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Dnes jsme oslovili náměstka 
primátora Ing. Vratislava  
Výborného, aby zhodnotil 
průběh Týdne sociálních 
 služeb v Jihlavě, který   
se konal od 2. 10. 2017   
do 6. 10. 2017.

Pane náměstku, v prvním říjno-
vém týdnu probíhal v Jihlavě Týden 
sociálních služeb. Podařilo se usku-
tečnit všechny plánované akce?

Ano, všechny akce, které jsme v Jih-
lavě připravili, v rámci 3. ročníku Týd-
ne sociálních služeb, společně s pří-
spěvkovými a nestátními neziskovými 
organizacemi, proběhly podle daného 
harmonogramu, tak jak byly naplá-
novány a připraveny, včetně prvního 
ročníku předání ocenění nejlepším 
sociálním pracovníkům v sociálních 
službách z organizací, které vykonáva-
jí svou činnost na území města.

Mohl byste nám přiblížit jejich 
průběh?

Naše představa o prezentaci jed-
notlivých organizací v rámci Dnů 
otevřených dveří se zcela naplnila. 
Uskutečnění Dnů otevřených dveří 
bylo jedním z kroků směřujících k 
naplňování komunitního plánu soci-
álních služeb, kdy občané měli mož-
nost blíže se seznámit se širokou sítí 
sociálních služeb v Jihlavě. 

Celá koncepce této akce byla po-
stavena tak, aby široká veřejnost 
mohla prostřednictvím organizací 
poskytujících sociální služby vznést 
své připomínky, sdělit své názory 
a prezentovat své potřeby v oblasti 
sociální práce tak, aby město dosta-
lo impuls, kterým směrem zaměřit 
svou pozornost v této oblasti do bu-
doucna a zohlednit potřeby občanů 
v komunitním plánování sociálních 
služeb. Kromě toho měla odborná i 
laická veřejnost jedinečnou možnost 
prohlédnout si pracoviště i objekty 
v nichž jsou sociální služby poskyto-

vány a seznámit se s jejich chodem a 
charakterem. Organizace tak dostaly 
možnost prezentovat svou činnost 
především potencionálním klientům 
z řad svých cílových skupin. Některé 
organizace zvolily tzv. způsob preven-
tivní a na Dny otevřených dveří po-
zvaly žáky jihlavských středních škol.

Rovněž beseda, která se konala 
4. října v Divadle otevřených dve-
ří – DIOD na téma „Nejste sami, 
s námi to zvládnete lépe aneb Soci-
ální služby v Jihlavě“ byla organizač-
ně velmi dobře zvládnuta. Možnost 
informovat veřejnost o své činnosti, 
pochlubit se úspěchy, podělit se o 
různé zajímavosti a setkat se při dis-
kuzi se svými kolegy využilo celkem 
22 poskytovatelů sociálních služeb, 
kteří svá vystoupení podpořili vel-
mi zajímavými prezentacemi a pře-
dali přítomným mnoho zajímavých 
informací o svých aktivitách a práci 
s cílovými skupinami. 

Pro příchozí účastníky bylo rovněž 
připraveno velké množství informač-
ních a propagačních materiálů a bo-
haté občerstvení. Velmi milým dopl-
něním odborné stránky této akce byla 
kulturní vystoupení. Hudební skupi-
na Raraši, složená ze žáků a pedago-
gů Základní školy speciální a Praktic-
ké školy v Jihlavě potěšila přihlížející 
krásnými a veselými písničkami. 

Klienti a zaměstnanci Denního a 
týdenního stacionáře v Jihlavě, kte-
ří jsou členy skupiny Drumband, 
upoutali pozornost diváků svým ori-
ginálním, hlasitým a akčním hudeb-
ním vystoupením. O další kulturní 
program se postaralo Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Erko, je-
jichž vystoupení bylo plné tempera-
mentu, života a barev. 

Velmi pěkné a vydařené bylo i vy-
stoupení děvčat z Fit studia Laďky 
Třetinové, která cvičila a tančila za 
vydatného potlesku všech přítom-
ných. Zajímavá a inspirativní, zejmé-
na pro přítomné dámy, byla ukázka 
umění žáků oboru kadeřnice - kos-

metička z OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, 
kteří předvedli ukázku tvorby extra-
vagantních účesů, body paintig a mi-
strovskou modeláž nehtů. 

Celým odpolednem nás provázela 
nezapomenutelná moderátorka, s po-
hotovými reakcemi a nikdy nekončí-
cím úsměvem na tváři, slečna Soňa 
Votrubová, která díky přirozenému 
šarmu, osobitému přístupu a empatii 
vytvořila pohodovou, avšak naprosto 
profesionální atmosféru a byla připra-
vena věcně diskutovat s jednotlivými 
vystupujícími o jejich činnosti.

