
Vážení a milí čtenáři, 
v letošním druhém čísle občasníku by-
chom Vás rádi naladili na nadcházejí-
cí letní období odlehčenými a věřím, 
že i zajímavými tématy ze sociální ob-
lasti. Minulý měsíc se nám podařilo 
uspořádat již třetí ročník Veletrhu po-
skytovatelů sociálních služeb Liberec-
kého kraje, o kterém v tomto vydání 
také píšeme. Přiblížíme Vám kampaň 
„Společně proti kouření“, která pro-
běhla z jara letošního roku a náš re-
sort se na ní fi nančně podílel. Nemé-
ně zajímavým tématem bude setkání 
pěstounských rodin, o kterém Vás in-
formujeme každoročně.

Pro příznivce internetu je náš zpra-
vodaj na webových stránkách Libe-
reckého kraje. Děkuji za Vaší přízeň 
a přeji všem krásné letní období.

Pavel Petráček
radní pro resort sociálních věcí Libereckého kraje
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S MAJÁKEM SPOLEČNĚ 
PROTI KOUŘENÍ

„Program kampaně byl pestrý, v osmých a de-

vátých třídách základních škol a v prvních 

ročnících středních škol proběhly preventiv-

ní akce. Celkem devatenáct tříd z jedenácti li-

bereckých škol se zapojilo do kreativní výtvar-

ně dramatické soutěže na dané téma. Vytvoře-

ná díla je možné shlédnout na webových strán-

kách Majáku,“ uvedla Jitka Sochová, kraj-

ská protidrogová koordinátorka. Další nabíd-

kou, za účasti MUDr. Šípkové z Centra léč-

by závislosti na tabáku při Krajské nemocni-

ci Liberec, byly dvoudenní programy v Ob-

chodním centru Forum, kde si zájemci moh-

Liberecký kraj – V  období od 23. dubna do 20. května proběhla kampaň Společ-
ně proti kouření. Cílem této akce, kterou za podpory Libereckého kraje uspořádala 
obecně prospěšná společnost Maják, bylo upozornit veřejnost, především pak mla-
dé lidi, na zdravotní rizika plynoucí z kouření. Kampaň proběhla pod záštitou Pav-
la Petráčka, člena rady kraje pověřeného vedením resortu sociálních věcí. Liberecký 
kraj akci fi nančně podpořil částkou 30 tis. Kč. 

 >> Pokračování na str. 3
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„V roce 2000 byla naše charita za-

registrována u Ministerstva kultu-

ry ČR a zahájila tak svou profesio-

nální činnost, která navazovala na 

práci dobrovolníků. Za dobu svého 

působení se vypracovala v respek-

tovanou organizaci, která aktivně 

spolupracuje na komunitním plá-

nování poskytování sociálních slu-

žeb ve městě Česká Lípa,“ uvedla 

Zdeňka Čermáková z Farní chari-

ty Česká Lípa. 

Aktuálně českolipská chari-

ta provozuje Dům Jonáš – dům 

pro matky s dětmi v nouzi. Ten 

je registrovanou sociální službou 

a poskytuje komplexní pomoc 

a péči ženám a matkám s dětmi, 

které se ocitly v tísni a obětem 

domácího násilí. Dětem z Joná-

še slouží Klub Velryba – klub pro 

děti, který je jeho součástí.

„Další registrovanou sociální 

službou je Klub Koule – Nízkopra-

hové zařízení pro děti a mládež, 

který odbornou pomocí, podpo-

rou a informacemi usiluje o soci-

ální začlenění a pozitivní změnu 

ve způsobu života dětí a mládeže 

ve věku patnáct až dvacetšest let. 

Projekty Dům Jonáš a Klub Kou-

le jsou fi nancovány z individuál-

ního projektu IP 1 – Služby soci-

ální prevence v Libereckém kraji,“ 

upřesnila Zdeňka Čermáková. 

Farní charita Česká Lípa posky-

tuje i neregistrované služby. Jed-

ná se o Ubytovnu pro lidi v nou-

zi – Dobranov, která poskytuje 

ubytování pro matky s dětmi nebo 

celé rodiny s dětmi. Pracovní příle-

žitosti zdravotně handicapovaným 

lidem poskytuje Chráněná dílna 

Jonáš. „V projektu nazvaném Akti-

vity pro cizince provozujeme huma-

nitární sklad ošacení v Zařízení pro 

zajištění cizinců v Bělé – Jezové,“ 

doplnila Čermáková. 

Z dalších aktivit organizace lze 

zmínit Charitní šatník, který 

slouží převážně sociálně potřeb-

ným klientům a je přístupný kaž-

dému, kdo potřebuje materiál-

ní pomoc, významný je i Sociální 

automobil, který zajišťuje odvoz 

zdravotně handicapovaných dětí 

do školy a ze školy. Centrum pro 

děti a mládež se věnuje dětem 

a mládeži ve věku od 6 do 26 let 

z oblasti ohrožené sociálním vy-

loučením. V tomto projektu jim 

charita poskytuje bezpečné pro-

středí ke smysluplnému trávení 

volného času. 

Charita pravidelně organizuje 

v českolipském regionu Tříkrálo-

vou sbírku, a to od jejího vzniku 

v roce 2001. Pořádá Dny Charity, 

Dny otevřených dveří, Dny dětí, 

benefi ční představení a spoustu 

dalších aktivit. Farní Charita Čes-

ká Lípa neustále zkvalitňuje a roz-

šiřuje svou činnost ve prospěch po-

třebných. V loňském roce se orga-

nizace aktivně zapojila do pomoci 

obětem povodní. rp

JEDENÁCT LET 
PRÁCE PRO DRUHÉ
Česká Lípa – Farní charita Česká Lípa má za sebou téměř jedenáct let usilovné práce ve prospěch lidí, kteří se ocitají v nouzi. Byla 
zřízena v roce 1999 litoměřickým biskupem a fungovala jako nevládní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou. Teh-
dy se její pracovní tým skládal pouze ze sedmi dobrovolníků, kteří se starali o klienty pečovatelské služby. 

Kontakt:

FARNÍ CHARITA 
ČESKÁ LÍPA
tel.: +420 487 829 871

mob.: +420 774 116 412 

e-mail: medializace@fchcl.cz  

Děti z Klubu Velryba

Sociální automobil je každodenní pomocnou rukou.
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li například nechat změřit množ-

ství oxidu uhelnatého v plicích. 

