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ZPRAVODAJ O SOCIÁLNÍ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE
Dali šanci
znevýhodněným
a mají prestižní ocenění

V Pohodě si podává
ruku mládí se stářím

Skončila soutěž
„Stejná šance“

Svět dospívajících se propojil se
světem seniorů z turnovského
domova důchodců
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Smutná realita
dneška: děti bijí své
staré rodiče!
Byl zaznamenám nárůst
domácího násilí
strana 6

POSTIŽENÉ U NÁS NECHCEME, ZAZNĚLO
Z NĚKTERÝCH OBCÍ NA ČESKOLIPSKU
Liberecký kraj – Proti zdravotně hendikepovaným nic nemáme, ale ať si žijí někde
jinde. U nás je nechceme! Takto lze ve zkratce charakterizovat potíže, které ohrožují
proces transformace sociálních služeb v části Libereckého kraje. O transformaci sociálních služeb, ale i nedorozuměních a problémech s procesem souvisejících hovoří
pro Sociálku Pavel Petráček, radní Libereckého kraje pro resort sociálních věcí.
>> Pokračování na str. 2
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>> Pokračování ze str. 1
Pane radní, nejprve bychom
asi měli vysvětlit, co vlastně
je cílem transformace sociálních služeb. Předpokládejme, že řada občanů nemá
o této problematice větší povědomost.
P. Petráček: Je třeba říci, že transformace není jen záležitostí Libereckého kraje. Jedná se o projekt,
který je zastřešován Ministerstvem
práce a sociálních věcí v celé republice. Podporu, i ﬁnanční, má
rovněž od Evropské Unie. Hlavní
myšlenkou transformace je umožnit lidem s postižením – zejména
mentálním – žít životem, který je
běžný pro jejich vrstevníky. Měly by
tedy zmizet velké ústavy, připomínající (dnes již naštěstí pouze svým
vzhledem) spíše represivní zařízení
a klienti by se měli přestěhovat do
běžných domků, kde by – samozřejmě pod dohledem zkušeného personálu – začali žít příjemnější život.
Upřímně řečeno nechápu,
proč by někdo proti tomuto
záměru protestoval. Přesto
se potíže objevují. Můžete je
popsat?
Bohužel musím konstatovat, že se
realizace projektu opravdu poněkud komplikuje. To samozřejmě
nevadí jenom mně, ale zejména klientům některých zařízení a jejich
pracovníkům. Je nutné říci, že potíže máme jen v případě jednoho zařízení. V našem kraji mají totiž být
transformována tři zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích a Domov
Sluneční dvůr v Jestřebí a Domov
a centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou. Ačkoliv se instituce od
sebe prakticky neliší, vše probíhá
podle plánu pouze v Mařenicích.
Zrušení tamního „domova“ a jeho
nahrazení domky v Novém Boru
a Cvikově je dobře připraveno a neprovázejí ho žádné komplikace.
Jak představitelé obcí zdůvodňují svůj nezájem poskytnout vhodné pozemky?
Oﬁciální zdůvodnění samospráv,
například snížení cen nemovitostí, či velký počet handicapovaných
žen v obci, jsou nejen nekorektní,
ale i zároveň vágní. O tom, jaké

jsou skutečné motivy, se mi nechce příliš spekulovat. Důvody
k otázkám přitom jsou rozhodně
na místě – rozhodnutí obcí totiž
mimořádně komplikuje život dvaapadesáti mentálně postiženým
ženám a jejich ošetřovatelům. Starostové dotyčných obcí nechť mi
tedy prominou, nicméně pár slov
o jejich možných motivech napíši.
Značně by mi přitom ušetřili práci,
kdyby byli upřímní a – třeba mezi
čtyřma očima – mi prozradili své
skutečné motivy. To se dosud nestalo, nicméně mají v tomto ohledu
u mne stále dveře otevřené.
Možná je odpor způsoben
strachem z neznámého.
Možná nedostatkem informací. Vzpomínám si, že před
lety vznikl odpor vůči stavbě
nového domova důchodců
v Liberci. Dnes domov stojí
a stal se přirozenou součástí
tamní komunity.
Při přemýšlení nad současnou neradostnou situací ohledně Jestřebí mě jako první napadl anglický
pojem NIMBY, tedy ze zkratky
volně přeloženo: ne na mém dvorku. „Nimbyista“ je člověk, který
využívá elektřinu, dálnice a všechny výdobytky moderní doby, ale
nechce je mít ve své blízkosti. Takový člověk je toho názoru, že má
být o mentálně postižené důstojně
a kvalitně postaráno. Pouze nechce nic z toho na dohled od svého
domu či bytu a to, že tak zákonitě
musí být dotčen někdo jiný, ho nezajímá. Ví, že hovořit o „dotčení“
obce tím, že v ní žijí mentálně postižení, to je přitom něco, co se ve
slušné společnosti nedělá. To však
neznamená, že se to neděje někde
v soukromí, nebo nad skleničkou.
Takový člověk často zahajuje svoji
řeč pokryteckými slovy: „Nic proti
postiženým, ale…“
Přesto mi přijde neuvěřitelné, že lidé s podobným názorem, získají takovou sílu, aby
mohli projekt zablokovat.
Jak si to vysvětlujete?
Pokud se v obci podobných jedinců
sejde více – nebo i méně, ale jsou
slyšet – je možné, že je starosta
a samospráva vyslechnou a vyjdou
jim vstříc. Zvláště, když vědí, že je
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Vozíčkáři se setkávají i se speciálně vycvičenými rehabilitačními psy

jejich postavení v obci křehké a hlasy těchto „humanistů“ je mohou
v příštích volbách poslat do opozice.
Druhá možnost je pak ještě bizarnější. Je totiž možné, že si v tomto
případě někdo plete péči o mentálně postižené s politickým bojem. Pokud totiž bude o takovém zařízení
rozhodnuto, můžou to vnímat jako
úspěch současné krajské reprezentace. A to se může někomu, ne nutně přímo příslušným starostům,
zajídat. Například proto, že je jeho
strana na krajské úrovni v opozici.
Něco takového se dá shrnout pod
heslo „čím hůře, tím lépe“.
Skutečně si myslíte, že v takto citlivé záležitosti hraje vliv
politika?
Dlouze jsem přemýšlel o dalších
možných motivech, ale žádný rozumný mne nenapadá. Nechce se
mi věřit tomu, že by dotyční radní
a starostové měli osobně něco proti
mentálně postiženým. Nechce se mi
věřit tomu, že jsou zastánci toho,
aby tito lidé žili v nedůstojných podmínkách. Nechce se mi věřit dokonce ani tomu, že oni sami nechtějí,
aby domky pro mentálně postižené
ženy v jejich obci stály. Bohužel
jsem však přesvědčen, že namísto
svého svědomí a lidství podlehli
nesmyslným argumentům a nepodloženým obavám. Nevím jak vy, ale
já bych se s takovým rozhodnutím
srovnával mimořádně obtížně.
Může současná patová situace nějak zásadně ohrozit
projekt transformace?
Samozřejmě, že ano. Tuto věc totiž
nelze bagatelizovat slovy „nebude
v Doksech, bude v České Lípě“.

Odmítnutí vedení obcí skutečně
vážně ohrožuje celý projekt. Pokud
nebude vše podle harmonogramu,
peníze z Bruselu prostě nepřijdou.
Přitom Domov Sluneční dvůr není
něco, čím bychom se mohli v cizině
chlubit – aby nedošlo k nedorozumění, mám na mysli technický stav
a zastaralou koncepci budovy, ne
pracovitý a obětavý personál, kterým se naopak chlubit můžeme.
Nejde však o chlubení v cizině či
o názor Bruselu. O nemocné a seniory se přece staráme proto, že
jsme civilizovaní lidé, ne proto, že
se bojíme pokuty či toho, co řeknou
sousedé!
Možná by odpůrce mohla
inspirovat dobrá praxe ze
zahraničí. Funguje někde
podobný systém, který má
u nás probíhající transformace nastolit?
Ano, inspirací nám jsou například
projekty rezidenčních domovů
v USA, kde fungují již několik desítek let. Nazývají se – pokud to vedení příslušných obcí zajímá – „Miracle house“ a jejich účelem je
nabídnout důstojné, komfortní
bydlení s funkční administrativou
v komunitě, která poskytuje postiženým odpovídající zázemí, kde by
mohli rozvíjet své schopnosti a stát
se platnými a produktivními členy
této komunity. Takové domy jsou
například nedaleko Richmondu
a mnohde jinde. Evropská unie
také již několik let prosazuje
trend „osvobodit“ klienty z ústavů
a umožnit jim život v komunitách.
Je to neoddiskutovatelně správný
směr, který by měl prosazovat každý civilizovaný člověk.
rp
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Z CENTRA ZA KLIENTY JEDOU
AŽ DO JEJICH DOMOVŮ
Českolipsko – Občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočka Česká Lípa, pomáhá rodinám
s dětmi žijícími na Českolipsku a Novoborsku, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci.
„Naše sdružení uspělo v roce 2010
ve veřejné zakázce vypsané Libereckým krajem a získalo díky Individuálnímu projektu IP 1 – Služby
sociální prevence Libereckého
kraje ﬁnanční prostředky na poskytování registrované sociální
služby – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Česká Lípa
a Nový Bor,“ uvedla pracovnice
sdružení Markéta Křivská.
Sociální služba je určena rodinám s dětmi do 26 let věku, které
se dlouhodobě nachází v obtížné životní situaci, kterou rodiče
nedokážou sami bez pomoci
překonat z důvodu materiálních
a ekonomických podmínek života, odlišného životního stylu,
výchovy dětí nebo chybějícího

