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I studenti mají zájem o sociální služby
Máte dít se
sluchovým postižením?
Narodilo se vám miminko a
v rámci screeningu sluchu se
pišlo na to, že neslyší? Chcete získat co nejvíce informací
o možnostech komunikace a o
vývoji vašeho dítte? Rádi byste
se poznali s dalšími rodinami,
ve kterých také vyrstá dít se
sluchovým postižením a podlili
se o spolené radosti a starosti? Nebo jste uitel, student i
zamstnavatel a rádi byste se
dozvdli více informací o lidech
se sluchovým postižením?
Federace rodi a pátel
sluchov postižených, o.s.
(FRPSP) nabízí širokou škálu
služeb. I pesto, že má hlavní sídlo v Praze, jejích služeb
mohou využívat klienti z celé
eské republiky. Její snahou je
pispívat k rozvoji pée o sluchov postižené dti a pomáhat
jim a jejich rodim pekonávat
následky sluchového postižení.
Usiluje o vytváení pedpoklad
pro co nejefektivnjší integraci
sluchov postižených dtí do
spolenosti.
Jednou z nejvíce využívaných služeb FRPSP jsou služby
Stediska rané pée Tamtam
(pro Moravskoslezský kraj se
sídlem v Olomouci). Jedná se
o terénní sociální službu, kdy
pracovníci rané pée jezdí pímo do rodin, konzultace tedy
probíhají v pirozeném domácím
prostedí. Pracovníci poskytují
rodinám psychickou podporu,
dávají rodim rady a informace
ohledn možností komunikace s
dtmi, výchovy, vzdlání, podávají informace o kompenzaních
pomckách (sluchadlech, kochleárních implantátech, aj.). Uí
také rodie pozorovat vývoj jejich dítte a poskytují informace
i ze sociální oblasti. Služby rané
pée jsou poskytovány rodinám
dtí se sluchovým a kombinovaným postižením od narození
nejpozdji do 7 let vku. Služby Stediska mohou využít také
rodiny, ve kterých vyrstají dti
raného vku v péi rodi se
sluchovým postižením. V Moravskoslezském kraji je klienty
Tamtamu Olomouc 45 klientských rodin.
Další službou FRPSP pro rodie jsou pravidelné programy
v Aktivaním centru v Ostrav
(také v Praze a v Liberci). Bhem setkávání se rodie dozvídají užitené informace týkající
se (nejen) sluchového postižení
a je pipraven bohatý program,
který zahrnuje pohybové i tvoivé
aktivity jak pro dti, tak jejich ro-

die. S inností Aktivaních center souvisí i každoroní poádání
týdenních pobyt pro rodiny
se sluchov postiženými dtmi. Setkávají se tu rodiny z celé
republiky a bývá to pro n cenná zkušenost: dozvdí se tady
hodn informací, potkají rodiny
se stejnými problémy a starostmi, mohou vidt pokroky u rzn
starých dtí. Velmi zajímavá a
pínosná bývají jak pro rodie,
tak pro dti i setkání s dosplými
sluchov postiženými lidmi.
Další dležitou službou je poskytování informací o sluchovém
postižení. Zájemci mohou využít
služeb Informaního centra
o hluchot, jehož souástí je i
knihovna se širokou nabídkou
knih, CD, DVD a asopis. V
souasné dob má knihovna
ve svém fondu cca 5000(!) titul ze všech oblastí spojených
s hluchotou. Mnohé tituly jinde
nenajdete. Informaní centrum
s knihovnou sice sídlí v Praze,
knihy a CD i DVD lze objednat
i pes internet a vypjené tituly
je možné zaslat i vrátit poštou.
Informaní centrum nabízí populární tituly o sluchovém postižení
také k prodeji.
Pokud vás zajímají další informace, potebujete poradu i
ze sociální oblasti, chcete kontaktovat ranou péi, i si pjit
knížku, podívejte se na stránky
www.frpsp.cz, i http://www.
tamtam-olomouc.cz/cs/. Vím,
že najdete, co hledáte.
Mgr. Lena Lichtenberková
(lichtenberkova@frpsp.cz)

Nestátní nezisková organizace Podané ruce, o.s.
– Projekt OsA poskytující
registrovanou terénní sociální službu osobní asistenci,
pedává zkušenosti z praxe
i za hranicemi msta Frýdku-Místku. Neustále se pesvdujeme, že se o sociální
sféru zajímá stále vtší poet
mladých lidí i z ad student
stedních škol.
Jsou uritá témata – jako je
napíklad stáí, handicap, dobrovolnictví, která nejsou zrovna
„in“, ale je dobré mládež s nimi
seznamovat. Vždy každý z nás
má v rodin i nejbližším okolí
seniora, který potebuje menší
dopomoc, neobejde se bez stálé
pée nebo s radostí uvítá možnost, si s nkým pozitivn naladným pohovoit. V reálném
život je pak výhodou, když lovk ví, kam a na koho se mže
obrátit o radu a pomoc.
Své zkušenosti z praxe s
osobní asistencí (seniorm a
handicapovaným) rádi pedáváme mládeži i studentm stedních škol v rámci besed i dn

