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„Každý řetěz je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek.“ Citát auto-
ra příběhů o Sherlocku Holmesovi, britského lékaře Arthura Conana Doyla, 
platí dodnes. 

Rok s koronavirem ukázal nejslabší článek naší společnosti. Tím jsou lidé 
odkázaní na pomoc druhých, protože nezvládají svůj běžný život. Jsou to 
zejména osamělí senioři, psychicky nemocní, nebo lidé trpící různými for-
mami závislostí, k tomu se někdy potýkající i s bezdomovectvím.

Město žádá o zařazení žďárských poraden a služeb do krajské sítě sociálních 
služeb a také o navýšení počtu odborníků. Blíže na str. 7.

Otázka na duben:
� Monitoruje váš klub situaci ve Žďáře za několik posledních let - a ny-
ní v době pandemie – a jaký největší problém v naznačených oblastech 
vidíte? A dal by se podle vás řešit?

Nelíbí se nám vyloučení lokalit 
Ve Žďáře vždy péče o sociálně slabé fun-

govala velmi dobře, kladl se důraz na pre-
venci. Město kromě vlastních projektů 
spolupracovalo s neziskovkami, charitou 
a dalšími. Vítáme každou iniciativu, i když 
všichni musíme zvažovat účelnost a vyna-
ložené prostředky. 

Co se nám nelíbí, že část sídliště Stalin-
grad bylo vyčleněno jako vyloučená loka-

lita. Tím se každý projekt musí dostávat mimo tuto část. A vznikají nelogické 
projekty, kdy azylový dům pro muže se dostane do již tak zatížené lokality s azy-
lovým domem pro ženy. Jistě by se našlo v našem městě příhodnější místo pro 
rozhodně ne malou investici, ať z městských či státních financí.

Řešíme vícegenerační problém
Problematika lidí, odkázaných na pomoc 

druhých, protože nezvládají svůj běžný 
život, je stále aktuální a neustále se vyvíje-
jící. Je také záležitostí vícegenerační, byť u 
každé generace má svá specifika. 

Ve Žďáře nad Sázavou je síť institucí, kte-
ré se tuto situaci snaží řešit od primární 
prevence až po terciární péči, a tyto služ-
by je nutné nadále podporovat v jejich 
činnosti. Náš klub má svého zástupce v 

Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, která nejen že současnou situ-
aci monitoruje, ale především se iniciativně podílí na návrzích a realizaci koneč-
ných řešení eliminací problémů způsobujících rizika sociálního vyloučení v celé 
šíři uváděných oblastí.

Rodina a lidství jsou základem
V době velikonočních svátků pravidelně 

děti ze ZŠ Palachova navštěvují seniory v 
domovech důchodců, a již druhým rokem 
je bohužel nemůžeme potěšit. Proto se děti 
s radostí zapojily do soutěže Velikonoční 
přání pro seniory. Donesly nádherná přá-
níčka, nejen výtvarně ozdobená, ale i na-
psaná. Tak např. „Na krásné vajíčko píšu 
slovíčko, ať se zaraduje vaše srdíčko.“ 

Omezení návštěv s přísnými hygienický-
mi pravidly je problémem mnoha lidí, kteří mají své nejbližší v těchto zařízeních. 
Ale nezbývá než věřit, že se brzy vše v lepší obrátí. 

Nejdůležitější byla a je nejen v této době role rodiny, pak teprve nastupuje 
pomoc pečovatelské služby a poraden. Věříme, že sociální odbor, který potřeb-
nost navýšení dalších poradenských služeb nejen v době pandemie sleduje, je v 
případě potřeby navrhne.

Mějme všech pět pohromadě
Nejprve odpověď obecnější a poté osob-

nější. 
Náš klub se, už jenom díky profesnímu 

zaměření a lidskému nastavení jeho čle-
nů, maximálně angažuje ve zmiňovaných 
oblastech. Což je prevence, osvěta, zdra-
votnictví, poradenství, sledování efektivi-
ty vynaložených prostředků i přehodno-
cování priorit pro potřebné. Jednoduše 
řečeno, než moudře monitorovat, je lep-

ší přiložit vlastní ruku k dílu – povzbuzovat, očkovat, podporovat seniory, léčit, 
zabezpečovat podmínky a péči o děti krizových zaměstnanců a hlavně si ráči-
ti zachovat normálnost a obyčejný selský rozum. Mít všech pět pohromadě a, i 
když je to sakra těžké, zůstávat motivačně pozitivní.

A vlastní postřeh? Všichni žijeme v určitých sociálních bublinách. Jsem rád, že v 
té mé nejsou žádní zlí žlučaři, ale ti, kteří jsou vmímaví, soudní, starající se o sta-
říky, jsou patrony dětí, vyměňují si tipy na knihy, filmy, sazeničky i na pěší výlety. 
Třeba k pramenům.

