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Zdraví na Vysočině

Z

Týden sociálních služeb

lepšit povědomí široké veřejnosti o sociálních službách
a představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale
především umožňující důstojný život tisícům lidí po celé republice.
To jsou cíle již tradičního Týdne sociálních služeb, do kterého se každoročně
zapojují stovky organizací, spolků a institucí. I letos akci pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí.
Uskuteční se již podvanácté, v termínu od 5. do 11. října.
„Je to období, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních
službách. Je to období, během kterého
probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborní-

ky – ať již jde o konference, kongresy,
workshopy, veletrhy, výstavy, setkání,
nebo i celostátní den otevřených dveří
poskytovatelů sociálních služeb,“ popsal prezident APSS ČR Jiří Horecký.
Otazníky a náhradní řešení
Letošní ročník se ovšem bude od těch
předešlých lišit. Kvůli epidemiologické situaci a opatřením proti šíření koronaviru už některé zapojené organizace přistupují k náhradním řešením,
případně je zvažují. „Bohužel v takové
formě a rozsahu, na který jsme byli
zvyklí, se akce zřejmě nebude moci
uskutečnit. Upřednostňován bude spíše její virtuální průběh,“ nastínila Jiřina Mikolášková z APSS ČR s tím, že
podrobnosti organizátoři stále řeší. Ve
fázi rozhodování jsou nyní například
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou. Tato městská příspěvková organizace, pod niž spadá například domov

Il. foto: MAFRA
pro seniory, stacionář pro mentálně
postižené, azylový dům, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nebo pečovatelská služba, bývá pravidelným
účastníkem akce. Letos však nad jejím
zapojením visí otazníky. „Zda a v jaké

podobě se u nás Týden sociálních služeb bude konat, to nyní ještě zvažujeme a rozhodnutí necháváme spíše na
září. Řídit se budeme i podle aktuální
epidemiologické situace,“ konstatoval
ředitel Václav Šerák.
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Znáte hostitelskou péči?
Mít milující rodinu je dar. Klišé,
o jehož pravdě se během života mohla většina z nás mnohokrát přesvědčit. O vzácnosti takového daru by
mohly mluvit stovky dětí z dětských
domovů, které neměly štěstí vyrůstat
v rodině, ať už svojí biologické nebo
náhradní prostřednictvím adopce
či pěstounství. Dětské domovy tak
zůstávají plné dětí se zraněnou duší
a nadějí v očích. Přitom i sebelepší
a láskyplný přístup personálu v takovém zařízení nedokáže nahradit vznik
zdravé citové vazby a naplnění potřeby „někam patřit“, se kterou se rodí
každý z nás.
Částečnou pomoc přináší tzv. hostitelská péče. Pod tímto pojmem se
skrývají kontakty dítěte z dětského domova s dospělým, který k dítěti zpravidla není v příbuzenské vazbě. V praxi
se jedná o trávení času dítěte v hostitelské rodině, od návštěv v rozsahu pár
hodin až po společně strávené víkendy či dovolené. Hostitelská péče však
nesměřuje k trvalému přijetí dítěte

do rodiny. Nejnižší doporučovaný věk
dítěte 8-10 let souvisí s tím, aby dítě
bylo schopno tuto podstatu pojmout.
Cílí především na děti, které mají
z důvodu staršího věku, etnika či větší
sourozenecké skupině nižší šanci být
přijati náhradními rodiči. Umožňuje
jim zažít příklad funkční rodiny, poznat
model vztahů v ní či rozšířit sociální
prostředí prostřednictvím stabilního
vztahu s možnou perspektivou do bu-

doucna. V některých případech tak
hostitelská péče přechází v provázení
mladého člověka počátkem dospělosti, jeho životem.
Kdo se může stát hostitelem? Dospělý s motivací pozitivně ovlivnit
život dítěte a s touhou obohatit svůj
i cizí život. Přihlíží se k trestní minulosti, rodinnému a sociálnímu zázemí.
V případě zájmu by se takový člověk
měl dostavit na městský úřad dle svého trvalého pobytu, orgán sociálně
právní ochrany dětí (OSPOD).
Hostitelská péče prozatím není
legislativně ošetřena. S tím souvisí rozdílná praxe jednotlivých krajů
v posouzení, kterým zájemci prochází.
OSPOD v kontextu hostitelské péče
individuálně vyhodnocuje situaci dětí,
zohledňuje jejich přání a potřeby. „Je
žádoucí nevzbuzovat v dítěti falešná
a nereálná očekávání spočívají v naději na trvalé přijetí do nové rodiny.
Spolupráce s odborníky se doporučuje
mimo jiné proto, abychom se vhodným

Článek je hrazen z projektu: „Aplikace inovativních postupů
v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546", ﬁnancováno z OPZ a ze
státního rozpočtu.

