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Veletrh poskytovatelů
sociálních služeb
Libereckého kraje
I letošní ročník sklidil
opět úspěch

Vážení a milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou již další číslo zpravodaje Sociálka. Načasovali
jsme ho na období těsně před letními
prázdninami proto, abychom Vás stačili informovat o akcích, které proběhli
ještě než odjedete na letní dovolenou
či prázdniny, ale především Vás chceme pozvat na některé letní akce pořádané poskytovateli sociálních služeb
našeho kraje.
Dále Vás seznámíme s novými aktivitami našeho resortu a projekty, kterými se
v poslední době zabýváme.
Jsem velice rád, že jste příznivci našeho zpravodaje. Přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití letních dovolených
a prázdninových aktivit. Pevně věřím, že
se s námi budete těšit na další vydání
našeho zpravodaje, které plánujeme na
přelom podzimu a zimy 2010.
Pavel Petráček
radní pro resort sociálních věcí a menšin Libereckého kraje

Stejná šance –
Zaměstnavatel 2010
Již čtvrtý ročník soutěže
byl ukončen

BAVÍME SE SPOLEČNĚ
Zataženo, pár kapek nevlídně padá na zahradu a smáčí trávník i cestu, kde by
se za pár hodin měla bavit nejméně stovka hostů pozvaných na společnou oslavu dne dětí. V přístřešku čekají nachystané hry a soutěže a za oknem s obavami
vyhlížejí pracovníci domova. Devátá rozhodla. Mraky se neroztrhly. Tentokrát
se na nás štěstí neusmálo a sluníčko se nám neukázalo.
Dětský den se nekonal. I přesto Vám tuto akci,
která se stala každoroční tradicí společných
setkání rádi představíme.
Před zahájením by stanoviště dostávala svoji konečnou podobu a pracovníci domova v maskách
by s úsměvem vítali první hosty. Asi čtyřicet dětí
z místní mateřinky by okukovali u vchodu připravené ceny. Rozdali by se kartičky na razítko
za splněný úkol a už by se prchalo k soutěžím.
Autobusy, auta i vlak by převezly klienty ze zařízení sociálních služeb z celého Libereckého kraje. Všichni by se přátelsky zdravili a upevňovali by tak své kontakty nejen v tlačenici u soutěží.
Pak by nadešel čas pro občerstvení. Guláš by
zavoněl a koláčky by jistě zmizely jako o závod. Kapela by lákala k tanci i poslechu. Při-

pravený skákací hrad, střelnice i kolotoč by
potěšil děti i dospělé. Přichystaní hasiči s technikou by ukázali hašení ohně. Sportovní nadšenci by si mohli vyzkoušet golfové údery
nebo se svézt na čtyřkolce. Den by zakončil létající balón. Pohled z dvaceti metrů na Raspenavu by jistě mile potěšil všechny zúčastněné.
Domov Raspenava ve spolupráci s Občanským sdružením a Městem Raspenava pořádá takto pojatý dětský den každoročně s cílem
umožnit jednak klientům podobných zařízení
společné setkání a nevšední zážitky, ale i prostřednictvím společné zábavy integraci klientů do života společnosti a vrstevníků mimo zařízení. Navazování kontaktů a vzájemné poznávání je velkým přínosem nejen pro klienty
zařízení, ale i pro lidi z okolí.
Pavel Chroust
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RUKU V RUCE PROTI PŘEDSUDKŮM
Mediální obraz seniorů je našimi
sdělovacími prostředky podáván
různě, ve většině případů však
výsledky nejsou pro kategorii seniorů příliš lichotivé.
V novinách se často dočteme
o seniorech jen to, že některého
okradli, některého přejelo auto
a nebo se stal obětí podvodu podomních obchodníků. V televizi se zpravidla se seniory setkáme jen v okamžicích podobných
tématům v tisku, případně v souvislosti s předvolebními kampaněmi, kdy jsou slibovány 13. či
dokonce další důchody, či osvobození od regulačních poplatků, to vše za doprovodu řízné dechovky. Dalším oblíbeným tématem našich médií je otázka budoucnosti, kdože ty staré bude živit. A ve ﬁlmu? Všude jsou mladí,
krásní, bohatí a úspěšní.

