
pĜíjemnČ chladí,
uvolĖuje svalovou
únavu a osvČžuje.

Krémová koupel
Krémová koupel
Pro jemné mytí
a þištČní suché
pokožky. Svým
optimálním složením ji
stabilizuje a podporuje
regeneraci pokožky
svými ošetĜujícími
oleji.
500 ml e

www.uniderma.cz
24.3.11 8:58
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MLADÝM RODINÁM
POMÁHAJÍ DOBROVOLNÍCI
„Být rodičem není vždy lehké, pokud se Vám zdá, že by Vám mohla naše dobrovolnice pomoci, neváhejte a obraťte se na nás,“ vzkazuje potencionálním klientům Halka Michalenková.

Na pomoc mladým rodinám
se zaměřuje Občanské sdružení HoSt Home-Start ČR. Služba
funguje na principu dobrovolné
přátelské pomoci zkušeného a vyškoleného rodiče-dobrovolníka
rodiči-klientovi.
„Zaměřujeme se na rodiny bez životní zkušenosti. Jedná se převážně o mladé rodiče, kteří vyrůstali
sami v dětských domovech. Další cílovou skupinou jsou lidé, kteří
se v důsledku osamělosti, zhoršení sociální situace, či zdravotního
postižení ocitli v izolaci,“ vysvětlila Halka Michalenková z Host
Home-Star ČR.
Jak podotkla, sdružení se snaží
podpořit rodiče v jejich rodičovské roli, aby mohli později zvládat

Občanské sdružení HoSt HomeStart ČR je nestátní nezisková organizace poskytující sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi
do 6 let.
jt
péči o děti a běžné fungování rodiny bez pomoci.
„Konkrétně spočívá naše pomoc
v docházení vyškolených dobrovolníků do domácností klientů, zpravidla jednou týdně na 2-3 hodiny,
po dobu tří měsíců až dvou let,“
upřesnila Michalenková.

Nejčastěji spočívá působení
dobrovolnice v rodině v pomoci
s péčí o dítě. Jde například o vyhledání odborné pomoci. Dále
o nasměrování k vhodnému způsobu trávení volného času, hledání stabilních podpůrných vztahů v místě života rodiny, v naslouchání, sdílení.

Kontakt:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HOST
HOME-START ČR
Mgr. Halka Michalenková
tel.: 774 909 660
Bc. Blanka Bihary
tel.: 777 801 422
www.hostcz.org

VYLUŠTĚTE KŘÍŽOVKU A VYHRAJTE ZAJÍMAVÝ DÁREK!
NOVÉ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE PŘINÁŠÍ TAKÉ DALŠÍ
KŘÍŽOVKU A ZAJÍMAVOU CENU!
Správné znění tajenky nám zašlete do 25. května 2011 na
adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2 k rukám Kateřiny Altšmídové, na email:
katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz nebo ji osobně předejte na
Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb LK v Babylonu ve
čtvrtek 26. května 2011. Před zakončením veletrhu budou
vylosováni tři výherci, kteří získají zajímavou cenu.
Výherkyní minulé křížovky se stala Eliška Kolaříková
z Velkých Hamrů.

POMŮCKY:
ÁBÁDÁN,
HÁNA,YA, ZL

OSOBNÍ
ZÁJMENO

VEM

ANGLICKY
ROZDRTIT

INICIÁLY
OLMEROVÉ

ŠPATNOSTI

MILO

MPZ
LETADEL
NOVÉHO
ZÉLANDU

SPRÁVNÍ
JEDNOTKA

TĚŽKOSTI

NĚMECKY
ANO

ČÁST VOZU
ČÍITITI
VODOU

DRUH
BOROVICE

ŘÍMSKÝ
CÍSAŘ

TAJENKA
CHEM. ZN.
RUTHENIA

ZÍSKAT
MAJETEK

STAROŘECKÝ
BAJKAŘ

ROZTAVENÁ
HMOTA

PÍSMENO

SVATEBNÍ
KVĚTINA

STOVKY

TROŠKŮV
FARÁŘ

PŘÍSTAV
V ÍRÁNU

PAPOUŠEK
OBEC
U KOMÁRNA

TAJ

ARABOVÉ

Gratulujeme!

RUSKÁ
ŘEKA NA
SIBIŘI

ZÓNA

JMÉNO ŘEŽ.
CHYTILOVÉ

NÁZEV
PÍSMENE

SRNČÍ
MLÁDĚ

KORÁLOVÝ
OSTROV
ROČNÍ
OBDOBÍ (MN)

SPOJKA

PŘEDLOŽKA

MRKNUTÍ

ORAŽENĚ

ZNAČKA
ATMOSFÉRY

INC. ZPĚV.
VONDRÁČKOVÉ

ZKRATKA
SEVEROVÝCH.
PĚVECKÁ
TĚLESA

ČESKÝ
SOCHAŘ

MIMO

DĚKUJEME VŠEM ZA ZASLANÉ NÁMĚTY A POSTŘEHY. PŘÍSPĚVKY, KTERÉ
NEBYLY V TOMTO ČÍSLE OTIŠTĚNY, BUDOU POUŽITY V ČÍSLE ČERVNOVÉM.
NOVÉ NÁMĚTY MŮŽETE DÁLE POSÍLAT NA VÝŠE UVEDENÝ KONTAKT.

MPZ LETADEL
AFGANISTÁNU

SPZ CHEBU

KRÁTKÝ
OKAMŽIK
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