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  Sociální téma

Senioři v současné době tvoří vý-
znamnou část populace a vše na-
svědčuje tomu, že tento trend bude 
pokračovat i v budoucnu. Náměstka 
primátora Vratislava Výborného jsme 
se zeptali na téma sociální oblasti.

Vytváří Jihlava příležitosti pro 
společenské aktivity této skupiny 
obyvatel?

Jihlava vytváří podmínky pro spo-
lečenské vyžití všech skupin oby-
vatel, a samozřejmě mám na mysli 
i seniory. Město Jihlava například 
dlouhodobě provozuje Klub seni-
orů Jihlava, se sídlem na Okružní 
ulici č. 13, jehož účelem je zapojení 
seniorů města do kulturního a spo-
lečenského života. 

Z jeho bohaté činnosti bych jako 
příklad uvedl nedávný zájezd začát-
kem června 2018, během kterého 
účastníci navštívili obec Lidice, far-
mu pana Václava Vydry – známého 
herce a chovatele koní, nebo vyhlá-
šenou cukrárnu Stáňa v Malé Hraš-
tici. 

Klub organizuje i oblíbené akce 
k různým příležitostem, jako jsou 
„Vítání jara“ nebo „Mikulášské be-

sídky“. Probíhají zde také oslavy ži-
votních jubileí členů. Senioři se zde 
pravidelně scházejí také při luštění 
křížovek, nebo při karetních hrách.

Toto však není jediná organiza-
ce, jejíž volnočasové aktivity jsou 
zaměřeny na odrostlejší generaci. 
V polovině června 2018 se napří-
klad uskutečnilo tradiční kulturní a 
zábavné odpoledne nazvané „Vítání 
léta jihlavskými seniory“, které po-
řádal spolek Senioři České republi-
ky za podpory Jihlavy.

V květnu 2018 vstoupilo v plat-
nost nařízení EU o ochraně osob-
ních údajů, známé pod zkratkou 
GDPR. Měla tato skutečnost vliv 
na činnost Klubu seniorů?

GDPR (General Data Protection 
Regulation) je obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, které sta-
novuje pravidla ochrany fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
jejich osobních údajů a pravidla pro 
pohyb osobních údajů. 

Nařízení chrání základní práva a 
svobody fyzických osob, se zamě-
řením na právo ochrany osobních 
údajů. GDPR zasáhlo prakticky 

všechny oblasti veřejného života, 
a ani Klub seniorů není výjimkou. 
V souvislosti s touto evropskou 
normou bylo nutné provést výmě-
nu průkazů všech členů klubu za 
nové, které splňují ustanovení této 
právní normy.

Problematika GDPR v sociálních 
službách byla mimo jiné i jedním 
z bodů mezinárodní konference, 
konané na Vysočině. Tato akce pro-
běhla v měsíci květnu na zámku 
Valeč, pod názvem Sociální služby 
v roce 2018, za účasti náměstků a 
radních krajů a magistrátních měst 
pro sociální oblast. Zde jsem bě-
hem mnoha erudovaných prezen-
tací načerpal řadu nových podnětů, 
které mohou být v budoucnu využi-
ty pro zlepšení sociálního prostředí 
v našem městě.

Můžete uvést nějaký příklad?
V rámci konference zazněla celá 

řada velmi inspirativních a zajíma-
vých příspěvků, a proto je těžké 
z nich vyjmout jednotlivé myšlenky. 
Mě osobně zaujala, mimo jiné, pre-
zentace k transformaci sociálních 
služeb, a určitě velkým námětem 

k zamyšlení bylo vystoupení paní 
ředitelky Domova sociálních služeb 
pro dospělé ZAVAR, o sociálních 
službách na Slovensku.

Dovolím si ale uvést dva citáty 
k zamyšlení – „ Starší lidé vníma-
jí vše v širším kontextu a jsou tím 
kritičtější, viděli už mnoho jedno-
duchých řešení ztroskotat“ a „ Kdo 
v produktivním věku pohrdá stá-
řím, dočká se stejného osudu.“

Má město přehled o kvalitě a 
rozsahu sociální práce na svém 
území?

Město Jihlava se v sociální oblasti 
zaměřuje nejen na mapování celko-
vé situace, ale primárně hledá nej-
účinnější a nejefektivnější způsoby 
pomoci všem cílovým skupinám. 

Do toho procesu jsou zapojeni so-
ciální pracovníci odboru sociálních 
věcí magistrátu města Jihlavy. Jsem 
rád, že jejich práce dosahuje vysoké 
úrovně, což bylo konstatováno v zá-
věrech z kontroly provedené komisí 
z Krajského úřadu kraje Vysočina, 
která proběhla koncem května 2018 
při předávání zápisu u tajemníka 
magistrátu. -tz-

Sociální oblast je v popředí 
zájmu magistrátu města Jihlava

Adapta je tady pro ty, kteří se ne-
přetržitě starají 24 hodin o lidi s 
handicapem. Péče o osobu závislou 
pečující ve většině případů omezu-
je, podřizují svůj život péči, nemají 
v podstatě volný čas. „Rodiče nebo je-
jich blízcí doteď využívali naši službu 
krátkodobě ambulantní, nebo terénní 
formou. Od května jsme rozšířili od-
lehčovací službu o pobytovou formu. 