Ze školních osnov zmizela témata vedoucí k úctě ke stáří, obdivu ke zkušenostem nabitých věkem, v rodinách se vytrácí mezigenerační soužití, o prarodiče je
nejčastěji postaráno v domovech
pro seniory, kam jednou či dvakrát ročně zaskočíme na návštěvu a těch pár minut našeho drahocenného času s povzdechem obětujeme. A výsledek? Představa
mladé generace, že každý důchodce je automaticky chudý, slabý,
nemožný, neschopný a tedy vlastně na obtíž. Kam se poděla úcta ke
zkušenostem starší generace?
Aby alespoň trochu toto pokřivené vidění světa mohlo být napraveno, vznikl projekt vzájemné dlouhodobé spolupráce mezi
Domovem důchodců Jablonecké Paseky a Základní uměleckou
školou v Jablonci nad Nisou.

Cílem jsou vzájemná setkávání generace dnešních žáků ZUŠ
společně s generací seniorů. Prvním počinem byla vernisáž výstavy žáků výtvarného oddělení ve
čtvrtek 22.4.2010, kterou zahájil
člen rady kraje pro resort sociálních věcí a menšin Pavel Petráček
a ředitel ZUŠ Vít Rakušan, o hudební doprovod se postarali žáci
hudebního oddělení. Nálada byla
skvělá, v závěru vystoupení došlo
i na společné zpívání a s poděkováním i předání drobných dárků,
samozřejmě vlastnoručně vyrobených našimi klienty.

vyzdobenou barevnými a velmi povedenými výtvarnými dílky, která lahodí oku i srdci. Dříve nevzhledná a tmavá chodba
se stala prostorem, kde se každý
rád zastaví.

A výstava? I několikrát denně
prochází naši klienti chodbou

Šárka Petříčková, DiS.

Doufejme, že tato setkávání budou opravdu natolik častá, že úcta
ke stáří již nebude prázdný pojem, setkání se starým člověkem
se stane chvilkou vzájemného
obohacení a radosti. Do budoucna by k výstavám a kulturním vystoupením mohly přibýt například i společné výtvarné dílny.

sociální pracovnice

NOVINKY V PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR obdrželo podnět od
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí a podnět od Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost ČR k řešení znevýhodněného přístupu dětí s diabetes mellitus k příspěvku na péči.
Ministerstvo se tímto problémem podrobně zabývalo a výsledkem je návrh, jehož cílem je
upřesnit posuzování stupně zá-

vislosti pro účely příspěvku na
péči u osob se zdravotními postiženími, pro která potřebují
pomoc či dohled v oblasti stravování a přizpůsobení nočního
a denního režimu potřebám léčby a ošetřování.
V současné době nemůže dětem
od jednoho do tří let věku, které
trpí diabetem a tzv. metabolickými poruchami vzniknout ná-

rok na příspěvek na péči pro nedostatek hodnotitelných činností. Nová právní úprava tento nedostatek odstraní a nově umožní uznání stupně závislosti pro
účely příspěvku na péči zejména
u dětí od jednoho do tří let s poruchami metabolismu (např. diabetes mellitus, fenylketonurie,
poruchy funkce jater a pankreatu, celiakie). Zlepšení by se mělo
projevit i u starších dětí popří-

padě osob nad 18 let, které potřebují dohled nebo pomoc v oblasti stravování a přizpůsobení
režimu potřebám léčby a ošetřování (např. onkologická postižení).
Novela vyhlášky č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních služnách nabyla účinnosti
1. června 2010.
(jt)

SENIORESTRÁDY
DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U SILA 321, LIBEREC 30, 463 11

zve všechny milovníky lidových písniček a dechovky na posezení v přírodním divadle přímo v areálu domova.
Tak jako v loňském roce je připraven pestrý program plný písniček, tance, soutěží i diskusních témat.