„Mediální podpora byla zajiště-

na prostřednictvím tří billboardů 

a čtyř bannerů, s nimiž se veřej-

nost měla možnost setkat v centru 

města a dalších frekventovaných 

místech Liberce. Dále byla kam-

paň podpořena informačními le-

táky,“ upřesnila krajská protidro-

gová koordinátorka.

O fi nále celé kampaně se postaral 

závěrečný večer s hudebním vy-

stoupením pro dospívající včet-

ně výstavy děl z kreativní soutěže, 

který proběhl 20. května v multi-

mediálním sále Krajského úřadu 

Libereckého kraje.

Projekt Majáku nebyl Libereckým 

krajem podpořen náhodou, tato 

obecně prospěšná společnost je 

významnou organizací, která má 

propracovaný systém tématicky 

zaměřených programů primární 

prevence a nabízí je školám v Li-

bereckém kraji

Kouření tabáku je nejzávažněj-

ším známým rizikovým faktorem 

ovlivňujícím vznik, rozvoj a prů-

běh mnoha onemocnění. Škod-

livé účinky tabákového kouře na 

organizmus jsou vědecky proká-

zané a statisticky podložené. Nej-

více zranitelné a ohrožené jsou 

děti a mladiství. Tabákové výrob-

ky jsou pro ně velmi snadno do-

stupné a příklady prostě táhnou. 

Úsilí vyspělé společnosti se zamě-

řuje na omezování kouření a s tím 

spojených zdravotních škod. 

Správnou cestou je kvalitní pri-

mární prevence cílená na žáky zá-

kladních a středních škol.  rp

S MAJÁKEM SPOLEČNĚ PROTI KOUŘENÍ

Pomocí APPA – Asistenční pes 

pro autistu se dokáže navázat 

kontakt s dítětem, které autis-

mem trpí a tím se výrazně zvyšu-

je jeho bezpečnost například při 

procházce, snáze se komuniku-

je rodičům s dětmi a podporuje se 

tak sebevědomí a sociální vazby.

V zahraničí je tento typ asis-

tenčního psa běžný momentál-

ně v „zemi původu“ v Kanadě, 

dále již v USA, Hawai, Austrá-

lii, a v Evropě je to v Anglii, Ir-

sku, Francii a v Nizozemí. Stejně 

jako vodící pes je „vidícím prů-

vodcem nevidomého“, je APPA 

„průvodcem sociálními situace-

mi“ pro autistu.

Uveďme si několik málo příkla-

dů z praxe, kdy je třeba pomo-

ci APPA. I obyčejná vycházka 

není pro dítě – autistu bezpečná, 

pokud jej někdo nepřidržuje za 

ruku, rukáv, kapuci apod. Dítě 

má sklony nečekaně měnit směr 

či odskakovat např. z chodníku 

do silnice, nebo v přírodě smě-

rem ke srázu apod. APPA zde 

plní funkci „aktivní kotvy“ díky 

speciálnímu postroji a speciál-

ní dovednosti – reakce na povel 

a situaci.

Když naopak jde dítě odevzda-

ně za ruku, ale bez zájmu, klo-

pýtá o nerovný povrh, navozuje 

pocit, že nemá radost z vycház-

ky a ani nevnímá kudy a kam jde, 

pak plní APPA funkci motivační 

a právě onoho „překladatele so-

ciálních situací“.

Během procházky mohou nastat 

i nepříjemné, stresující až kon-

fl iktní situace s lidmi – veřejnos-

tí, plynoucí z jejich nepochopení 

odlišného chování dítěte. APPA 

zde plní funkci informativní, kdy 

díky speciálnímu postroji s nápi-

sem dá okolí na vědomí, že veš-

keré neočekávané situace jsou 

v normě s ohledem na dané sku-

tečnosti. Okolí je pak empatické 

a ne odsuzující.

Pokud má dítě tendence se scho-

vávat (venku, v budovách, v noci 

v domě tiše vyklouzne z poste-

le apod.), nebo bezcílně utíkat 

bez reakcí na volání a hledání, 

plní APPA funkci vyhledávacího 

psa – dokáže vyhledat dítě v teré-

nu či budově. Díky svému čichu 

dokáže pes najít dítě za krátkou 

dobu podle pachové stopy.

Příkladů z praxe, kdy je třeba plně 

využít dovedností APPA bychom 

mohli jmenovat velkou řadu. Co 

ale víme s jistotou je, že asistenční 

pes rozhodně nemá být jen slušně 

„vychovaný, hodný labrador“, ale 

má ovládat hned několik speciál-

ních dovedností, které právě po-

mohou naplnit funkce, o kterých 

jsme mluvili.

Poslání našeho sdružení je tedy 

integrace APPA s dítětem a jeho 

rodiči tak, aby dítě prostřednic-

tvím psa chápalo, co se po něm 

chce a co se okolo něho děje a ro-

diče dovedli svou komunikaci 

k dítěti skrze psa zprostředkovat.

Pes dítě „ukotvuje“ a tím zajiš-

ťuje vyšší bezpečnost při běž-

ných situacích. Dítě je pak bez 

neklidu, strachu a frustrace 

a vnímá psa i jeho reakce, kte-

rým snáze rozumí. jt

AUTISTŮM POMÁHAJÍ CVIČENÍ PSI
V naší republice je mnoho rodin s autistickými dětmi. Ti zažívají za pro nás běžných denních situací více strachu, stresu a neu-
stálé překonávání překážek, které pro zdravého jedince vůbec překážkami být nemusí. Pomocnou ruku těmto rodinám podává 
občanské sdružení ELVA HELP o.s. se sídlem v Liberci.

Kontakt:

ELVA HELP O.S.
tel.: +420 607 725 304

e-mail: andreabaja@seznam.cz

www.elvahelp.estranky.cz 

>> Pokračování ze str. 1

Závěrečného večera kampaně 
se účastnil i Pavel Petráček.
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Pro získání pověření musí žada-

tel splňovat podmínky dané zá-

konem č. 359/1999 Sb., o sociál-

ně-právní ochraně dětí, v platném 

znění. Šest organizací z Liberec-

kého kraje prošlo úspěšně schva-

lovacím procesem a nyní nabíze-

jí své služby veřejnosti. Jedná se 

o tyto subjekty:

Centrum intervenčních a psy-

chosociálních služeb Liberec-

kého kraje, příspěvková orga-

nizace Prostřednictvím Porad-

ny pro rodinu, manželství a me-

zilidské vztahy v Liberci zajišťu-

je pro krajský úřad přípravu fy-

zických osob vhodných stát se 

osvojiteli nebo pěstouny. Novin-

kou v rámci těchto příprav je spe-

cifi cká příprava pro osoby, které 

si přejí stát se pěstouny na dobu 

přechodnou. 