rodinné zázemí. Cílem sociální
služby je umožnit těmto rodinám
žít normální rodinný život dle jejich představ.
„Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi jsou poskytovány
ambulantně. Zájemci nás mohou
navštívit v Centru pro zdravotně
postižené v České Lípě nebo v novoborském Domě s pečovatelskou
službou v Žižkově ulici v době
ambulantních hodin. Působíme ale i přímo v terénu, zájemce
v tomto případě navštěvujeme
u nich doma, tam, kde bydlí nebo
i v prostředí mimo jejich domov,“
vysvětlila Křivská s tím, že služba je poskytována bezplatně
a lze ji klientům poskytovat
i anonymně.

Součástí sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi je
i psychologická a právní pomoc.
Psychologická pomoc je zaměřena na řešení osobních, vztahových a rodinných problémů,
při potížích dětí s chováním ve
škole a ostatními problémy, které mohou ohrožovat vývoj dítěte,
a právní pomoc je zaměřena na
problematiku občansko-právních, pracovně-právních a majetkoprávních vztahů. V rámci
projektu jsou dále pořádány pobytová setkání dětí se sociálně
aktivizačním programem a další
vzdělávací akce pro odbornou
i laickou veřejnost.
Projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České
republiky. Díky tomuto projektu
je zajištěno ﬁnancování služby od
1. 9. 2010 do 30. 11. 2012.
rp
Kontakt:

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE O.
S., POBOČKA ČESKÁ LÍPA
Konopeova 812,
470 01 Česká Lípa
tel.: +420 487 853 481
Kontaktní osoba:
Mgr. Křivská Markéta
mob.: 734 575 535, e-mail:
czplksas@gmail.com
www.czplk.cz

Společný výlet v přírodě
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I LETOS SE V LIBERECKÉM KRAJI
PŘEDSTAVILY SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Liberec – Letošní již 4. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje uspořádal Krajský úřad Libereckého
kraje pod záštitou člena rady kraje pro resort sociálních věcí Pavla Petráčka opět v Liberci. Svoje služby přijelo veřejnosti představit 60 organizací z celého kraje.

Vystoupení capoeiry sklidilo velký potlesk

Začátkem června bylo v libereckém centru Babylon rušno.
Tak jako každý rok se zde sešli
poskytovatelé sociálních služeb
s laickou i odbornou veřejností,
aby si vyměnili své zkušenosti,
poznatky a představili svoji činnost a plány, jak pomáhat těm,
kteří to nejvíce potřebují. „Musím přiznat, že jsem byl velice
potěšen velkým zájmem jak ze
strany organizací poskytujících
sociální služby, tak i veřejností
o tento obor. Je vidět, že je mezi

námi stále více lidí, kterým osud
těch druhých není zcela lhostejný,“ sdělil Petráček. Dodal, že by
každý měl znát možnosti v této
oblasti a umět tak pomoci svým
blízkým při jejich nemoci či důstojném dožití.
Veletrh tak jako každý rok zpestřil kulturní program, ve kterém
vystoupil Bohuš Matuš, pěvecký
sbor Vrabčáci a další soubory a kapely vystavujících organizací.
jt

DALI ŠANCI ZNEVÝHODNĚNÝM
A MAJÍ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Liberecký kraj – V pěti krajích České republiky skončila soutěž Stejná šance, ta je určena ﬁrmám, které v běžném pracovním
prostředí zaměstnávají lidi se zdravotním znevýhodněním. V Libereckém kraji se letos o ocenění ucházelo celkem 19 zaměstnavatelů. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 15. května. Zaměstnavatelem roku se stala EMBA, spol. s. r. o., na dalších dvou
místech se umístil Restaurant Pizza Speed Jablonec nad Nisou a Jizerské pekárny, spol. s.r.o. – Pekárna Lípa.
Cílem soutěže je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se
zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a pro-

střednictvím příkladů jejich
dobré praxe motivovat ostatní
firmy, aby osoby se znevýhodněním zaměstnávaly. V případě

Slavnostní předání cen vítězům soutěže.

letos oceněných firem se záměr
pořadatelů nepochybně naplnil.
„Tím, že zaměstnávám člověka
s postižením, nemám pocit, že
dělám něco zvláštního. Je to pro
mě zcela přirozené a myslím,
že by to tak mělo být pro všechny slušné lidi,“ uvedl Evžen
Pelikán, ředitel vítězné firmy.
Možnost zapojit se znovu do
běžného pracovního procesu
ocenil i zaměstnanec společnosti EMBA Martin Ulrich: „Jsem
rád, že jsem se mohl vrátit zpět
do normálního života.“
To, že lze zaměstnat i člověka
s těžším zdravotním hendikepem potvrdil i majitel druhé
oceněné společnosti. „V restauraci zaměstnávám člověka se
zrakovým postižením. V některých věcech je sice pomalejší, ale

zas to vynahradí svým přístupem
k zákazníkům. Zatím jsem se nesetkal s negativním ohlasem od
hostů,“ podotkl Martin Lejsek
z Pizzeria restaurantu.
Vyhlašovatelem soutěže v Libereckém kraji je obecně prospěšná
společnost Rytmus Liberec spolu
s Českou Unií pro podporované
zaměstnávání. Záštitu nad soutěží převzal člen rady kraje pro
resort sociálních věcí Pavel Petráček. Nominovat zaměstnavatele
mohl kdokoli vyplněním elektronického nominačního listu nebo
papírového nominačního listu
v období od 15. února do 31. března 2012. V první desítce oceněných zaměstnavatelů se umístil
například i Krajský úřad Libereckého kraje a Jedličkův ústav, příspěvková organizace.
rp
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V POHODĚ SI PODÁVÁ
RUKU MLÁDÍ SE STÁŘÍM
Turnov – Mezigenerační vztahy byly zvoleny jako téma školní práce žáků a žákyň devátých tříd Základní školy 28. října v Turnově. Netradiční úkol alespoň načas propojil svět dospívajících se světem seniorů – obyvatelů turnovského Domova důchodců Pohoda. Všichni zapojení do projektu se shodují na tom, že je tato zkušenost obohatila. Nabízíme trojí pohled – názor pedagožky,
pohled žáků a školy a zprostředkovanou zkušenost obyvatel domova důchodců.

TÉMA ZPOČÁTKU
VZBUZOVALO ROZPAKY
Problematiku
mezigeneračních
vztahů provázely na počátku velké
rozpaky, někdy i zděšení. U většiny
dospíváním lomcujících žáků se ale
nakonec dostaví obdiv a úcta ke stáří a k životu. Mnozí jsou často hluboce zasaženi životními příběhy,
autentickými zážitky z války, poválečných let i života za normalizace.
Ti, kteří si mezigenerační rozhovor,
který je součástí projektu, připravili
se svými blízkými, se často dozvídali skutečnosti, o kterých neměli ani
tušení a odkrývali tak pro sebe vzácnou historii kořenů svého rodu.
Mladá generace je zvyklá spíše
odpovídat na otázky než dotazy
klást. Toto téma jim umožnilo vyměnit role a v tom byl velký přínos
pro všechny zúčastněné, ať již setkání se seniory probíhala doma
nebo v Domově důchodců Pohoda, kde se žákům velmi ochotně
věnovaly sociální pracovnice. Bez
nich by celý projekt nebyl možný.
Je škoda, že se v dnešní době
téma stáří tabuizuje a dozvídáme
se o něm především ve spojení
s ﬁnanční reformou či penzijním
připojištěním. Jistě je to důležité,
ale stárnutí není jen o penězích.
Roztomilost všech mláďat je
daná, ale na dobrém stáří je potřeba pracovat včas.
Hana Brichová,
učitelka ZŠ 28. října Turnov

ZKUŠENOST,
KTERÁ NÁS OBOHATILA
My, žáci devátých tříd jsme se zúčastnili v rámci Rodinné výchovy

Žáci ZŠ 28. října v Turnově na návštěvě v domově důchodců

projektu na zlepšení mezigeneračních vztahů. Součástí tohoto
projektu byl rozhovor s člověkem starším 70 let. Ti z nás, kteří
neměli možnost vést rozhovor
s vlastními příbuznými nebo
známými, využil příležitosti navštívit Domov důchodců Pohoda
v Turnově.
V průběhu dubna a května jsme
navštívili seniory v Pohodě my
a dalších 13 dvojic ze všech devítek. Opravdu mile nás tam přivítali a většina z nás se setkala
s ochotnými a vitálními seniory.
My jsme si povídali s paní Vlastou, ptali jsme se na její život,
zkušenosti, názory na tehdejší
dobu atd. Paní Vlasta nám všem
byla velice sympatická a jsme
rádi, že jsme se s ní mohli seznámit a to nejen proto, že nám toto
setkání pomohlo přiblížit dobu
a život, který byl úplně jiný, než

je ten náš a je nám jisté, že určitě
nebyl jednoduchý. Po tomto rozhovoru jsme utřídili naše získané
odpovědi a připravili jsme si z něj
povídání pro třídu.

si tu spokojeným a poklidným
životem a najednou k nám vešlo
slunce převtělené do úžasných
mladých lidí ze Základní školy
Turnov, ulice 28. října.