TERMÍNY SENIOESTRÁD
STŘEDA
ÚTERÝ
ÚTERÝ
ÚTERÝ
ÚTERÝ
ÚTERÝ
ÚTERÝ

7. 7. 2010
13. 7. 2010
20. 7. 2010
10. 8. 2010
17. 8. 2010
31. 8. 2010
7. 9. 2010

14.00 – 16.30 HODIN
14.00 – 16.30 HODIN
14.00 – 16.30 HODIN
14.00 – 16.30 HODIN
14.00 – 16.30 HODIN
14.00 – 16.30 HODIN
14.00 – 16.30 HODIN

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Se uskuteční v úterý 24. 8. 2010 od 13.00 hodin v zahradě areálu Domova pro seniory.
V přírodním divadle čeká na všechny návštěvníky bohatý program. Vystoupí Karel Štědrý, Eva Pilarová, taneční
orchestr Celestýnka a další. Slavností Vás provede ředitel domova pan Miloslav Vodrážka.
Součástí programu bude také vyhodnocení výtvarných prací klientů sociálních zařízení.
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DRUHÝ ROČNÍK VELETRHU POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SKLIDIL ÚSPĚCH
cí mezi nimiž jsou domovy seniorů, centra sociální péče, pečovatelské sociální služby a další.
Zeptali jsme se radního Pavla
Petráčka:

13. května 2010 se v libereckém
Centru Babylon konal již druhý ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje. Pořádán byl pod záštitou projektu IP 2 – Podpora
střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb Libereckého kraje, který je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR. Svoji činnost přijelo představit téměř 50 organiza-

Jak jste byl s letošním ročníkem
spokojen?
Musím přiznat, že jsem byl veletrhem nadšen. Zúčastnilo se ho
přes 50 organizací, což je polovina
všech z našeho kraje. Návštěvnost
ve srovnání s loňským rokem stoupla. Veletrh navštívilo téměř 2000
lidí z různých koutů našeho kraje.

zdravotní bariéry se lidé mohou
aktivně zapojovat do života.
Mohli si návštěvníci z veletrhu
i něco odnést?
Ano, veletrh byl pojat i jako prodejní. Vystavující organizace prodávali výrobky svých klientů, ať už to byly
keramické výrobky či textilní bytové doplňky. A šly opravdu na odbyt.
S prodejem těchto výrobků máme
dobré zkušenosti již z vánočních

nebo velikonočních trhů a akcí, kde
vidíme, že zájem ze strany veřejnosti je velký. Proto jsme i tento veletrh
pojali z části jako prodejní.
Plánujete i pro další rok konání tohoto veletrhu?
Ano, budeme moc rádi, pokud se
nám podaří v dalším roce uspořádat také třetí ročník tohoto veletrhu a věříme, že i nadále se bude těšit velkému zájmu veřejnosti. (jt)

Pro koho byl vlastně veletrh určen?
Veletrh byl určen především pro širokou veřejnost, která se tak mohla blíže seznámit s činnostmi jednotlivých organizací poskytujících sociální služby v našem kraji, umožnění navázání spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli. Myslím, že živý ruch na veletrhu jen dokázal, že i přes věkové či

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO POSKYTOVATELE A ZADAVATELE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI
Další významnou součástí projektu IP 2 jsou také vzdělávací
kurzy pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v našem
kraji. Pro tento individuální projekt získal Liberecký kraj celkem
32 011 419 korun.
Dne 4. května 2010 bylo Radou
kraje schváleno rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek veřejné
zakázky „Vzdělávací kurzy pro poskytovatele a zadavatele sociálních
služeb v Libereckém kraji“.
Veřejná zakázka byla rozdělena do 7 níže uvedených vzdělávacích kurzů v celkové částce
7 000 000 Kč:

Vzdělávání sociálních pracovníků obcí a měst sociálních odborů zaměřené na zjišování potřeby podpory uživatelů, přiznávání příspěvku na péči a kontrolování jeho využívání
Pro tuto část nebyla doručena žádná nabídka, proto zadavatel ruší zadávací řízení pro část A v souladu
s ustanovením zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání metodiků zavádění
standardů kvality u poskytovatelů sociálních služeb
Na tento kurz byl vybrán
INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality
ve veřejných službách.

Vzdělávání úředníků sociálních
odborů obcí, měst a krajů
Na tento kurz byl vybrán
INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality
ve veřejných službách.

