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  Sociální téma

Zeptali jsme se náměstka Vratislava 
Výborného:

Pane náměstku, v loňském roce 
byl pozitivně hodnocen 3. ročník 
Týdne sociálních služeb v Jihlavě. 
Uskuteční se v letošním roce 4. 
ročník této akce?

Ano, Jihlava naváže na předešlé 
ročníky a bude i v letošním roce 
organizačně zajišťovat Týden soci-
álních služeb v Jihlavě. Myslím, že 
mohu na tomto místě prozradit, že 
jeho přípravy v současné době do-
spěly do své finální fáze.

Mohl byste našim čtenářům krát-
ce připomenout, co to je Týden 
sociálních služeb?

Týden sociálních služeb je vyhlašo-
ván celostátně Asociací poskytovate-
lů sociálních služeb ČR ve spoluprá-
ci s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. 

Jeho cílem je představit a zviditelnit 
sociální služby veřejnosti a přispět k je-
jich akceptaci jako přirozené a nutné 
součásti každé moderní společnosti. 

Je to období prezentací, setkávání 
laické i odborné veřejnosti a disku-

zí k problematice sociálních služeb, 
které pomáhají mnoha lidem, a za-
chovávají jejich lidskou důstojnost a 
podporují jejich soběstačnost.

Kdy bude Týden sociálních slu-
žeb probíhat v letošním roce?

Termín jeho konání je již tradičně 
směřován do podzimních měsíců. 
Letos je konkrétní termín vyhlášen 
na 8. – 12. října 2018.

Došlo k nějakým změnám v le-
tošním pojetí Týdne sociálních 
služeb?

Každým rokem se snažíme provést 
dílčí změny, reagujeme tak na poža-
davky účastníků Týdne sociálních 
služeb. I letos dojde oproti minulým 
rokům k menším změnám . 

Na základě zkušeností z předešlých 
ročníků jsme se rozhodli v letošním 
roce nezařadit do programu Týdne 
sociálních služeb prezentace jednot-
livých poskytovatelů sociálních slu-
žeb, spojených s besedou s veřejnos-
tí, která v minulých letech probíhala 
na Masarykově náměstí nebo v DI-
ODu. Důvodem byl poměrně malý 
zájem z řad občanů o toto setkání.

Co podle vás bylo příčinou malé-
ho zájmu o tuto akci?

Pro nás je tato skutečnost pocho-
pitelná, protože na základě dlouho-
letých zkušeností víme, že sociální 
služby jsou občany vyhledávány až 
v okamžiku, kdy nastane akutní po-
třeba pomoci z jejich strany. 

Nicméně se celou koncepcí Týdne 
sociálních služeb snažíme rozšířit 
povědomí občanů o této oblasti, aby 
v případě potřeby věděli o možnosti 
pomoci ze strany sociálních služeb.

Jaké akce tedy budou v rámci 
Týdne sociálních služeb probíhat?

Tradičně se uskuteční Dny otevře-
ných dveří u jednotlivých organizací, 
kde se občané budou moci seznámit 
s činností a poskytovanými službami 
přímo u jejich poskytovatelů. 

Tato prezentace pro zájemce ze 
strany veřejnosti bude probíhat u 
příspěvkových organizací zřizova-
ných městem Jihlava, a u dalších 
šestnácti neziskových organizací po-
skytujících sociální služby na území 
města Jihlavy. 

Dále bude občanům nabízena po-

moc formou poradenství ze strany so-
ciálních pracovníků magistrátu města. 

V roce 2017 město Jihlava v rám-
ci Týdne sociálních služeb oceni-
lo vybrané zaměstnance z oboru 
sociálních služeb. Proběhne tato 
slavnostní akce i v roce 2018?

Jak jsem již několikrát opakovaně 
uváděl, město Jihlava si velmi váží 
práce všech zaměstnanců pracujících 
v sociálních službách, a proto jsem i 
v letošním roce převzal záštitu nad 
konáním této akce, která proběhne 
dne 10. října 2018 v Gotickém sále 
jihlavské radnice. 

Kromě poděkování a předání oce-
nění bude připraven kulturní pro-
gram, a na závěr bude dán prostor 
neformální diskuzi s přítomnými, 
která poskytne možnost vzájemné 
výměny poznatků, námětů a zkuše-
ností Do budoucna plánujeme, že 
se tato akce stane tradiční, nedílnou 
součástí Týdne sociálních služeb.

Tímto bych chtěl zároveň pozvat 
všechny, které problematika sociál-
ních služeb zajímá, k účasti na výše 
uvedených akcích. -tz-

Týden sociálních služeb 2018

Na přelomu roku 2017/2018 
byla zahájena rekonstrukce 
stávajícího objektu Žižkova 
106 v Jihlavě, který využívalo k 
poskytování sociálních služeb 
Integrované centrum sociál-
ních služeb Jihlava.

Do objektu se po necelém 
roce vrátí denní stacionář a 
pobytová odlehčovací služba. 
Současně je zde nově vytvo-

řeno zázemí pro pracovníky 
terénní pečovatelské služby, 
všeobecné sestra domácí zdra-
votní péče a vedení organiza-
ce.