Takováto zkušenost je nám k nezaplacení a všem doporučujeme
popovídat si se starší generací
o těchto věcech. Je to neuvěřitelně
prospěšné a je dost možné, že se
dozvíte spoustu nových věcí, na
které během běžného povídaní
jen tak řada nepřijde.

Jejich upřímný zájem, touha po
poznání minulosti a touha dozvědět se, jak že se žilo před šedesáti
lety, v nás probudil vzpomínky.
Vyprávěli jsme o našem mládí,
blízkých lidech, o době, kdy jsme
pracovali, o chvílích volného
času, o výletech. Většina z nás se
shodla na tom, že jsme svůj život
prožili dobře a užitečně a rádi
jsme předali svoje zkušenosti
mladší generaci.

Michaela Svatošová, Jan Láska,
Adam Charvát, 9. třída ZŠ 28. října Turnov

ZÁJEM MLADÝCH LIDÍ
NÁM UDĚLAL RADOST
Jsme obyvatelé Domova důchodců Pohoda. Je nás tu 71 a každý
máme svůj vlastní životní příběh.
Vzpomínky krásné i smutné, zážitky, touhy a zklamání. Žijeme

Setkání s mladými lidmi těší
a hladí na duši. A o to víc, že někteří z nich za námi nepřišli pouze
jednou, ale i opakovaně.
Martina Zemlerová
vedoucí sociální pracovnice
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SMUTNÁ REALITA DNEŠKA:
DĚTI BIJÍ SVÉ STARÉ RODIČE!
Liberecký kraj – Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Liberci zaznamenalo od počátku tohoto roku nárůst uživatelů-seniorů, kteří vyhledají pomoc z důvodu fyzického, ekonomického, psychického či sociální násilí. Alramující je , že
útočníky jsou jejich nejbližší – děti a vnuci.

I přestože násilné osoby vzájemně odlišují různými formami
násilného chování, mají mnohé
společné. Typicky se jedná o syna
či dceru v dospělém věku, kteří
jsou dlouhodobě bez práce. Někteří z domu rodičů nikdy neodešli, jiní se tam po neúspěšném
„vylétnutí“ z hnízda znovu vrátili
pod záminkou „až si najdu práci,
zase se odstěhuju…“ Ale čas plyne
a oni neodcházejí. Nemají práci, chybí prostředky a zjišťují, že
pod rodičovskou střechou je jim
vlastně dobře. Nejenže nepřispívají rodičům na chod domácnosti,
rodiče je dokonce živí – platí účet
za telefon, internet, dopravu. Práce však nepřichází. Jednoho dne
pak můžou rodiče zjistit, že jejich
ﬁnance odčerpává další, nechtěný
člen domácnosti, například alko-

hol či herní automat. Jediný, kdo
pak situace aktivně řeší, jsou zase
rodiče: najdou si třeba ve svém
požehnaném věku brigádu. Není
výjimkou, že 70letá seniorka začne chodit na brigádu.
Další skupinu tvoří zletilí vnuci
nebo vnučky, kteří se na své prarodiče často obrací ve chvíli, kdy
nad nimi jejich rodiče zlomili hůl.
Motivů, proč je prarodiče vezmou
pod svá křídla, je celá řada: neznají všechny okolnosti; věří, že oni
dokážou vnuka usměrnit – mají
přeci víc zkušeností, sami vychovali své děti a násilníci z nich nejsou, trápí je výčitky svědomí, cítí
morální povinnost ad.
Je třeba, aby (pra)rodiče nastavili včas pevná pravidla soužití

(kolik bude vnouče/zletilé dítě
přispívat na společnou domácnost, jak se bude na chodu
domácnosti podílet ad.) Stejný způsob se doporučuje také
v případě násilných incidentů.
Řešit ihned a to nejlépe jasně vyřčeným vymezením: „Takto se ke
mně chovat nebudeš, a jestli se to
ještě bude opakovat, odstěhuješ
se od nás, případně se obrátím
na polici.“ Pokud se i přesto vše
opakuje, je nutné být důsledný
a svá slova dodržet, neboť je vysoce pravděpodobné, že se situace bude zhoršovat.
Pomoc při řešení může nabídnout Intervenční centrum, které
je součástí Centra intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková or-

ganizace a je ﬁnancováno z Evropského sociálního fondu IP1.
Od roku 2007 řešilo více jak 700
případů domácího násilí. Své
služby poskytuje v rámci celého
Libereckého kraje a to na svých
pracovištích v Liberci, České
Lípě, Frýdlantu a Jilemnici.
rp
Kontakt:

CENTRUM
INTERVENČNÍCH
A PSYCHOSOCIÁLNÍCH
SLUŽEB LIBERECKÉHO
KRAJE, P. O.
Tanvaldská 269,
460 11, Liberec 30
tel.: + 420 482 311 632
+ 420 723 248 343
e-mail: info@cipslk.cz
www.cipslk.cz
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NOVÁ sKARTA ŽIVOT SPÍŠE
KOMPLIKUJE, JE I DRAŽŠÍ
Liberecký kraj – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo v červenci 2012 zavádění nového způsobu výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti. Dávky, které byly dosud vypláceny třemi různými způsoby – hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně – začnou být postupně vypláceny prostřednictvím sKarty, nebo-li karty sociálních systémů. Novinka vyvolává řadu obav. Mnoho zdravotně hendikepovaných spoluobčanů v ní vidí další bariéru, která
jim zkomplikuje již tak těžký život.
MPSV ČR si od nového systému
slibuje usnadnění čerpání dávek,
zjednodušení
administrativy
a snížení nákladů státu. Radní
Libereckého kraje pro sociální
oblast Pavel Petráček nadšení
ministerstva nesdílí. Podle jeho
slov je vnucený jednotný způsob výplaty pro příjemce dávek
komplikovaný a drahý. „Představte si, že jste vozíčkář, pobíráte příspěvek na péči a máte svůj
běžný účet u České spořitelny. Do
dnešního dne Vám úřad práce
každý měsíc příspěvek zasílal na
tento účet, ze kterého si hradíte
například osobní asistenci. Nyní
Vám Česká spořitelna povede s-účet, k němu si musíte vyzvednout sKartu, a na úřadu práce
si zadáte trvalý příkaz, aby Vám
příspěvek byl zasílán každý měsíc
na Váš účet. V čem spočívá snížení nákladů státu či zjednodušení administrativy? Já vnímám
pouze zbytečné úkony prováděné
klientem, úřadem práce a Českou
spořitelnou,“ říká Pavel Petráček.
Proti sKartě vystupuje i Národní rada zdravotně postižených.
Radní Petráček obavy členů
sdružení plně chápe. V současné
době úřad práce seznamuje s novým způsobem výplaty sociální
pracovníky obcí a žádá je o součinnost při distribuci sKaret a jejich zavádění do praxe.
„Na těchto setkáních sociální
pracovníci upozorňují na mnohé
praktické problémy, které nemusely nastat, kdyby MPSV reformy
v sociální oblasti více diskutovalo
s odborníky i veřejností,“ upozorňuje Petráček s tím, jak podotkl,
již nyní je jasné, že distribuce

Foto: Ota Pohořalý

karet starším a zdravotně znevýhodněným občanům bude obtížná. Diskutována je problematika
opatrovnictví, plných mocí apod.
„Také spojení platební karty
a průkazu osoby se zdravotním
postižením není šťastné – při
ztrátě průkazu byl prostě zadarmo vydán nový, nyní s průkazem
vlastně ztratíte i platební kartu,
takže zaplatíte 240 korun za zhotovení nové karty a ještě sto korun
za nový PIN,“ vysvětlil radní Libereckého kraje.
Zprovoznění nového systému
výplaty dávek je zřejmě neodvratné. Stejně neodvratné budou
pravděpodobně i komplikace při
ostrém startu sKaret. „Myslím, že
se Ministerstvu práce a sociálních
věcí a Úřadu práce ČR nakonec
podaří tento systém výplaty dávek
uvést do praxe. Stejně jako v prv-

ní polovině letošního roku byly
díky nezměrnému úsilí řadových
pracovníků úřadu práce nakonec
zprovozněny dávkové systémy, tak
i nyní jistě sociální pracovníci,
a všichni zúčastnění nenechají své
klienty bez sociálních dávek. Ale
opravdu musí být prováděny reformy taktovým to způsobem? Nebylo
by lepší, vše důkladně připravit,
otestovat, a až následně novinky
zavést do praxe? Zkoušení novinek až v provozu je nemorální nejen vůči sociálním pracovníkům,
ale především vůči příjemcům dávek,“ uzavírá Pavel Petráček.
sKarta je v podstatě bankovní
karta, která patří k sKartovému
bankovnímu účtu, kam budou
posílány sociální dávky. Výplata
bude nejpozději od ledna 2013
probíhat vždy prostřednictvím
účtu vedeného k sKartě a klient

následně zvolí způsob čerpání.
Dávku lze čerpat přímo z účtu
výběrem z bankomatu, platbou
u obchodníka, výběrem hotovosti
u obchodníka nebo převodem na
jiný účet (jednorázový či trvalý
platební příkaz, který se provede
na úřadu práce nebo v bankomatu). Klient úřadu práce se jako
držitel sKarty automaticky stává
klientem České spořitelny.
Karta bude vydávána ve dvou
verzích – základní a speciální.
Základní karta bude mít funkci
platební, identiﬁkační a autentizační, speciální karta bude ještě
navíc průkazem osoby se zdravotním postižením a bude opatřena
černobílou fotograﬁí držitele, datem narození, bude zde vyznačen
druh průkazu (TP, ZTP, ZTP/P)
a symbol označení osoby se zdravotním postižením.
rp
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LIBERECKÝ KRAJ:
POTÍŽE PROJEKTU ODSTRANĚNY, POKRAČUJEME
Liberecký kraj – V poslední době čelí Liberecký kraj mediální přestřelce související s projektem IP 1 – Služby sociální prevence
v Libereckém kraji, který je realizován od roku 2009. Projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Pro vyjasnění situace jsme
o rozhovor požádali Václava Strouhala, manažera projektu.
Pane Strouhale, přibližte
nám v krátkosti zmíněný projekt. Co je jeho náplní? Komu
je určen?
V. Strouhal: Cílem projektu, který
má pracovní název „IP 1 – Služby
sociální prevence v Libereckém kraji“, je napomáhat skupinám obyvatel Libereckého kraje, které jsou ze
zdravotních, sociálních, etnických
či jiných důvodů znevýhodněny, zapojit se do života společnosti. Klíčovým prvkem projektu je prevence
předcházející situacím, které mohou ve společnosti vzniknout. Podle
pravidel Evropského sociálního
fondu (ESF) jsou činnosti projektu
přísně zaměřeny výhradně na sociální služby, nikoliv na investice do
staveb a vybavení kanceláří. Jedná
se o služby sociální prevence: azylové
domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra, raná péče, podpora samostatného bydlení, nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální
rehabilitace a terénní programy.
Jak velký objem ﬁnančních
prostředků byl na projekt
uvolněn?

Liberecký kraj rozdělil v rámci výběrových řízení na poskytování těchto
služeb téměř 200 mil. Kč mezi 22
poskytovatelů sociálních služeb.
V minulých měsících se objevila různá nařčení inženýrem
Kroutilem, tedy bývalým manažerem projektu.
Proti těmto narčením se musím razantně ohradit. Od svého nástupu
do této pozice neustále řeším a odstraňuji nedostatky, které jsou zásadního charakteru, a kdyby nebyly včas odhaleny, byla by ohrožena
zdárná realizace celého projektu.
Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí hrozilo, že pozastaví
jeho ﬁnancování. Řada poskytovatelů sociálních služeb, kteří se
na realizaci projektu podílí, by
musela ukončit svoji činnost, což si
Liberecký kraj nemohl dovolit.
O jaké nedostatky se jednalo?
Bylo jich více. Uzavřené smlouvy
byly uzavřeny v rozporu se zadávací dokumentací a registrem
poskytovatelů sociálních služeb.
Z tohoto důvodu museli být zpracovávány dodatky ke smlouvám
a v některých případech narovnání
smluv. Alarmující je, že nebylo sle-

dováno řádné plnění projektu jednotlivými poskytovateli sociálních
služeb MPSV ČR.
V neposlední řadě i metodická
podpora jednotlivým poskytovatelům byla v rozporu se zadáním
ESF, konkrétně plnění počtu podpořených osob jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, ke kterým se zavázali.
Dle Vašeho názoru, proč
k této nemilé situaci došlo?
Je velice těžké ukázat prstem na
viníka. Funkce manažera projektu je velice náročná. Manažer musí mít nejen organizační
schopnosti, ale především, a to
musím zdůraznit, že v případě tohoto projektu musí být především
odborníkem na sociální služby,
znát patřičnou legislativu a úzce
spolupracovat se všemi kolegy
a poskytovateli sociálních služeb. Nikdo není dokonalý. Každý
může dělat chyby, ale důležité je,
aby oprávněnou kritiku dovedl
přijmout a nebýt ješitný.
V médiích se objevilo, že Liberecký kraj řádně neprovádí
kontrolu?

Toto tvrzení se taktéž nezakládá na pravdě. Při mém nástupu
byl stabilizován kontrolní tým,
který se skládá jak ze členů projektového týmu, tak i externími
odborníky. Byl vypracován harmonogram kontrolní činnosti.
U každého poskytovatele bude
v rámci projektu provedena jedna kontrola až dvě kontroly.
Na základě těchto kontrol jsou,
v případě odhalení drobných nedostatků, nastavena nápravná
opatření.
Počítá Liberecký kraj s pokračováním tohoto projektu?
Rada Libereckého kraje na svém
zasedání odsouhlasila projektový záměr „Rozvoj a nastavení
optimální sítě služeb sociální
prevence v Libereckém kraji“,
který volně navazuje na projekt
„IP 1 – Služby sociální prevence
v Libereckém kraji“. Realizace
projektu by měla být zahájena začátkem příštího roku.
Bližší informace o realizaci
projektu najdete na stránkách:
http://ip1.kraj-lbc.cz

OMLUVA ZA ZVEŘEJNĚNÍ FOTOGRAFIE:
Redakční rada zpravodaje Sociálka se omlouvá paní Evě Lukešové za to,
že byla bez jejího souhlasu uveřejněna fotograﬁe, na které je paní Lukešová vyfocena. jt

rp
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UČÍ SE JAK NESKONČIT
V KRUTÉ PASTI DLUHŮ
Liberec – Oblastní charita Liberec rozšiřuje své služby pro matky s dětmi, které se ocitly v sociální tísni. Vedle zajištění přechodného ubytování získávají matky nově i cenné informace.

Odborné přednášky sklízí u klientek velký úspěch

„Díky podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost můžeme našim klientkám
poskytnout nejen ubytování, ale
pravidelně pořádáme vzdělávací aktivity a přednášky na různá aktuální
témata,“ potvrdila Hana Musilová,
asistentka ředitele Oblastní charity
Liberec. Jak podotkla, zvláštní dů-

raz při výběru témat přednášek je
kladen na rizikové oblasti: prevenci
sociálně patologických jevů, posílení ﬁnanční gramotnosti a základní
právní povědomí.
Velký ohlas měla nedávná přednáška věnovaná problematice
osobního bankrotu. Mnoho lidí

se dostává do dluhové pasti tím,
že pokud nejsou schopni splácet
své závazky, berou si další úvěr.
„Půjčování peněz na dluhy, ale
není řešení! Jak se zachovat, když
nám dluhy přerůstají přes hlavu?
Lektorka ve své přednášce seznámila maminky s postupem, jak se
z dluhové pasti vymanit. Váhání
se nevyplácí, neboť ﬁnanční závazky si každého dříve či později
najdou,“ upozornila Hana Musilová. Během přednášky byly maminky seznámeny s postupy vyhlášení osobního bankrotu, byla
jim doporučena bezplatná právní
poradna. Na závěr si všichni zopakovali podmínky vyhlášení
osobního bankrotu a znalosti
a zájem maminek ukázaly, že je
toto téma velice oslovilo.
„Naším cílem je i nadále poskytovat klientkám Domovů pro matky

s dětmi v tísni kvalitní služby a pomocí vzdělávacích aktivit a volnočasových programů jim pomoci
integrovat se do běžného života,“
shrnula závěrem asistentka ředitele oblastní charity.
Oblastní charita Liberec provozuje
Domov
pokojného
stáří – Domov sv. Vavřince
v Chrastavě a dva Domovy pro
matky s dětmi v tísni – Domov sv.
Anny ve Stráži nad Nisou a Domov sv. Moniky v Liberci.
rp
Kontakt:

OBLASTNÍ CHARITA
LIBEREC
Uhlířská 424/7
460 01 Liberec XI-Růžodol
tel.: + 420 485 172 564
e-mail: charitaliberec@volny.cz
www.charitaliberec.cz

NOVÝ BOR – DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT
Nový Bor – Dne 16. května 2012 se uskutečnil Kulatý stůl na téma Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením
Mařenice – návrat k běžnému způsobu života za podpory sociální služby.
Odborná veřejnost z Nového
Boru a České Lípy, přišla diskutovat do jednací místnosti Městského úřadu Nového Boru o převratných změnách v poskytování
sociální péče zdravotně postiženým občanům. Akci organizovalo
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb ve spolupráci s Domovem pro osoby se
zdravotním postižením Mařenice
a Krajským úřadem Libereckého Kraje. Cílem tohoto kulatého
stolu bylo rozvinout diskusi o základních principech transformace sociálních služeb a informovat o transformaci Domova pro
osoby se zdravotním postižením

Mařenice včetně jejího dopadu na
oblast Novoborska.
Akce se zúčastnili zástupci samosprávy Města Nový Bor, zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních
věcí, Národního centra a transformovaného zařízení. Mezi pozvanými byli odborníci z mnoha
oblastí především školství, úřadu
práce, sociálních služeb, komunitního plánování, ale i např.
městské policie.
Kulatý stůl zahájil radní pro resort sociálních věcí Pavel Petráček, který mluvil o transformaci

v Libereckém kraji, názorech,
které se na toto téma v kraji vyskytují a postoji Libereckého kraje.
Hlavní příspěvek do této odborné
diskuse přinesla ředitelka organizace Petra Bröcklová. „Transformací, se Domov Mařenice stává
komunitní službou, která bude
součástí obce a regionu, do kterého patří, klienti dostávají tím
možnost žít běžný život, jaký žijeme my. Budou chodit nakupovat,
budou se starat o svoji domácnost
a to vše za podpory sociální služby.
V takové míře, jakou potřebují. Již
se nebude poskytovat péče plošně,
ale podle individuálních potřeb,“
zdůraznila ředitelka.

Součástí kulatého stolu bylo
promítání krátkého amatérského filmu, který natočili pracovníci Domova Mařenice se svými
klienty. Cílem bylo sdělit názor
klientů na proces transformace,
kterého jsou účastni. Z filmu
bylo vidět nadšení, které provází
jejich touhu změnit svůj život.
Prezentaci myšlenky transformace doplnila Petra Tanglová,
pracovnice občanského sdružení Jurta, která přiblížila přítomným své bohaté pracovní
zkušenosti s přechodem lidí
s postižením z ústavní péče do
péče komunitní
rp
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ADVAITA: INVESTICE DO LÉČBY
ZÁVISLOSTÍ SE VYPLATÍ VŠEM
Liberecký kraj – Úsporná opatření dopadají i na organizace, které se věnují léčbě drogově závislých. Pociťuje to také občanské
sdružení Advaita, které působí v Libereckém kraji. Přitom počet klientů neklesá, naopak roste hlavně počet patologických hráčů,
kteří mají snahu se své závislosti na hracích automatech zbavit.

David Adameček
odborný ředitel občanského
sdružení Advaita
„V loňském roce našimi službami
prošlo téměř pět set lidí, většina
ambulantními a terénními programy, šedesát využilo pobytové
služby. Rostoucí zájem jsem zaznamenali o účast ve skupině pro
patologické hráče. Dařilo se nadále zkvalitňovat službu podpory
samostatného bydlení a významně
se rozvíjel také program terapeutické komunity, zejména v oblasti
pracovní terapie,“ konstatuje David Adameček, odborný ředitel
občanského sdružení Advaita.
Sdružení se rovněž dařilo nadále
zkvalitňovat službu podpory samostatného bydlení a významně
se rozvíjel také program terapeutické komunity, zejména v oblasti
pracovní terapie. „Hovoříme zde
tedy o rozvoji, a to v nelehké době
úspor všude, kam se člověk podívá.
To bylo možné jedině díky ﬁnanční
podpoře samospráv, tedy Libereckého kraje a některých měst a obcí,
a 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,“
upozornil Adameček.
Projekty EU ale jednou skončí
a udržet ﬁnancování sdružení nebude vůbec snadné. Dle Adamečka
se totiž ﬁnanční podpora ze strany státu se v období od roku 2007
do roku 2010 neustále snižovala.
„Loni se sice objem poskytnutých
prostředků vrátil na úroveň roku

2007, ale letos očekáváme opět
o něco nižší státní dotace. Přitom
jen kompenzací inﬂace by se měla
státní podpora v uvedém období
2007 – 2011 zvýšit o více než deset
procent,“ zdůraznil ředitel sdružení. Potvrzuje se tak trend, kdy stát
nepřímo předává odpovědnost na
ostatní články zapojené do systému ﬁnancování služeb léčby a sociálního začleňování a minimalizace
škod působených užíváním drog.

Bez veřejných zdrojů se ale
Advaita neobejde, soukromé
dárcovství je sice možné, ale
v poslední době ještě složitější
než před lety. Odpovědnost za ﬁnancování se dostává k místním
komunitám, k samosprávám.
Vyvstává otázka, zda má stát
investovat do péče o uživatele
drog. S odpovědí má David Adameček má jasno: „Na tuto otázku
skvěle odpovídá brožura, která se
objevila na internetových stránkách anglické Národní agentury
pro léčbu zneužívání návykových
látek . Je zpracována pro anglické poměry, ale řada věcí je obecně
platná,“ vysvětluje Adameček.
V uvedené brožuře je konstatováno, že závislost na drogách
je komplexní, ale léčitelný stav.
Uživatelé berou drogy nutkavě
a ničí při tom sebe a lidi ve svém
okolí. Závislost jde ruku v ruce
s narušeným zdravím, bezdomovectvím, rozvratem rodin a pácháním trestné činnosti. V České
republice je odhadem asi 40 tisíc
problémových uživatelů nelegálních drog, více než milion lidí
pije alkohol rizikově, 100 tisíc
velmi rizikově – jsou ohroženi
rozvojem závislosti nebo jsou už

JAK VYPADÁ CESTA UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK K UZDRAVENÍ?
1. Počátek léčby – Děje se prostřednictvím
výměnných programů, testování ve věznicích,
návštěvy praktického lékaře nebo přímo
specializovaného zařízení. Následuje vyšetření
a doporučení k minimalizaci rizik a škod
spojených s užíváním návykových látek.
Nastupuje profesionální podpora a podpora
svépomocných skupin.

intervence, medikaci, kde je to na místě.
Užívání drog klesá, méně kriminality, zdraví
se zlepšuje. Stabilizace bydlení, léčebné cíle
posiluje podpora rodinou a vrstevníky.
3. Konec léčby – Lidé bez projevů závislosti,
zaměření na vzdělávání a zaměstnávání.
Rostoucí podpora rodinou a vrstevníky.

2. Zapojení do léčby – Lidé jsou motivovaní ke
změnám, s individuálním plánem směřujícím
k uzdravení. Podstupují skupinovou
a individuální terapii, psychosociální

4. Udržení úzdravy – Rozvíjí se osobní a rodinná
zodpovědnost, aktivní občanství. Lidé mohou
být vzorem pro jiné. Pokračuje podpora
společností, komunitou.

září 2012
závislí. Počet patologických hráčů se v ČR odhaduje na 35–70
tisíc osob.
„Náklady spojené se závislostí na
drogách jsou obrovské. Dopady
v oblasti kriminality a zdraví se
vyčíslit přibližně dají, v oblasti
dopadů na rodiny a sousedské
vztahy se odhadují velmi těžko.
V oblasti kriminality se jedná
o krádeže, loupeže, podvody, v oblasti zdraví jsou to úmrtí spojená
s užíváním drog a virová onemocnění přenosná krví, jako HIV a hepatitida C. V oblasti rodin a sousedských vztahů – problémoví
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rodiče, trpící děti, bezdomovectví,
závislost na sociálních dávkách,
odhozený injekční materiál, prodej drog, strach ze zločinnosti.
Anglická příručka uvádí roční
cenu za drogovou závislost pro
společnost 15,4 miliardy liber,
z toho 13,9 miliardy liber v souvislosti s kriminalitou,“ vypočítává ředitel sdružení Advaita.
Argumenty pro podporu léčby
jsou dle Adamečka srozumitelné a silné. Společnost se stává
bezpečnější – snížení kriminality, méně nebezpečného odpadu na ulicích a méně pouliční

prostituce, narušené rodiny se
stabilizují. Významná je ochrana
veřejného zdraví díky prevenci úmrtí spojených s užíváním
drog, omezení šíření krví přenosných virů (HIV, hepatitida
C), snižením zátěže zdravotnictví. Léčba pomáhá uživatelům
drog překonat závislost.
Poměrně přesně se dá předvídat,
co by se stalo, pokud by léčba nebyla podporována. Došlo by ke zvýšení počtu nemocných s ohledem na
utlumení programů, které zajišťují
výměnu injekčního materiálu. Důsledkem by byl nárůst krví přenos-
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ných nemocí. Vzrostou drogová
úmrtí, a to v reakci na odstranění
bezpečné „záchytné“ léčebné sítě.
Bez léčby bude víc závislých žádat
a čerpat sociální dávky a zvýší už
tak vysokou zátěž veřejných zdrojů. Zrušení léčby zvýší počet kriminálních činů o tisíce. „Je třeba si
uvědomit, že léčba zastavuje kriminalitu a zvyšuje bezpečnost Většina
uživatelů pervitinu a heroinu páchá
trestnou činnost právě proto, aby
získala prostředky na drogy. Léčba
snižuje kriminalitu asi o polovinu,
takže počet obětí trestných činů se
snižuje o tisíce,“ zdůrazňuje na závěr Adameček.
rp

KOLOSEUM NABÍDNE
PRÁCI, ALE I KULTURU
Liberec – Obecně prospěšnou společnost MCU KOLOSEUM založila v roce 1999 v Liberci dvě občanská sdružení. Liberecké
občanské sdružení Czech Handicap a pražské občanské sdružení Mobilis. Cílem společnosti je poskytování sociálních služeb
lidem se zdravotním postižením – dětem, dospělým a seniorům.
„Poskytujeme sociální služby lidem
se zdravotním postižením, ale i osobám nesoběstačným vyžadujícím
osobní asistenci – dětem, dospělým
nebo seniorům. Tato sociální služba zahrnuje pomoc při sebeobsluze
(hygiena, strava, oblékání), nácvik
dovedností pro zvládnutí sebepéče,
pomoc s chodem domácnosti, asistenci u dětí ve školách, doprovody
na úřadech nebo návštěvách u lékaře či dovoz jídel dietního typu,“
uvedla Pavla Sýkorová, tisková
mluvčí Kolosea.
Důležitou nabídkou společnosti
je i poskytování zaměstnání především osobám se zdravotním
postižením v chráněných dílnách.
„Uplatnění mohou najít v Gastro
chráněné dílně, která připravuje
a rozváží obědy do ﬁrem nebo pro
jednotlivce přímo domů, v chráněné dílně Počítače, kde si můžete nechat zálohovat data, nebo profesionálně vytisknout vaše dokumenty
a v chráněné dílně Keramika, kde
se ručně vyrábí spousta krásných
dárkových předmětů. Naše společnost jim tím umožňuje sebere-

alizaci a zařazení do pracovního
procesu,“ upřesnila mluvčí.
Budova Kolosea, kde společnost sídlí, má všestranné využití
pro vedlejší obchodní činnost
organizace. „Pronajímáme sály
a salónky ke školením, plesům,
přednáškám, výstavám, ﬁremním
večírkům, zábavným revue či koncertům. Velký sál má kapacitu až
550 míst a malý až 80 míst. Občerstvení na akce dodává naše Gastro
chráněná dílna. I tato vedlejší činnost přináší pracovní příležitosti
i pro handicapované,“ vysvětlila
Pavla Sýkorová.
Od počátku roku 2012 MCU KOLOSEUM obnovuje i samostatné
pořádání společenských a kulturních akcí pro všechny věkové
kategorie, které mají v Koloseu
mnohaletou tradici a věhlas. Od
ledna 2012 v Koloseu vystupoval
Václav Neckář a kapela Bacily,
Bratři Nedvědi, Lunetic, Eva
a Vašek a nechyběly ani zábavné
akce pro seniory Super děda – Super babča, nebo dětské pálení ča-

Jednou z poskytovaných služeb je pomoc v běžném životě

rodějnic a dětský den. Ani nadále
MCU KOLOSEUM nebude přerušovat šňůru vydařených akcí.
„Všechny tyto činnosti nám umožňují provoz naší společnosti, která
se potýká s nedostatkem ﬁnančních prostředků, jednak na údržbu
a renovaci samotné budovy, ale
především i na mzdy našich většinou handicapovaných zaměstnanců. I proto jsme vděční, za každou
přidělenou dotaci, ﬁnanční příspě-

vek či sponzorský dar, který nám
umožňuje jít v naší cestě dál, protože se držíme hesla: Cesta je náš
cíl,“ uzavřela Sýkorová.
rp
Kontakt:

MCU KOLOSEUM, O. P. S.
Gen. Svobody 83,
460 01 Liberec 13
tel.: 485 172 564
e-mail: info@universium.cz
www.universium.cz
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CENTRUM VÁM UMOŽNÍ
I V TÍSNI ZŮSTAT DOMA
Liberecký kraj – Občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nabízí své služby klientům na území
celého Libereckého kraje.
Potřebujete pomoc v běžných
denních činnostech? Potřebujete
pravidelný doprovod k lékaři, do
obchodů nebo na úřady? Chtěli
byste chodit na procházky, ale nejste si při chůzi venku jisti? Potřebujete pomoci s péčí o Vaše zdravotně postižené blízké? Nechcete
umístit své příbuzné do domovů
pro seniory, ale zároveň nevíte,
kdo by se o ně postaral v době Vaší
nepřítomnosti? Potřebuje Vaše
dítě se zdravotním postižením
pomoc ve škole nebo školce?
Pokud jste na alespoň jednu
z výše uvedených otázek odpověděli kladně, pak právě pro
Vás je tu Centrum pro zdravotně
postižené, které nabízí sociální

službu osobní asistence a terénní odlehčovací služby.

padě využívání více hodin v kuse
je účtovaná hodinová sazba nižší.

Tyto služby pomáhají žít lidem se
zdravotním postižením a seniorům v jejich přirozeném prostředí
a podporují je v jejich individuálním rozvoji. Osobní asistent
se snaží vést klienta k co největší
soběstačnosti a samostatnosti
a vede ho k aktivní spolupráci.
Služby jsou poskytovány dětem se
zdravotním postižením od tří let,
dospělým se zdravotním postižením a seniorům.

Centrum pro zdravotně postižené
dále poskytuje odborné sociální
poradenství, půjčovnu kompen-

Služba je poskytována v souladu
se zákonem o sociálních službách
se základní sazbou sto korun za
hodinu. Poskytování služby, v pří-

začních pomůcek, tlumočnické
služby, poradnu pro sluchově
postižené osoby, právní poradnu
pro osoby se zdravotním postižením a seniory a prodej baterií do
naslouchadel.
rp

Kontakt:

Občanské sdružení
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
Jablonec nad Nisou: E. Floriánové 8, tel. 483 356 218
e-mail: czpjbc@volny.cz
Liberec:
Zahradní 10
tel. 485 104 044, e-mail: czplk@volny.cz
Semily:
Archivní 570
tel. 488 577 841, e-mail: czpsm@volny.cz
Česká Lípa:
Konopeova 812
tel. 487 853 481. e-mail: czpcl@volny.cz
www.czplk.cz

DIECÉZNÍ CHARITA ZAMÍŘILA K SOUSEDŮM NA
SLOVENSKO, ALE PŮSOBÍ I V MONGOLSKU
Liberecký kraj – Diecézní charita (dále jen DCH) Litoměřice je členem Charity Česká republika – největšího nestátního poskytovatele sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Vedle projektů, které pomáhají lidem v Česku,
charita působí i v zahraničí.
Územními složkami diecézní
charity jsou oblastní a farní charity (OCH, FCH). Jednotlivé charity poskytují své služby v rámci
farnosti či oblasti, kde sídlí. Například Oblastní charita Liberec
poskytuje své služby především
obyvatelům v Liberci a okolí.

Pomocnou ruku podává Diecézní charita i v jiných zemích jako je Mongolsko

„Není však výjimkou, že pracujeme
s klienty s úplně jiné oblasti či dokonce země. Například jednou ze
služeb Diecézní charity Litoměřice
je Poradna pro uprchlíky a migranty, kde se setkáváme s lidmi z nejrůznějších koutů světa,“ vysvětluje
ředitelka DCH Litoměřice paní
Růžena Kavková a dodává: „Charita je součástí římskokatolické církve

a její poslání vychází z křesťanských
zásad. Pomáháme tedy lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost
k rase, národnosti, náboženství
a státní či politické příslušnosti.“
DCH Litoměřice má velmi široké pole působnosti, od sociální
a zdravotní oblasti, pomoci do
zahraničí, humanitární pomoci,
až po sbírkové akce. „Každá Charita (OCH, FCH, DCH) realizuje
vlastní projekty a provozuje vlastní
zařízení. Mezi naše klienty patří
jak děti, tak senioři a ani hranice
České republiky nás neomezují,“
upřesňuje ředitelka DCH.
Edith Kroupová
PR pracovník DCH Ltm

září 2012
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DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
SLOUŽÍ STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI
Liberec – Pokud patříte mezi ty, kteří vychovávají dítě se zdravotním postižením, a rádi byste přijali odbornou pomoc pro rozvoj
Vašeho dítěte, využijte služeb Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s.
zákonní zástupci dítěte s mentálním, tělesným, smyslovým nebo
kombinovaným postižením nebo
s poruchou autistického spektra
od narození do 7 let věku. Důvodem může být zneklidnění z nerovnoměrného nebo atypického
vývoje dítěte, sdělení diagnózy
nebo změna zdravotního stavu
dítěte a hledání možností maximální podpory rozvoje dítěte.

JAK PROBÍHÁ SLUŽBA
RANÉ PÉČE?

Hraní pomáhá dětem se dále rozvíjet

Starost o zdraví dítěte a únava
z intenzivní péče o něj, obavy
z budoucnosti, nepříznivé zprávy z úst lékařů a mnohé další
faktory znamenají pro rodinu
velkou zátěž. Proto existuje pro
rodiny v této nelehké situaci sociální služba raná péče. V Libereckém kraji službu pro rodiny
dětí s postižením zraku, mentálním, pohybovým nebo kom-

binovaným postižením a rodiny
vychovávající dítě s poruchami
autistického spektra zajišťuje
STŘEDISKO PRO RANOU
PÉČI LIBEREC, o.p.s.

KDO SE NA NÁS
MŮŽE OBRÁTIT?
O službu rané péče mohou požádat rodiče, pečující osoby nebo

Raná péče má terénní charakter,
je poskytována převážně v bydlišti klienta – poradkyně navštěvuje
rodinu v jejím přirozeném prostředí. Obsah a rozsah poskytovaných služeb vždy záleží na potřebě klientské rodiny.
Poradkyně rané péče ukazuje rodičům možnosti podpory vývoje
dítěte, komunikace a hry s dítětem, poradí s výběrem a dle možností zapůjčuje pomůcky, motivační a stimulační hračky pro
dítě. Pomáhá s orientací v oblasti
sociálně-právní, poskytuje informace a kontakty.

V případě potřeby může poradkyně doprovázet rodinu při jednání
na úřadech, u lékaře nebo v předškolním zařízení.
V neposlední řadě poradkyně poskytuje rodině psychickou podporu a provází ji tímto obdobím.
Služba rané péče je pro rodiny
bezplatná. Středisko také nabízí
mnoho dalších služeb, jako jsou
odborné přednášky či pobytové
kurzy spojené s výlety a další různá setkání, kde lze navázat cenné
kontakty a vyměnit si zkušenosti
v této oblasti. Přímo v prostorách
střediska probíhají programy podporující rozvoj dítěte. Od letoška je
to nově muzikoterapie.
jt
Kontakt:

STŘEDISKO PRO RANOU
PÉČI LIBEREC, O.P.S.
Matoušova 406
460 07 Liberec
mobil: 724 400 832
tel.: +420 485 109 564
fax: +420 485 115 060
e-mail: liberec@ranapece.eu
www.ranapece.eu

TAMTAM PODPORUJE RODINY I NA LIBERECKU
Liberecký kraj – Středisko rané péče Tamtam Praha poskytuje terénní služby rané péče v domácím prostředí rodinám s dětmi
se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let v 9 krajích České republiky, dvanáctým působí v Libereckém
kraji. Každý klient (rodina) má svého odborného poradce, který do rodiny dojíždí na pravidelné konzultace.
Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní situací, mohou se
cítit bezradní a začít pochybovat
o své rodičovské kompetenci. Již
v této počáteční fázi smiřování se
s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která postupně přechází v provázení rodiny a poradenství
při výchově a všestranném vývoji
dítěte se sluchovým postižením
prostřednictvím konkrétních herních a terapeutických programů.

Velký důraz je ze strany týmu
poradců Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodičů.
Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina
potřebuje. Proto při konzultacích
poradce zjišťuje aktuální potřeby
rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu s rodiči
řešení problémů, které život s dítětem se sluchovým postižením
přináší. Velká pozornost je věnována jak podpoře komunikace

dítěte a výběru nejvhodnějšího
komunikačního systému, tak poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.
I v Liberci se otevře Aktivizační
centrum a to již 21. září 2012.
Jeho činnost a činnost Střediska
Tamtam Praha je podpořena z
prostředků místní nadace Euronisa. Součástí slavnostního otevření
bude také beneﬁční akce Bubínkování s Jaroslavem Duškem v Naiv-

ním divadle Liberec, na kterou jsou
všichni čtenáři srdečně.
rp
Kontakt:

STŘEDISKO RANÉ PÉČE
TAMTAM PRAHA
tel.: + 251 510 744
e-mail:
ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
www.frpsp.cz

14

SOCIÁLKA – zpravodaj o sociální oblasti LK

září 2012

MÍSTO VDĚKU DNES SENIORY ČASTO
ČEKÁ TĚŽKÝ ŽIVOT V NEDOSTATKU
Liberecký kraj / Velké Hamry – být v této době seniorem není vůbec snadné. Po uhrazení všech pravidelných a nezbytných
výdajů jim z jejich penze mnoho prostředků nezbývá. Místo klidně prožitého stáří, tak často řeší doslova existenční problémy.
Mojí profesí je práce se seniory. Dnes a denně se s nimi, jako
zástupce ředitelky Domova důchodců ve Velkých Hamrech, setkávám a slýchám o jejich radostech a strastech. O těch radostech
bohužel slyším čím dál méně.

Často jsou to lidé, které změna
systému v naší zemi zastihla již
ve věku, kdy se nemohli na nové
podmínky plně adaptovat. Neměli mnoho možností vytvořit si na
stáří ﬁnanční rezervu. Dnes jsou
tedy zpravidla odkázáni na žití ze
státem vyměřeného důchodu, jehož výše sice relativně roste,
ale reálná hodnota jejich
prostředků je stále nižší. Navíc věcí, za které
musí senioři vydávat
své peníze je stále
více. Stačí zmínit
jen zdravotnictví
s celým svým systémem nejrůznějších
poplatků, doplatků
a příplatků.
Myslím,
že pro

srozumitelnsot je nejlepší uvést
konkrétní příklad: V našem domově žije paní, která po celý život
poctivě pracovala a vychovávala své děti. Udělala tedy vše, co
podle nejrůznějších analytiků
a ekonomů udělat měla. Jenže
osud jí ukázal, jak dovede být
krutý. Postupně ji připravil jak
o manžela, tak o děti. Na sklonku
svého života zůstala úplně sama.
Nikdo z rodiny ji nemůže pomoci. Tato paní během svého života
nepracovala na žádném královsky placeném místě. Odkázána je
tedy jen a pouze na státní důchod.
Částka, kterou za dobu svého
aktivního života do průběžného
důchodcového systému odvedla,
jistě nebyla malá. Bude-li ovšem
současná politika vůči seniorům
pokračovat stejným trendem, za
chvíli na tom tato paní bude stejně, jako by do důchodového systému neodvedla nic.
Tato paní necítí žádnou zlobu – je
jen smutná. Často si prohlíží fotograﬁe svých zesnulých blízkých,
vzpomíná na doby, kdy život ukazoval i svoji vlídnou tvář. Zároveň
se bojí každé další Jobovy zvěsti
o dalším zdražování léků či „(ne)
valorizaci“ důchodů. Má prostě
strach, jak bude dál žít, nebo zda
bude už jen přežívat.
Znám ovšem i jiné seniory, kteří
začínají být čím dál rozzlobenější. Ti kladou srozumitelné, a dle
mého názoru zcela oprávněné
otázky: „Proč mi snižují důchod, když jsem

celý život poctivě pracoval?“
„Chodil jsem do práce, vychoval děti, platil jsem všechno co
se platit má, tak proč se mám
teď – na stará kolena – bát, že
nebudu mít kde bydlet a co jíst?“
„Že se rodí málo dětí? A co já
s tím? Já mám tři děti! Nebo si
mám teď v 70 letech založit novou rodinu?!“ I takové věty plné
emocí slýchám.
V potížích jsou i senioři, kteří na
rozdíl od výše popsaného případu, potomky v aktivním věku
mají. Děti by jim zpravidla rády
pomohly. Ale i zástupci mladé
generace si dnes kladou neméně
palčivé otázky: „Budu mít ještě zítra práci?“ „ Seženu novou
práci?“ „Mohu dětem dopřát
vzdělání?“ „Z čěho mám uhradit splátky úvěru za nedávno zakoupené bydlení?“ Nesouhlasím
s tím, že by za problémy seniorů
mohli dnešní mladí a naopak.
Těžká ekonomická situace negativně ovlivňuje život většiny lidí,
bez ohledu na jejich věk.
S ohledem na to, že pracuji v sociálních službách, vzbuzuje ve
mně obavu i trend vzniku soukromých domovů pro seniory.
Nemluvím teď o luxusních zařízeních, ve kterých tráví podzim
života ti, kteří si na vysoký životní standard zvykli již v průběhu
aktivní periody svého žití. Ti
však, a to si přiznejme, představují maximálně deset procent
z celkové populace. Mám na mysli domovy seniorů, které se ni-

září 2012
jak neliší od domova, ve kterém
pracuji já. Výjimkou je provozovatel – tím není město, není jím
kraj a ani stát, ale soukromá ﬁrma – popřípadě podnikatel.
Nápad to sám o sobě není špatný,
v partnerství veřejného a soukromého sektoru je jistě velká budoucnost. Ani senioři v těchto domovech nijak nestrádají, ač třeba
odborná úroveň personálu občas
nebývá taková, jako ve státních
zařízeních. Problém je to, že ministerstvo nenastavilo potřebné
standardy, podle kterých by měl
stát tento typ péče garantovat.
Je jistě chvályhodné, že mezi
námi žijí lidé, kterým nejsou
problémy starých lidí lhostejné
a chtějí jejich životní situaci měnit k lepšímu. Jedná se například
o organizaci Sue Rider, která již
dlouhá léta o seniory pečuje. Tato
organizace poměrně nedávno
odstartovala kampaň upozorňující nás v produktivním věku, že
také jednou zestárneme, a proto – i když nejen proto – bychom
měli být ke generaci našich rodičů
a prarodičů ohleduplní a vnímat
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jejich problémy a potíže. Vím,
takto napsáno to vypadá banálně,
ale zkusme se zamyslet a odpovědět si na jednoduchou otázku.
Kdy jste naposledy přemýšleli
o tom, jaké to bude, až vám bude
osmdesát? Přiznávám se, že já
osobně jsem musela odpověď hledat velmi dlouho.
V tomto textu jsem se snažila
popsat některé problémy, které
v systému sociální péče vnímám.
Je jich samozřejmě mnohem
více. V souvislosti s tím, jsem naopak velmi ráda, že pracuji v domově, který sídlí v Libereckém
kraji, a je také Libereckým krajem zřizován. Možná je škoda,
že se málo ví, jak Liberecký kraj
sociální služby podporuje. Pádným argumentem je například ta
skutečnost, že náš kraj má druhý
největší podíl na ﬁnancování sociálních služeb v rámci celé České republiky. Větší podíl má už
jen Hlavní město Praha, které je
ovšem ve speciﬁcké pozici.
Budoucnost sociálních služeb je
nejistá. Myslím, že hodně záleží na
tom, jak velký zájem jim budeme

Lenka Kadlecová se své práci věnuje s velkou zodpovědností

všichni věnovat. Pokud budeme
lhostejní, můžeme se dočkat velmi smutných konců. Standard,
ke kterému jsme se od roku 1989
pracně dopracovali, by opět nemusel být standardem, ale mohl by
být určen jen těm vyvoleným.
V této souvislosti si vždy připomenu známou historku o žábách v kaluži. Znáte ji? Pokud ne, tak pozorně čtěte. Je poučná a stále aktuální:
Seděly žáby v kaluži a nedobrý člověk je chtěl uavřit. Vlil proto do
louže vroucí vodu, ale žáby hned

vyskočily. Pak ale přišel na to, že
to musí udělat jinak. Vroucí vodu
jenom pomalu přiléval, teplota
stoupala a stoupala – a nešťastné
žáby se nakonec uvařily.
Tak snad se nezachováme, jako
ty nešťastné žáby. Téměř každý
má možnost aktivně ovlivnit to,
co se ve společnosti děje. Snažme se tedy zajistit důstojný život
pro seniory, a všechny potřebné.
Třeba jednou také budme potřebovat pomoct.
Mgr. Lenka Kadlecová

DIAKONIE V JABLONCI MYSLÍ
NA SENIORY JIŽ PÁTÝ ROK
Jablonec nad Nisou – Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z největších nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb. Působí na padesáti místech ČR ve třiatřiceti střediscích a osmi speciálních školách. Již pět
let nabízí své služby i v Jablonci nad Nisou.
„Středisko v Jablonci nad Nisou
začalo v roce 2007 poskytovat
pečovatelskou službu seniorům
a osobám se zdravotním postižením. Dnes podporujeme na padesát uživatelů ročně. Na zajištění
služeb má hlavní podíl šest profesionálních pečovatelek. Provnozní dobu máme stanovenu každý
všední den od 6.30 do 16 hodin,“
uvedla Michaela Albrechtová,
ředitelka Diakonie v Jablonci. Ta
také upozornila na výborný výsledek její organizace přži hodnocení poskytovaných služeb.
„V loňském roce jsme absolvovali

s pečovatelskou službou inspekci, která dopadla na výbornou,“
pochlubila se ředitelka.
V říjnu 2009 organizace rozšířila svoji nabídku. „Ve spolupráci
s městem Jablonec nad Nisou
začali provozovat nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Kruháč. Název klubu Kruháč byl
vybrán jednak proto, že sídlíme
na kruhovém objezdu, ale také
proto, že se naši uživatelé mnohdy ocitají v začarovaném kruhu
svých problémů a naším úkolem je
najít společně s nimi „odbočku“,

zařadit je zpět mezi vrstevníky,“
vysvětlila Albrechtová.
O Kruháč je velký zájem, dle statistiky prošlo klubem v loňském
roce přes 200 dětí a mladých lidí,
kteří našli podporu a potřebné
informace. Důležitou součástí klubu se stalo doučování. Ve
spolupráci se studenty Gymnázia
u Balvanu se do projektu zapojí
v rámci školního roku až 80 dětí
a mladých lidí.
„Středisko se aktivně podílí na
komunitním plánování sociálních

služeb Jablonecka. Mapujeme současnou situaci v oblasti poskytování
sociálních služeb, stanovujeme si
vize, jednotlivé cíle a cesty jak k nim
co nejefektivněji dojít,“ podotkla
Michaela Albrechtová.
rp
Kontakt:

DIAKONIE
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ
Belgická 22, 120 00 Praha 2
tel.: + 242 487 811–2
e-mail: info@diakonie.cz
www.diakonie.cz
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BENEFICE PRO HOSPIC S PETROU JANŮ
A VLASTIMILEM HARAPESEM
26. ZÁŘÍ 2012 OD 18.00 HODIN
V MĚSTSKÉM DIVADLE JABLONEC NAD NISOU

DOPROVODNÝ PROGRAM
• DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR VRABČÁCI
• VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽÍ „MŮJ NEJVESELEJŠÍ ZÁŽITEK“
A „O NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH LK“
Beneﬁční večer se koná pod záštitou člena rady Libereckého kraje
pro resort sociálních věcí Pavla Petráčka.
Vstupenky v předprodeji Městského divadla Jablonec nad Nisou od 3. 9. 2012!
Cena vstupenky 190 korun.

www.divadlojablonec.cz

NOVÁ SOUTĚŽ O HIFI SYSTÉM ZA 3 TISÍCE KORUN!
ODHALTE TAJENKU A VYHRAJTE HIFI SYSTÉM
ZA 3 TISÍCE KORUN!

POMŮCKY:

BELGICKÁ
ŘEKA

ČÁST ÚST

ÚTOK

CHEM. ZN.
NEODYMU

RYBA

SŮL
KYSELINY
JODIOVODÍKOVÉ

TRHNUTÍ

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

ZKRATKA
NÁRODNÍHO
PODNKU

CHEM ZN.
RADIA

ZÁZRAK

SLOVENSKY
MÁK

ŘÍMSKY 101

Vyluštěnou tajenku zašlete nejpozději do 31. října 2012
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
Výherci minulé křížovky se stali:
Jitka Cvejnová, Liberec
Andrej Janoušek, Pihel
Petr Švorc, Jablonec nad Nisou.
Gratulujeme!

SPZ NOVÝ
JIČÍN

BARVIVO

SADA
DODNES
MOTOROVÉ
VOZIDLO

TAJENKA
KONTRABAS

POKRÝVKA

MLÁDĚ
LOSA

TANEČNÍ
OBUV
ZÍSKAT ZA
PENÍZE

PÍSMENO
ABECEDY

NAPOLO
HANBA

PODNIK
V
PROSTĚJOVĚ

SPZ NITRA

VÁBIT

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

OSETÍ
NĚMECKY
DĚDEČEK

ŘÍMSKY
999

JMÉNO
NEWTONA

PÍSEMNOST
POBÍDKA
OKR. HYG.
STANICE

ZANČKA
VOLTAMPÉRU

KOCOUR
(NÁŘEČNĚ)

POČET DNÍ
V TÝDNU

INCIÁLY REŽ.
RYCHMYNA

ZNAČKA
NÁLKADNÍCH
VOZŮ

VLHCE
TEPLÉ

ANGLICKY
UMĚNÍ
(MN. Č)

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

CHEM ZN.
AKTINIA

SPZ VELKÁ
KRTÍŠ
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