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Žďár volá po personálním navýšení 
odborníků v sociální sféře. Potřebuje, aby 
Kraj Vysočina zařadil čtyři zdejší poradny, 
kluby a služby do své krajské sítě, kde by 
tak měly větší naději.
� Lenka Kopčáková

Město Žďár nad Sázavou potřebuje více odborní-
ků pro sociální sféru. Radní požádali Kraj Vysočina 
o zařazení Poradny pro gambling, centra Káčko-3D, 
Klubu v 9 a Charitní pečovatelské služby do krajské 
sítě sociálních služeb Vysočina. 

To by mohlo přinést rozšíření jejich kapacity a tím 
navýšení personálního obsazení v jednotlivých oblas-
tech. 

Pak by se potřebným věnovalo více specialistů v cen-
trech, terénu i v sociálně vyloučených lokalitách. Akut-
ní potřeba nastala během roku v covidové situaci.

Více pro ŽN přibližuje místostarostka pro oblast 
zdravotnictví a sociální Romana Bělohlávková (KDU-
ČSL). 

Jak říká, za současně zavřenými dveřmi mnoha bytů 
se odehrává řada neblahých věcí. Např. nárůst patolo-
gického hráčství, což obnáší závislost na digitálních 
hrách, internetovém sázení, on-line komunikaci či na 
porno stránkách. Po personálním posílení o 2,15 úvaz-
ku volá proto žďárská Poradna pro gambling. 

Je společným projektem tří poskytovatelů, Kolpin-
gova díla ČR a Oblastních charit z Třebíče a Jihlavy. 
Poradna pro gambling sídlí v budově Spektra na Žiž-
kově ul. 16. 

„Vedle ohrožených osob poradna cílí i na jejich partnery, 
rodiče či přátele. Tuto službu považujeme dlouhodobě za 
velice důležitou, nyní ještě víc než v minulosti,“ říká mís-
tostarostka. 

Personální posílení o 1 úvazek potřebuje kontakt-
ní a poradenské centrum Káčko-3D, provozované 
Kolpingovým dílem ČR. Primárně se zaměřuje na 
osoby mající problém s alkoholismem, mnohdy žijí-
cí bezdomoveckým způsobem života. Často u nich 
dochází k úplné devastaci osobnosti.

Služba je hojně postavena na práci v terénu a velmi 
záleží na tom, jak jsou pracovníci schopni získat důvě-
ru. „Většina těchto osob si maximálně řekne o nějaký pří-
spěvek, ale málokdy jsou otevřeny ke změně způsobu 
svého života nebo k aktivní spolupráci,“ konstatuje Bělo-
hlávková. Kvůli epidemiologické situaci Káčko-3D již 
téměř rok jede v rozšířeném provozu. V rámci terénní 
práce monitoruje lokality, aktivně vyhledává a oslovu-
je potenciální klienty. 

Navýšení personálního obsazení o 0,61 úvazku 
potřebuje také Klub v 9, centrum služeb pro podpo-
ru duševního zdraví dospělých lidí ve věku od 18 do 
70 let s duševním onemocněním (mimo osoby s počí-
nající demencí či Alzheimerem). Provozuje jej žďárská 
Oblastní charita.

„S probíhající reformou péče o psychiatrické pacien-
ty mají ambulantní zařízení stále větší význam. Např. 
člověk, který by ještě před 10 lety byl trvalým pacientem 
psychiatrické léčebny, nyní s pomocí Klubu K9 dokáže žít 
hodnotný život. Mnohdy i pomáhá těm, kteří jsou o krů-
ček za ním,“ popisuje místostarostka.

Čtvrtou skupinou sociálních služeb, kde město žádá 
posílení personálu o 1 úvazek, je Charitní pečovatel-
ská služba, provozovaná žďárskou Oblastní charitou.

„Pečovatelská služba dnes mnohdy seniorům zůsta-
la jako poslední kontakt s okolním světem. Naše městské 
i charitní pečovatelky jsou vytížené na sto padesát pro-
cent,“ přibližuje místostarostka s tím, že lidé musí na 
tuto službu čekat v pořadníku. Personální posílení by 
mohlo velmi pomohlo. minimálně tomu, aby všichni 
potřební lidé na tuto službu dosáhli. 

„Služby, které chceme personálně posílit, jsou určeny pro 
občany mnohem zranitelnější než my ostatní. Právě teď 
je jich třeba víc než v dobách hojnosti a pohody,“ dodává 
Romana Bělohlávková na závěr.

ODBORNÍKY nadšené pro práci v sociální sféře by 
Žďár uvítal. Záleží na kraji, zda otevře svoji síť.  
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Žďár potřebuje personálně posílit
čtyři služby sociální sféry