Cílem těchto příprav je poskyt-

nout žadatelům přístupnou for-

mou dostatek odborných infor-

mací a znalostí o jednotlivých for-

mách náhradní rodinné péče. Při-

blížit žadatelům specifi ka této 

péče. Umožnit žadatelů náhled 

na vlastní předpoklady pro přijetí 

dítěte a utvářet si konkrétní před-

stavu o budoucím fungování je-

jich nové rodiny. 

V rámci přípravy mají žadatelé 

o náhradní rodinnou péči příle-

žitost k setkání s dalšími žadate-

li a odborníky. Velmi cenné infor-

mace získávají při setkáních s lid-

mi, kteří mají osobní zkušenost 

s náhradní rodinnou péčí.

Další organizací, která má po-

třebné pověření je Farní charita 

Česká Lípa. Charitě a jejím služ-

bám je v tomto čísle věnován sa-

mostatný článek.

Občanské sdružení COMPITUM 

sídlí v Jablonci nad Nisou. Nabí-

zí terénní sociální práci provádě-

nou v rodinách pověřenými oso-

bami a dobrovolníky. Hlavním zá-

měrem je posílení rodičovských 

kompetencí a vytváření stabilní-

ho rodinného zázemí. Jedná se 

zejména o emociální podporu, 

poradenství při zvládání běžných 

rodičovských povinností, zpro-

středkování kontaktu s odbor-

níky. Další z činností je program 

domácího doučování dětí, kte-

ré zajišťují studenti – dobrovolní-

ci. Snahou sdružení je předchá-

zet vzniku výchovných problémů 

dítěte, zanedbávání či dokonce tý-

rání dítěte a jeho umisťování do 

výchovných zařízení. 

 Občanské sdružení Náruč pro 

rodinu, Turnov zahájilo svou 

činnost provozem rodinného 

centra v roce 2000. Sdružení je 

členem Sítě mateřských cen-

ter, nositel ocenění Společnost 

přátelská rodině a držitel sta-

tutu organizace uznané MPSV 

pro činnosti v oblasti prorodin-

ných aktivit na rok 2010-2012. 

Programy a projekty jsou garan-

továny odborníky z oblasti dět-

ské psychologie, speciální peda-

gogiky, waldorfské pedagogiky 

a sociálního poradenství. V le-

tošním roce sdružení realizuje 

projekt na podporu pěstounské 

péče, který má název „5P“ péče, 

pomoc, poradenství, partner-

ství, pěstounství.

Sociálně – právní ochranu na 

základě vydaného pověření po-

skytují i zařízení pro děti vyža-

dující okamžitou pomoc. Jedná 

se o zařízení, která mohou ro-

diny v případě tíživé sociální si-

tuace využít, aby byly jejich děti 

zabezpečeny. Pobyt v těchto za-

řízeních by měl být krátkodobý 

a má zajistit dítě v případě, kdy 

se o něj nemůže postarat nej-

bližší rodina. Žádost o umístě-

ní dítěte do zařízení může podat 

jeho zákonný zástupce osobně, 

případně ve spolupráci se soci-

ální pracovnicí místně přísluš-

ného orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. 

 Krajský úřad Libereckého kra-

je rozhoduje o přiznání státního 

příspěvku pro zřizovatele těchto 

zařízení. Státní příspěvek náleží 

zřizovateli zařízení za každé dítě, 

které je umístěno z důvodů uve-

dených v zákoně o sociálně-práv-

ní ochraně dětí. 

Na území Libereckého kraje na 

základě tohoto pověření vykoná-

vají činnost „zařízení pro děti vy-

žadující okamžitou pomoc“ dvě 

zařízení, a to jsou: 

Paprsek při Dětském centru 
SLUNÍČKO Liberec, příspěvko-

vá organizace, které zajišťuje péči 

dětem ve věku 0 – 3 roky, v přípa-

dě sourozenecké skupiny přijímá 

děti až do 6 let věku. Kapacita za-

řízení je 10 lůžek. Zřizovatelem 

tohoto zařízení je Statutární měs-

to Liberec.

Hvězdička při Dětském do-
mově v Jablonném v Podještě-
dí, příspěvková organizace, kte-

rá zajišťuje péči dětem ve věku 6 

až 18 let, v případě sourozenecké 

skupiny přijímá děti od 3 let. Ka-

pacita zařízení je 20 lůžek. Zřizo-

vatelem tohoto zařízení je Libe-

recký kraj.  rp

OCHRANU NEZAJIŠŤUJÍ 
UŽ JEN ÚŘADY

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANA LIBERECKÝ KRAJ

CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ COMPITUM

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NÁRUČ PRO RODINU

PAPRSEK PŘI DĚTSKÉM CENTRU SLUNÍČKO LIBEREC, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

HVĚZDIČKA PŘI DĚTSKÉM DOMOVĚ V JABLONNÉM 
V PODJEŠTĚDÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Tyto organizace splňují podmínky dané zákonem 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a získaly 
tak pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.

Liberecký kraj – Celkem šest organizací – právnických osob má v Libereckém kraji pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Po-
věření vydává oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje. 
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Kdy byla Společnost založe-
na, a co bylo motivací zakla-
datelů?
J. Boudná: Společnost byla za-

ložena v roce 1992 jako občanské 

sdružení rodičů, kteří vychováva-

jí děti se zdravotním postižením. 

Motivací ke vzniku sdružení byla 

snaha pomoci těmto rodinám při 

hledání možností pro jejich děti 

postiženým znevýhodněné. Nutno 

říci, že tehdy byla celková situace 

zdravotně hendikepovaných pod-

statně složitější. 

Jaké služby Společnost nabí-
zí a komu jsou určeny?
Již od počátku naší existence jsme si 

vytkli tři hlavní cíle. Chtěli jsme při-

pravovat pro rodiny s postiženými 

dětmi různé společné aktivity, jako 

jsou výlety, víkendové pobyty, rekon-

diční přímořské i tuzemské poby-

ty, a řadu dalších. Druhým cílem 

bylo pořádat exkurze a semináře 

pro zaměstnance nových zařízení, 

zdravotnických, školských i sociál-

ních, aby mohli čerpat zkušenosti. 