Se stejným šarmem a profesio-
nalitou se slečna Soňa Votrubová 
zhostila i moderování slavnostního 
aktu, který proběhl ve čtvrtek 5. říj-
na v Gotickém sále jihlavské radnice, 
a z jehož uskutečnění mám osobně 
velkou radost. Město Jihlava si velmi 
váží obětavé práce sociálních pracov-
níků, a proto jsem se ve spolupráci 
s odborem sociálních věcí rozhodl v 
rámci Týdne sociálních služeb předat 
ocenění nejlepším pracovníkům v so-
ciálních službách z neziskových a pří-
spěvkových organizací, působících na 
území města. Na prvním ročníku to-
hoto aktu ocenění převzali:  Bc. Len-
ka Breindlová, Dana Búriková, Alena 
Drštičková, Vladislav Hamršmíd, Bc. 
Andrea Chvátalová, Josef Karas, Jana 
Lálová, Anna Másilková,    Bc. Jana 
Nagyová, Františka Nováková, Mgr. 
Alena Rousová, Ing. Rudolf Šmíd,  
Bc. Iveta Vacková, PhDr. et Mgr. 
Zdeňka Vaňková, Mgr. Tereza Vágne-
rová, Michaela Venhauerová, Marta 
Vostálová a Josef Záruba. Slavnostní 
událost zpříjemnilo oceněným i všem 
zúčastněným vystoupení pěveckého 
sboru při Střední odborné škole soci-
ální u Matky Boží, pod vedením pana 
Bohdana Sroky, a jako vždy milá a 
akční produkce skupiny Drumband. 
Po ofi ciálním zakončení slavnostní-
ho aktu proběhla neformální disku-
ze s přítomnými, která byla využita 
k vzájemné výměně poznatků, námě-
tů a zkušeností.

Jak jednotlivé akce hodnotíte?
Týden sociálních služeb je obdo-

bím prezentací, potkávání se, vzá-
jemného posilování a odborných 
diskuzí. Hlavní cíl však zůstává stej-
ný: akceptování a zviditelnění soci-
álních služeb jako přirozené a nut-
né součásti moderní společnosti, 
pro kterou je důležitý důstojný ži-
vot a integrace všech skupin jejích 
obyvatel. V rámci Týdne sociálních 
služeb město Jihlava připravilo bo-
hatý program, který byl zajímavý 
jak pro laickou, tak i odbornou ve-
řejnost, a umožnil bližší seznámení 
veřejnosti se sociálními službami, 
které jsou primárně určeny pro po-
moc našim občanům. Sociální 
služby se v různé podobě dotýka-
jí životů každého z nás, a statutár-
ní město Jihlava, jako organizátor 
akce, si uvědomuje, že aby pomoc 
byla opravdu účinná, je třeba stále 
hledat odpovědi na otázky, co lidé 
chtějí, s čím potřebují pomoci, či 
jakou formu pomoci očekávají, a 
zároveň jsou-li ochotni pomoc přij-
mout. Vycházíme z přesvědčení, že 
každý z nás může v budoucnu potře-
bovat pomoc sociálních služeb, ať už 
pro sebe, nebo své blízké, a proto na 
tuto skutečnost musíme být společ-
ně s poskytovateli i uživateli připra-
veni již dnes.

Musím na tomto místě vysoce 
ocenit přístup zástupců z řad po-
skytovatelů sociálních služeb a je-
jich úsilí k naplnění smyslu Týdne 
sociálních služeb. Zároveň zde mu-
sím vyjádřit mírné zklamání z po-
měrně malého zájmu veřejnosti o 
problematiku sociálních služeb, což 
je však pro nás pochopitelné, pro-
tože ty jsou občany vyhledávány až 
v okamžiku, kdy nastane akutní po-
třeba pomoci z jejich strany.

Město Jihlava s pořádáním ob-
dobných akcí počítá i do budouc-
na, protože nám není lhostejný 
osud a potřeby občanů, kteří po-
třebují naši pomoc. -tz-

Rekapitulace Týdne sociálních služeb
  Máte sociální problémy? Co s tím…

Je možné číst, psát, počítat, 
zkrátka: učit se v trolejbusu? Pět 
tříd ZŠ Havlíčkova si to vyzkou-
šelo v září. Vydaly se prozkoumat 
své město z oken trolejbusů a au-
tobusů, kterými se v ten den jezdi-
lo zadarmo.

Prvňáci se učili jezdit městskou 
hromadnou dopravou a cestou po-
znávali dopravní značky. Druháci 
objeli celou trasu B, část trasy A i C 
a linku autobusu č. 3. Do pracovního 
listu zapisovali, co cestou vidí, a mě-
řili také projetý čas. 

Plněné úkoly
Třeťáci se stali revizory hodin a 

zkoumali správný čas na hodinách 
jihlavských věží, nádraží i doprav-
ních prostředků. 

A čtvrťáci se učili orientovat v plá-
nu Jihlavy, přemýšleli o názvech za-

stávek, všímali si časové vzdálenosti 
mezi nimi, zaznamenávali projeté i 
nejvytíženější zastávky. 

Při závěrečné refl exi přišel každý 
s tím, co nového se dozvěděl, co jej 
zaujalo a co chce dál sledovat.

Tak díky za tento mimořádný den 
– magistrátu, shovívavým řidičům 
i usměvavým cestujícím, kteří se do 
„školy za jízdy“ často zapojili rozho-
vorem s dětmi o zajímavostech Jihla-
vy, ubíhající za oknem. 

Diskuze
Zážitek otevřel také třídní diskuzi 

nad možnými klady a zápory měst-
ské hromadné dopravy zdarma – ve 
dvou moravských městech ji mají 
každý den. Bude Jihlava třetí?

Alena Tkadlečková,
učitelka ZŠ Jihlava, 

Havlíčkova 71

Projekt ZŠ Havlíčkova: škola v trolejbusu

ZDA SE DÁ učit během jízdy prostředkem MHD, si vyzkoušeli žáci ZŠ Havlíč-
kova. Foto: archiv MMJ