Dlouhodobě jsme vnímali potřebu ro-
din a pečujících, kteří potřebují delší 
čas pro odpočinek a regeneraci, popří-
padě vyřízení osobních záležitostí, aby 
nabrali nových sil a mohli se dále věno-
vat péči o handicapované v jejich do-
mácím prostředí,“ vysvětluje Michal 
Novotný, ředitel Oblastní charity 
Jihlavy. 

Rodiče a pečující se nemusí obá-

Adapta se rozšiřuje o pobytovou část 

Zdravé město Jihlava připravilo ve 
spolupráci s odbornými partnery ná-
vrh aktualizace Zdravotního plánu 
města na následující dva roky. Mezi 
hlavní oblasti patří například zdraví 
mladých, zdravé stárnutí, zlepšení 
duševního zdraví, nebo snížení škod 
způsobených alkoholem, drogami a 
tabákem.

„V materiálu jsou uvedeny aktivity, 
které se v minulém období osvědčily, 
průběžně v Jihlavě probíhají, a jsou do-
poručeny k podpoře města i pro násle-
dující období. Dále materiál obsahuje 
aktivity nové, jejichž potřeba vyplynula 
z Analýzy zdravotního stavu obyvatel, 
ze společenského vývoje, a které dopo-
ručili odborní partneři jako přínosné,“ 
uvedl primátor Rudolf Chloupek, 
politik Zdravého města Jihlavy.

Podle Analýzy zdravotního stavu 
obyvatel je Jihlava v nadprůměru 

oproti ostatním městům České re-
publiky. Má však vyšší počet hos-
pitalizací, v průměru o více než 10 
procent. Výrazně častější je také 
hospitalizace na poranění a otravy. 
Mužů předčasně umírá dvojnásob-
ně víc než žen, a každým rokem je v 
Jihlavě diagnostikováno 577 nových 
případů zhoubných nádorů, z toho 
295 u mužů a 282 u žen. To je každý 
týden 11 nových případů.

„Město může pro zlepšení zdravot-
ního stavu obyvatel působit například 
osvětou a výchovou, především na mla-
dou generaci prostřednictvím škol a 
dalších institucí, ale nejen na ni. Také 
prostřednictvím spolupráce s partnery, 
především se zdravotnickým sektorem, 
neziskovým sektorem a firmami, lze 
dosáhnout pozitivních změn,“ doplnil 
Rudolf Chloupek. -tz-

Zdraví obyvatel Jihlavy je 
nad průměrem České republiky

vat, o jejich blízké se v Adaptě starají 
profesionálně. „Uživatelům se věnu-
jeme individuálně, podporujeme jejich 
dovednosti a schopnosti. Nabízíme jim 
aktivní trávení volného času, mohou 
navštěvovat keramickou i truhlářskou 
dílnu, zahradnickou terapii i drama-
terapii. Každoročně pořádáme diva-
delní vystoupení, a již tradiční Květi-
nový den, který se letos rychle blíží. Na 
přípravě se podílí naši uživatelé. Tato 
akce je určena pro uživatele, pečující, 
přátele, a jako každoročně na ni zveme 
i jiná spolupracující zařízení sociálních 
služeb,“ doplňuje Jana Nagyová, ve-
doucí odlehčovací služby Adapta.

Slavnostní otevření nových pro-

stor pobytové části služby proběhlo 
v květnu v prostorách služby na ad-
rese Mahenova 4686/16, Jihlava, za 
účasti ředitele Oblastní charity Jih-
lava Mgr. Michala Novotného, Mgr. 
Pavla Fraňka, náměstka hejtmana 
Kraje Vysočina, Mgr. Jiřího Bíny, ve-
doucího Oddělení sociálních věcí na 
Kraji Vysočina, Ing. Vratislava Vý-
borného, náměstka primátora města 
Jihlavy, Ing. Jozefa Labudy, vedou-
cího Odboru sociálních věcí města 
Jihlavy, JUDr. Věry Švarcové, vedou-
cí Odboru sociálních věcí na Kraji 
Vysočina. Kapacita pobytové formy 
služby je jeden víkend v měsíci – dva 
uživatelé. -tz-

V Křesťanské základní škole v Jihlavě se konečně dočkají nové střechy. Pů-
vodní, již několikrát opravovanou střechu, se sedlovou krytinou z eternito-
vých šablon, nahradí nová skladba střešního pláště z vláknocementových ša-
blon. Za rekonstrukci město zaplatí 3,3 miliony korun.

„Město Jihlava vypsalo výběrové řízení, a podařilo se sehnat dodavatele. Je jím 
firma IS Mont, která jako jediný účastník s více než třímilionovou nabídkou zvítě-
zila,“ sdělil náměstek pro správu realit Radek Popelka.

Kromě výměny střešní krytiny se částečně nahradí také dřevěné bednění, 
provedou se lokální opravy dřevěného krovu, kompletní ošetření všech dře-
věných prvků a opravy soustavy bleskosvodu.

„Postupně zde řešíme dlouhodobý problém. Na škole jsou nové stropní konstruk-
ce pod půdním prostorem, nyní následuje oprava střechy, do které při větším dešti 
zatéká, a musela se už několikrát lokálně opravovat,“ uvedla vedoucí městského 
odboru správy realit Dana Kratochvílová. -tz-

Křesťanská základní škola 
bude mít novou střechu


