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Pozvánka na akci
Svátek seniorů a Cena
sociálních služeb 2021
KHK se uskuteční
dne 16. 9. 2021
na
Pivovarském
náměstí
v
Hradci
Králové.

Vernisáž výstavy Život je teď
V pondělí 28. 6. 2021 jsme se sešli na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje a slavnostně otevřeli
výstavu s názvem „Život je teď“. Celé odpoledne se neslo ve slavnostním duchu, kterému přispělo
i vystoupení smyčcového duo MIYABI z hradecké filharmonie.
Společně jsme se chtěli podělit o zážitky z některých akcí Domova, poděkovat těm, kteří k nim přispěli, a ukázat,
že náročná doba, ve které žijeme, přináší i chvíle radosti.
Příchozí tak mohli shlédnout fotografie z loňského Loučení s létem 2020, z letošního Vítání léta a zastavit se
u fotografií a informací z doby Covidu. Fotografie uživatelů pořízené v místní Základní kynologické organizaci
v roce 2020 a v Safari Parku v roce letošním, ukazují, že pro výjimečný zážitek lze získat nadšence, kteří jej
pomohou zrealizovat.
Pokřtili kalendář na rok 2022 a předali pomyslnou štafetu pro nevšední zážitky v roce příštím. Focení našich
obyvatel by se mělo uskutečnit v Národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem. Během celého odpoledne,
kterého se účastnili i klienti Domova mohli příchozí ochutnat dobroty z rautu od našich kuchařek. Výstava
si můžete prohlédnout ve vestibulu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje až do konce července 2021.

Akce je již tradičním
happeningem
pro seniory v našem
kraji, je pořádána mnoho
let a vždy zároveň
propojena s předáváním
Cen
v
sociálních
službách KHK.
Od 12 do 17 hodin bude
probíhat na náměstí
kulturní
program
a zároveň zde budou
doprovodné
aktivity
partnerů, které jsou
seniorům
nabízeny
(měření tlaku a BMI
hodnot, testy paměti,
nabídka propagačních
materiálů
kraje,
prezentace muzeí apod.).
Senioři
obdrží
též
balíček
občerstvení,
budou mít k dispozici
kávu a vodu zdarma
a v průběhu celého dne si
též budou moci dopřát
prohlídky
některých
muzeí či galerií ve městě
zdarma
(Muzeum
východních
Čech,
Galerie
moderního
umění, Vodní elektrárna
Hučák,
Kostel
Sv. Mikuláše).
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Děkujeme všem, kteří jste nás přišli podpořit a těšíme se zase někdy na viděnou.
Ing. Ludmila Lorencová
ředitelka Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem

Vrchlabí má nový plán pro sociální
oblast

-

rozšíření kapacit Domova pro seniory
ve Vrchlabí a rozšíření činnosti o služby
pro klienty s psychiatrickou diagnózou

Zastupitelstvo města Vrchlabí schválilo na svém
zasedání dne 16. 6. 2021 Komunitní plán rozvoje
sociální práce, sociálních a návazných služeb
pro období 2021 – 2025. Plán reaguje nejen
na potřeby obyvatel Vrchlabí, ale i na potřeby
obyvatel okolních obcí a měst (je zpracován
pro území obce s rozšířenou působností)
a navazuje na strategické dokumenty platné
do roku 2020.

-

projednání
možností
společného
financování sociálních služeb obcemi
v území s cílem vytvoření jednotného
a srozumitelného systému

-

realizaci
seminářů
na prevenci zadlužování

-

zvýšení podpory osob, které pečují o své
blízké apod.

Tento plán zahrnuje nejen oblast sociálních služeb,
ale i část věnující se sociální práci, oblasti
tzv. návazných služeb, ale vnímá také provázanost
s oblastí bydlení, zdravotnictví, školství apod. Tyto
přesahy se pak odrážejí v některých cílech
a opatřeních.
Konkrétně v uvedeném období dojde například k:

zaměřených

Celé
znění
plánu
najdete
na
https://www.muvrchlabi.cz/socialni%2Dsluzby/ds
-1236/p1=2408. Všechny aktivity vedoucí
k vytvoření a realizaci plánu jsou financovány
z projektu Rozvoj regionálního partnerství
v
sociální
oblasti
na
území
obcí
Královéhradeckého kraje II, do kterého se město
Vrchlabí zapojilo v roce 2020.