Rekonstrukcí se výrazně zvý-
ší kvalita poskytovaných so-
ciálních služeb, která umožní 
ještě vyšší míru individualizo-
vané péče.

Dne 26. září 2018 proběh-

ne v 10:00 hod. slavnostní 
otevření rekonstruovaného 
objektu za účasti zástupců 
Statutárního města Jihlavy a 
dalších pozvaných hostí. Sou-
částí bude prohlídka objektu, 
a představení činnosti Inte-
grovaného centra sociálních 
služeb Jihlava, včetně bližší 
specifikace poskytovaných so-
ciálních služeb.  -tz-

Slavnostní otevření zrekonstruovaných 
prostor objektu Žižkova 106 v Jihlavě

Foto z doby probíhající rekonstrukce.

Náměstek pro sociální oblast Vra-
tislav Výborný informoval, že ve 
dnech 1. - 5. 10. 2018 proběhne v  
Kraji Vysočina pod záštitou Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina a MPSV 
Týden pěstounství. 

Do akce se zapojily orgány soci-
álně-právní ochrany dětí při měst-
ských úřadech a nestátní neziskové 
organizace z různých koutů regionu. 
Jihlavsko nemohlo chybět.

Občané Jihlavy a okolí se tak mo-
hou 2. a 3. 10. 2018 zúčastnit Dnů 
otevřených dveří na sociálním od-
boru Magistrátu města Jihlavy, v 
Centru pro rodinu Vysočina a F po-
intu. 

Těšit se mohou na besedy s pěstou-
ny, či terapeutem pomáhajícím trau-
matizovaným dětem. Pohovořit si 
s odborníky o životě v náhradní ro-
dině a potřebách přijatých dětí mo-

hou zájemci po zhlédnutí dokumen-
tů o pěstounských rodinách z cyklu 
„Rodiče napořád“. 

Připraven je i doprovodný pro-
gram pro děti. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 
se setkají se subjekty působícími na 
úseku zprostředkování náhradní ro-
dinné péče návštěvníci Nákupního 
centra City Park Jihlava. 

Své dotazy mohou občané poklá-
dat zástupcům OSPOD, krajského 
úřadu, Psychocentra, odborných 
příprav Pride a doprovázejících or-
ganizací. 

Zakončení Týdne pěstounství pro-
běhne společně s poděkováním pěs-
tounům a jejich dětem 5. 10. 2018 
na Dni pěstounských rodin v Rodin-
ném parku Robinson.

„Aktivitu krajského úřadu a MPSV 
vítáme,“ říká  pan Výborný „Domní-
vám se, že náhradní rodinná péče je v 

mnoha ohledech stále ještě nedoceněna. 
Přitom vyrůstat v bezpečném a milují-
cím rodinném prostředí je základním 
právem a potřebou každého dítěte. Ne 
všichni rodiče se však o své děti mohou, 
chtějí, nebo dokáží postarat. Pro tyto 
děti je pak nejvhodnější variantou ro-
dina náhradní, ve které mají za podpo-
ry a pomoci pěstounů větší šanci uspět 
ve svém dospělém životě - najít si práci, 
bydlení, osvojit si rodičovské a partner-
ské role a vychovat své děti“, vysvětluje 
náměstek primátora pro sociální ob-
last pan Výborný a dodává: „Bohužel, 
stejně tak jako ostatní regiony, potýká-
me se i my od roku 2012 s nedostatkem 
žadatelů o dlouhodobou pěstounskou 
péči. Důsledkem je, že ústavní výchova 
je pak nařizována i dětem mladším 6 
let. Věřím, že právě takovéto akce, jako 
je Týden pěstounství, pomohou tento 
nepříznivý trend zmírnit.“ -tz-

Jihlavsko přivítá v říjnu Týden 
pěstounství, dny otevřených dveří

Objížďka do 
Větrného Jeníkova
Oprava povrchu silnice uzavřela 

před Větrným Jeníkovem půlkilome-
trový úsek silnice II/131 od odboč-
ky na Kalhov a Šimanov. Uzavírka 
potrvá do 20. října, a dotkla se jak 
osobních a nákladních aut, tak veřej-
né linkové dopravy.

„Auta do sedmi a půl tuny mohou uza-
vřený úsek objet přes Velešov a Kalhov, 
odkud dojedou do Větrného Jeníkova. 
Objízdná trasa jim cestu prodlouží o čty-
ři a půl kilometru,“ uvedl Hynek Schim-
mer z městského odboru dopravy.

Stejnou cestou se daly také autobu-
sy linkové dopravy, a změnila se pou-
ze zastávka v Šimanově „U obrázku“, 
která je dočasně přemístěna na stáva-
jící zastávku „Šimanov“.

Řidiči kamionů a nákladních vozidel, 
které mají přes sedm a půl tuny, musí 
uzavírku objet přes Jihlavu a Humpo-
lec. „Z Humpolce se již dostanou přes 
Krasoňov do Větrného Jeníkova z dru-
hé strany,“ doplnil Hynek Schimmer s 
tím, že objízdná trasa cestu prodloužila 
o 59 kilometrů. -tz-


