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Za zábavou se jezdí
do Vratislavic

Diakonie Dubá má
nové centrum

Byl to velmi těžký rok, ale
zvládli jsme ho

Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou pořádá
15 let společenské akce

Nové prostory pobytové
rehabilitace pomohou
zdravotně postiženým
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KONCERT PODPOŘIL HOSPIC
U příležitosti Světového dne hospiců se konal koncem října v Liberci beneﬁční koncert. Vystoupila Bára Basikova s dětským pěveckým sborem Vrabčáci.
Vyhlášena byla veřejná sbírka Hospic v Libereckém kraji. Na bankovní účet číslo
500 222 005 / 0300 může veřejnost zasílat ﬁnanční pomoc po celou dobu výstavby hospice.
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MOST K NADĚJI DÁVÁ LIDEM V TÍSNI ŠANCI
NA ÚSPĚŠNÝ RESTART JEJICH ŽIVOTA
Liberecký kraj – Rozhovor o principech terénních programů občaského sdružení Most k naději poskytl pro časopis Sociálka Pavel Jäger, vedoucí terénního programu.
hodněni. Pracovníci Mostu k naději, o. s. pomáhají zastavit zhoršující se stav klientů a snaží se jim
pomoci ve zlepšování jejich sociálních dovedností. Podpora a poradenství ze strany streetworkerů pak mohou vést ke spokojenějšímu životu klientů.

Terénní pracovníci při nácviku bezpečnějšího braní drog

Jak byste co nejsrozumitelněji přiblížil našim čtenářům
princip terénního programu,
který zajišťuje vaše sdružení?
Pavel Jäger: Základem práce v Terénním programu pro uživatele drog je snižování rizik způsobených užíváním drog. Odborně se
tomu říká Harm Reduction, což
můžeme vysvětlit jako zdravotní,
sociální nebo trestně – právní poradenství.
Co konkrétně si pod tímto
hodně obecným popisem činností můžeme představit?
Známa je například výměna injekčních stříkaček, kterými si uživate-

lé aplikují drogu. Výměna je prováděna ne proto, abychom jim zajistili větší pohodlí, ale především ve
snaze zamezit šíření nebezpečných
chorob při případném vzájemném
zapůjčování použitých stříkaček.
Tím, že měníme stříkačky, tedy uživatelé nám použité dávají, zamezíme i případnému riziku poranění,
například lidí z řad veřejnosti.
Čili jedná se o, laicky řečeno,
servis pro toxikomany…
Ne, při terénní práci máme možnost oslovit uživatele drog a motivovat je ke zdravějšímu životnímu
stylu, k abstinenci. Zároveň se využívá této možnosti k orientačnímu

Kontakty:

TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE DROG
Liberec, Hrádek n. N., Turnov, Semily
tel.: +420 728 485 012, tp.liberec@mostknadeji.cz
Jablonecko, Frýdlantský výběžek
tel.: +420 606 713 034, tp.liberec@mostknadeji.cz

TERÉNNÍ PROGRAMY – SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Liberecko – tel.: +420 725 457 258, ip1.liberec@seznam.cz

testování, zda nejsou nakaženi některou z infekčních chorob.
Jaká je v tomto systému role
K-centa Liberec?
K – centrum klientům poskytuje
stabilní zázemí, například k poradenství, provádění osobní hygieny, nebo k zajištění potravin. Mnohé cíle a principy práce
jsou zde – v protidrogové prevenci – podobné jako u kolegů z dalšího terénního programu – Služeb
sociální prevence v Libereckém
kraji. Ten má v rámci projektu
IP1 za úkol pomáhat lidem, kteří směřují k sociálnímu vyloučení
nebo jsou jinak společensky znevý-

Jak konkrétně toho lze dosáhnout?
Pracovníci učí klienty – slušně, ale
sebevědomě – prosazovat
jejich
práva neboli oprávněné nároky ve
společnosti. S tím ale souvisí i povinnosti, na které už žádná mezinárodní listina neupozorňuje. Terénní pracovníci kontaktují potenciální klienty, zajímají se o to, jak
se jim žije s jejich problémy a hledají s nimi východisko z často nelehké situace. Pokud uživatelé služeb spolupracují a mají odvahu ke
změnám, mohou být pracovníci
nadějí na jejich životní cestě. Každý si ale musí pomoci hlavně sám,
a tak se nechává vždy rozhodování
na klientech.
Můžete na závěr říci základní
informace o historii vaší organizace?
Občanské sdružení Most k naději vzniklo v roce 1995 v Mostě a postupně se rozšiřovalo, roku 2007
do Liberce a roku 2010 i do České
Lípy. S nadějí sobě vlastní hledí organizace do budoucnosti a pracují
na tom, aby – často na první pohled
sisyfovská – práce nepřišla vniveč,
a aby se dále rozvíjela, podobně
jako její pracovníci.
rp