Vzdělávací kurzy pro podporu
tvorby, vyhodnocení a aktualizace rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb
Na tento kurz byl vybrán
INSTAND o.s., institut pro pod-

Vzdělávací kurz pro pracovníky
sociální péče
Na tento kurz byla vybrána vzdělávací instituce Mgr. Jana Fišerová.

poru vzdělávání a rozvoj kvality
ve veřejných službách.
Vzdělávací kurzy zaměřené na
pracovníky zabývající se sociální
prevencí
Na tento kurz bylo vybráno občanské sdružení „D“ .
Odborné vzdělávání realizačního týmu
Na tento kurz byla vybrána obecně prospěšná společnost Komunitní plánování.
Většina kurzů začne svoji realizaci v září tohoto roku.
(jt)
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Liberec

Tanvald

Jablonec n. N.

5

Harrachov

Rokytnice n. J.
Žel. Brod
Semily

Jilemnice

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ od 13. června 2010
v oblasti Krkonoše a Jizerské hory ohraničené obcemi Jablonec nad Nisou, Železný Brod,
Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Harrachov, Tanvald.
Nové jízdní řády jsou k dispozici u řidiče autobusu, v předprodejní kanceláři dopravce,
ve vybraných informačních centrech za pouhých 10 Kč nebo ke stažení na www.iidol.cz.

www.iidol.cz
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SLUŽBA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
SPOLUOBČANY (TÍSŇOVÁ SMS)
Hasičský záchranný sbor ČR, jako jedna ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS), se začal v loňském roce zabývat otázkou, jak zajistit sluchově postiženým spoluobčanům v případě potřeby možnost dovolat se na tísňovou linku. Právo
dovolat se na tísňovou linku má totiž každý občan. V případě osoby se sluchovým postižením se situace velmi komplikuje.
Systém příjmu na všech linkách
tísňového volání počítá s přímou slovní komunikací volajícího a operátora, což u sluchově postižených není možné. Stávající
systém telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV112) s jinou než slovní komunikací v minulosti nepočítal. Proto byla zavedena možnost příjmu tzv. tísňové
textové zprávy z mobilního telefonu (SMS) přímo do programového vybavení Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR (KOPIS HZS).
Tato služba je primárně určena
jen pro sluchově postižené spoluobčany, kteří jsou schopni napsat
a odeslat textovou zprávu a budou v systému zaregistrováni.

ho sboru Libereckého kraje. (odděleně od systému TCTV112)
SMS bude přijata přímo do aplikace „Spojař“. Sloužící směna
tísňové volání přijme a okamžitě zpracuje. Podle uvedených informací (adresa místa události,
co se stalo, komu, rozsah, atd.)
operační důstojník vyšle potřebné
síly a prostředky na místo události nebo uvědomí o vzniklé události
ostatní ze základních složek IZS,
a to ZZS či PČR, nebo ZZS a PČR
najednou. Pokud z došlých informací nebude dostatečně zřejmé, kde, co a komu se stalo, bude
moci operační důstojník s postiženým spoluobčanem komunikovat přes SMS ze systému Spojař,
pokud to samozřejmě daná situace časově dovolí.

INFORMACE O PŘÍJMU
A ZPRACOVÁNÍ
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

MOŽNOST IDENTIFIKACE
MÍSTA UDÁLOSTI

Tísňové volání ve formě textové
zprávy (SMS) přijde na operační
středisko Hasičského záchranné-

Jednou z možností, jak záchranné složky mohou přesně identiﬁkovat polohu člověka s postiže-

ním sluchu, který je mimo domov,
je poslání v tísňové SMS čísla nejbližšího sloupu veřejného osvětlení. HZS Libereckého kraje má momentálně k dispozici databázi čísel těchto sloupů v městech Liberec a Česká Lípa, podle které může
přesně identiﬁkovat ulici a místo,
kde se osoba potřebující pomoc
nachází. Také je možné využít očíslování železničních přejezdů v celém Libereckém kraji, které funguje na stejném principu. Samozřejmostí zůstávají základní identiﬁkační údaje jako je jméno ulice,
číslo popisné domu atd.

ní velitelů čet profesionálních hasičů. Také probíhá představování této služby sdružením a organizacím, kde jsou sluchově postižení občané sdruženi. Cestou vedení a předsedů těchto organizací
probíhá také registrace do systému HZS Libereckého kraje. Tato
služba již začala fungovat od února roku 2010. Výhodou služby je
snadná dostupnost pomoci hasičů, policistů i zdravotnické záchranné služby pro osoby se sluchovým postižením za cenu běžné odeslané SMS podle tarifu mobilního operátora.