Důležitá byla a je i integrace hendi-

kepovaných do většinové společnos-

ti. Šlo o to připravit takové aktivi-

ty, na nichž by se – tehdy nově – ved-

le ostatních dětí s naprostou samo-

zřejmostí objevovaly děti s různými 

typy zdravotního postižení. Z hle-

diska integrace je důležitý celostát-

ní kulturní festival Patříme k sobě, 

jehož 14. ročník proběhl v dubnu 

letošního roku. Dále organizuje-

me každoroční sportovní setkávání 

osob se zdravotním postižením na-

zvané Krakonošův trojboj. Třikrát 

do roka se mohou zájemci účastnit 

odpoledních „Taneční čajů.

Jak se činnost Společnosti za 
dobu její existence změnila? 
Zpočátku jsme byli partnery rodi-

čů i odborníků při vzniku dětských 

stacionářů i pobytových zařízení, 

radit se k nám chodili zakladatelé 

nových občanských sdružení. Stáli 

jsme u prvních integračních pokusů 

hendikepovaných dětí v základních 

školách. Zprostředkovávali jsme 

nové nápady a zkušenosti. Postup-

ně jsme se zaměřili na akce pro ro-

diny i děti. V první dekádě 21. stole-

tí jsme se zabývali výchovou k dob-

rovolnictví pro středoškoláky. Po 

dlouhém váhání jsme své poraden-

ské zkušenosti a aktivizační služ-

by neinstitucionalizovali. Naše čin-

nost se i nadále opírá o dobrovol-

nou práci rodičů. Naši členové se 

zapojili do komunitního plánování 

sociálních služeb. V současnosti je 

více aktivit zaměřeno na spoluprá-

ci s různými zařízeními sociálních 

služeb v regionu, ale i mimo něj. 

Co si Společnost plánuje na 
další roky? Bude se činnost 
dále rozšiřovat?

 Naše plány narážejí na stále men-

ší šance fi nancování podobných ak-

tivit. Situace je navíc jiná, než před 

dvaceti lety. Potřeby rodin s hendi-

kepovanými dětmi jsou saturová-

ny prostřednictvím zařízení sociál-

ních služeb, nemají tak silnou po-

třebu se sdružovat. Nejsme si jis-

ti, zda naše spolková činnost, kte-

rá má dnes spíše nadstavbový cha-

rakter, je právě tím, po čem budou 

rodiče v nadcházejících letech vo-

lat. Jednou z variant rozvoje je za-

registrovat služby aktivizační a po-

radenské. Další možností je utlumit 

naši nabídku na 3 až 4 akce ročně, 

o které je stabilně vysoký zájem. Vše 

záleží na tom, zda se najde další 

generace dobrovolníků, kteří by byli 

ochotni pokračovat v práci, kterou 

jsme před lety započali.  rp

PODKRKONOŠSKÁ 
TO NENÍ JEN FESTIVAL
Semily – Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně po-
stižených Semily (dále jen Společnost) je známa především 
díky pořádání tradičního kulturního festivalu Patříme k sobě. 
Spektrum služeb této organizace je ovšem mnohem širší. Mi-
nulost i budoucnost Společnosti přibližuje čtenářům Sociálky 
její předsedkyně Jarka Boudná. 

Kontakt:

PODKRKONOŠSKÁ 
SPOLEČNOST
podkrkonošská.spol@quick.cz

tel.: +420 481 625 414

www.podkrkonos.spol.semily.eu

Letošní 14. ročník 
festivalu Patříme k sobě 
se uskutečnil v dubnu.

Nejznámější akcí je celostátní 
kulturní festival Patříme k sobě.
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Liberecký kraj / Vesec – Inter-

venční centrum pro osoby ohro-

žené domácím násilím uspořá-

dalo pod záštitou člena rady Li-

bereckého kraje, Pavla Petráčka 

ve dnech 26. až 27. května 2011 

ve Vesci u Turnova pro své spo-

lupracovníky z řad Policie ČR, 

justice a orgánu sociálně právní 

ochrany dětí odborný seminář na 

Téma – Krizová intervence. 

Již počtvrté pozvali pracovní-

ci Intervenčního centra (zařízení 

je součástí Centra intervenčních 

a psychosociálních služeb Liberec-

kého kraje, příspěvková organiza-

ce) své kolegy na odborné setká-

ní, tentokráte na téma „Základy 

úspěšné komunikace“. Celkem 48 

účastníků z řad Policie ČR, justice 

a Orgánu sociálně právní ochrany 

dětí přijalo pozvání v rámci tzv. in-

terdisciplinární spolupráce. Inter-

disciplinární spolupráci subjek-

tům, které se podílejí na pomoci 

osobám ohroženým domácím ná-

silí, ukládá zákon. Kromě vzájem-

né výměny zkušeností a společ-

ného vzdělávání obnáší spoluprá-

ce také koordinaci a spolupráci na 

jednotlivých případech. 

„Téma letošního semináře – Zákla-
dy úspěšné komunikace – bylo zvo-

leno na základě poptávky účastní-

ků, pro které je komunikace s klien-

ty, osobami ohroženými domácím 

násilím, klíčová,“ uvedl ředitel po-

řádajícího centra Ivo Brát. Jak do-

plnil týrané osoby vykazují čas-

to menší ochotu komunikovat, ať 

již ze strachu nebo studu obzvláš-

tě v případech psychického násilí. 

„S těmito osobami je třeba hovořit 

a vést je tak, aby se policisté, sociál-

ní pracovníci a pracovníci justice do-

zvěděli potřebné informace a na je-

jich základě dokázali týraným oso-

bám pomoci, aniž by je dále psychic-

ky traumatizovali,“ upřesnil Brát. 

Jak se s tímto nelehkým úkolem 

vyrovnat, to se účastníkům semi-

náře snažily přiblížit lektorky se-

mináře Jana Procházková a Vác-

lava Masáková. Obě jsou zkušené 

odbornice – psycholožky, soud-

ní znalkyně, pedagožky a mana-

žerky. Mají praktické zkušenosti 

rovněž v poskytování krizové in-

tervence. Krizová intervence je 

metoda, jak pracovat s člověkem 

v psychické krizi, vrátit jeho živo-

tu stabilitu a směr. Trojici lektorů 

doplnil Jan Smolka, ředitel Dět-

ského domova se školou v Praze 

který hovořil na téma „Možnosti 

etopedické intervence“. 

