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Soutěž mění
pohled
na ženy 50+
Pro zlepšení mediálního obrazu žen ve
věku nad padesát let vyhlásilo sdružení Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří
Brno – Zdravé město a pod záštitou
1. náměstka primátora Daniela Rychnovského fotosoutěž Úhel pohledu.
V soutûÏi se se‰ly více neÏ tﬁi stovky
pﬁeváÏnû barevn˘ch fotografií autorek
a autorÛ rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin, vãetnû
mlad˘ch lidí. Nejãastûji fotografové zachytili Ïeny v urãité situaci, pﬁi nûjaké ãinnosti.
Úãast mlad˘ch autorÛ nasvûdãuje
tomu, Ïe problematiku Ïen 50+ vnímá
i mladá generace, která projevila cit pro
vystiÏení potﬁeb, nálad, snÛ i osamûní této
skupiny. A právû to bylo smyslem fotosoutûÏe.
Cílem akce bylo otevﬁení dialogu
o Ïenách ve vûku nad padesát let a zamûﬁení pohledu od kultu mládí na tuto vûkovou skupinu. Lidé by v ní nemûli vidût jen
odcházející generaci, jeÏ je pro spoleãnost
pﬁítûÏí, ale také potenciál, kter˘ mÛÏe
zpûtnû ovlivnit generaci mlad‰í a zmen‰it
její obavy ze stáﬁí.
S v˘sledky fotosoutûÏe Úhel pohledu se
veﬁejnost mÛÏe seznámit na slavnostním
vyhlá‰ení, které se uskuteãní 10. kvûtna od
19 hodin v rámci koncertu ke Dni matek
v MístodrÏitelském paláci na Moravském
námûstí. Hodnotitelská komise vybrala
pût nejlep‰ích snímkÛ, které budou na
místû ocenûny. Zveﬁejnûny budou rovnûÏ
na webov˘ch stránkách www.zeny50.cz
a www.zdravemesto.brno.cz. Poãítá se
i s v˘stavou, pﬁedbûÏnû na podzim leto‰Ing. JANA JARU·KOVÁ,
ního roku.
sdruÏení Îeny50

Momentka z poãítaãového kurzu, které poﬁádá sdruÏení Îeny50
Foto: archiv sdruÏení

Bambiriáda: zábava
pro malé i velké
Společné skládání ohromného puzzle,
astronomické pohádky na hvězdárně
či dětské kino na kolejích. Tyto akce
a mnoho dalších čekají na děti v parku
na Kraví hoře od 5. do 7. června po
celý den.
Celostátní pﬁehlídka volnoãasov˘ch
aktivit Bambiriáda pﬁedstavuje ãinnost
sdruÏení dûtí a mládeÏe a stﬁedisek volného ãasu. Brnûnskou ãást poﬁádá Jihomoravská rada dûtí a mládeÏe a odehraje
se v parku na Kraví hoﬁe. V pátek
a sobotu od 9 do 18 hodin a v nedûli od 9
do 16 hodin budou pro dûti a jejich rodiãe
pﬁipraveny zábavné aktivity. Organizátoﬁi slibují také pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordÛ v sestavení ﬁady
modelÛ vozidel Minibox 1:300 nebo pﬁíjezd Kinematovlaku. Hvûzdárna a planetárium M. Koperníka nabízí mimo jiné
pozorování hvûzdné oblohy nebo Vesmírné divadlo – vstup pro dûti bude po
pﬁedloÏení bambiriádní vstupenky
zdarma.
Specialitou leto‰ního roãníku je spoleãné skládání puzzle. KaÏdé dítû obdrÏí
pﬁi vstupu kartiãku, na kterou bude dostávat na jednotliv˘ch stanovi‰tích razítka za
splnûné úkoly. Pokud obejde v‰echna stanovi‰tû a posbírá v‰echna razítka, bude
moci kartiãku smûnit za dílek puzzle,
kter˘ nalepí na pﬁipravenou plochu.
Více informací lze získat na www.bambiriada.cz.
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Na Vychodilově oslavili patnáctiny
nebo fyzioterapeuta ãi sociální poradenství. V˘hodou je, Ïe pﬁi trvalém zhor‰ení
zdravotního stavu uÏ klient ve vût‰inû pﬁípadÛ nemusí pﬁecházet do jiného zaﬁízení.

