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Rodina je základ štěstí. I pro postižené děti

P
odmínky pro péči o posti-
žené děti se proti minulos-
ti zlepšily. Ale samotná péče 

je stále stejně psychicky i fyzic-
ky náročná. Pomoci rodičům i dě-
tem s handicapem si kladou za 
cíl dvě brněnská střediska Slez-
ské diakonie, poradna rané péče 
Dorea a středisko odlehčovacích 
služeb Eliada.

Tato střediska spojila síly v projek-
tu Rodina je jednou z nevyhnutelných 
podmínek štěstí, na který získala grant 
ve výši téměř dvou milionů z fondů Ev-
ropského hospodářského prostoru. Jeho 
cílem je nabídnout rodinám více aktivit 
a také šířit osvětu o životě a potřebách 
lidí s handicapem.

Jednou z aktivit jsou pravidelná se-
tkání svépomocné skupiny pro rodi-
če v prostorách poradny a střediska na 
Kamenné 21. „Rodiče vyprávějí své 
příběhy, diskutují o aktuálních téma-
tech, projevují si podporu, hledají ře-
šení a předkládají, co se jim osvěd-

čilo,“ popsala vedoucí Dorey Libuše 
Vojtková. 

Výchova uměním 

Od jara jsou v plánu další aktivity pro 
rodiny, prohlédnou si například zákuli-
sí Národního divadla Brno, podniknou 
výlet lodí po přehradě a absolvují Noc 
snů v brněnské zoo. Rodičům při tom 
pomohou osobní asistenti. 

Běží i skupinová a od začátku roku 
také individuální arteterapie. „Výtvar-
ná tvorba či umělecké formy mohou po-
zitivně sloužit ve výchově, vzdělávání 
a terapii u lidí s postižením,“ vysvětluje 
její garant a lektor Pavel Sochor. 

Aktivitu navštěvují děti od tří let 
s kombinovaným postižením a autis-
mem. „Z reakcí usuzujeme, že ohlas 
dětí je pozitivní, na aktivity se těší. Dů-
raz je kladen na individualitu, kreativitu 
a sebeprožívání,“ uvedla Vojtková.

A od dubna se rodiče budou moci na se-
minářích seznámit s využitím mobilních 
aplikací, vhodných pro vzdělávání postiže-
ných dětí. „Jsou zaměřené na rozvoj čtení, 

psaní, slovní zásoby či alternativní komu-
nikace. Přínosem je rozvoj kompetencí dětí 
atraktivním způsobem,“ dodává Vojtková.

Více informací najdete na webových 
stránkách www.dorea-eliada.cz.

 Zuzana Gregorová

ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A EKOLOGIE

Cizinci se vydají po stopách piva i Mozarta
Kdo se někdy vydal do cizího města za pra-
cí, ví, že není lehké rychle se zorientovat 
v nových podmínkách. A což teprve když 
tamní lidé hovoří jinou řečí. Cizincům 
v Brně s orientací už pět let pomáhá sdru-
žení Brno Expat Centre. Na jeho činnost 
přispívá i město.

Centrum pro pomoc zahraničním odbor-
níkům čili expatům se zaměřuje především 
na pracovníky v kreativních, manažerských 
či výzkumných profesích a na jejich rodiny. 

„Podle našich údajů mají cizinci nejčastě-
ji zájem o pomoc ve sféře bydlení a poby-
tu v České republice, hledání zaměstnání, 
zdravotních služeb a zázemí pro rodinu. 
Naši experti jim pomáhají zorientovat se 
ve spleti českých úřadů, ale radí například 
i v oblasti dopravy, živnostenského pod-
nikání či volnočasových aktivit,“ popsala 
Anna Sedláčková z Brno Expat Centra.

Kromě rad a konzultací – poskytova-
ných především v angličtině – sdružení ex-

patům pomáhá i ve vytváření vzájemných 
kontaktů, při osobním setkávání a udržo-
vání přátelských vazeb. „Proto každoročně 
pořádá na dvě desítky odborných i nefor-
málních setkání, seminářů, výletů a dalších 
veřejných akcí,“ uvedl Don Sparling, který 
organizaci spoluzakládal. 