Účastníci semináře, jak bývá na 

podobných akcí zvykem, byli ak-

tivně zapojeni do jeho průběhu 

v tzv. workshopech, kdy v malých 

skupinkách trénovali a zkoušeli 

získané teoretické informace pře-

vádět na praktické dovednosti. 

Dvoudenní seminář se stal tradi-

cí od roku 2008, kdy se jeho první 

ročník konal v Novém Městě pod 

Smrkem. Další ročníky proběh-

ly již ve Vesci u Turnova a vystří-

dala se zde témata „Interdiscipli-

nární spolupráce v rámci pomoci 

osobám ohroženým domácím ná-

silím“ a „Děti jako svědci domácí-

ho násilí“. rp

POLICISTÉ SE ZDOKONALUJÍ 
V KOMUNIKACI

„O příspěvku na péči rozhoduje 

sociální odbor příslušného obec-

ního úřadu obce s rozšířenou pů-

sobností již pouze na základě vy-

pracovaného lékařského posud-

ku lékařské posudkové služby 

okresní správy sociálního zabez-

pečení. Sociální šetření provádě-

né pracovníky sociálního odboru 

se stává jen jedním z podkladů 

pro vypracování lékařského po-

sudku,“ upřesnila Bc. Ivana Ve-

dralová, vedoucí oddělení soci-

álních dávek. 

Jak doplnila, sociální pracovník 

při návštěvě v přirozeném pro-

středí žadatele již nezkoumá 

jeho schopnost zvládat 36 úko-

nů péče o vlastní osobu a so-

běstačnosti, ale popisuje situ-

aci žadatele se zaměřením na 

schopnost pečovat o vlastní 

osobu (osobní hygiena, oblé-

kání, stravování), zapojení do 

pracovní činnosti či studia. Po-

pisuje se vztahový rámec rodi-

ny, zejména mezi partnery, ro-

diči a dětmi, prarodiči i další-

mi příbuznými, způsob jejich 

komunikace, sociální vztahový 

rámec i mimo rodinu, přátelské 

vztahy, způsob trávení volné-

ho času a další sociální aktivity. 

„Důležitou součástí záznamu je 

i popis domácnosti a schopnost 

zajišťovat její chod, významný 

je stav bydlení, bezbariérovost 

prostředí, vybavenost pomůcka-

mi apod.,“ dodala Bc. Ivana Ve-

dralová.

Posudkový lékař přitom nadále 

posuzuje 36 úkonů podle vyhláš-

ky č. 505/2006 Sb., a záznam ze 

sociálního šetření zapracuje do 

stejnopisu posudku. Rozhodnu-

tí o přiznání příspěvku na péči se 

po 1. 1. 2011 nemění, to zname-

ná, že výčet úkonů, které žadatel 

není schopen sám zvládnout, je 

stále jeho součástí.

Příspěvek na péči je státní dáv-

kou, poskytovanou od roku 

2007 občanům v nepříznivé so-

ciální situaci, tj. občanům, kte-

ří jsou závislí na pomoci jiné fy-

zické osoby, aby si podle vlast-

ního uvážení mohli zajistit po-

třebnou pomoc. Nárok na pří-

spěvek na péči má osoba, která 

z důvodu dlouhodobě nepřízni-

vého zdravotního stavu potřebu-

je pomoc při péči o vlastní oso-

bu a při zajištění soběstačnos-

ti v takovém rozsahu, který odů-

vodňuje její zařazení do některé-

ho ze stupňů závislosti. Dlouho-

době nepříznivý zdravotní stav je 

takový, který podle poznatků lé-

kařské vědy má trvat déle než je-

den rok a který omezuje dušev-

ní, smyslové nebo fyzické schop-

nosti a má vliv na péči o vlastní 

osobu a soběstačnost.  rp

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI? 
HLAVNÍ SLOVO MÁ LÉKAŘ
Liberecký kraj – K podstatné procesní změně došlo od 1. ledna 2011 v řízení na jehož základě je občanu přiznána či nepři-
znána státní dávka nazvaná Příspěvek na péči. Základním a jediným podkladem pro rozhodnutí je lékařský posudek. Snížila 
se tak role sociálního šetření. 
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červen 2011 7SOCIÁLKA – zpravodaj o sociální oblasti LK

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

PROFESSIONAL HYDRA SYS TEM

Komplexní pé e o namáhanou pokožku

isticí p na
isticí p na

K rychlému a šetrnému 
išt ní siln  

zne ist ných partií 
pokožky p i (stolicové) 
inkontinenci.

400 ml e

Ošet ující olej 
na pokožku spray
Intenzivn  pe uje 
o suché a popraskané 
ásti pokožky.

200 ml e

Ošet ující olej spray
Panthenol+ spray
Zklid uje a ochlazuje 
pokožku. Vytvá í chladivý 
 lm, který zjemní, 
ošet uje a hydratuje 
postižená místa.

150 ml e

Panthenol+ spray

Ochranný krém 
na pokožku

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

250 ml e

Ošet ující balzám 
na ruce a nehty
Výživný, lehký krém 
na ruce, obohacený 
panthenolem 
na k ehké a lámavé 
nehty.

75, 200 ml e

Ošet ující krémBalzám na ruce a nehty

T lové mléko
Pro pé i o suchou 
pokožku ve stá í, 
zat žovanou ležením 
na l žku a inkontinencí.

500 ml e

Mycí emulze
K mytí a išt ní pokožky 
ve stá í, zat žované 
inkontinencí a ležením 
na l žku.

500 ml e

Mycí emulze

Ošet ující olej 
na pokožku
Intenzivn  pe uje 
o suché a popraskané 
ásti pokožky. Obsahuje 

vysoce ú inné p írodní 
oleje.

500 ml e

Krémová koupel

Pro jemné mytí a išt ní 
suché pokožky. Svým 
optimálním složením ji 
stabilizuje a podporuje 
regeneraci pokožky 
svými ošet ujícími oleji.

500 ml e

Ošet ující olej

Krémová koupel

Chladivý ošet ující gel
Vhodný k prevenci 
proleženin a bolestivých 
otlak . Lokáln  
prokrvuje, p íjemn  
chladí, uvol uje svalovou 
únavu a osv žuje.

250 ml e

Vital gel

Zinkový ošet ující krém
Ošet ující krém se zinkem 
je ideální ochranou p ed 
ú inkem dráždivých 
látek obsažených v mo i 
a stolici. 