REGISTRACE SLUCHOVĚ
POSTIŽENÝCH OSOB

Tato služba již bez větších problémů funguje v Plzeňském kraji, Liberecký kraj je druhým v republice, který tuto unikátní službu pro
sluchově postižené spoluobčany
od letošního roku zavedl.

V současné době se registrují spoluobčané se sluchovým postižením do databáze HZS Libereckého kraje, je doladěna aplikace a postupně jsou proškoleni všichni příslušníci operačního
střediska ve speciﬁcké komunikaci. Následně dojde k proškole-

mjr. Mgr. Martin Rybář
vedoucí oddělení KOPIS HZS LK
vrchní komisař

FINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÉ
POLITIKY KRAJE V ROCE 2010
Radní Libereckého kraje Pavel Petráček, pověřený vedením resortu sociálních věcí a menšin, předal
ve čtvrtek 29. dubna 2010
v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje zástupcům občanských sdružení Advaita, Most k naději a Pasant,
která na území našeho kraje
poskytují certiﬁkované protidrogové programy.

„Organizace jsou podstatnou součástí sítě protidrogových služeb Libereckého
kraje. Jsou ﬁnancovány ze
státního rozpočtu v rámci
programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a MPSV ČR, kde si uplatňují ﬁnanční krytí do max.
výše 70% svých celkových
nákladů. Zbývající část nákladů si musí zajistit z jiných nestátních zdrojů,“
vysvětlil Pavel Petráček.

Nestátními zdroji jsou dotace krajů, obcí, poplatky klientů, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách,
a dále příspěvky nadací
a sponzorů.
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje
usnesením č. 67/10/ZK dne
30. března 2010.
(jt)
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KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE
NA OBDOBÍ 2010 – 2013
Dne 25. května 2010 proběhla pracovní porada pracovníků samospráv s pracovníky kanceláře Rady vlády pro záležitosti
romské menšiny nad schváleným dokumentem vlády ČR „Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013“. Pracovníci kanceláře představili vládní dokument a přiblížili, jak jej využít na lokální úrovni obcí.
nu Romů před pravicovým extremismem a jednak snížení kriminality a výskytu dalších forem rizikového chování v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Koncepce romské integrace
na období 2010–2013 navrhuje opatření ke zlepšení situace
Romů v klíčových oblastech jejich života. Cílem vlády ČR je
dlouhodobě rozvíjet opatření
k vyrovnání šancí a kompenzaci vstupních znevýhodnění, která brání Romům plnohodnotně
participovat na kulturním, společenském i politickém životě většinové společnosti.
Posílením povědomí české společnosti o romské kultuře, jazyku a historii lze systematicky bojovat proti stereotypům a předsudkům uplatňovaným vůči pří-

slušníkům romských komunit.
Tyto stereotypy a předsudky jsou
přitom příčinou symbolického
vyloučení i té části Romů, která není vyloučena sociálně a žije
běžným způsobem života.
Materiál se zabývá užší cílovou
skupinou, a sice sociálně vyloučenými Romy a řešením jejich
situace. Řešit sociální vyloučení Romů je zásadní i z celospolečenského hlediska, protože tento
jev ohrožuje sociální soudržnost,
vyhrocuje vztahy mezi většinovou společností a vyloučenou
menšinou a zvyšuje riziko šíření
extremismu v české společnosti.