přístupem vyhnuli zraňujícím návratům dítěte do dětského domova“ dodává vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence Krajského úřadu Kraje
Vysočina Marie Nápravníková.
Hostiteli může tato forma péče
poskytnout nový rozměr života, uvědomění si ceny vlastní rodiny a pochopení hodnoty jedince z rozdílného
sociálního prostředí. Více informací
Vám ráda poskytne Mgr. Kateřina
Chalupová, Krajský úřad Kraje Vysočina, telefonní číslo: 564 602 859.
Lenka Požárová
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zasáhl koronavirus
Jasněji mají v Oblastní charitě Žďár nad
Sázavou, jež zajišťuje služby pro seniory, rodiny, děti a mládež či pro postižené po celém okrese. V posledních letech se do akce zapojovala spíše symbolicky, jelikož zhruba dva týdny před jejím termínem si tam připomínají spíše
výročí úmrtí zakladatele moderní evropské charity – Vincenta z Pauly (27. září
1660), a to v rámci Dne charity. I ten
bude v omezeném režimu. „Předpokládáme, že program pro veřejnost se
bude týkat spíše našich Kopretin – center pro rodiče s dětmi, případně ještě
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Pokud jde o služby pro seniory
a postižené klienty, tak musíme zohlednit, že se jedná o obyvatele spadající do
rizikové skupiny,“ vyjádřila se Lenka
Šustrová z OCH Žďár nad Sázavou. Pracovníci ale podle jejích slov plánují, že
jednotlivá zařízení objedou a natočí sérii spotů. „Zájemci pak budou moci po-

znat naše služby alespoň takto zprostředkovaně,“ dodala Šustrová.
Prozatím optimisticky vidí zapojení
do 12. ročníku tradiční akce ředitelka
Domova pro seniory Třebíč, pod který
spadají pobočky Domov Koutkova a Domov Kubešova. „Zatím plánujeme Týden sociálních služeb se standardním

„Zatím plánujeme
Týden sociálních
služeb se standardním
průběhem a věříme,
že v říjnu bude situace
taková, abychom
to nemuseli měnit.“
Helena Chalupová
Domov pro seniory Třebíč

průběhem a věříme, že v říjnu bude situace taková, abychom to nemuseli měnit. Klientům nachystáme na každý
den speciální program a pro veřejnost
se uskuteční obvyklý den otevřených
dveří,“ popsala ředitelka Helena Chalupová.
Obdobně pojali přípravy v Integrovaném centru sociálních služeb (ICSS) Jihlava, které zahrnuje domov pro seniory, denní stacionář, pečovatelskou a odlehčovací službu nebo domácí zdravotní péči. „Prozatím počítáme s tím, že
by se v rámci dne otevřených dveří
mohli zájemci podívat do našeho domova pro seniory v Lesnově a do denního
stacionáře v Žižkově ulici,“ nastínila ředitelka ICSS Jihlava Alena Řehořová.
V plánu je i společenská aktivita pro klienty.
Součástí Týdne sociálních služeb bývá
rovněž kongres poskytovatelů, který se
má letos uskutečnit od 8. do 9. října v Tá-

boře. Jeho součástí jsou odborné přednášky i společenská část a slavnostní galavečer. Podle dosavadního programu,
který se však na základě aktuální epidemiologické situace může nakonec změnit, by se kongresu měla zúčastnit
mimo jiné ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, bývalý prezident Václav Klaus, farář Zbigniew Czendlik nebo spisovatel a historik Vlastimil
Vondruška.
Na kongresu se v minulých ročnících
také vyhodnocovala výtvarná soutěž
Šťastné stáří očima dětí. Kvůli pandemii ale byli organizátoři nuceni ji pro letošek zrušit. „Věříme však, že i tato zkušenost povede mladší generace k tomu,
aby si uvědomily, jak křehká je generace seniorů, jejich babiček a dědečků,
a že je třeba o ně pečovat a podporovat
je třeba i na dálku,“ uvedl organizační
tým soutěže z APSS ČR.
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Domov pro seniory
r
Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2119,
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 569 333 150, 728 501 415
www.ddhb.cz
Domov pro seniory
r Havlíčkův Brod
je příspěvkovou organizací Kraje
Vysočina, má kapacitu 184 lůžek
a zaměstnává téměř 160 zaměstnanců.
Domov je držitelem akreditace zdravotní péče SAK, držitelem Značky kvality Asociace poskytovatelů sociálních

služeb ČR a akreditace Vážka České
alzheimerovské společnosti. Nabízí
nepřetržitou zdravotní a sociální péči
včetně péče paliativní, zajišťuje rehabilitační a nutriční péči, pracuje s konceptem bazální stimulace, validace
a nabízí klientům bohaté volnočasové
aktivity a individuální přístup.

V zařízení bude od září 2020 provozována i jedna třída mateřské školky
s prodlouženým provozem, aby si své
děti stihli vyzvednout i rodiče pracující
ve směnných provozech domova pro
seniory a blízké nemocnice.
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