200 ml e

Zinkový ošet ující krém T lové mléko

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

•Derm
at

o
lo

gicky testo
váno

•Bez p
ar

ab
en

ů•No parabens
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Osečná/Náhlov – Celkem osm 

týmů se zúčastnilo fotbalového 

turnaje, který v pátek 13. května 

uspořádalo jedno z pěti nízkopra-

hových zařízení pro děti a mládež 

Libereckého romského sdružení 

z obce Náhlov u Osečné.

„Turnaj byl rozdělen na dvě kate-

gorie. První byla pro děti a mládež 

do 15 let a druhá kategorie patřila 

mládeži a dospělým od 15 let,“ při-

blížil Michal Beňák z Liberecké-

ho romského sdružení. Jak podo-

tkl, organizátoři měli strach, aby 

akci nezkazilo počasí. To nakonec 

mladým fotbalistům přálo. 

 Výkop prvního zápasu byl naplá-

nován na 16 hodin na hřišti u zá-

kladní školy v Osečná. V první ka-

tegorii do 15 let nastoupili pro-

ti sobě týmy komunitního cent-

ra Tanvald a komunitního cent-

ra Náhlov. V druhé kategorii pro-

ti sobě nastoupil týmy Tanvaldu 

proti Hrádku nad Nisou. Hrálo se 

systémem každý s každým. Úvod-

ní zápasy bedlivě sledovaly ostatní 

týmy, aby zjistili hrací taktiku prá-

vě hrajících týmů. Fotbalisté z Tan-

valdu v obou kategoriích prohráli. 

„Po úvodních zápasech se rozjel 

doslova hon na první místo. Góly 

padaly do branky skoro jako v ho-

keji. Atmosféru jako na opravdo-

vém fotbale umocňovalo i mocné 

povzbuzování fanoušků, kterých se 

sešel nemalý počet,“ popsal prů-

běh sportovního klání Beňák. Pro 

hráče, kteří zrovna nehráli, bylo 

připraveno občerstvení. Posled-

ní zápasy se dohrávaly krátce po 

sedmé hodině. 

Vítězem v kategorii do 15 let se sta-

lo pořadatelské KC Náhlov. Na dru-

hém místě skončil tým KC Zákupy 

a na třetím místě skončil tým KC 

Tanvald. V kategorii do 26 let skon-

čil na prvním místě tým Liberec-

kého romského sdružení, který se 

skládá ze samotných zaměstnanců 

organizace. Tento tým reprezentuje 

Liberecké romské sdružení na růz-

ných turnajích po celé republice. 

Na druhém místě skončil tým KC 

Hrádek nad Nisou. Na třetím mís-

tě se umístil KC Náhlov.

„Velké poděkování patří, kromě 

organizačního týmu Libereckého 

romského sdružení, Základní ško-

le Osečná, která poskytla zdarma 

sportoviště. Děkujeme i Jarosla-

vu Bílému, který zajišťoval dopra-

vu pro soutěžící a zároveň byl i roz-

hodčí. A v neposlední řadě díky pa-

tří Luboši Pytlounovi za zajiště-

ní míčů a praporků,“ uzavřel Mi-

chal Beňák. 

Akce se konala v rámci individu-

álního projektu ,,IP1 – Služby so-

ciální prevence v Libereckém kra-

ji“, který je fi nancován z Evrop-

ského sociálního fondu z Ope-

račního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost rp

TURNAJI CENTER PŘÁLO I POČASÍ

Kontakt:

LIBERECKÉ ROMSKÉ 
SDRUŽENÍ, o. s. 
1. máje 97/25, Liberec 3 

tel.: +420 777 574 468

Michal Beňák

e-mail: kc@lrs.cz

www.lrs.cz

SENIOR ESTRÁDY
PRO MILOVNÍKY PÍSNIČEK VŠECH ŽÁNRŮ

Jak se již stalo tradicí i pro letošní léto připravil Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková 
organizace, kulturní a společenskou akci v rámci Kulturních slavností seniorů 2011.

Jste srdečně zváni na odpolední posezení v přírodním divadle v areálu Domova pro seniory. Připraven je pro 
Vás program plný písniček všech žánrů, tance či soutěží. Překvapením pro každý program budou účinkující. 
Rádi Vás uvidíme každé úterý od 12. července 2011 odpoledne mezi 14.00 – 16.30 hod. Těšíme se na Vás!

Organizátor akce:
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
U Sila 321, 463 11 LIBEREC 30, tel.: 482 750 799, e-mail: info@domovprosenioryvratislavice.cz

Na turnaji panovala 
soutěživá nálada.
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Za místo konání bylo zvoleno re-

kreační středisko LITES v obci Bo-

rovice u Mnichova Hradiště. Cel-

kem se akce zúčastnilo se dvanáct 

rodin, čtyři pracovníci oddělení so-

ciálně právní ochrany dětí krajské-

ho úřadu a dvě externí pracovnice, 

které byly nápomocny se zajiště-

ním programu pro děti v době, kdy 

jejich rodiče – pěstouni měli od-

borné přednášky. 

Páteční večer se nesl v duchu 

ukončení pracovního týdne, uby-

tování a zejména vzájemného 

seznamování. Všechny zúčast-

něné přijel pozdravit a přivítat 

člen rady kraje pro resort sociál-

ních věcí pan Pavel Petráček. Po 

večeři, zatímco dospělí hovořili 

s PaedDr. Jiřím Střelcem, se je-

jich „drobotina“ představovala, 

seznamovala a soutěžila. Večerní 

déšť za oknem všechny přítom-

né polekal, protože na sobotu byl 

naplánován celodenní výlet.

Sobotní ráno dalo všem přítom-

ným naději, že bude hezký den. 

Místní autodopravce přepra-

vil všechny účastníky do vesni-

ce Dneboh, kde již čekali „kače-

ři“ Michal s Janou. Oba mladí 

lidé, kteří se věnují geocachingu 

zasvětili přítomné do této aktivi-

ty. Vysvětlili její počátky a princi-

py. Dětem zapůjčili GPS naviga-

ce a společně jsme se všichni vy-

dali do Drábských světniček hle-

dat „keše“ – ukryté krabičky, kte-

ré obsahují různé drobnosti a se-

znam „kačerů“, kterým se poda-

řilo ji objevit. Po návratu do rekre-

ačního střediska využila většina 

dětí i rodičů místní krytý bazén. 

Po večeři se z přítomných staly za-

městnanci stavebních fi rem, kte-

ří z bonbonů marschmalow a špa-

get navrhovali a stavěli pozoru-

hodné stavby. Večer jsme všichni 

zasedli k táborovému ohni a těši-

li se na opékání buřtů. 