Navrhovaná opatření se v této
části zaměřují na klíčové oblasti života sociálně vyloučených
Romů, zejména na oblast vzdělávání, zaměstnanosti, předlužení, bydlení, zdravotnictví a oblast
sociální. V těchto oblastech nemají Romové, ať už vzhledem ke
strukturálním či k individuálně
podmíněným překážkám, stejné
příležitosti ve srovnání s majoritní populací a často čelí nerovnému zacházení.
Klíčovým tématem romské integrace je oblast bezpečnosti romských komunit, která zahrnuje dva aspekty – jednak ochra-

V rámci programu vystoupil i ředitel Agentury pro sociální začleňování, který přednesl informace o spolupráci s Agenturou. Tato
spolupráce by měla přinést obcím
podporu při sociálním začleňování obyvatel vyloučených lokalit, ala také možnost získat přednostně ﬁnance ze strukturálních
fondů Evropské unie. „Pro Agenturu byla vypsána výzva na 100
miliónů korun, 55 milionů korun
z nich poputuje přímo na projekty
ve spolupracujících městech. Dalších 200 miliónů korun mohou
získat obce spolupracující s Agenturou v rámci tzv. individuálních
obecních projektů. „Výzvu vypsalo Ministerstvo práce 15. prosince
2009. APSZ s obcemi spolupracuje na přípravě projektů, které
mohou trvat ještě 2,5 roku. Obce
si tak mohou zajistit ﬁnancování sociálních služeb až do výše
25 miliónů na jedno město.
Ing. J. Holek

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje uspořádalo v termínu
od 21. do 23. května 2010 víkendové setkání pěstounů. Tentokrát
bylo setkání připraveno speciálně
pro pěstouny – muže.
V pátek se za deštivého počasí sešli
pracovníci oddělení SPOD s pěstouny v rekreačním středisku Pod
bílým kamenem v Doksech. První

večer proběhlo skupinové sezení,
při kterém se měli pěstouni možnost vzájemně seznámit a konzultovat problematiku pěstounské
péče s psychologem.
Na sobotu byl naplánován celodenní pěší výlet, kdy jsme navštívili památník Karla Hynka Máchy.
Návrat do rekreačního střediska byl velmi rychlý, protože právě
probíhalo mistrovství světa v ho-

keji a muži, jako správní fanoušci, chtěli fandit reprezentačnímu
mužstvu České republiky. Poté jim
ještě zbývalo dost bojovné nálady
na soutěže, které jsme měli připravené. Závodili v petanque, stolním
tenise, šipkách a výstavbě námořních ﬂotil. Večer už bylo počasí
příznivější, proto jsme jej strávili
u ohně opékáním buřtů a vzájemnou diskuzí s pracovnicemi OSPOD a psychologem.

Poslední den byl věnován sportovně vzdělávací akci, kdy měli
pěstouni, dle svého zájmu, možnost vyzkoušet si adrenalinový
sport paintball a jiné aktivity.
První letošní setkání proběhlo
v aktivním a sportovním duchu.
I přes nepřízeň počasí se pěstouni i organizátoři akce shodli na
tom, že prožili velmi příjemný
víkend.
(jt)
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ČTVRTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE STEJNÁ ŠANCE –
ZAMĚSTNAVATEL 2010 BYL UKONČEN!
Ve čtyřech krajích České republiky skončila soutěž ﬁrem, která
na běžném pracovním trhu zaměstnávají lidi se znevýhodněním a dávají jim tak stejnou šanci
jako ostatním.

VYHLAŠOVATELI SOUTĚŽE
V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH BYLI:
Rytmus, o.s, Asistence, o.s.,
FORMIKA, o.s. ve spolupráci
s Grafton Rekruitment v Praze
Rytmus Liberec, o.p.s. v Libereckém kraji
Rytmus Chrudim, o.p.s. a Česká Abylimpijská Asociace, o.s.
v Pardubickém kraji
Agentura osmý den,o.s a Jurta,
o.s. v Ústeckém kraji.
Záštitu nad všemi ročníky soutěže převzala Hospodářská komora České republiky a v Libereckém kraji radní pro resort sociálních věcí a menšin Pavel Petráček.

Celkem bylo do soutěže nominováno 52 ﬁrem prostřednictvím
119 nominací. V našem kraji bylo
nominováno 12 ﬁrem prostřednictvím 25 nominací.
Nominovat ﬁrmu mohl kdokoli. Nominována nemohla být ﬁrma s více než padesáti procenty
zaměstnanců se znevýhodněním
ani chráněná dílna.
Odborné komise složené ze zástupců úřadů práce, krajských úřadů,
hospodářských komor, odborníků
z řad agentur pro podporované zaměstnávání a uživatelů této služby
v jednotlivých krajích, vyhodnocovaly podle předem stanovených kritérií zaměstnavatele, kteří dokázali
udělat nejvíc při zaměstnání znevýhodněného člověka.
Hodnotícím kritériem byl typ uzavřeného pracovně právního vztahu, jeho délka, typ znevýhodnění

zaměstnance v souvislosti se zastávanou pozicí, pracovní podmínky, pracovní doba či účast zaměstnance na ﬁremních akcích,
vstřícnost vedení ﬁrmy apod.
Výsledky soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2010 v Libereckém
kraji byly slavnostně vyhlášeny dne
14. 4. 2010 ve 14 hod v budově C
Krajského úřadu v multimediálním
sále. Nejlepší tři ﬁrmy byly oceněny:

1. místo – Sky Restaurant s.r.o.
McDonald´s, Liberec
2. místo – Jiří Polák, LIB-IT,
Liberec
3. místo – EMBA, spol s r.o.,
Paseky nad Jizerou
Kromě vítězům, patří poděkování
všem nominovaným ﬁrmám.

Ing. Antónia Dechťarová

VYLUŠTĚTE KŘÍŽOVKU A VYHRAJTE SI DÁREK!
RÁDI SOUTĚŽÍTE?
MÁME TU PRO VÁS DALŠÍ KŘÍŽOVKU!
Pokud ano, vyluštěte tajenku a zašlete její znění do 30. září 2010 na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
k rukám Kateřiny Altšmídové nebo elektronicky na katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz. Prosím uvádějte ke svému jménu Váš kontaktní telefon!
Vylosovaný výherce se správnou tajenkou obdrží osobní dárek přímo
od Pavla Petráčka, radního pro resort sociálních věcí a menšin Libereckého kraje.

NEVÁHEJTE A ZKUSTE TO I VY!
Výherkyní minulého vydání se
stala paní M. Švehlová z Českého Dubu.
Správné znění minulé tajenky
bylo HOSPIC, gratulujeme!
Předání daru výherkyni z minulého kola.

POKUD MÁTE POSTŘEHY A NOVÉ NÁMĚTY, KTERÉ BYSTE RÁDI MĚLI V DALŠÍM
ČÍSLE TOHOTO OBČASNÍKU, MŮŽETE JE ZASLAT NA VÝŠE UVEDENÝ KONTAKT.
TĚŠÍME SE NA NOVÉ NÁPADY A DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM!

POMŮCKY:
ZKRATKA
BAKAU, URIN, MĚSTSKÉHO
TIOP
VÝBORU

SILNÁ
(OPAK)

LES

PŘEDLOŽKA

EPOCHA

HLAS OVCE

PLOŠNÁ MÍRA

PŘEDLOŽKA

TEPL. KOMÍN.
PRŮDUCHU
DOMÁCKY
KATEŘINA

SEVEŘAN

MĚKKÁ
SLABIKA
ZNAČKA
TELEFONU

ZKRATKA
DOLŮ NA
OSTRAVSKU

PÍSMENO
ABECEDY

DĚTSKÝ
POZDRAV
TAJENKA

NÁZEV
PÍSMENE

HUDEBNÍ
STYL

ZASTAVIT

SOUHLAS
NÁŘEČNĚ

POHYB NOHY

DOMÁCKY
OLDŘICH

RUSKY ANO

VÝMĚŠEK

MUŽSKÉ
JMÉNO

ZKRATKA ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

PREZENT

ČESKÁ
TELEVIZE

PŘEDLOŽKA
ZKRATKA
OZNAČENÍ
FAKTURY

BANDA

POVÝŠIT DO
RYTÍŘSKÉHO
STAVU

ATOL
U INDONÉSIE

ZETOR

ČESKÝ
ARCHITEKT

SOUHLAS
Z ANGLIČTINY

NĚMECKY
NEBO

TENKÁ
PRUŽNÁ
HŮLKA

POSTAVA
V SERIÁLU
SIMPSONOVI

ZKRATKA
MEGATUNY

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

CHM. ZN.
HLINÍKU

SKICA
SPZ OSTRAVY

ZACHYCOVAT
FOTOAPARÁTEM
PŘEDLOŽKA

ANGLICKY
NE
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