Situace tíživá pro naše mládí
Klub KDU-ČSL plně podporuje navýše-

ní kapacit i zařazení uvedených sociálních 
služeb do krajské sítě těchto zařízení. Jsme 
si plně vědomi, že dnešní neblahá situace 
se promítá v nárůstu závislostí všeho dru-
hu. Víme, že situace, která drtí psychické 
zdraví nás všech, je ještě obtížnější pro ty, 
kteří toto zdraví ztratili už dříve. 

Přesto bych pozornost obrátila jinam – 
na děti, mladé lidi – žáky a studenty střed-

ních i vysokých škol. Je mi moc líto malé basketbalistky, která pláče oblečená ve 
svém dresu za zavřenými dveřmi pokoje, je mi líto smutných maturantek, kte-
ré vyprávějí o šatech na maturitní ples, vysokoškoláků, kteří ztratili naději. A co 
teprve rodiče, kteří se museli stát téměř „přes noc“ pedagogy svých dětí? 

Snažme se být pozorní a ochotní pomoci! Díky štědrosti Tomáše Prokopa a 
nasazení pana senátora Klementa se podařilo repasovat a „rozdat“ prostřednic-
tvím škol již 50 souprav PC. Pomohou s distanční výukou dětem, které dosud 
svůj vlastní počítač neměly. Snad i tato pomoc jim pomůže lépe zvládnout těžké 
období.

Připravujeme dluhovou poradnu 
Problematice poskytování a dostup-

nosti sociálních služeb se věnujeme 
dlouhodobě. Stabilita každého spole-
čenství lidí, kterým město bezpochy-
by je, bývá do značné míry závislá na 
dostupnosti poradenských či terénních 
služeb sociálních organizací. Jsou tu 
pro občany, kteří se dostanou do nějaké 
složité životní situace, nebo vycházejí ze 
složitých poměrů a prostředí. 

Náš klub vnímá také narůstající problém s exekuční předlužeností nebo 
neschopností jedinců či domácností splácet své závazky. To mnohdy celé rodi-
ny uvrhá na hranici chudoby, lidé pak trpí dlouhodobým stresem se zdravotními 
důsledky, dochází k rozpadu rodin, sociálnímu a ekonomickému vyloučení rodi-
čů, vše silně negativně dopadá na děti. 

Nyní ve spolupráci s respektovanou organizací Člověk v tísni připravujeme 
Dluhovou poradnu, která pomůže tyto situace lidem důstojně řešit. Po odeznění 
epidemiologické krize se dostaví krize ekonomická a sociální a tato služba bude 
potřeba víc než kdy jindy.

Pomoc seniorům a těm nejslabším
V dnešní složité době se pomocí seni-

orům a osamělým lidem zabýváme s 
daleko větší intenzitou. A to nejen pro-
to, že senioři jsou mnohdy bezmocní 
vůči technickým vymoženostem této 
doby. Někteří se nemají na koho obrá-
tit s prosbou o pomoc při registracích k 
očkování nebo k provedení testu. 

Oni jsou ti, kdo nás vychovali, kdo 
tady byli před námi. Mladší genera-

ce jsou jim hodně dlužné. I proto se je snažíme informovat o všem, co je 
nezbytné. Jezdíme s nimi do nemocnice, zařizujeme nákupy. Snažili jsme se 
co nejdříve otevřít očkovací centrum v našem městě, aby senioři nemuseli 
dojíždět do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Naštěstí se to podařilo. 
Městské sociální služby nově nabízí i odlehčovací službu pro rodiny, které se 
o své seniory starají. 

Druhým tématem je sociální pomoc lidem z vyloučených lokalit. Pomoc 
dětem, které neměly štěstí na skvělé dětství. Závislým, kteří řešili své problé-
my nevhodným způsobem. Všichni jsou to lidé, kteří si zaslouží naši pozor-
nost, a právě proto jim chceme prostřednictvím našich služeb poskytnout to, 
co nemohou najít jinde. Věřím, že tyto služby budeme posilovat nebo rozši-
řovat.

Online výuku provází negativa 
V naší místní organizaci je něko-

lik pedagogů a mnoho rodičů, takže 
situaci vidíme hodně zblízka. Nejví-
ce už delší dobu rezonují ve společ-
nosti dopady distanční výuky na děti. 
Veřejnost má často pocit, že čím více 
online hodin, tím lépe. Problém je v 
tom, že právě online výuka (obvyk-
le prostřednictvím videohovorů části 

nebo celé třídy s vyučujícím) vede k nežádoucím jevům. 
Udržet pozornost při tomto typu výuky je nadlidský úkol, mnoho dětí při 

ní sleduje filmy, hraje hry, chatuje a výuce se nevěnuje. To vede jak k akut-
ním problémům (bolesti hlavy, očí, únava, podrážděnost), tak k dlouhodo-
bým, jako je vznik závislosti na počítači. Většina škol naštěstí zvládá čelit tla-
ku rodičů a jejich požadavkům na navyšování online hodin. 

Jsem rád, že fungují služby, které dokáží lidem pomoci, a navýšení jejich 
kapacit je naprosto zásadní v minimalizaci škod, které způsobují neúčinná a 
škodlivá vládní nařízení. -lko-

Zrcadlem společnosti je pomoc slabším
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