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Zapojte se masově do květnové
výzvy ,,Do práce na kole”
lava
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SOUTĚŽ O CENY V KVĚTNU
PRO CYKLISTY, CHODCE A BĚŽCE
REGISTRACE DO 30. DUBNA

všechno také kombinovat.
Všichni účastníci dostanou trička z biobavlny. Účastnit se výzvy „Do práce
na kole“ můžete odkudkoli. Při registraci si jen vyberte město, kam to máte
nejblíže.
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Dejte dohromady s kolegy, kamarády či rodinou 2-5členný tým, a můžete
jezdit i sami. Hodíte se do formy, psychické pohody, a přispějete k čistějším
a krásnějším městům. Zaregistrujte se s vaším týmem do konce dubna na
www.dopracenakole.cz, a v květnu šlapejte do práce a z práce na kole – můžete jezdit i na koloběžce, skejtu, vozíčku, chodit pěšky anebo běhat, a tohle
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Pořádá
www.dopracenakole.cz

Sociální téma

Vedení města pořádá besedy se seniory
Na zkušenosti z osobních
setkání náměstka primátora
Vratislava Výborného se
seniory jsme se zeptali za vás.
Pane náměstku, město Jihlava
v minulosti podporovalo různé
preventivní a osvětové akce pro
seniory. Bude v tomto trendu pokračovat i nadále?
Ano, už jednou jsem se vám zmínil,
že rád chodím mezi naše seniory, a
v měsíci listopadu 2017 jsem se zúčastnil besedy v Klubu seniorů na
Okružní ulici v Jihlavě, kde jsme diskutovali o možnostech seniorů v Jihlavě a o aktivitách, které jsou jim nabízeny.
V rámci sociálního poradenství,
které je základním druhem a formou
sociálních služeb, jsme se rozhodli
více prohlubovat povědomí našich
občanů o možnosti řešení různých
životních a sociálních situací.
Vím, že jste již dříve organizovali a pořádali besedy konané v Domech s pečovatelskou službou a v
Klubu seniorů, zaměřené například na pomoc při orientaci v systému dávek sociální pomoci, bezpečnost seniorů, nebo prezentaci
různých zdravotních a kompenzačních pomůcek, které slouží ke
zkvalitnění života našich spoluobčanů. Tyto akce se setkaly s velmi
kladným ohlasem. Byla tato skutečnost hlavním impulsem k pokračování v této praxi?
Byl to jeden z mnoha impulsů, na
jejichž základě jsme se v této tradici rozhodli pokračovat i v letošním
roce. Prioritou však zůstává snaha
zprostředkovat našim seniorům maximum informací, které jim umožní
efektivně řešit různé situace, které
život přináší. A právě z tohoto důvodu odbor sociálních věcí magistrátu

ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí uspořádal na přelomu ledna a
února čtyři besedy, které se konaly
v Domech s pečovatelskou službou
Jihlava, Za prachárnou 1a, a Za prachárnou 43, a také v Klubu seniorů
na Okružní ulici v Jihlavě, kde proběhly dvě besedy.
Co bylo tématem těchto besed?
Letos byly besedy tematicky zaměřeny na pomoc Bílého kruhu bezpečí
seniorům, a odborným průvodcem
těmito setkáními byl vedoucí poradny Bílý kruh bezpečí v Jihlavě Mgr.
Antonín Křoustek.
Můžete být konkrétnější?
Činnost Bílého kruhu bezpečí je
primárně zaměřena na bezodkladnou a kombinovanou pomoc obětem a svědkům trestných činů, kterými se bohužel velmi často stávají i
senioři, a besedy se cíleně zabývaly
právě konkrétní možností pomoci
přímo jim.
Kromě právního, sociálního a psychologického poradenství získali
účastníci besed praktické rady a informace zaměřené na případy páchání trestné činnosti na občanech vyššího věku.
Bílý kruh bezpečí nabízí seniorům,
kromě již zmiňovaného poradenství
a psychologické pomoci, i poskytnutí doprovodu - například na policii,
nebo k soudnímu jednání. Dále byli
účastníci besed informováni o možnosti poskytnout poškozeným také
peněžitou pomoc, a obdrželi informační materiály s důležitými telefonními čísly a kontakty.
Našel se prostor i pro dotazy?
Tato setkání s našimi seniory se konají formou besed právě proto, aby
vznikl prostor pro výměnu názorů
s jejich účastníky, a i tentokrát probí-

hala živá, a místy i bouřlivá diskuze.
Co bylo jejím tématem?
Většinu přítomných nejvíce zajímala problematika tzv. „šmejdů“,
protože i v Jihlavě se mnozí senioři
s činností těchto podvodníků osobně setkali. Zmíněna byla celá škála
příkladů jejich podvodných prodejních technik.
V reakci na osobní zkušenosti zúčastněných byly představeny formy
pomoci, kterou mohou pracovníci
poradny Bílého kruhu bezpečí nabídnout poškozeným v těchto případech.
Jaký byl zájem ze strany seniorů
o tyto besedy?
Jsme rádi, že naši občané v pokro-

čilejším věku se aktivně zapojují do
veřejného života ve městě a mají zájem o akce, které pro ně Město pořádá. Výše uvedených besed se zúčastnilo více než sedmdesát seniorů,
z čehož je jasně patrné, že zájem o
tuto formu osvěty nadále trvá.
Budete v těchto akcích pokračovat?
Ano, a protože nás velmi těší zájem
o tyto akce, tak podobná setkání plánujeme uskutečňovat i do budoucna.
Snad mohu závěrem prozradit, že již
nyní se zabýváme otázkou vhodného výběru dalších témat, která budou zajímavá po obsahové stránce a
přínosná pro praktický život.
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