Koncert, diskotéka a na závěr ohňostroj. Bavit se umí nejen mladí lidé, ale
i „starší a pokročilí“. 18. března obyvatelé Domova pro seniory Vychodilova ze Žabovřesk a jejich hosté oslavili 15. výročí otevření domova.
Plnû bezbariérová budova s vlastním
stravovacím provozem v celkové hodnotû
témûﬁ 71 milionÛ korun byla zkolaudována v druhé polovinû roku 1993 a zaãátkem dal‰ího roku se zde zaãali ubytovávat
první klienti. Bylo pro nû pﬁipraveno
82 lÛÏek v jednolÛÏkov˘ch a dvoulÛÏkov˘ch bytech urãen˘ch pro manÏelské dvojice. Za 15 let bylo v domovû ubytováno
celkem 180 seniorÛ.
Zaﬁízení spadalo pod Mûstsk˘ ústav
sociálních sluÏeb, od roku 2001 pak vznikla
samostatná pﬁíspûvková organizace mûsta
Brna. Do zaãátku roku 2007 Domov-penzion pro dÛchodce Vychodilova poskytoval své sluÏby pﬁeváÏnû zcela sobûstaãn˘m
seniorÛm a mohli se zde stravovat docházející dÛchodci.
V roce 2007 vstoupil v úãinnost nov˘
zákon o sociálních sluÏbách a zﬁizovatel
rozhodl o transformaci domova na nov˘

Oslavy patnáctin Domova pro seniory ve Vychodilovû se zúãastnil také 1. námûstek primátora
Daniel Rychnovsk˘.
Foto: Z. Kolaﬁík

typ sociální sluÏby – domov pro seniory,
kter˘ je urãen klientÛm se sníÏenou sobûstaãností nebo zcela nesobûstaãn˘m.
Bûhem tﬁí let se tak zaﬁízení postupnû orientuje na nov˘ typ sluÏby, kter˘ je mnohem nároãnûj‰í z hlediska provozního,
personálního i finanãního.

Školáci už vědí, jak se žije
s handicapem
V březnu zahájili pedagogové ZŠ
Novoměstská projekt Jak se žije s handicapem, který měl žákům ukázat, jak
jednat s postiženými lidmi. Zapojil se
do něj také Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza v Řečkovicích.
Cílem projektu bylo získat poznatky
o jednotliv˘ch druzích postiÏení a nauãit
Ïáky, jak se k postiÏen˘m chovat a jak
s nimi jednat. DÛleÏité bylo i odbourávání
pﬁedsudkÛ a odstraÀování bariér mezi
handicapovan˘mi a „zdrav˘mi“ jedinci.
Uãitelé dûti vedli také k respektu a toleranci k odli‰nostem kolem sebe.
Do projektu se zapojil mimo jiné
Domov pro osoby se zdravotním postiÏením Tereza, kter˘ poskytuje sociální sluÏby
osobám s mentálním postiÏením, kombinovan˘mi vadami a autismem. Ve druhé
polovinû bﬁezna nav‰tívili domov Ïáci 4.–6.
tﬁíd a mûli tak moÏnost bezprostﬁednû
nahlédnout do Ïivota postiÏen˘ch a dozvûdût se, jak bydlí, jak se vzdûlávají, co dûlají
ve volném ãase a v ãem mají Ïivot jin˘ neÏ
oni sami.
Na oplátku pozvali Ïáci a uãitelé klienty
domova na velikonoãní jarmark a 2. dubna
se hosté z Terezy zúãastnili zakonãení projektu. Sedm klientÛ s poãetn˘m doprovodem se tak mohlo v rámci sv˘ch moÏností

zapojit do nûkter˘ch aktivit, které pﬁipravili v tûlocviãnû a atriu ‰koly pozvaní
pﬁátelé se zdravotním postiÏením. Nejen
klienti domova, ale hlavnû Ïáci z Novomûstské si vyzkou‰eli chÛzi o berlích se
zátûÏí, jízdu na skútru, poznávání pﬁedmûtÛ se zavázan˘ma oãima, chÛzi s pouÏitím slepecké hole, slalom mezi kuÏely na
mechanickém vozíku, sbalení batohu
nohama a nácvik jednoduch˘ch znakÛ
znakové ﬁeãi.
Tereza má v květnu otevřeno
Projekt byl pﬁínosn˘ jak pro Ïáky Z·
Novomûstská, tak pro klienty Domova
Tereza – Ïáci se seznámili s Ïivotem lidí
s mentálním postiÏením a klienti domova
dostali ‰anci zúãastnit se aktivit organizovan˘ch „zdrav˘mi“ lidmi, coÏ je pro jejich
integraci do spoleãnosti hodnû dÛleÏité.
·kola i Domov Tereza se dokonce
dohodly na dlouhodobûj‰í spolupráci.
S chodem i klienty domova se mÛÏe
kromû ÏákÛ seznámit kaÏd˘ zájemce. Toto
zaﬁízení, které zaji‰Èuje celoroãní pobytovou sluÏbu a odlehãovací pobytovou
sluