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Už je
nám dvacet

Diecézní charita
pomáhá v Liberci

Člověk nemá umírat
v bolestech a sám

Domov Tereza oslavil své
20. narozeniny

Diecézní charita Litoměřice
se zaměřuje na děti, seniory
i cizince

V únoru se v Liberci konala
konference k hospicové
a paliativní péči
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RADNÍ PETRÁČEK:
KDO ZAPLATÍ REFORMU? MY VŠICHNI!
Liberecký kraj – Reforma sociálního systému se nepovedla a její negativní důsledky dopadají na bedra většiny občanů, kteří se téměř nemají šanci bránit. Těmito slovy můžeme úvodem shrnout zásadní poselství rozhovoru, který tomuto zpravodaji
poskytl Pavel Petráček, člen Rady Libereckého kraje pověřený vedením resortu sociálních věcí.
>> Pokračování na str. 2
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že se vyhodilo pár set milionů a pojede se dál? A kdo na to doplatí? My
všichni. Jako by nestačilo, že už teď
stát přispívá na sociální služby čím
dál méně. Místo vytváření „super
-úřadů“ bych raději uvítal, kdyby
stát spíše více podpořil, a to nejen
ﬁnančně, sociální politiku jednotlivých krajů, obcí a měst, které by
pak s takovou podporou státu mohly lépe a více dohlížet na přerozdělování dávek potřebným a pomáhat
tak těm, kteří to potřebují.

>> Pokračování ze str. 1
Pane radní, probíhající reforma sociálního systému není
každému zcela jasná. Zkuste
srozumitelně popsat, k čemu
vlastně dochází.
V České republice jsme měli do
konce roku 2011 čtyři systémy
sociálních dávek – dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. Dávky státní sociální podpory vyplácel úřad práce
a o ostatních dávkách rozhodovaly obce. Od ledna tohoto roku převzal takzvaný „super-úřad práce“
od obecních úřadů agendu výplaty sociálních dávek. Nově si tak pro
všechny dávky, podpory či příspěvky musí lidé dojít na úřady práce.

To jsou technické potíže,
které se zřejmě podaří v nějakém rozumném čase odstranit. V čem Vám vadí reforma obecně?
Tak například v tom, že na vyplácení dávek na obcích dohlíželi zkušení pracovníci se znalostí místních poměrů. Obce také do rozvoje
sociálních odborů investovaly nemalé peníze. Samozřejmostí byly
bezbariérové přístupy, dostatečné prostory a soukromí při projednávání osobních záležitostí. Vláda
však rozhodla, že dávkový systém
je nevyhovující a musí být od základu změněn. Stát prý umí dávky
vyplácet lépe než obce a kraje. Přes
obrovský odpor krajů a obcí, přes
všechny protesty byly odborné připomínky smeteny ze stolu.

A co je na tom špatně? Proč
tento vývoj vyvolal a vyvolává takový odpor?
Aktuálně je nutné zmínit totální
selhání vedení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ale i ředitelství úřadu práce, který vyústil
v to, že jen díky extrémnímu nasazení pracovníků úřadu práce systém zcela nezkolaboval. Zaměstnancům úřadů práce je nutné poděkovat, nebýt jich, potřební by se
svých dávek zřejmě vůbec nedočkali. Nové počítačové programy nefungují, pracovníky úřadu práce
nikdo včas neproškolil, neproběhlo testovací období.

Možná ale nelze novému systému upřít, že bude úspornější. Centralizace by měla
nějaké zdroje ušetřit.
Ministerstvo práce a sociálních
věcí si od toho sice slibuje úsporu
až 750 milionů korun ročně. Ale
na úkor koho? Především na úkor
občanů. Navíc o uváděných úsporách silně pochybuji. O sociálních
dávkách rozhoduje Úřad práce ČR
na svých kontaktních pracovištích,
ale ve skutečnosti část pracovníků
zůstala sedět na svých původních
pracovištích na obcích. O jednotlivé dávky musí ale stejně občané žádat na různých odděleních, někdy

i v jiných budovách. Původní počítačové systémy byly nahrazeny jinými počítačovými systémy, ale ty
bohužel ještě nejsou funkční. Celý
tento nový systém stál několik desítek milionů korun. Takže jaképak šetření?
Před časem jste říkal, že novinky v sociálním systému
popírají samotný princip reformy veřejné správy. V čem
konkrétně?
Zavedením tohoto systému se ještě
více vzdálily úřady od občanů, což
je v přímém rozporu s reformou
veřejné správy tj. přibližování se
směrem k občanovi. S tím rozhodně nemůžeme souhlasit. A zneužívání sociálních dávek se tím
také rozhodně nezabrání. Nebo
mi snad chce někdo nalhat, že
„superúředníci z Prahy“ dokážou
objektivně na dálku posoudit, kdo
si zaslouží ﬁnanční pomoc a kdo
ne? Jde tedy opět o další nesystémové řešení ze strany vlády.
Jaký vidíte další vývoj. Bude
změna sociálního systému
zastavena? Vrátíme se znovu do stavu, který trval do
31. 12. 2011? Je to vůbec
v této etapě ještě reálně
možné?
Možná vláda uzná, že řešení Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR je nesmyslné. Opět představitelé vládnoucích stran zkonstatují,