Jablonecko – tel.: +420 725 457 259, ip1.jablonec@seznam.cz
Českolipsko – tel.: +420 725 457 257, ip1.cl@seznam.cz
K-centrum Liberec
po – pá: 8.00 – 16.30, tel.: +420 482 713 002, kc.liberec@mostknadeji.cz
K-centrum Česká Lípa
po – pá: 8.00 – 16.30, tel.: +420 487 831 545, k-centrum.cl@worldonline.cz
Linka duševní tísně
NONSTOP, tel.: +420 476 701 444, ldt.most@seznam.cz
www.mostknadeji.eu
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BABYBOX ZNAMENÁ
NADĚJNÝ ZAČÁTEK
Liberec – Od nalezení prvního miminka v babyboxu v České republice uplynulo již pět let. Poslední zachráněné miminko v našem
kraji bylo vloženo do babyboxu začátkem července letošního roku a to v Krajské nemocnici Liberec. Celkem babyboxy zachránily životy 54 dětem. Ty pak absolvují cestu, na jejímž konci je čeká nová rodina, kde najdou lásku a nový domov.
V Libereckém kraji jsou v současné době nainstalovány dvě
schránky – babyboxy. Ty umožňují anonymní odložení novorozených dětí. Jedna se nachází v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a druhá v areálu Krajské
nemocnice Liberec.
Jakmile někdo vloží miminko do
babyboxu, upozorní toto zařízení zdravotnický personál, který poskytne okamžitě odloženému dítěti potřebnou péči. Zároveň je obratem kontaktován příslušný orgán
sociálně právní ochrany dětí městského úřadu v místě nalezení dítěte. Sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí /dále jen
OSPOD/ pak činí nezbytné kroky pro zajištění péče o dítě po jeho

propuštění z nemocnice tak, aby
byla řešena nejenom osobní péče
o toto dítě, ale i jeho právní situace.
Příslušný OSPOD podává návrh
k soudu na ustanovení poručníka dítěti, návrh na umístění dítěte do další péče po jeho propuštění z nemocnice a návrh na určení
jména a příjmení dítěte. Do doby,
než rozhodne o těchto návrzích
soud, zastupuje zájmy nezletilého
dítěte právě OSPOD. Po propuštění z nemocnice nachází dítě prozatímní péči v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v dětském centru nebo je na přechodnou dobu svěřen do péče pěstounů. (tedy do péče pěstounů, kteří
se věnují rané péči o děti) nebo i do
péče budoucích osvojitelů.

K rozhodnutí o vložení dítěte do
babyboxu vede rodiče mnoho příčin. Většinou je to nelehká životní
situace nebo jen unáhlení se, obavy, že se nedokážou o své dítě postarat. Důležitou skutečností je, že
biologičtí rodiče dítěte i další blízké osoby se mohou i později obrátit na OSPOD s tím, že chtějí dítě
zpět do své péče. Pro prokázání biologického vztahu a prošetření poměrů rodičů může soud vrátit dítě
do péče rodičů, kteří je odložili.
V případě, že vlastní rodiče, ani
osoby blízké neprojeví o navrácení dítěte zájem, orgán SPOD
zjišťuje u soudem ustanoveného poručníka, zda vysloví souhlas s osvojením dítěte. Pokud je
tento souhlas vysloven a součas-

ně je dítě vhodné pro předání do
náhradní rodinné péče, je příslušným orgánem SPOD městského
úřadu nahlášeno Krajskému úřadu Libereckého kraje.
Po vytipování a projednání žadatelů, kteří jsou již zařazeni v evidenci osob vhodných stát se osvojiteli, poradním sborem krajského
úřadu, jsou tito žadatelé neprodleně kontaktováni a následně seznámeni se spisovou dokumentací dítěte i dítětem samotným. Dle
zákona mají budoucí osvojitelé
30 dní na seznámení se s dítětem
a rozhodnutí, zda jej převezmou
do předosvojitelské péče. Pokud
vše proběhne v pořádku, nalezne
dítě novou rodinu – mámu i tátu.
Mgr. Brebtová Markéta

SLET BUBENÍKŮ MĚL NAROZENINY
Smržovka – Ve Smržovce se 18. října konal již desátý ročník oblíbeného Sletu bubeníků. Akce, jež je věnovaná dětem a dospělým s hadicapem navštívil i Pavel Petráček, člen rady kraje pověřený vedením resortu sociálních věcí.
Letošní jubilejní ročník byl zaměřen
na setkání několika hudebních oblastí. Základ tvořily jako vždy klasické západní bicí nástroje používané v rockové i ethno hudbě, které
podpořila latinsko-americká rytmika
Miloše Vacíka a africký styl Ephraima Goldina. Atmosféru dotvořil bývalý kytarista skupiny – 123 minut
Zdeněk Bína. „Na jednom pódiu se
tak potkaly styly z celého světa,“ řekl
radní Pavel Petráček.
Na odpoledním bubenickém workshopu pro děti a dospělé s handicapem se představili jak bubeníci, tak
i výroba bubnů. Vše bylo završeno
společnou hudební improvizací na
donesené i profesionální nástroje.
„Podle mého názoru byl cíl této akce
splněn na sto procent, neboť město

Smržovka touto akcí připravilo handicapovaným dětem nevšední a nezapomenutelný zážitek,“ sdělil Pavel
Petráček.
Slet bubeníků je svým pojetím naprostý unikát, jenž si získal velké renomé
v celém hudebním světě. Vše pod taktovkou patrně nejznámějšího českého bubeníka Pavla Fajta. Název Slet
bubeníků není náhodný, protože hudebníci se opravdu slétávají doslova
z celého světa. „Liberecký kraj podpořil tuto akci již v loňském roce a do
budoucna opět počítáme s podporou.
Vzhledem k tomu, že na odpolední koncert se vždy sjíždějí i klienti ze zařízení
pro handicapované, které zřizuje Liberecký kraj, rozhodli jsme se letos tuto
akci podpořit částkou 40 tisíc korun,“
řekl radní Pavel Petráček.
jt

Jeden z bubeníků při svém vystoupení
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DĚTEM V SEMILECH SLOUŽÍ
NOVÉ AUTO, ZA KORUNU
Semily – Od konce letošního června má Dětské centrum Semily k dispozici nový Renault Kangoo. Vůz dostali Semilští v rámci
projektu Sociální automobil.
za symbolickou korunu ročně,“
uvedla Ivana Pavlatová, ředitelka
Dětského centra Semily. Jak podotkla, vzhledem k tomu, že veškeré provozní náklady bude hradit město Semily, zřizovatel centra, bude tento automobil také
používat pro své potřeby. „Chtěla bych poděkovat zástupcům reklamní agentury, hlavně paní
Mildorfové, která má největší zásluhu na oslovování sponzorů.
Díky patří pochopitelně samotným sponzorům i zřizovateli,“
uzavřela Ivana Pavlatová.
rp

Slavnostní předání automobilu
se uskutečnilo na zahradě centra,
za účasti představitelů města, zástupců ﬁrem a médií. Klíče od nového vozu převzala z rukou předávající ﬁrmy Kompakt spol. s r. o.
ředitelka Dětského centra Semily
Ivana Pavlatová.
Sociální automobil je projektem,
který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence. „Za spoluúčasti ﬁrem
a společností z regionu se snažíme
o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak handicapovaných lidí,“
řekl při předání nového auta pan
Adam, zástupce ﬁrmy Kompakt
spol. s r. o. Poděbrady.
Automobil bude sloužit hlavně
dětem z dětského centra k růz-

Děti z Dětského centra Semily jsou pyšní na své nové auto

ným účelům, například na odvoz
na hipoterapii, k výletům, ozdravným pobytům a jiným fakultativním činnostem. Vozidlo bude zároveň využíváno pracovníky centra pro cesty na semináře, školení
a různá další setkání.

„Nový vůz je pro nás velkým přínosem. První sociální automobil jsme díky ﬁrmě Kompakt získali již před šesti lety. Nyní jsme
byli touto společností osloveni podruhé a byla nám opět nabídnuta
možnost pronájmu nového vozu

Kontakt:

DĚTSKÉ CENTRUM
SEMILY
Na Olešce 433, 513 01 Semily
tel.: +420 481 625 418
mobil: +420 731 511 338
e-mail: centrum.sm@tiscali.cz
www.dcsemily.cz

PĚSTOUNKY ZASLOUŽENĚ RELAXOVALI
Lučany nad Nisou – Každým rokem organizuje oddělení sociálně právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje setkání
pěstounů. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Začátkem října se konalo víkendové setkání pěstounek z celého kraje.
Plánovaný víkend 24 pěstounek
v hotelu AVICENUM Wellness
v Lučanech nad Nisou, kde byly
domluveny veškeré služby včetně
wellness programu, který měl být
pro pěstounky poděkováním a zároveň víkendovou relaxací dopadl jinak. „Bohužel hned po příjezdu jsme zjistily, že v hotelu se netopí, nebyl nám umožněn vstup do
restaurace a majitel nebyl k zastižení. Po opakovaných žádostech
nám byla otevřena pouze učebna“,
řekla jedna z pěstounek. Proběhlo
seznamování za přítomnosti Pavla Petráčka, člena rady kraje pověřeného vedením resortu sociálních věcí, který všem pěstounkám

poděkoval za jejich nezištnou péči
a pohovořil s ženami o dětech, o
které se starají.
Setkání se ale i nadále neslo v duchu dlouhého čekání na večeři
a přibývajících starostí s ubytováním. Po 1,5 hodinovém čekání
se všichni rozhodli hotel opustit.
Po několika telefonátech do blízkých ubytovacích zařízení se prochladlých účastnic velmi ochotně ujal majitel chaty Javor v Jindřichově u Jablonce nad Nisou
pan Ladislav Marko. Zrychlený přesun do této chaty všechny
ženy ještě více stmelil. Odměnou
všem statečným bylo milé přije-

tí majitelů v příjemně vyhřátých
prostorách chaty Javor.
I přesto, že musel být program
přizpůsoben novému prostředí,
všechny přítomné dámy užívaly
relaxační víkend plnými doušky
a navzájem si sdělovaly poznatky
ze svých rodin. Nedělní čas byl
zajištěn ve spolupráci s pracovnicemi Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci psycholožkami Mgr. Hanou Heindorferovou a Mgr. Janou Sunkovou, které se také podílejí na přípravách k přijetí dítěte do rodiny pro osvojitele a pěstouny. Pěstounky uvítaly, že mo-

hou být nápomocny s předáváním svých zkušeností a postřehů,
které pracovnice poradny využijí
při dalším plánování náplně přípravy pro přijetí dítěte do rodiny.
Na závěr se za doprovodu paní
Mgr. Jany Sunkové učily relaxační techniku.
Víkend skončil ve velmi přátelském duchu a s příslibem, že se
pěstounky rády zúčastní dalšího
setkání. Velký dík patří panu Markovi a jeho ženě za příjemný pobyt, paní kuchařce za výbornou
kuchyni a všem za ochotu, vlídné
přijetí a dobré zacházení.
Mgr. Brebtová Markéta
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V Liberci byl
zahájen provoz
Domu na pƽl cesty
Od 1. Ǝíjna má Liberecký kraj další
sociální službu. Jedná se o pobytovou
službu Domu na pƽl cesty (§ 58), urēenou
zpravidla pro osoby do 26 let vĢku, které
po dosažení zleƟlosƟ opouštĢjí školská
zaƎízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, popƎípadnĢ pro osoby, které jsou
propuštĢny z výkonu trestu odnĢơ svobody nebo
ochranné léēby. Zpƽsob poskytování sociálních
služeb v tĢchto zaƎízeních je pƎizpƽsoben speciĮckým potƎebám tĢchto osob.
O dƽležitosƟ a potƎebnosƟ projektu hovoƎil s médii
i Kamil Jan Svoboda, námĢstek primátorky statutárního
mĢsta Liberec pro sociální vĢci.
Projekt má kapacitu novĢ podpoƎených osob: 10 klientƽ.
Úēelem projektu je zajištĢní pƎedmĢtné sociální služby v takovém rozsahu a kvalitĢ, aby byla zaruēena její odpovídající úroveŸ a dostupnost pro
sociálnĢ vylouēené nebo ohrožené osoby a aby docházelo k naplŸování
cílƽ této sociální lsužby, tj. napomoci cílové skupinĢ zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života spoleēnosƟ, pƎípadnĢ i jejich návrat
a uplatnĢní na trhu práce.
Dƽm je nyní pƎipraven pƎijmout první ētyƎi klienty (ambulantnĢ i rezidenēnĢ), ihned po dovybavení dalších prostor, pƎijme dalších 6 až 8 osob. V domĢ
je stálá služba, vedená sociální pracovnicí a pƎíslušnĢ vzdĢlanými pracovníky
v sociálních službách. Dƽm byl pronajat poskytovateli sociální služby magistrátem mĢsta s pƎísnĢ vymezenými sociálními úēely.
Celková cena plnĢní pro dané období realizace projektu ēiní 3 mil. Kē.

Dům
na půl
cesty
www.mostknadeji.cz

Služba je Ànancována z projektu „IP -1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ reg. ÿ. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 realizovaný podle
rozhodnutí OP LZZ-ZS22-12/2009. Projekt je Ànancovaný prostŐednictvím Operaÿního programu lidské zdroje a zamĚstnanost
z prostŐedkŢ evropského sociálního fondu a státního rozpoÿtu þR.
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RADNÍ PAVEL PETRÁČEK:
BYL TO VELMI TĚŽKÝ ROK,
ALE ZVLÁDLI JSME HO
O ﬁnančních problémech, o nepromyšlené reformě, ale i o úspěších a splněných slibech. Nejen o tom je následující bilanční rozhovor s Pavlem Petráčkem, členem rady kraje pověřeným vedením resortu sociálních věcí.
státního rozpočtu vyplývá, že peněz má být zase méně. Tedy, oni
tvrdí, že částku rozdanou v letošním roce – 6,1 miliard korun, zachovají. Zároveň ovšem dodávají, že z těchto prostředků mají být
hrazeny i aktivity, které jsou dosud placeny z peněz uvolněných
v rámci programů EU. Pokud by
stát měl zachovat ﬁnancování na
úrovni letošního roku, musel by
rozdělit ne 6,1 miliard, ale rovnou 8,5 miliard.

Pavel Petráček s klientkou Jedličkova ústavu Liberec

Rok 2011 zvolna končí. Jaké
z něho máte hlavní dojmy?
P. Petráček: Loni touto dobou jsem
si říkal, že snad máme to nejhorší za sebou a že další rok bude určitě lepší. Bohužel jsem se zmýlil.
Letošní rok byl extrémně náročný
a oproti loňsku si nemyslím, že rok
následující přinese nějaký zásadní
obrat k lepšímu.
Předpokládám, že tím nejtěžším bylo opět ﬁnancování
sociálních služeb.
Ano. Je realitou, že bez peněz prostě nejde nic. Ministerstvo práce a sociálních věcí nadále snižuje
objem prostředků, které jsou rozdělovány na sociální služby. Chy-

bějící peníze pak musejí dávat ze
svých rozpočtů zřizovatelé, tedy
i kraje. Pokud by tak zřizovatel neučinil, došlo by ke kolapsu – zániku služeb.
Zkusme
být
konkrétní.
O jaké částky jde v případě
Libereckého kraje?
Kraj zvýšil svůj podíl na ﬁnancování sociálních služeb násobně. Ještě v roce 2008 stačilo uvolnit z našeho rozpočtu 42 milionů korun,
letos tento podíl vyskočil na více
než 130 milionů korun. Pro rozpočet kraje je to těžká zátěž, zvlášť
v době pokračujícího ekonomického útlumu.

Musel kraj nějak omezovat
síť sociálních služeb? Bylo
nutné omezovat počty pracovníků ve službách?
Považuji za zásadní úspěch stávajícího vedení kraje, že jsme síť sociálních služeb udrželi ve stejné kvalitě. Zaměstnance jsme nemuseli propouštět, dokonce se nám podařilo nesnižovat jejich mzdy. Je
smutným faktem, že úroveň průměrných mezd v sociálních službách je žalostná, další snižování si
snad ani neumím představit.
V úvodu jste naznačil, že
příští rok může být ještě horší. Čeho se obáváte?
Z prvních informací o struktuře

A co když se výše ﬁnančních
prostředků nenavýší? Dodají potřebné prostředky znovu
kraje a další zřizovatele?
Není tajemstvím, že ministerstvo při přidělování dotací upřednostňuje neziskový sektor při vědomí toho, že kraje si s ﬁnancováním svých služeb nějak poradí. Příjmy krajů se ale snižují stejně, jako
příjmy státu. Další navyšování výdajů na sociální služby vidím černě. Nicméně stále se snažíme, prostřednictvím hejtmanů i asociace
krajů, své zájmy prosadit. Věřím,
že se nám to podaří.
Zatím to nebylo příliš veselé povídání. Pojďme k něčemu optimističtějšímu. Kraj je
úspěšný v čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
Jaký skutečný přínos má
tato skutečnost pro bežné
občany?
Nejde o žádné odcizené a samoúčelné aktivity. Z jednoho projektu jsme mohli zaﬁnancovat fungování rozsáhlé sítě služeb sociální prevence. Jedná se například
o nízkoprahová centra, bezplatné
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sociální poradenství, protidrogovou prevenci, azylové domy a řadu
dalších. Poskytovatelům těchto
služeb – především neziskovým organizacím – bylo přiděleno zhruba 250 milionů korun. Druhý projekt se věnuje zvyšování kvality sociálních služeb, v jeho rámci jsou
vytvářeny komunitní plány a bylo
zřízeno unikátní datové centrum.
Datové centrum. Co je na
něm unikátního? Asi další
databáze, podobných je přece celá řada.
To tedy nesouhlasím. Centrum je
přesně vymezené na náš region,
díky tomu je přehledné a pro uživatele snadno ovladatelné. Je vždy
aktuální, a především jsou v něm
opravdu všichni poskytovatelé sociálních služeb působící v Libereckém kraji. Tímto je centrum unikátní v rámci celé ČR.
Co bude, až tyto projekty
skončí?
Projekt zaměřený na zvýšení kvality služeb již skončil. Podali jsme
projekt na jeho pokračování a částečně jsme uspěli. Pro ilustraci,
chtěli jsme 35 milionů, ale dostali jsme jen 12 milionů. V plánování služeb můžeme pokračovat, ale
ve značně omezené podobě. U projektu, který umožňuje provoz službám sociální prevence, je to složitější. Původně bylo ministerstvem
garantováno, že po skončení pro-
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jektu – v roce 2012 – bude navazovat projekt nový. Teď se k tomuto
závazku ministerstvo nemá.
Tématem posledních let je
zřízení hospicu. Padlo mnoha slibů, ale hospic stále nikde. Dočká se náš region tohoto zařízení?
Dočká, a věřím, že velmi brzy. Za
poslední rok jsme se hodně posunuli. Podařilo se nám od města Liberec bezplatně získat areál bývalého kojeneckého ústavu. Na charitativním koncertu jsme vyhlásili veřejnou sbírku, jejíž výnos půjde
na stavbu hospicu. Do konce tohoto roku proběhne výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a podkladů pro stavení řízení. Na toto kraj již uvolnil okolo
6 milionů korun. Samotné stavební práce chceme rozjet v roce 2012.
Proběhne setkání se starosty, kde
bude koncept hospicu představen,
a města budou vyzvány o ﬁnanční spoluúčast na budoucích provozních nákladech. Zároveň chci
zdůraznit, že další paliativní péče
v kraji, tedy péče o umírající, bude
i nadále zachována. Mám na mysli rodinné pokoje v nemocnicích,
a terénní paliativní služby.
Kolik míst nabídne nový
hospic?
V plánech počítáme s maximální kapacitou 28 míst. Podle všech odborných analýz, je to počet dostatečný.

Již v úvodu rozhovoru jste říkal, že krajským organizacím
dáváte peníze na provoz, což
jde na úkor plánovaných investic. Znamená to, že se neinvestuje vůbec?
Investujeme, ale podstatně
méně, než bychom chtěli, a než
by bylo potřebné. Hodně užitečné
práce dělají organizace v rámci
svých rozpočtů na opravy a údržbu. V letošním roce se nám podařilo uvolnit peníze na neodkladnou rekonstrukci kuchyně a navazujícíh technologií v Domově důchodců Jablonecké Paseky. Pro příští rok je již téměř jisté, že budeme stavět nové chráněné bydlení v Hodkovicích nad
Mohelkou. Tamní naše zařízení získalo sponzorský dar 6 milionů korun, zbývající potřebné
4 miliony dodá ze svého rozpočtu
kraj. Chceme také vybudovat novou zahradu pro klienty Domova
důchodců ve Velkých Hamrech.
O aktivitách spojených s budování Hospicu jsem již hovořil.
Lidé působící v sociální sféře
očekávají, jaké novinky jim
přinese vládou připravovaná
sociální reforma. Co od reformy očekáváte vy?
Netajím se tím, že se mi návrhy nelíbí. Boří se systém, který se
dlouho a nákladně budoval, systém, který funguje. Smyslem reformy veřejné správy bylo přiblí-
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žení úřadů lidem, decentralizace.
Teď se pomyslným kormidlem otáčí úplně na druhou stranu. Vše se
má tvrdě centralizovat pod křídla
celorepublikového úřadu práce.
Ztratí se tak logické spojení s regionem, zcela se vytratí detailní
znalost terénu, kterou úředníci
obecních úřadů mají. Za zcela nekompetentní považuji například
záměr překotně rušit kojenecké
ústavy, Klokánky, ale i dětské domovy. Jistě, pro dítě je vždy lepší,
když vyrůstá v rodině. Prakticky
si ale myslím, že časový harmonogram nastavený ministerstvem je
úplně mimo realitu. Kde se v tak
krátkém čase získají vhodní pěstouni? Kdo je tak rychle vzdělá?
Co bude s dětmi, když se zjistí, že
to v nové rodině nefunguje? Půjdou do další, a další, a další rodiny? Celý tento koncept je nepřipravený.
Zkusme rozhovor zakončit
pozitivně. Z čeho jste měl,
v pozici krajského radního,
v končícím roce 2011 největší radost?
Optimismus a sílu mi dodává spolupráce s lidmi, kteří v sociální sféře pracují. V drtivé většině se jedná o nadšence, kteří to neberou jen
jako zaměstnání, ale jako své poslání. Chtěl bych všem těmto lidem
touto cestou popřát krásné prožití
Vánočních svátků a mnoho štěstí
a zdraví v roce 2012.
rp
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ZA ZÁBAVOU SE JIŽ ROKY
JEZDÍ DO VRATISLAVIC
Vratislavice nad Nisou – Již déle než patnáct let organizuje Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace v průběhu letních měsíců kulturní a společenské akce pro seniory. Pojďme se ohlédnout za letošním, nedávno skončeným, ročníkem.

Příjemnou atmosféru držel i Václav Neckář

„Letos jsme akci nazvali Kulturní slavnosti seniorů 2011. Maraton pořadů tradičně zahájila Letní slavnost, kterou jsme věnovali
sponzorům a jejich klientům a obchodním partnerům,“ uvedl Miloslav Vodrážka, ředitel pořádajícího domova seniorů. Podle jeho
slov více než 400 návštěvníků,
obyvatel vratislavského městského obvodu, klientů z domovů pro
seniory, domů, kde je poskytována pečovatelská služba a dalších
poskytovatelů sociálních služeb
nejen Libereckého kraje zaplnilo
přírodní divadlo v areálu domova
a sledovalo pestrý program.
Seniory přijely již tradičně pobavit opravdové hvězdy. „Yvonne
Přenosilová a Václav Neckář udělali svými písničkami radost všem

pamětníkům, a ti je zato podpořili zpěvem i potleskem. V areálu zahrady probíhal také jarmark s nabídkou koláčů, buřtů, občerstvení i výtvarných prací klientů osmi
domovů. A bylo co obdivovat! Košíky z pedigu, hedvábné šátky, bižuterii, keramické výrobky, dárkové taštičky a jiné překrásné práce
z rukou seniorů,“ popsal detailně
atmosféru Vodrážka.
Další akcí byl seriál pořadů nazvaný Senior Estrády. Tento formát si senioři velmi oblíbili, protože se sami podílejí na jeho podobě. Po sedm týdnů soutěžili například ve zpěvu, tanci nebo ve vyprávění vtipů, a za svoji odvahu
byli po zásluze odměněni. Každé
úterý vystoupili se svým programem různí účinkující, a tak si se-

nioři zazpívali s pěveckým souborem Šedinky, Senior Bandem Filipov, Libereckými harmonikáři, Petrem Voslařem nebo Karlem
Lochmanem.
Součástí letního kulturního programu ve Vratislavicích byla opět
i výstava výtvarných prací nazvaná Na stárnutí nemám čas. „Výstava probíhá vždy v srpnu, kdy
je po celý týden zpřístupněna veřejnosti. Poskytovatelé sociálních
služeb zde prezentují v závislosti na dovednostech a schopnostech svých klientů, kteří s podporou svých terapeutů vytvářejí velmi originální dílka,“ dodal Miloslav Vodrážka. Výsledky anketní
soutěže o nejlepší výtvarné dílo
byly vyhlášeny 30. srpna na velké Zahradní slavnosti, akci, kte-

rá byla posledním pořadem Kulturních slavností seniorů 2011.
Na slavnosti na přání seniorů vystoupila se svým programem Heidi Janků, dále Josef Oplt, Kapelníci a Celestýnka.
Záštitu nad Kulturními slavnostmi seniorů 2011 člen rady kraje
pověřený vedením resortu sociálních věcí Pavel Petráček.
rp
Kontakt:

DOMOV PRO SENIORY
VRATISLAVICE NAD
NISOU, P. O.
U Sila 321, 463 11 Liberec 30
tel.: +420 482 750 799
e-mail:
info@domovprosenioryvratislavice.cz
www.domovprosenioryvratislavice.cz
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Vital gel

Zinkový ošetĜující krém

TČlové mléko

Chladivý ošetĜující gel

Zinkový ošetĜující krém

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

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

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

250 ml e

200 ml e

Balzám na ruce a nehty

OšetĜující krém

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

Ochranný krém
na pokožku
Chrání pokožku v intimní
oblasti, kde je vystavena
pĤsobení agresivních
látek a tlaku.
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Mycí emulze
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OšetĜující olej
OšetĜující olej
na pokožku
IntenzivnČ peþuje
o suché a popraskané
þásti pokožky. Obsahuje
vysoce úþinné pĜírodní
oleje.
500 ml e

Krémová koupel

Mycí emulze

Krémová koupel

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

Pro jemné mytí a þištČní
suché pokožky. Svým
optimálním složením ji
stabilizuje a podporuje
regeneraci pokožky
svými ošetĜujícími oleji.

500 ml e

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

s t o vá

OšetĜující olej spray

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

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.

www.uniderma.cz
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I ČLOVĚK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
MÁ PRÁVO SVOBODNĚ JEDNAT,
A TAKÉ POSTARAT SE SÁM O SEBE
Liberec – Obecně prospěšná společnost Dolmen – Agentura pro chráněné bydlení byla založena v roce 2006 za účelem podpory uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením při přechodu do služby chráněné bydlení a poskytování této služby
v Libereckém kraji.
tem i péči o vlastní osobu v chráněném bytě či domě.
„Primárně je naše služba určena
lidem, kteří dosud žili v domovech
pro osoby se zdravotním postižením. Chráněná domácnost se neliší od běžné domácnosti. Do všech
běžných domácích prací, jako jsou
nákupy, vaření, mytí nádobí, a tak
podobně, se zapojují jednotliví členové domácnosti,“ vysvětlila Kateřina Forbelská. Někteří klienti
zvládnou více činností, jiní méně.
Pokud některou z činností nezvládají, pomáhá jim asistent. Důležité je, aby se každý uživatel naučil využívat co nejvíce svých vlastních schopností a nemusel se spoléhat na pomoc svého okolí.
První uživatelé se do chráněného bydlení společnosti stěhovali
v roce 2007. Na konci roku 2010
společnost poskytovala registrovanou sociální službu chráněné
bydlení 36 uživatelům, a to v pěti
chráněných bytech v Liberci, čtyřech chráněných bytech v České
Lípě a v jednom chráněném domě
v Sosnové u České Lípy.

Klientka společnosti DOLMEN ve svém novém bytě

„Posláním naší společnosti je podpora přechodu dospělých lidí s mentálním postižením z ústavních služeb do služeb chráněného bydlení.
Prioritou společnosti je poskytovat
služby v rozsahu činností, které vychází z individuálních potřeb uživatelů a podporovat rozvoj jejich so-

ciálních dovedností potřebných pro
život v běžné komunitě i uplatnění se na trhu práce,“ uvedla Kateřina Forbelská, odborný asistent.
Jak dále podotkl, klienty služby
jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří mají zájem a jsou
schopni se učit běžným dovednos-

V roce 2010 byla zahájena realizace projektu „Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného
bydlení Dolmen, o. p. s., který je ﬁnancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. „Cílem projektu je zlepšení podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postiže-

ním prostřednictvím tvorby programů umožňujících jejich přípravu na
zaměstnání a prostřednictvím přímé podpory na pracovišti,“ doplnila Kateřina Forbelská.
V roce 2011 došlo k navýšení kapacity služeb společnosti, v součastné
době poskytuje registrovanou sociální službu chráněné bydlení již 42
uživatelům (33 žen a 9 mužů).
S cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb byla v roce 2011 zahájena realizace projektu Vzdělávání pracovníků Dolmen, o. p. s.
a zavádění nástrojů pro řízení
efektivity poskytovaných služeb.
Mezi další činnosti společnosti
patří také podpora přechodu uživatelů pobytových služeb do služeb chráněného bydlení, vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu
chráněné bydlení formou kurzů,
seminářů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Společnost má záměr poskytovat poradenství rodinám
s dětmi a dospělým lidem s mentálním postižením.
rp
Kontakt:

DOLMEN, O. P. S.
AGENTURA PRO
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Lužická 920/7
460 01 Liberec I - Staré město
tel.: +420 485 107 063
email:
dolmen.liberec@seznam.cz
www.dolmen-liberec.cz

listopad 2011

SOCIÁLKA – zpravodaj o sociální oblasti LK

PERSONAM

I N T E L I G E N T N Í M A N A G E M E N T CO N S U LT I N G

Personam s. r. o. se od roku 2007 specializuje na management consulting a poradenství v oblasti
informačních technologií a procesního řízení. Dále se věnuje konzultační a poradenské činnosti v oblasti
vyhledávání vhodných řešení a strategických spojení, poskytuje školení v oblasti řízení lidských zdrojů
a rozvoje osobnosti.
Společnost dodržuje zásady etického kodexu, nabízí profesionální a individuální přístup ke svým klientům.
Personam s. r. o., Žilkova 16, 621 00 Brno, telefon: +420 736 483 716, e-mail: slanina@personam.cz
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DIAKONIE DUBÁ SE OD LÉTA MŮŽE CHLUBIT NOVĚ
REKONSTRUOVANÝM CENTREM SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Dubá – Diakonie Dubá v létě letošního roku otevřela své nově rekonstruované prostory pobytové sociální rehabilitace. Nyní je
celý areál plně bezbariérový a zcela přizpůsoben pro potřeby lidí se zdravotním postižením.

Klientům centra nové prostory
usnadňují běžný život

Sociální rehabilitace je formou
aktivní přípravy na budoucí samostatný život. „Právě proto je základním posláním naší služby směřování lidí k nezávislosti, a to buď
ve vlastním bezbariérovém bytě,
rodině či jiném vhodném zařízení, které bude schopné dosaženou

samostatnost nadále podporovat
a rozvíjet,“ vysvětlil Michal Exner,
výkonný ředitel a manažer projektu ROP. Jak dále podotkl, aktivní
přípravu uživatelů na budoucnost
posiluje účast v nejrůznějších nácvikových programech, kurzech
a aktivitách. Doba pobytu v zařízení Centra sociální rehabilitace
je přesně uzpůsobena potřebám
každého žadatele, zpravidla se pohybuje v rozmezí od jednoho do
tří let. Individuálně lze pobyt prodloužit tak, aby byl uživatel plně
připraven na další život. Nabízíme
i kratší pobyt s aktivním nácvikem
potřebných činností.
„Naší cílovou skupinou jsou dospělí lidé ve věku od 18 do 55 let,
jedná se osoby po nejrůznějších
úrazech a nemocech s trvalými
nebo přetrvávajícími zdravotními

následky a lidé s vrozeným tělesným či jiným zdravotním omezením,“ upřesnil Michal Exner. Pro
dosažení cíle pobytu nabízí centrum uživatelům základní nácviky
dovedností (např. nácvik obsluhy
běžných zařízení či nácvik péče
o domácnost). Z výše uvedených
informací je patrné, že náplní pobytu je v první řadě nácvik nejrůznějších situací a schopností, které jsou součástí každodenního života. Ve volném čase je pak možné zapojení do aktivit, které nejen
volný čas vyplní, ale též zpříjemní. Lze využít rehabilitační tělocvičnu vybavenou potřebným nářadím. V letních dnech je k dispozici též bezbariérový bazén a celoročně lze využívat i hydromasážní vanu s hydraulickým zvedákem. Budova centra se nachází ve
středu města Dubá, které je vzdá-

leno dvacet kilometrů od České
Lípy. Dubá leží na rozhraní Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje a nabízí klientům veškeré potřebné zázemí, služby lékaře, poštu, obchody.
„Pokud vás nabídka pobytové sociální rehabilitace zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Každou žádost posoudíme individuálně a nabídneme vhodné řešení,“ vzkázal
závěrem Michal Exner.
rp
Kontakt:

DIAKONIE DUBÁ
Dlouhá 87, 471 41 Dubá
tel.: +420 487 870 051
mobil: +420 739 050 523
e-mail:
diakonie@diakonieduba.cz
www.diakonieduba.cz

VYLUŠTĚTE KŘÍŽOVKU A VYHRAJTE ZAJÍMAVÝ DÁREK!
NOVÁ KŘÍŽOVKA O CENY! VYHRÁVAJÍ VŽDY TŘI
SOUTĚŽÍCÍ SE SPRÁVNOU TAJENKOU!
Správné znění tajenky zašlete nejpozději 29. února 2012
na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2 k rukám Kateřiny Altšmídové nebo na
mail: katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz.
Křížovku z minulého čísla správně vyluštili a výherci se stali:
Miroslav Hozák, Český Dub
Karel Boháč, Liberec
Ivana Procházková, Mimoň

POMUCKY:
ANAA, ET,
NOSS

ZNAČKA
OSMIA

SKOTSKÝ
SLOVENSKY
JÍZDOU
OSTROV
KDO
SOUOSTROVÍ OPOTŘEBOVATI
SHETLANDY

ZASKLENÝ
OTVOR

INU

ZN. PRO
ARCUS

POSVÁTNÝ
ZÁKAZ

LATINSKÁ
SPOJKA

NABÍZECÍ
CITOSLOVCE

PRACOVAT
S PLUHEM

TĚLECVIČNÝ
PRVEK

TAJENKA
OSETÍ

SPZ ČESKÉ
BUDĚJOVICE

KÓD AMER.
DOLARU

SPOJKA

SLONÍ ZUBY

HOSPODAŘSKÁ
BUDOVA

ZKRATKA
UNIE

ZKRT. NAŠÍ
VYS. ŠKOLY

CHEM. ZN.
TELURU

VÝZVA
K TICHU

Gratulujeme!

KOUT
SLOVENSKY
JINAK

ZKRATKA
JEDNOTKY
OBJEMU

TV STANICE

OBALOVÝ
MATERIÁL
POUTA

OPAK NOCI

PRKENNÉ
STROPY
(NÁŘEČNĚ)
TÁTOVA
ČÍNSKÉ
ETNIKUM

CHEM. ZN.
MANGANU

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO
ZNAČKA
ATMOSFÉRY

SEČNÁ
ZBRAŇ

FRANCOUZSKÝ
ATOL

DĚKUJEME ZA ZASLANÉ NÁMĚTY A POSTŘEHY. PŘÍSPĚVKY, KTERÉ NEBYLY
OTIŠTĚNY, BUDOU UVEŘEJNĚNY V NOVÉM VYDÁNÍ. VŠECHNA PRÁVA
K REDAKČNÍM ZMĚNÁM JSOU VYHRAZENA.

ZNAČKA
SÍRY

PLÁTĚNÉ
OBYDLÍ
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