Do nedělního rána jsme se pro-

bouzeli se smíšenými pocity. Ně-

kteří se těšili na soutěže, odměny 

a diplomy, ale zároveň si uvědo-

movali, že zdařilý víkend pomalu 

končí. Po snídani se rodiče zúčast-

nili přednášky dětské psycholožky 

paní PhDr. Jitky Havlové na téma 

Puberta v rodině a co s tím a Od-

chod dítěte z rodiny. Děti si moh-

ly vyzkoušet pod vedením lezecké-

ho instruktora a správce středis-

ka v jedné osobě, pana Kučery, le-

zeckou stěnu. Mimo lezení, soutě-

žily děti v pétanque, stolním hokeji 

a dalších aktivitách. Na závěr byly 

dětem i některým dospělým předá-

ny diplomy a ceny. Rodinám byly 

rozdány dárky, které zajistil člen 

rady kraje pro resort sociálních 

věcí Pavel Petráček. jt

SPOLEČNÝ VÍKEND 
PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Borovice/Liberecký kraj – Tradiční setkání pěstounských rodin uspořádal Krajský úřad Libereckého kraje i v letošním roce. Spo-
lečný víkend strávilo na konci května v obci Borovice dvanáct pěstounských rodin z celého kraje.

>> Zahájení víkendového setkání 
pěstounských rodin

Výlet na Drábské světničky spestřilo dobré počasí a hledání ukrytých krabiček s různými drobnostmi.
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PŘEDSTAVUJEME SOCIÁLNĚ 
TERAPEUTICKÉ DÍLY 
A SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sociálně terapeutické dílny jsou 

ambulantní služby, které se po-

skytují osobám se sníženou sobě-

stačností z důvodu zdravotního 

postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném 

ani chráněném trhu práce. Cílem 

terapeutických dílen je dlouhodo-

bá a pravidelná podpora zdoko-

nalování pracovních návyků a do-

vedností prostřednictvím sociál-

ně pracovní terapie. 

Pracovníci této služby poskytují 
tyto základní činnosti:
•  pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osob-

ní hygienu

•  poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy 

•  ácvik dovedností pro zvládání 

péče o vlastní osobu, soběstač-

nosti a dalších činností vedou-

cích k sociálnímu začlenění

•  podpora vytváření a zdokonalo-

vání základních pracovních ná-

vyků a dovedností.

Sociální rehabilitace je sou-

bor činností, které směřují své-

ho klienta k dosažení samostat-

nosti, nezávislosti a soběstačnos-

ti, a to rozvojem jeho specifi ckých 

schopností a dovedností, posilo-

váním návyků a nácvikem běž-

ných výkonů. Sociální rehabilita-

ce se poskytuje formou terénních 

programů a ambulantních služeb.

Jejich základní činnosti jsou:
•  nácvik dovedností pro zvládání 

péče o vlastní osobu, soběstač-

nosti a dalších činností vedou-

cích k sociálnímu začlenění

•  zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím

•  výchovné, vzdělávací a aktivi-

zační činnosti

•  pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obsta-

rávání osobních záležitostí

Služba je také poskytována for-

mou pobytových služeb, a již zmí-

něným činnostem ještě patří po-

skytnutí ubytování a stravy, pomoc 

při osobní hygieně nebo poskytnu-

tí podmínek pro osobní hygienu.

V rámci projektu IP1 – „Služby so-

ciální prevence v Libereckém kra-

ji“ reg. č.  cz.1.04/3.1.00/05.00023 

realizovaný podle rozhodnutí 

č. OP LZZ-ZS22-12/2009 jsou 

podporovány tyto služby: 

Sociálně terapeutické dílny
FOKUS LIBEREC, O.S.
www.fokusliberec.uns.cz

POCHODEŇ LIBEREC O.S. 
www.pochoden-liberec.cz

DOMOV HARCOV 
www.domov-harcov.cz

FOKUS TURNOV
www.fokusturnov.cz

Sociální rehabilitace
TYFLOSERVIS LIBEREC 
www.tyfl oservis.cz

RYTMUS LIBEREC 
www.liberec.rytmus.org

Příště představíme Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež.

Milí čtenáři, v tomto čísle jsme se rozhodli Vám představit sociální služby podpořené z projektu IP 1 – Služby sociální preven-
ce v Libereckém kraji. V minulém vydání jsme Vám přiblížili činnost Azylových domů, tentokrát jsme se zaměřili na Sociálně te-
rapeutické dílny a sociální rehabilitaci.

TEREZÁČEK NA CESTÁCH

Za čas svého působení vystupo-

vali členové Terezáčku na mno-

ha kulturních akcích. V letošním 

roce si za téma zvolili písničky 

z pohádek a večerníček z Pohá-

dek z mechu a kapradí. Mají již 

za sebou čtyřdenní festival Patří-

me k sobě a vystoupení na Veletr-

hu poskytovatelů sociálních slu-

žeb v Liberci. 

Protože se jejich vystoupení líbilo, 

jsou zváni i na další akce – vystou-

pení v Domě s pečovatelskou služ-

bou v Semilech a na Den zdravotně 

postižených v Jablonci nad Nisou. 

Na podzim čeká Terezáček vystou-

pení na Dnu otevřených dveří TE-

REZY a při oslavě 20. výročí zalo-

žení našeho zařízení. I když všech-

ny čeká mnoho práce, těší se na 

další setkávání a společně již plá-

nují nový program. Odměnou pro 

ně bude spokojený úsměv diváků.

Stáňa Pěničková a Jana Kocourová

Co je to Terezáček? Je to soubor složený ze 14 chlapců a dí-
vek, kteří jsou klienty SSP TEREZA Benešov u Semil. 

T

Vystoupení sboru Terezáček.
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Veletrh byl pořádán pod záštitou 

projektu IP 2 – Podpora středně-

dobého plánování a rozvoje kvality 

sítě sociálních služeb Libereckého 

kraje, který je fi nancován z Evrop-

ského sociálního fondu prostřed-

nictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 

státního rozpočtu České republiky.

Do libereckého Babylonu zaví-

talo přibližně 2 tisíce lidí. „Jsme 

velice potěšeni, že počet návštěv-

níků mírně vzrostl ve srovná-

ní s minulým rokem,“ řekl Pavel 

Petráček, radní pro resort sociál-

ních věcí Libereckého kraje. Do-

dal, že věří, že se podaří zachovat 

tradici a veletrh se v dalším roce 

opět uspořádá a to třeba i v jiném 

městě našeho kraje.