Ministerstvo ale stále tvrdí, že až na pár jednotlivostí,
celkově systém dobře šlape.
Ano, reformu provází optimistická
kampaň, do které muselo ministerstvo investovat nemalé ﬁnanční prostředky, z letáků, ze stránek
denního tisku, z portálu ministerstva se na nás usmívají šťastné
mladé rodinky, veselí dělníci ve žlutých přilbách a optimističtí senioři
plní elánu. Všem se díky reformě
„konečně skvěle žije“. Je to smutné, když zároveň na veřejnost stále
častěji pronikají zprávy, jaká je realita, a to chaos, zmatek, naštvaní
lidé v nekonečných frontách. Navíc
se zcela nedávno objevila šokující informace o vracení neoprávněně přijatých dávek. Stalo se, že někteří lidé dostali dávky třeba hned
třikrát, což se za žádnou cenu nemůže stát. Je to bezesporu mrhání
peněz ze strany ministerstva. Každým rokem dostáváme od státu
čím dál tím méně peněz na sociální
služby, prý kvůli šetření. Pak se dozvíte, že ministerstvo takto plýtvá
s penězi a nemá ani přehled o tom,
komu a kolik vyplatilo. Což je velmi smutné.
V čem je to šokující? Když
někdo omylem obdržel peníze, je přece logické, že je
zase vrátí.
No tímto způsobem tento velký
malér zlehčuje ministerstvo. Chtěl
bych ale upozornit, že poskytování
sociálních dávek upravují zákony,
ve kterých je jednoznačně stanoven postup poskytování sociálních
dávek, ale také způsob, kdy může
úřad občanovi vyčíslit přeplatek.
Občan musí peníze úřadu vrátit
pouze tehdy, pokud neoprávněnou
výplatu dávky zavinil.
rp
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NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA
POMÁHAJÍ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
V rámci projektu IP 1 – Služby sociální prevence Vám představíme NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ
CENTRA. Posláním těchto center je pomáhat v běžném životě
těm, kteří to potřebují. Mohou to
být lidé bez domova, osoby po výkonu trestu či dospívající při odchodu z dětských domovů.
Umět pomáhat lidem, kteří se
dostali do nelehké životní situace, a zachovat jim lidskou důstojnost není zcela snadné. Přístup
ke klientům je vždy individuální
a pomocná ruka musí vědět, jak
nejlépe uspokojit nejprve základní životní potřeby jako jsou osobní hygiena či poskytnutí stravy,
ale také nasměrovat klienty do
sociálního, kulturního i ekonomického života, pomoci jim navázat a upevnit kontakt s rodinou. Služby Nízkoprahového

Pracovníci centra při očkování psů

denního centra jsou poskytovány v takovém rozsahu a kvalitě,
jak si je žádá situace a to s ohledem na dobrou dostupnost služby právě pro sociálně vyloučené
nebo ohrožené osoby.
V rámci projektu IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji
reg. č. CZ.1.04./3.1.00/05.00023
realizovaný dle rozhodnutí č. OP
LZZ-ZS-22-12-2009 je podpořena organizace NADĚJE, o.s. jt
Kontakt:

NADĚJE, o. s.
Podhorská 57,
466 01 Jablonec nad Nisou
Valdštejnská 259,
460 01 Liberec
tel.: +420 480 002 637 – 8
e-mail: ndc.liberec@nadeje.cz
www.nadeje.cz

V KRESBÁCH UKÁŽÍ SVOJI BUDOUCNOST
Jestřebí – Prvního února byla v Domově Sluneční dvůr Jestřebí vyhlášena soutěž s názvem „Jak žiji, a jak budu žít“. Klientky domova – ženy s postižením žijící v Domově Sluneční dvůr – výtvarně či fotograﬁcky znázorňovaly, jak vidí svůj život dnes,
ve stávajícím ústavním zařízení na okraji obce, a jak si představují svůj život po přestěhování do malých domácností, které jim
umožní život v přirozeném prostředí.
„Soutěž byla slavnostně vyhodnocena šestého března v Domově Sluneční dvůr. Výstava poté putovala po obcích a městech Českolipska. Svojí pouť pak ukončí vernisáží konanou ve dnech
23. 4. – 30. 4. 2012 v prostorách
Krajského úřadu Libereckého kraje,“ uvedl Pavel Kos, ředitel pořádajícího Domova Sluneční dvůr.
Při příležitosti prvního dne vernisáže proběhne slavnostní
ukončení celého projektu, kterého se zúčastní také významní

představitelé odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Libereckého kraje. Dále svoji účast přislíbili zástupci Národního centra podpory transformace sociálních služeb, konkrétně zástupce
hlavního řešitele projektu Podpora transformace sociálních
služeb Mgr. Tereza Kloučková
a samozřejmě zástupci zařízení
Domova Sluneční dvůr.
„Chtěli bychom na vernisáž, které je zároveň ukončením projektu, pozvat nejširší veřejnost. Akce

se uskuteční 23. dubna od 10 hodin ve vstupní hale Krajského
úřadu Libereckého kraje. Chápeme to jako jedinečnou možnost
prezentovat změny, kterým v našem domově dochází v důsledku
probíhající transformace sociálních služeb,“ upozornil závěrem
Pavel Kos.
Domov Sluneční dvůr je jedním
ze dvou zařízení v Libereckém
kreji, které bylo zařazeno do celorepublikového procesu transformace sociálních služeb. Jeho

smyslem je vyvést klienty ze stávajícíh velkých domovů o mnoha desítkách obyvatel, do menších domků, respektive chráněných bytů.
rp
Kontakt:

DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR,
příspěvková organizace
Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí,
tel.: +420 487 714 925
e-mail:
domovslunecnidvur@seznam.cz
www.domovslunecnidvur.cz
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FACEBOOK NEPATŘÍ JEN MLADÝM
Český Dub – Fenoménem posledních let je celosvětová sociální síť facebook.com. S nadsázkou se říká, že kdo nemá svůj proﬁl
na facebooku, ten neexistuje. Pokud je to pravda, tak Domov důchodců Český Dub existuje. Svůj proﬁl má totiž tento poskytovatel sociálních služeb již déle než půl roku.
tuálnost, novinky na proﬁl lze dát
snadno, a to nejen z počítače, ale
třeba i prostřednictvím mobilního telefonu,“ upozorňuje Pochop. Další výhodou je možnost
komunikace. „Návštěvník proﬁlu
zde může nechat svůj vzkaz, komentář či otázku,“ upřesnil ředitel domova.

„Snažíme se, aby se o nás vědělo.
Vedle klasických webových stránek www.ddceskydub.cz jsme se
tedy rozhodli vytvořit svůj proﬁl
i na facebooku,“ říká Radim Po-

chop, ředitel českodubského domova důchodců. Podle jeho slov
má proﬁl oproti běžným webovým stránkám několik nesporných výhod. „Především jde o ak-

Na proﬁlu nalezne jeho návštěvník základní informace o domově, například přesnou adresu,
provozní dobu zařízení a potřebné kontakty. Pravidelně jsou uveřejňovány fotograﬁe z kulturních
a společenských akcí pořádaných
pro obyvatele domova. Nechybí
ani krátké propagační video.

Cesta na proﬁl domova na globální sociální síti je snadná. „Ikona
facebooku je přímo na našich oﬁciálních webových stránkách, stačí na ni jen kliknout. Další možnost mají přímo uživatelé facebooku, do vyhledavače dají název naší
organizace. K proﬁlu zájemce navede i většina běžných internetových vyhledavačů,“ vysvětlil Radim Pochop.
Domov důchodců Český Dub je
příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Poskytuje dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.
V obou službách domov nabízí
celkem sto míst.
rp

V PLÁNOVÁNÍ SLUŽEB MOHOU POKRAČOVAT
Liberecký kraj – Liberecký kraj získal ﬁnanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
v celkové výši 11 516 270,00 Kč na realizaci individuálního projektu IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování
sociálních služeb v Libereckém kraji“.
Dvouletý projekt je rozložen na
období od října 2011 do září 2013
a je realizován v rámci oddělení projektů a střednědobého plánování na odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Libereckého
kraje. Bližší informace o projektu
poskytla pro Sociálku Pavla Žabková, manažerka projektu
Co je hlavním cílem projektu?
P. Žabková: Stěžejním cílem projektu je zpracování kvalitního
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji pro období 2014 – 2017. Další aktivity projektu se zaměřují na
upřesnění parametrů základní
sítě sociálních služeb v LK; upevnění procesů plánování v území
a monitoringu komunitních plánů a rozšíření databáze Datového
centra sociálních služeb v LK.

Jak zajistíte přípravné práce na konečném plánu? Kdo
bude komunikovat s lidmi
v terénu, kdo osloví zástupce obcí a spolků?
Celý proces je realizován podle zásad komunitního plánování. V našem kraji máme funkční Krajskou
koordinační strukturu, jejíž manažerkou je Bc. Kateřina Tomínová,
a v této struktuře dochází k diskutování potřeb území a k projednávání všech zásadních dokumentů. Nedílnou součástí struktury jsou díky
projektu také územní koordinátoři,
kteří zajišťují podporu prohloubení a upevnění probíhajících procesů komunitního plánování a podílejí
se významnou měrou na střednědobém plánování Libereckého kraje.
Můžeme uvést konkrétní osoby a jim přidělené regiony?

Samozřejmě. Jedná se o tyto kolegy: Českolipsko má na starosti
Miloš Kupec, Frýdlantsko a Hrádecko-Chrastavsko spadá do
kompetence Lenky Porubské. Petra Feixová komunikuje v lokalitě Liberecka; Jablonecko a Tanvaldsko má na starosti Žaneta
Fišerová. Novoborsko bylo přiděleno Ivě Frömmelové, Turnovsko
a Železnobrodsko zajišťuje Jana
Maříková a Iva Kosová se stará
o zbývající regiony Semilska a Jilemnicka.
Můžeme závěrem popsat, co
reálného bychom měli mít
k dispozici až projekt bude
ukončen?
Půjde o naprosto konkrétní výstupy. Prvním bude nový Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, dále klíč ﬁnanco-

vání sociálních služeb v LK. Zpracováno bude rovněž šest analýz
potřebnosti vybraných sociálních
služeb pro vybrané cílové skupiny,
aktualizovaná Krajská metodická příručka plánování sociálních
služeb v LK, sedm akčních plánů
ke komunitním plánům obcí a tři
nové moduly do Datového centra
sociálních služeb v LK.
Napadá Vás ještě něco, co
jsme opomenuli zmínit?
Asi bych měla upozornit na to,
že výstupy budou mimo jiné reagovat na očekávané změny v systému ﬁnancování sociálních služeb ze strany státu a na výstupy z projektu MPSV ČR „Podpora procesů v sociálních službách“.
Více informací naleznou případní zájemci na webových stránkách
http://ip3.kraj-lbc.cz .
rp
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CHUDÍ LIDÉ VE FRÝDLANTU
VOLAJÍ PO LEVNÉM BYDLENÍ
Frýdlantsko – O levné bydlení v podobě startovacích bytů či sociální ubytovny mají zájem lidé s nízkými příjmy na Frýdlantsku.
Pomocí anket a dotazníků to zjistila expertní skupina místního komunitního plánování. Zástupci měst, Krajského úřadu Libereckého kraje a organizací poskytujících sociální služby, kteří byli do zjišťování zapojeni, nyní odevzdali sebraná data.
„Například na internetové stránky města jsme umístili anketu, zda
lidé mají zájem o různé typy sociálního bydlení. Odpovědělo nám
přes sto padesát lidí a povětšinou
byli našemu záměru nakloněni,“
uvedla vedoucí odboru kanceláře
úřadu Města Frýdlant Alena Švejdová.
Kladné ohlasy na záměr zřídit levné ubytování zaznamenali také terénní pracovníci sociální prevence a drogového programu sdružení Most k naději, kteří od června dávali k vyplnění dotazníky
svým klientům. „Dotazovaní projevili zájem především o startovací
byty, kde by mohli žít s celou rodi-

nou. Jednotlivcům by stačila i ubytovna, za níž jsou schopni a ochotni zaplatit částku okolo dvou tisíc
korun,“ uvedla za Most k naději
Šárka Jirošová.
Podobně vidí situaci místostarostka Nového Města pod Smrkem Radoslava Źáková, která se
rovněž angažuje v získávání informací. „Absence volných startovacích bytů je problém celého
výběžku. U nás jsou nyní všechny obsazené, a co se týče jiných
měst a obcí, je situace dost podobná. Snad jen v Pertolticích je nyní
sedm volných bytů,“ uvedla Žáková. Podle ní však může být pro
mnohé nízkopříjmové rodiny pro-

blém dosáhnout i na tyto byty, jelikož je zde nutné zaplatit kauci ve
výši tří měsíčních nájmů. „Mnozí
lidé sice mají na samotné placení
nájemného, ale kauci dohromady
nedají, aniž by se zadlužili. Taková služba pro ně pak není žádným
řešením,“ dodala.
Kromě bezmála 40 malometrážních startovacích bytů je v Novém
Městě takřka neustále zaplněná
místní ubytovna. I o tomto typu
ubytování expertní skupina velmi vážně uvažuje. Podle odborné
koordinátorky Územní řídící skupiny krajského úřadu Lenky Porubské v regionu chybí také byty
zvláštního určení (tj. byty, kde je

poskytována pečovatelská služba). Kapacity toho frýdlantského nedostačují poptávce a mnozí lidé, kteří by o něj měli zájem,
pobývají na LDN frýdlantské nemocnice.
Podrobnější informace o potřebách ubytování a stávající situaci
vzniknou v průběhu září na základě sebraných analýzy dat. Tu má
na starosti Jana Pokorná z Centra
pro podporu rozvoje společnosti
zastoupené (CEPROS). Expertní skupina pak bude projednávat
stanovení prioritního typu požadovaného ubytování.
Bc. Pavel Pech
terénní pracovník Mostu k naději o. s.

ANKETA „O NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH LIBERECKÉHO KRAJE“
Resort sociálních věcí Libereckého kraje vyhlašuje
1. ročník ankety „O nejlepšího pracovníka v sociálních
službách Libereckého kraje“.
Pokud byste se ankety rádi zúčastnili, přihlaste Vámi
vybraného pracovníka sociálních služeb. Ten díky
Vám může získat titul „Nejlepší pracovník v sociálních
službách“.

ANKETNÍ LÍSTEK
Jméno a příjmení nominovaného pracovníka sociálních služeb:

Organizace pracovníka:

Důvod nominace pracovníka do ankety:
Vyplněný anketní lístek zašlete nejpozději do 31. května
2012 na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje,
Alexandra Stránská, U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80.

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:

Telefon:
Datum:

Podpis:
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UŽ JE NÁM DVACET!
dodnes. Vzpomněla ředitelku zakladatelku Evu Kousalovu, bez
níž by TEREZA nevznikla. TEREZU podporovali zřizovatelé, které
v průběhu let měla. MěÚ a OÚ Semily. V roce 2003 se zřizovatelem
TEREZY stává Liberecký kraj.
Současný radní za sociální resort Pavel Petráček se též zúčastnil slavnosti. Paní ředitelka Vojtíšková poděkovala i všem minulým
a současným zaměstnancům, klientům a jejich zákonným zástupcům. Dík patří i všem organizacím
a lékařům, kteří s námi ku prospěchu klientů spolupracují.

Klienti Domova Tereza při oslavě

Tedy TEREZE. Našemu zařízení. Patřičně jsme to oslavili. Dopoledne přicházely návštěvy – bývalí klinti a zaměstnanci. Po obědě jsme se přesunuli do Sportovního centra v Semilech. V úvodu

slavnostního shromáždění naše
paní ředitelka připomněla, že za
dvacet let trvání TEREZA získala
dobré jméno. Dík za to patří všem,
kteří ji v celé její historii provázeli a podporovali, kteří ji pomáhají

Následovalo promítání obrazové prezentace TEREZY. Na snímcích před dvaceti lety a dnes bylo
vidět, jak TEREZA rostla a krásněla. Co nového vzniklo v jednotlivých letech. Jak vyrostli naši klienti. Někteří z nich jsou tu od začátku, a i ti, kteří ukončili pobyt,
s námi rádi udržují kontakt.
Oslavovat s námi přijela i zpěvačka Heidi Janků. Nejenže nám
krásně zazpívala, ale i roztančila
a rozezpívala klienty.

I naši klienti předvedli své vystoupení. Po něm nás všechny rozhýbala živá diskotéka, která se protáhla až do 18 hodin. Na celé odpoledne bylo přichystáno i občerstvení ze švédských stolů.
Ještě je třeba poděkovat naší současné paní ředitelce, Bc. Marii
Vojtíškové. Od roku 1998, kdy nastoupila do TEREZY se o ni obětavě stará. Velký dík i všem, kteří
přišli s námi oslavit 20 let rozvoje
naší TEREZY a popřát jí všechno
dobré do dalších let.
Život jde dál. Tak jsme do dalšího
roku vykročili účastí na Dopravně edukativní kampani, kterou
pořádal Liberecký krajk. Akci
zahajovali Pavel Petráček, člen
rady kraje pověřený vedením resortu sociálních věcí a Martin
Sepp, náměstek hejtmana pro
resort dopravy.
Naši prezentaci, průběh slavnosti i další akce je možno vidět na
stránkách www.domovtereza.cz

Došlo do redakce:

LÉTO V ROZKVETLÉ
ZAHRADĚ DOMOVA
Náš Domov se nalézá v malebném prostředí Krkonoš. Uprostřed krásné přírody můžeme
trávit teplé letní dny na čerstvém
vzduchu. Rádi chodíme na dvorek a na zahradu rozkvetlou růžemi, jiřinami, afrikány a mnoha jinými květinami, kde máme
altánky poskytující příjemný stín
nebo ochranu před letními deštíky. V nich si posedíme sami nebo
s návštěvami, ale často také pracujeme. Jen tak pro radost a každý podle svých schopností háčkujeme, malujeme, stříháme,
tkáme různé koberečky, vyrábíme ruční papír a z něho drobné

suvenýry, pleteme košíky z pedigu a vyrábíme mnoho jiných
ozdůbek. Při práci si povídáme
nebo posloucháme hudbu. Někdy nám přijede zahrát i živá dechovka a při tom si pochutnáváme na krkonošských sejkorách
pečených na speciálních kamnech. Jednou týdně máme kavárnu, kdy si pro změnu pochutnáváme na kávě, zákuscích nebo
pohárech. V části zahrady máme
ohniště pro vlastnoruční opékání buřtů.
Miloslava Holubcová
obyvatelka Domova důchodců
Rokytnice nad Jizerou

VELIKONOÿNÍ
PRODEJNÍ TRHY
I letos se na Krajském úĢadu Libereckého kraje
uskuteĀní tradiĀní prodejní VelikonoĀní trhy.
4. dubna se otevĢe Multimediální sál v budovĒ
„C“, který bude veĢejnosti pĢístupný
od 10.00 do 14.00 hod. K prohlédnutí i koupi
bude spousta zajímavých výrobkĪ pĢímo
ze zaĢízení sociálních služeb Libereckého kraje.
Jste srdeĀnĒ zváni!
TĒšíme se na Vás!

rp
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SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNÍKY JE
PRO DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ
PASEKY VELKÝM PŘÍNOSEM
Jablonecké Paseky – Dobrovolnictví jako veřejně prospěšnou činnost chápeme jako ochotu člověka dát část svého času a sil
ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti, někdy i částečné řešení problému nezaměstnanosti. Takové pocity a zkušenosti získávají díky svému dobrovolnictví také
v Jabloneckých Pasekách.
dobrovolníky vzdělávané průběžně a je potěšující, že právě letos,
v rámci Evropského roku dobrovolnictví, se podařilo získat od
Městského úřadu Jablonec nad
Nisou ﬁnanční příspěvek ve výši
10 000 Kč určený právě na vzdělávání dobrovolníků.
První školení proběhlo v květnu
loňského roku a další dvě pak na
podzim. Témata byla volena tak,
aby oslovila a dobrovolníci z nich
mohli čerpat při své práci. Představeny byly návody, jak pečovat
o vlastní osobu a předejít syndromu
vyhoření, který je v pomáhajících
profesích reálným nebezpečím.