-

projednání vzniku služby tísňové péče
pro seniory a zdravotně postižené

Komunitní plán by nevznikl bez aktivity širokého
spektra lidí, kteří byli do jeho tvorby zapojeni.

-

vzniku Domova pro seniory v Hostinném

Pokračování na str. 2

Pokračování ze str. 1
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Velké poděkování tak patří všem, kteří se na přípravě
Komunitního plánu pro období 2021 – 2025 podíleli
a věnovali svůj čas, energii, nápady a zkušenosti k jeho
vytvoření.
Věřím, že tento plán bude dobrým pomocníkem
pro rozvoj a koordinaci aktivit v sociální oblasti
v následujícím období.
Za Odbor sociální a zdravotní MÚ Vrchlabí
Mgr. Adéla Cupáková
koordinátor sociálních služeb, sociální pracovník

Centrum Semafor nově poskytuje
služby také v ORP Dobruška
Centrum Semafor jako jedno ze středisek
organizace Salinger, z.s. poskytuje služby rodinám
s dětmi v ORP Hradec Králové tak, aby posílily
jejich schopnosti řešit situace, ve kterých se ocitly
a neumí si s nimi samy poradit.
Koncem roku 2020 bylo středisko Centrum Semafor
osloveno ke spolupráci vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Simonou Dolkovou, která má velký
podíl na zahájení našeho působení v ORP Dobruška.
Společně jsme si vymezili naše možnosti a potřeby
dané lokality. Ve středisku Centrum Semafor jsme měli
volné kapacity, a tak kromě omezení plynoucích
z pandemické situace nebránilo nic tomu, abychom
od nového roku zahájili depistáže přímo na Dobrušsku
a zjistili potřebnost naší práce v dohodnutých
lokalitách. V navštívených rodinách byl např. zjištěn
zájem o pomoc s hledáním vhodného bydlení,
hledáním práce a pomoc s distanční výukou u dětí.
Dále také jedna rodina projevila zájem o pomoc
při řešení nástupu dcery na střední školu. Kromě výše
uvedených zakázek mohou pracovníci Centra Semafor
dále pomáhat rodinám v oblasti financí, dluhů, pomoc
s vyplněním dokumentů pro úřady. Podporují také
klienty v situacích, kdy neví, jak se mají s dětmi učit,
trávit volný čas, anebo jim chybí potřebné vybavení
k výuce apod. Pracovníci Centra Semafor také mohou
doprovázet klienty do institucí (úřady, školy, lékaři
atd.) a pomáhají jim s řešením jejich obtíží a mnohdy
i s komunikačním neporozuměním.

Věříme tedy, že zájem a spolupráce Simony Dolkové
a jejího týmu pracovnic odboru sociálních věcí
a zdravotnictví v Dobrušce, výsledky provedených
depistáží – chuť ke spolupráci ze strany klientů
a množství jejich zakázek dává dobrý důvod
pro zahájení pravidelného poskytování našich služeb
také v ORP Dobruška.
Centrum Semafor
Mgr. Johanka Plodková
E-mail: centrum.semafor@salinger.cz
Telefon: 774 807 052

V současné době dojíždíme do domluvených lokalit
jednou za čtrnáct dní a požádali jsme o možnost
rozšíření fungování naší služby v aktualizaci sítě
sociálních služeb. Po jejím schválení plánujeme
pravidelnou práci v lokalitách jednou týdně a dále pak
dle narůstajícího počtu zakázek.
Za dobu fungování našeho střediska v ORP Hradec
Králové se nám v rodinách vždy osvědčila spolupráce
orgánu sociálně – právní ochrany dítěte a naší služby.
Dobré navázání spolupráce mezi výše zmíněnými
a rodinou klienta přináší efektivnější řešení nepříznivé
sociální situace.
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Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz
kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze
příjemců: japeskova@kr-kralovehradecky.cz
tel.: + 420 495 817 321