Zpestřením byl zajímavý dopro-

vodný program, v němž vystou-

pila například hudební kape-

la Country sisters nebo pěvec-

ký sbor Vrabčáci. Vem Cama-

rá Capoeira předvedla moderní 

styl bojových tanců. Dále se ná-

vštěvníkům představily pěvecké 

sbory některých organizací jako 

je RACHOT band z Jedličkova 

ústavu v Liberci nebo sbor Tere-

záček ze Semil. Jako suvenýr si 

návštěvníci mohli zakoupit ně-

které výrobky přímo od vystavu-

jících organizací. jt

TŘETÍ ROČNÍK VELETRHU 
SKLIDIL ÚSPĚCH
Liberec – Letos se konal již třetí ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje. V  konferenčním sále 
EXPO libereckého centra Babylon přijelo svoji činnost představit široké veřejnosti 53 organizací poskytující sociální služ-
by v našem kraji. Novinkou na veletrhu byl workshop na téma „Jak si nejlépe vybrat sociální službu?“ Jeho cílem bylo při-
spět k rozšíření informovanosti sociálních službách, seznámit širokou veřejnost s nabídkou poskytovaných sociálních slu-
žeb a činností jednotlivých organizací, představit fungující modely a seznámit širokou veřejnost s aktuální situací sítě slu-
žeb sociální prevence v Libereckém kraji.

Radní Pavel Petráček diskutoval na veletrhu o sociální problematice se zástupci vystavujících organizací.
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VYLUŠTĚTE KŘÍŽOVKU A VYHRAJTE ZAJÍMAVÝ DÁREK!
MÁME PRO VÁS NOVOU KŘÍŽOVKU O CENU!

Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 31. sprna 2011 

na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 

461 80 Liberec 2 k rukám Kateřiny Altšmídové nebo na 

mail: katerina.altsmidova@kraj-lbc.cz.

Výherci minulé křížovky se stali:

Iveta Mikulaničová, Česká Lípa

Irena Karlová, Nová Ves

Josef Bukvic, Loužnice

Gratulujeme!

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

Ačkoliv v České republice zatím 

nedošlo k systematickému za-

kotvení kultury a umění jako ná-

stroje pro sociální inkluzi, jsme 

přesvědčeni, že právě kultura 

a umění mají nevyčíslitelnou in-

tegrační roli, potenciál propojení 

menšin s většinovou společností

Začátkem dubna se u příležitosti 

Mezinárodního dne Romů v sále 

EUROCENTRA v Jablonci nad 

Nisou v době od 15.00 do 17.00 

hodin konala veřejná akce, na níž 

jsme připomenuli divákům prů-

řez desetiletou historií organiza-

ce Romský život, o.s., vystoupili 

klienti s hudebními a tanečními 

čísly z Liberce a Jablonce nad Ni-

sou, součástí bylo osvětové téma 

„Poskytnutí první pomoci“ v po-

dání místní pobočky Českého 

červeného kříže. 

Aby se společnost nebála zúčast-

nit „cikánské“ akce, aby si zá-

stupci měst uvědomili, že Ro-

mové nejsou jen hodni negativ-

ních analýz, kterak nemají zájem 

pracovat, zapojovat se, být uži-

teční, snažil jsem se získat zášti-

tu od představitelů města Jablon-

ce nad Nisou. Za svůj úlovek se 

však vůbec nemusím stydět, dů-

věru mi a vlastně všem jablonec-

kým cikánům dali člen rady kra-

je pro resort sociálních věcí Pavel 

Petráček a náměstkyně hejtma-

na pro resort kultury, památkové 

péče a cestovního ruchu Ing. Li-

die Vajnerová. 250 připravených 

židlí nakonec nestačilo, hlouč-

ky mládeže i dospělých postáva-

ly kolem a přihlížely z balkónu. 

Zmínil jsem slovo „důvěra“, vý-

znam slova má nesmírnou váhu 

pro náš život. Důvěra dává za-

městnání, podnět ke vzdělává-

ní, vytváří podhoubí pro souná-

ležitost obyvatel a tím zvyšuje 

v důsledku atraktivitu prostředí, 

v němž všichni žijeme. 

Program Nízkoprahové zaříze-

ní pro děti a mládež je fi nanco-

ván v rámci „IP1 – Služby sociál-

ní prevence v Libereckém kraji“ 

z prostředků Evropského sociál-

ního fondu v ČR prostřednictvím 

Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR, s fi nanční spoluú-

častí MPSV, ÚV ČR Rady vlády 

pro záležitosti romské komunity, 

MěÚ Jablonec nad Nisou a Na-

dace Škola Hrou. 

PhDr. Dušan Kotlár

Romský život, o.s.

KULTURA A UMĚNÍ JSOU NÁSTROJE SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

MPZ OSTROVA 
MAURICIUS SKŘÍTEK GLUCKOVA 

OPERA KRTEK (ZOOL.)
MPZ 

LETEADEL 
NOVÉHO 
ZÉLANDU

ROŽEMBERK OSETÍ CHEM. ZN. NIKLU

SETKAT SE 
ANGL. GONG

KAPKA

ZĚVNÍ PTÁCI

TAJENKA

FOTO- 
MATERIÁL PŘEDLOŽKA

STOVKY

OTISK ZVUKOVÁ 
SHODA SLOV

PÍSMENO 
ABECEDY

MLHA SPS VSETÍNA

SPZ 
JABLONCE 
NAD NISOU

DOMÁCKY 
JIŘÍ

SPZ OKRESU 
BARDĚJOV

JEJDA ZNAČKA 
TUNY

CITOSLOVCE 
ODPORU

ŘÍMSKÝ 
CÍSAŘ

ZN. 
TRINOTRO-
TOULENU

MOHAMEDOVA 
MATKA

NÁZEV 
PÍSMENE X

CHEMICKÁ 
ZNAČKA 

JÓDU

ŠMIK CHEM. ZN. 
RHENIA CHEM. ZN. 

IZOTOPU 
RADONU 

A THORONUCHEM. ZN. 
HELIA

ZKRATKA 
ŠEDOZELEN.

DAV VYPUŠTĚNÍ 
ČÁSTI TEXTU

ÍRÁNSKÝ 
OSTROV

CHORVATSKÝ 
OSTROV

Mezinárodní den rodiny