Počátek dobrovolnické činnosti v Domově důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
(dále jen domov) se datuje od roku
2003. Tehdy získal domov první
dobrovolníky a je krásné, že část
z nich zde pracuje i dnes. Nejčastěji jsou dobrovolníci společníky klientů, pomáhají při kulturních akcích nebo výletech. V minulých letech dokonce dva z nich obdrželi
cenu Křesadlo, která je oceněním
jejich celoroční náročné práce.
V současné době eviduje domov devět osob, které na základě

smlouvy poskytují dobrovolnické
služby. Jejich práce spočívá především v návštěvách klientů, povídání s nimi, předčítání denního tisku nebo knih a doprovodech
na vycházky. Dva z dobrovolníků
mají speciálně vycvičené psy pro
canisterapii.
Každý dobrovolník musí projít vstupním pohovorem, při kterém se zjišťuje jeho motivace, očekávání, zájmy a v neposlední řadě
také to, jak může být klientům prospěšný, kolik času je ochotný věnovat a zároveň je informován o cí-

lech a poslání organizace, právech
a povinnostech dobrovolníka.
Pokud se zájemce o dobrovolnictví
rozhodne v zařízení pracovat, dále
se seznamuje s provozem zařízení,
domácím řádem, zásadami komunikace se seniory, bezpečnostními
předpisy a získává další potřebné
informace pro svou činnost. Až po
tomto vstupním proškolení uzavírá se zařízením Dohodu o dobrovolnické činnosti.
Aby bylo dobrovolnictví opravdu
přínosem, potřebuje mít domov

Součástí vzdělávání dobrovolníků jsou i pravidelná setkání, kde
mají možnost si vyměnit své zkušenosti. Neméně zajímavými jsou
také neformální setkání s vedením zařízení, kdy vzniká prostor
pro ocenění a poděkování, a také
pro poskytnutí zpětné vazby od
lidí, kteří jsou nezávislými pozorovateli na půdě zařízení sociálních služeb. Tato setkání bývají
zpravidla dvakrát ročně a dobrovolníci se účastní velmi rádi.
Bc. Šárka Petříčková
sociální pracovnice

Kontakt:

DOMOV DŮCHODCŮ
JABLONECKÉ PASEKY
příspěvková organizace
Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 312 500
e-mail: reditel@dd-jablonec.cz
www.dd-jablonec.cz
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DIECÉZNÍ CHARITA POMÁHÁ I V LIBERCI
Liberec – Diecézní Charita Litoměřice působí jak v ČR, tak v zahraničí. Zaměřuje se na děti, seniory, cizince, radí v oblasti zadlužení a provozuje Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu (CHOPS). Jedna z nich pomáhá potřebným právě v Liberci.
ní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy či
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelka při ošetření klientky

Pečovatelská – sociální služba
(dále jen PS) se snaží zabezpečit
bio-psycho-socio-spirituální potřeby klientů přímo v jejich domácnostech. Jejím posláním je
poskytovat pomoc osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Rozšiřováním spektra sociálních
služeb podle konkrétních a indi-

viduálních požadavků občanů na
péči a podle stupně postižení se
středisko snaží o to, aby lidé mohli co nejdéle setrvat ve svém vlastním sociálním prostředí. Jedná se
o komplex služeb, které jsou přesně deﬁnovány v ceníku PS a jsou
poskytovány podle individuálních
potřeb. Mezi poskytované služby patří např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

Hlavními cíli PS je podporovat
a zachovávat soběstačnost klienta v jeho přirozeném prostředí.
Nabídnout pomoc žít tak nezávisle, jak to je dovoluje zdravotní stav
daného klienta. Neméně důležitým úkolem je pomoci zachovat
kontakt se společenským prostředím, tj. s okolím, rodinou a přáteli.
Samozřejmě veškerá pomoc a nabízené služby respektují plně etické principy, jako je právo na důstojnou péči, právo na svá vlastní
rozhodnutí a svobodnou volbu.
Mezi nabízené služby patří také
zdravotní domácí ošetřovatelská péče, která je orientována na
podporu a udržení zdraví a prevenci nemocí. Tato péče je orientována na osoby s chronickým
onemocněním, dlouhodobě nemocné, lidi po úrazech a pacien-

ty v terminálním stadiu. Hlavní
prioritou je zlepšit nebo udržet
zdravotní stav klienta. Služba je
poskytována v rozsahu 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Patří k ní
např. péče o diabetiky – aplikace
inzulínu, zacvičování k aplikaci,
prevence DIA komplikací, kontrola glykémie, péče o permanentní katetry včetně jejich výměny (jen u žen), péče o stomie,
lokální ošetření ran – převazy
defektů, dekubitů a jiných poškození pokožky, rehabilitační
ošetřovatelství, aplikace všech
forem léčiv, infusní terapie, odběry biologického materiálu, paliativní péče o klienty v terminálním stadiu.
jt
Kontakt:

DIECÉZNÍ CHARITA
LITOMĚŘICE
Dómské náměstí 10, Litoměřice
tel.: +420 416 731 452
e-mail: dchltm@dchltm.cz
www.dchltm.cz

ANDĚL STRÁŽNÝ OCHRÁNÍ POMOCÍ SVÝCH GSM KŘÍDEL
Liberecký kraj – Mobilní síť GSM se má v Libereckém kraji stát ochranou náručí pro seniory. Umožní to projekt Anděl strážný, který provozuje společnost HENIG-security servis, s. r. o. Česká Lípa. Slučuje v sobě mobilní tísňovou péči s terénní sociální službou.
„Nabízíme dvě varianty řešení – mobilní a domácí komplexní asistenci. Mobilní je vhodná zejména pro aktivní seniory. Jedná se o speciální zařízení v podobě malé krabičky s tísňovým tlačítkem a GSM lokalizací polohy. Tento systém je ve svém oboru technologickou špičkou,“ uvedla Martina
Hebelková, jednatelka společnosti HENIG-security servis, které je
zároveň i autorkou projektu. Podle jejích slov se díky systému mohou staří či handicapovaní lidé volně pohybovat, aniž by rodina měla
obavy o jejich bezpečí, pokud třeba trpí Alzheimerovou chorobou
či v případě náhlého srdečního selhání. „Krabička dokonce rozpozná pád člověka na základě jeho nehybnosti,“ dodala Hebelková.