V dubnu jsou všichni zájemci zváni na 
procházku za pomníky, pamětními des-
kami a dalšími připomínkami význam-
ných lidí a událostí spojených s Brnem 

– je mezi nimi Mozart, moderní pivovar-
nictví, Napoleon, Mendel i vývoj atomo-
vé bomby.

Vycházka se koná 25. dubna, sraz je 
v 10 hodin v Denisových sadech u obelis-
ku. „Určitě budeme podobné prohlídky or-
ganizovat minimálně dvakrát ročně, na jaře 
a na podzim. Pokud bude zájem, mohly by 
se konat častěji,“ doplnil Sparling.

Více informací najdete na webu 
www.brnoexpatcentre.eu. (zug)

Víte, že...
Brno patří od roku 2005 do sítě 

měst, která využívají v případech 

domácího násilí metody interdis-

ciplinární spolupráce. Více čtěte 

na webu www.idtbrno.cz.

Přichází jarní úklid. Čistit se bude 
celá republika včetně Brna
V  sobotu 18. dubna se z mnoha domů 
vynoří postavy v pracovních rukavicích 
a s igelitovými pytli. Nepůjde o povin-
nou pracovní sobotu jako kdysi, ale 
o další ročník akce Ukliďme Česko.

Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit 
mnohem více dobrovolníků, ale i rozší-
řit povědomí o této akci mezi veřejnos-
tí a vyvolat diskusi o problematice čer-
ných skládek a nepořádku kolem nás.

„Jedná se již o druhý ročník celore-
publikové úklidové akce, která má za 
cíl spojit co nejvíce dobrovolníků a ukli-
dit co nejvíce černých skládek a vol-
ně pohozeného odpadu během jednoho 
dne,“ říká koordinátorka projektu Marti-
na Čáslavská. „Druhotným cílem je pak 
kampaň propagovat. Loni jsme sklidili 
velmi pozitivní ohlas, byli jsme oceněni 
»ekologickým Oskarem«, čehož si velmi 
vážíme a bereme to jako motivaci v naší 
práci pokračovat.“

Projekt vychází z mezinárodně osvěd-
čeného modelu „Let’s Do It!“, který pro-

běhl již ve více než 100 zemích za účasti 
devíti milionů lidí. První ročník se usku-
tečnil v Estonsku v roce 2008, kdy 50 ti-
síc lidí vyčistilo asi 10 tisíc tun odpadu.

Město Brno zajistí prostřednictvím 
městské odpadové firmy SAKO Brno 
zdarma odvoz veškerého nepořádku 
vysbíraného v rámci akce na území 
města. Dobrovolníkům navíc poskyt-
ne pytle a ochranné rukavice.

„Akci Ukliďme Česko považuji za 
velmi užitečnou, protože dokáže aktivi-
zovat stovky lidí, kterým není lhostejný 
stav jejich okolí. S přicházejícím jarem 
se tak naše město může stát čistší a krás-
nější,“ uvedl náměstek primátora Mar-
tin Ander. Chystá se úklid např. na Žlu-
tém kopci, v centru, Žabovřeskách atd.

Úklidovou kampaň organizuje spolek 
Ekosmák. Prvního ročníku se zúčastni-
lo šest tisíc dobrovolníků, kteří posbíra-
li kolem 350 tun odpadu. Více informací 
najdete na webu www.uklidmecesko.cz.

 Marek Dvořák

Chceš, můžeš, dokážeš, vzkazuje škola F. D. Roosevelta
Již 60 let učí Střední škola F. D. Roose-
velta pro tělesně postižené své žáky, jak si 
poradit se životem. Jejím záměrem je při-
pravit je na budoucnost odborným vzdě-
láním i rozvojem jejich osobnosti. Své 
výročí škola slaví výstavou na Špilberku 
i dalšími akcemi.