otevených dveí. Oboustrann
zajímavá je i dlouhodobá spolupráce se Stední zdravotnickou
školou ve Frýdku-Místku. Stejn
zdailá a pro studenty obohacující byla akce „Den neziskových
organizací a sociálních služeb
– Myslíš, že tebe se to netýká?“
Žáci Gymnázia v Ostrav-Hrabvce v prbhu besed a prezentací získali množství nových
informací ze sociální oblasti a
hlavn praktických zkušeností
a návod, jak se chovat k handicapovaným spoluobanm.
Hovoili se zástupci devatenácti
organizací s rznými cílovými
skupinami klient. Z besed se
studenty jednoznan vyplývá,
že mají zájem i o nepopulární
sociální témata, díky kterým se
pak snadnji orientují v nabídce
pomáhajících profesí.
Doslova tahákem jsou pro
mládež canisterapeutití psi,
které dobrovolníci z Podaných
rukou, o.s., používají k fyzické,
psychosomatické,
psychické
a sociální pohod lidí, ke kompenzaci postižení lidí s fyzickým,
mentálním nebo sociálním han-

dicapem a jejich integraci do
spolenosti. Studenti havíovského gymnázia se s nadšením
zajímali o povahové testy canisterapeutických ps a o dobrovolnickou práci. „A co z toho
má dobrovolník?“ Pocit radosti a
uspokojení z prospšné innosti
a smysluplného využití volného
asu. Mladí lidé po dobrovolnické zkušenosti vstupují do života
daleko vybavenjší pro to, být
citlivjší, vnímavjší a ochotní
pomoci handicapovaným.
Od organizátor takovýchto
akcí je skvlým poinem, že ve
studentech je rozvíjeno kladné
sociální cítní a teoretické poznatky si obohacují o zkušenosti
odborník z praxe. Dkujeme i
všem donátorm, sponzorm,
nadacím a pispvatelm (nap.
Statutární msto Frýdek-Místek,
Ostrava, Havíov, NOKD a další), kteí naší organizaci dvují
a pravideln nás podporují. Více
informací o innosti organizace
naleznete na webových stránkách: www.podaneruce.eu.
Bc. Ivana Mikulcová, Podané
ruce, o.s. – Projekt OsA

Hospic ve Frýdku-Místku, p.o.,
nabízí svoje služby již tetím rokem

„Moje matka byla v loském roce
nkolikrát
Vaší klientkou – vždy
maximáln spokojená. Mám dotaz – mohla bych se stavit nkterý
den píští týden – ujasnit možnosti
krátkodobé odlehovací pée
v letošním roce. Prosím o termín.
Dkuji a neumím vyjádit, jak jsem
byla loni za Vaše služby vdna.
Píjemný den. JUDr. Milada Nmíková, dcera klientky Libuše
Nmíkové“. (7. 2. 2013)
„Rádi bychom chtli touto
cestou podkovat Hospici p.o.
Frýdek-Místek za hezký pístup,
obtavost a slova útchy v po-

sledních chvílích našeho tatínka
a manžela, pana Milana Segeta.
Dkujeme za vytvoení dstojných podmínek a samotného
jednání s rodinou i ostatními klienty Hospice. Manželka, dcera
a synové s rodinami“. (Frýdecko-Místecko 8. 1. 2103)
Tako slova podkování a
uznání za namáhavou práci pracovníkm Hospice byla vyslovena
rznou formou už mnohokrát. Bohužel, asto si pozstali v Hospici
posteskli, že se o možnosti nabízených služeb dovdli až na poslední chvíli a litovali, že nemohli
dopát „komfort“ posledních dn
svému blízkému delší as.
Jak tedy co nejefektivnji
dále informovat veejnost o na-

bízených službách Hospice ve
Frýdku-Místku?
Hospic je uren pedevším pro
nevyléiteln nemocné v preterminálním a terminálním stadiu
onemocnní (pevážn onkologického) a z celkové kapacity
zaízení, která iní 43 lžek, je
pro n ureno 30 lžek. Dalšími
službami Hospice jsou služby sociální, a to pobytové odlehovací
služby a sociální lžka, pro které
je ureno 13 lžek.
Od podzimu v r. 2010, kdy byl
Hospic oteven, byly rozeslány
a rozdány stovky informaních
leták praktickým lékam,
okolním nemocnicím, zaízením
sociálních služeb, léebnám
pro dlouhodob nemocné, pra-

videln telefonicky informujeme
okolní nemocnice o volných
„hospicových lžkách“, uskuteujeme osobní návštvy nemocnic. Zájemcm o naše služby
doporuujeme pro první informaci navštívit naše webové stránky www.hospicfm.cz, dále pak
volat na tel. ísla 595 538 111,
777 784 717, 777 784 719.
Na uvedených webových
stránkách a na uvedených telefonních íslech získají zájemci
základní informace o všech poskytovaných službách. Pro další
informace spojené s prohlídkou
zaízení nabízíme osobní kontakt.
Bc. Helena Adamusová, DiS.,
vedoucí úseku
sociálních služeb