Druhou variantou projektu je
domácí asistenční služba. Ta je
vhodná pro seniory, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav, tráví většinu svého času doma. „Pomocí moderního bezdrátového osobního systému dokážeme
monitorovat pohyb člověka, pokud ho přepadnou náhlé zdravotní potíže, upadne, nemůže vstát,
je ohrožen na životě a nemůže si
sám přivolat pomoc,“ upřesnila Martina Hebelková. Služba
funguje na stisk tísňového tlačítka, které seniora okamžitě spojí s dispečinkem Anděla strážného. Hovor na straně uživatele
probíhá přes hlasitý odposlech,
tedy i v momentě, kdy se nemůže
dostat k telefonu. Operátor dispečinku zjistí, jakou formu po-

moci volající potřebuje a dále dle
toho jedná. Podle potřeby kontaktuje například sousedy, nebo
v případě nutnosti záchrannou
službu.
Moderní službě fandí i zdravotníci. „Jedná se o přínos v oblasti péče
o seniory. Především tehdy, pokud
se systém nastaví tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám
v případě bezprostředního ohrožení života,“ konstatoval Stanislav
Mackovík, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Přínosem je podle jeho
slov i možnost lokalizace ohroženého člověka v terénu pomocí
GSM systému. „To nám usnadní
práci v případě, když člověk v ohrožení života nedokáže přesně udat

místo, kde se nachází,“ dodal ředitel záchranné služby.
Nápad na zprovoznění Anděla
strážného přinesl sám život. „Stále víc mých známých musí řešit
problém, jak se o své rodiče ve vysokém stáří postarat, jak zabezpečit jejich bezpečí, když jsou v práci nebo daleko od jejich domova,“
svěřila se Martina Hebelková.
Služba Anděl strážný je zpoplatněná. Měsíční paušál se pohybuje od 275 do 550 korun. Dražší je
pořízení vstupního zařízení, jehož pořizovací cena je 4 800 korun. „Snažíme se hledat cesty, například granty, jak systém pro uživatele zlevnit,“ slíbila závěrem autorka projektu.
rp
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Došlo do redakce:

VYSOKÁ NEZAMĚSTNANOST JE JAKO NEMOC
Liberecký kraj – Před zahájením své praxe v Rytmus Liberec, o. p. s. – agentuře pro podporované zaměstnávání, jsem svou
pozornost soustředila na lidi bez domova. Vědoma si obtížné práce s těmito lidmi, jsem sama v sobě a při diskuzích s přáteli hledala cesty, jak by je bylo možné integrovat a navrátit je zpět do společnosti.
Pocházím z Jablonce nad Nisou,
což je město, které je dostatečně
velké na to, aby zde žili lidé bez domova a dostatečně malé, abyste se
znali. Tak jako já. Často jsem měla
možnost sledovat jejich osud na
ulici od úplných začátků, když do
toho „spadli“. To ještě byli upravení, čistí, „normálně“ žijící lidé.
Po čase je život na ulici úplně srazil k zemi, propadli alkoholu, důsledkem čehož tělesně i psychicky chřadli, až se úplně uzavřeli do
svých izolovaných světů.
Mé ukotvování v realitě procházelo třemi základními fázemi
od “idealismu nejvyššího”, tedy
z představy vybudování podniku pro bezdomovce, kde budou
moci pracovat, a tím si zároveň
vydělávat na poskytované služby. Z této představy jsem přešla k “idealismu prostřednímu”,
která zahrnovala vytvoření internetové platformy, obsahující na-

bídky a poptávky práce pro lidi
bez domova v dané lokalitě. Nakonec jsem zakotvila u ”idealismu ve zdravé míře”, neboli u životaschopného programu pro
lidi, jež je potřebné integrovat do
většinové společnosti.
Odtud byl už jen malý krůček
k tomu, abych nastoupila na praxi do organizace Rytmus Liberec,
o. p. s., která poskytuje sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání. Nutno však podotknout, že tato služba není určena v první řadě lidem bez domova, ale lidem zdravotně znevýhodněným. Společným prvkem mých
předchozích úvah je začleňování (čili integrace) občanů ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím trhu práce.
Služba podporovaného zaměstnávání se však v mnohých ohledech liší, a to nejen od mých po-

čátečních představ, ale i od ostatních sociálních služeb. Je preventivním nástrojem sociálního
vyloučení, jímž jsou lidé se zdravotním znevýhodněním ohroženi. Dále je zdrojem individuální
seberealizace uživatelů. Ti se zde
prostřednictvím rozvoje svých
dovedností stávají ekonomicky
soběstačnými. Na počátku samotného procesu sociální rehabilitace stojí rozhodnutí a vůle
samotného uživatele – aktivně
se podílet na rozvoji svých dovedností a začlenit se na otevřený trh práce. Opomenout nelze
ani přínos pro celou společnost.
A to i z čistě ekonomického pohledu, kdy uživatelé díky samotné účasti na pracovním procesu
svými odvody z mezd plní státní
rozpočet, stejně jako zdraví občané. Nejsou tedy jen pasivními
příjemci sociálních služeb. Dalším neméně důležitým prvkem
služby je oslovování, spolupráce

a podpora zaměstnavatelů, kteří
disponují potřebnými pracovními místy pro uživatele.
Zdravá ﬁrma nemůže existovat
v nemocném městě, čímž by město s vysokým počtem nezaměstnaných zdravotně znevýhodněných,
či lidí bez domova rozhodně bylo.
Služba podporovaného zaměstnávání se může jevit jako vysoce
konﬂiktní pole v pozitivním slova
smyslu, kde se setkává hned několik perspektiv všech zúčastněných, jako jsou uživatelé, zaměstnavatelé, státní a nestátní organizace. Agentury podporovaného
zaměstnávání pak mezi nimi vytváří spojnici a jsou iniciátorem
nových možností pro lidi se znevýhodněním na straně jedné a pro
zaměstnavatele na straně druhé. Jsou potencionálními nositeli
změn dané komunity.
Bc. Veronika Iblová
studentka Karlovy Univerzity

Studentka Veronika Iblová s klientkou
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ČLOVĚK BY NEMĚL UMŘÍT V BOLESTECH A OSAMĚNÍ
Liberecký kraj – V sídle Libereckého kraje se 8. února konala konference o stavu paliativní a hospicové péče určená pro krajské zastupitele a starosty obcí. Na pozvání krajského radního Pavla Petráčka přijely do Liberce na téma paliativní péče přesnášet špičky oboru.
Smyslem konference bylo účastníkům prezentovat informace o současném stavu paliativní a hospicové péče nejen v Libereckém kraj, ale i v celé České republice. Zvláštní akcent byl věnován vzniku samostatného hospice
v Libereckém kraji.
„Přibížil jsem aktuální stav příprav vybudování kamenného hospice pro Liberecký kraj, pro který jsme získali v roce 2011 budovu bývalého Dětského domova v Liberci. Letos probíhá zpracování
projektové dokumentace, samotná
rekonstrukce areálu bude zahájena v druhé polovině roku 2012,“
upřesnil Pavel Petráček (ČSSD),
člen Rady LK pověřený vedením resortu sociálních věcí. Také
upozornil, že podporu hospicové a paliativní péče ze strany Libereckého kraje dokládá od roku
2010 vyhlašováný grantový program G 27. I díky tomu v nemocnicích fungují rodinné pokoje, na
kterých je poskytována paliatvní
péče v důstojných podmínkách.
Provoz zmíněných pokojů zajišťuje Obecně prospěšná společnost
Hospicové péče sv. Zdislavy. „Ved-

le této činnosti se nám, s podporou
Libereckého kraje, daří poskytovat
i terénní paliativní péči přímo v domácnostech potřebných. To považuji za obrovský krok vpřed,“ zdůraznila na konferenci Taťána Janoušková, ředitelka společnosti.
Právě společnost sv. Zdislavy by
měla zajišťovat provoz plánovaného hospice. „Kromě našeho kraje a Karlovarského kraje již
hospice všude mají a všude se o jejich provoz starají neziskové společnosti. Stejnou cestou chceme jít
i u nás. Pochopitelně ﬁnančně musíme zařízení zajistit. Počítáme
s vícezdrojovým ﬁnancováním, kdy
se budou podílet zdravotní pojišťovny, Liberecký kraj a já věřím, že
i obce,“ vysvětlil Pavel Petráček.
Plán na výstavbu hospice podpořil ve své přednášce i Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana Nepomuka v Prachaticích. „Standardem vyspělých zemí je, že na
sto tisíc obyvatel by mělo být pět
hospicových lůžek. Jednoduchým
přepočtem tedy zjišťujeme, že v Libereckém krají chybí minimálně
22 lůžek,“ podotkl Robert Huněš.
Ten také přiblížil samotný smy-

Otevření rodinného pokoje

sl hospicové služby. „Já nás nazývám Jednotkou intenzivní péče
o umírající. Klient hospice musí
mít garantovány tři základní věci:
nebude trpět bolestí, vždy bude zachována jeho lidská důstojnost
a nebude umírat sám,“ shrnul ředitel hospice sv. Jana Nepomuka.
Vznik kamenného hospice podpořil na konferenci také Jiří Bartoš,
přednosta Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec, a.s. a primář oddělění

klinické onkologie. „Již delší dobu
říkám, že dnes se sice snadněji žije,
ale hůře umírá. V péči o umírající
máme co dohánět,“ podotkl Bartoš. Ten také ve svém vystoupení upozornil na významný ekonomický přínos případného kamenného hospice. Je totiž zřejmé, že
náklady na pobyt v tomto zařízení
jsou násobně nižší, než tomu je na
specializovaných špičkových klinických pracovištích. Služby poskytované umírajícímu jsou přitom zcela srovnatelné.
rp
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY OPĚT
BOJUJÍ O PŘEŽITÍ
Na počátku každého kalendářního roku je hodně diskutovaným tématem ﬁnancování sociálních služeb. „I letos bohužel budeme pouze bojovat o přežití, státní dotace se opět snížila“ upozorňuje Pavel Petráček, člen rady kraje pověřený vedením
resortu sociálních věcí.
Jak to s ﬁnancováním sociálních služeb vypadá?
Co se týká ﬁnancování sociálních
služeb ze státního rozpočtu v prosinci 2011 a lednu 2012 proběhlo jednání dotační komise MPSV
k ﬁnancování sociálních služeb.
Pro letošní rok, bohužel, nejsou
výhledy ﬁnancování nikterak veselé. V rámci kapitoly MPSV je
na ﬁnancování sociálních služeb
ve všech krajích vyčleněna částka
6,1 mld., což je s ohledem na neustále se zvyšující ceny energií, změnu sazby DPH a také s ohledem na
ukončení ﬁnancování některých
služeb z evropských peněz částka
naprosto nedostačující.
Co to znamená konkrétně
pro poskytovatele na území
Libereckého kraje?
Liberecký kraj v rámci dotačního řízení požadoval částku
303 mil. Kč, v rámci tzv. směrného

čísla, které určuje MPSV však prozatím byla navržena částka 230
mil. Kč, což je částka o 10 mil. Kč
nižší než byla v roce 2011.
MPSV již zveřejnilo na svých
stránkách výsledky dotačního řízení. K největšímu krácení požadavku jednotlivých poskytovatelů došlo u rezidenčních, tedy pobytových služeb. Jde především o domovy pro seniory, domovy pro osoby se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením. Největšími zřizovateli takovýchto zařízení jsou kraje, dále
pak tyto služby zřizují obce a charitní zařízení.
Jaká je tedy situace u příspěvkových organizací resortu sociálních věcí? Budou
chybět ﬁnanční prostředky
na jejich provoz?
Jak jsem již uvedl, situace není příliš optimistická, předběžný odhad