„Škola prošla za 60 let opravdu zají-
mavým vývojem a z prvotního provizo-
ria v 50. letech se dostala k dnešní, mo-
derní podobě, kdy zejména její budova 
představuje elitu mezi místními střední-
mi školami,“ říká zástupce ředitelky Petr 
Konvalinka. „To vše je na výstavě zdoku-
mentováno. Návštěvníci navíc mohou na-
hlédnout do šesti autentických školních 
dílen a vše doplňují podařené výrobky 
studentů i fotografie. Pro děti je ve všed-
ní dny otevřen workshop, kde se můžou 
na chvíli proměnit v košíkáře, brašnáře či 
třeba výrobce bižuterie.“

Oslavy založení školy běží už od za-
čátku školního roku. Nejprve se uskuteč-

nila konference Speciální škola jako živá 
součást vzdělávací soustavy. Na podzim 

byla na školním pozemku otevřena hma-
tová stezka coby malý narozeninový dá-

rek pro místní žáky. Jako ohlédnutí za his-
torií školy i za rokem oslav se připravuje 
vydání multimediálního CD. 

Vrcholem oslav bude setkání žáků, ro-
dičů, pracovníků a přátel školy v Bezbari-
érovém divadle Barka v Králově Poli, kde 
bude k vidění tanec, zpěv, divadlo i pře-
kvapení. Tím ale letošní program nekončí.

„Čeká nás i tradiční závod do vrchu na 
vozících Na šikmé ploše, koná se 16. dub-
na odpoledne. Závodí se na 300 metrů 
dlouhé dráze přímo v budově školy, jezdci 
mohou použít mechanické i elektrické vo-
zíky,“ usmívá se Konvalinka. 

Oslavy školy mají také za cíl zviditel-
nit ji pro případné studenty. „Naším zá-
měrem je zejména to, aby bylo vidět, že 
jsme škola živá a že všem našim 220 žá-
kům dáváme dobrou průpravu do živo-
ta a kvalitní odborné vzdělání,“ dodává 
Konvalinka. Více informací najdete na 
webu školy www.ssfdr.cz.

 Marek Dvořák

 Výstava na Špilberku končí 10. dubna. Je libo vyzkoušet si řemeslo ko-

šíkáře, brašnáře či výrobce bižuterie? Foto: M. Strnad

Víte, co se děje 
u vašich sousedů?
Jen v roce 2014 vyhledalo v Brně 230 
lidí pomoc v situaci ohrožení násilím 
ze strany blízkého člověka, přičemž 
ve 40 brněnských rodinách policie 
násilnou osobu vykázala ze společné-
ho obydlí.

Uvedené statistiky však představu-
jí jen pomyslnou špičku ledovce. Pro-
blém domácího násilí, který se týká 
zejména žen, nezletilých, handicapo-
vaných či seniorů, je podstatně roz-
šířenější, nicméně ukrytý před zraky 
veřejnosti.

Pomoc rodinám, ve kterých se vy-
skytuje násilí, nabízí řada organizací, 
mezi nimi i obecně prospěšná společ-
nost Spondea. Její intervenční cent-
rum, které se již osm let zaměřuje na 
pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím, zájemci najdou v ulici Sýp-
ka 25 v Černých Polích. Terapeu-
tickou pomoc nabízí i dětem, které 
v rodinách vyrůstají, nebo osobám 
nezvládajícím svou agresi ve vztahu.

Hlavním posláním centra je zvý-
šení bezpečnosti obětí násilí a sníže-
ní rizika jeho opakování v rodině či 
ve vztahu.

Ve spolupráci s norským partne-
rem a Magistrátem města Brna loni 
v září Spondea zahájila nový projekt 
Násilí – věc (ne)veřejná, který bude 
zaměřen na zajištění komplexních 
služeb pro celý rodinný systém. 

Úzká spolupráce s advokátní kan-
celáří obětem domácího násilí zajis-
tí například tolik potřebnou finanč-
ně dostupnou službu. Vzniknou také 
nová místa pro poskytování služeb, 
a to zejména na Hodonínsku, Zno-
jemsku a Břeclavsku.

Téma domácího násilí se dostane 
v rámci výuky také na základní ško-
ly. Prostřednictvím počítačové hry 
v on-line a off-line verzi, doplněné 
manuálem pro pedagogy, se budou 
žáci učit, jak správně a bezpečně na 
tuto situaci reagovat. Cílem aktivit je 
preventivně působit na děti a snižovat 
tak riziko transgeneračního přenosu 
násilí do jejich budoucích rodin.

V průběhu následujících měsíců 
se o projektu dozví Brňané více v in-
formační kampani v tramvajích, rá-
diích a na billboardech. Více infor-
mací najdete na webových stránkách 
www.nasilivrodine.cz.

 Soňa Haluzová

ŽIJÍ MEZI NÁMI

IQ Roma servis se snaží odrazit Romy k úspěchu

M
otivovat romské děti ke 
vzdělávání, přitáhnout je
k hodnotným volnoča-

sovým aktivitám, hledat cesty 
k uplatnění Romů na trhu práce 
a šířit osvětu v otázkách diskrimi-
nace, chudoby a sociálního vylou-
čení – to je jen stručné shrnutí úsi-
lí občanského sdružení IQ Roma 
servis.

Za léta svého působení, od roku 1997, má 
už za sebou řadu zkušeností s terénní pra-
cí, vedením mládežnických klubů i s rea-
lizací projektů pro rodiny, studenty i do-
spělé a také celospolečenských kampaní.

Dlouhodobě vede Centrum poraden-
ství a zaměstnanosti se sídlem na Vranov-
ské 45, v němž romským klientům ukazuje 
cestu k řešení závažných životních problé-
mů. Poradna je otevřena čtyři dny v týdnu; 
klienti v ní mohou své záležitosti konzulto-
vat se sociálními pracovníky i právníky. Do 

centrály IQ Roma servisu docházejí klienti 
i za studiem angličtiny a práce s PC.

Podpořit romské středoškoláky ze so-
ciálně znevýhodněných rodin si kla-
de za cíl projekt Gendalos – vzdělávací 
a stipendijní program. „S motivací žáků 
k dalšímu studiu začínáme v 8. a 9. tří-
dách základních škol,“ řekla koordinátor-
ka projektu Daniela Drnková, „tady má 
projekt podobu profesního poradenství.“ 

Další práce má pak charakter osob-
ního koučinku či mentoringu: „Pod-
stata spočívá v dlouhodobém osobním 
kontaktu studenta s odborným pracov-
níkem, jenž se pak stává jeho partne-
rem nebo řekněme i vzorem,“ vysvětli-
la Drnková.

Ten svému svěřenci zprostředkovává 
např. doučování z potřebných předmětů 
v centrech IQ Roma servisu, motivuje ho 
ke zkouškám, vede ho k rozvíjejícím zá-
jmovým aktivitám apod. S dalšími proje-
kty se lze seznámit na webu www.iqrs.cz. 

Od 7. do 10. dubna představí Romové 
svoji kulturu, připomenou některé kapi-
toly ze své historie a oslaví Mezinárod-
ní den Romů – s ostatními Brňany, kte-
ří přijmou pozvání na některou z akcí. 

Sérii zahájí 7. dubna v 15 hodin vá-
zání stužek na „strom tolerance“ a zá-
bavné aktivity pro děti v Lužánkách, 
8. dubna od 12 hodin je v plánu kom-
ponovaný program na náměstí Svobo-
dy a 9. dubna nabídne volné vstupy 
na komentované prohlídky své expo-
zice Muzeum romské kultury v Brati-
slavské. Akci zakončí beseda v knihov-
ně na Kobližné. Podrobnosti najdete na 
facebook.com/denromubrno.

 Kateřina Šefčíková

Zapište si
IQ Roma servis

Vranovská 45

Tel.: 543 213 310, e-mail: iqrs@iqrs.cz

 Na výtvarné tvoření se děti těší. Foto: Slezská diakonie