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2008

chybějících ﬁnančních prostředků
na provoz příspěvkových organizací Libereckého kraje je 50 mil. Kč.
V loňském roce se nám podařilo
v rozpočtu Libereckého kraje najít částku 24 mil. Kč na doﬁnancování provozu příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
a celkově se tedy Liberecký kraj podílel na ﬁnancování provozu příspěvkových organizací částkou
106 mil. Kč, což je cca 22 % z jejich
celkového rozpočtu.
Dochází tak k neustále se snižujícímu objemu ﬁnančních prostředků ze strany státu a ke zvyšování ﬁnančního podílu ze strany kraje. Tuto situaci není možné řešit do
nekonečna. Rozpočet kraje má také
své možnosti a v případě, že by se
nepodařilo nalézt částku na doﬁnancování příspěvkových organizací, byli bychom nuceni zastavit veškeré potřebné investiční akce, omezit provoz některých zařízení či do-

konce uvažovat o jejich uzavření,
což rozhodně není naším cílem.
Podaří se i přes napjatou ﬁnanční situaci zrealizovat nějaké investiční akce?
V rozpočtu Libereckého kraje skutečně chybí ﬁnanční prostředky na
nutné investiční akce příspěvkových organizací. Přesto se daří některé investiční akce realizovat a to
také díky získaným darům. Jako
příklad mohu uvést dar od Nakladatelství UMÚN, nakladatelství
malířů s tělesným postižením, malujících ústy a nohama. V případě
výstavby objektu chráněného bydlení v Hodkovicích nad Mohelkou
jde o dar ve výši 6 mil. Kč. V rozpočtu Libereckého kraje se podařilo
nalézt částku 2,1 mil. Kč. Věřím, že
se podaří tuto akci dokončit a dojde
tak ke zkvalitnění bydlení obyvatel
Domova a Centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou.
rp
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200 995 mil. Kč
118 857 mil. Kč

152 000 mil. Kč

41 650 mil. Kč

204 635 mil. Kč

179 215 mil. Kč
Příspěvek Libereckého kraje

Příspěvek Libereckého kraje

Dotace MPSV

Dotace MPSV

Ostatní zdroje

Ostatní zdroje
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SOUTĚŽ STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL 2012 SE PRÁVĚ ROZJÍŽDÍ!
5. ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel
2012 vyhlašuje v Libereckém kraji Rytmus Liberec,
o. p. s. ve spolupráci s Českou unií pro podporované
zaměstnávání. Letošní ročník se už tradičně koná pod
záštitou Hospodářské komory a člena rady kraje pro
resort sociálních věcí Pavla Petráčka.
Cílem soutěže je ocenit zaměstnavatele, kteří
zaměstnávají osobu se zdravotním znevýhodněním na
volném trhu práce. Vyhlašovatelé soutěže chtějí touto
cestou veřejně podpořit ﬁrmy, které naplňují koncept
společenské odpovědnosti tím, že dávají stejnou
pracovní šanci lidem s postižením.
Znáte zaměstnavatele, který dává stejnou pracovní
šanci všem? Nenechte si to pro sebe a nominujte
svého favorita hned. Nominovat ﬁrmu do soutěže
může kdokoliv. Stačí od 15 února do 31. března 2012
vyplnit nominační list a zaslat ho poštou na adresu
Rytmus Liberec, o. p. s. Palachova 504/7, 460 01 či
nominovat přímo na webových stránkách soutěže
www.stejnasance.cz nebo na www.rytmusliberec.cz.
Vítěze vybere odborná komise. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny veřejně v květnu 2012.

NOMINAČNÍ LIST
*Název nominované ﬁrmy/zaměstnavatele:

*Adresa nominované ﬁrmy/pracoviště – napište
prosím všechny údaje, které znáte:

*Důvod nominace ﬁrmy do soutěže:

Znáte-li některý z následujících údajů, napište ho, prosím (typ postižení,
pracovní pozice či délka pracovního úvazku osoby se zdravotním postižením):

Nominující:
Jméno a příjmení:
*Email:
Adresa:

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

VYLUŠTĚTE KŘÍŽOVKU A VYHRAJTE ZAJÍMAVÝ DÁREK!
NOVÁ KŘÍŽOVKA O CENY! VYHRÁVAJÍ VŽDY TŘI
SOUTĚŽÍCÍ SE SPRÁVNOU TAJENKOU!
Vyluštěnou tajenku zašlete nejpozději do 31. května 2012
na adresu:Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2 k rukám Kateřiny Altšmídové nebo na
e-mail:katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz

POMŮCKY:
ÁMIR,
ARIANA,
ASM, ÉR,
TANA

BOBOZAČNÍ
SLABIKA

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

CHEM. ZN.
UHLÍKU

ŘEKA V KENI

ANGLICKY
NETOPÝR

POUZE

CHEM. ZN.
CHLÓRU

ANGLICKY
NAHORU

TAJENKA

NASYCENI

ZKRATKA
NAŠÍ VYSOKÉ
ŠKOLY

CHEM. ZN.
POLONIA

DOJEMNÉ

KÓD
AMERICKÉ
SAMOI

MALÉ S
MLHA
CHEM. ZN.
VODÍKU
NEDÁVNO

Výherci minulé křížovky se stali:
Jarmila Havrdová, Slaná u Semily
Zdeněk Šimek, Chrastava
Květoslava Morávková, Liberec

DÍL

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

ZKRATKA AIR
FRANCE

ROD
TROPISKÝCH
MRAVENCŮ

ZKRATKA
MEGATUNA

ČÍSLOVKA
ČÁST VOZU

NÁZEV
PÍSMENE

LIBYJSKÝ
MYS

RODOVÝ
SVAZ

DOVEDNOST

Gratulujeme!

SPZ LIPTOV.
MIKULÁŠ

SLADOVNICKÝ
TOVARIŠ

CHEM. ZN.
JÓDU

CHEM. ZN.
AKTINIA

ŘÍMSKÝCH
2552
SPZ NITRA
CHEM. ZN.
RÁDIA

VYSOKÉ
NAPĚTÍ

PLANETKA

BÝVALÝ RUSKÝ
PANOVNÍK

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

STARÉ
VSTAŽNÉ
ZÁJMENO

JUDŮV SYN
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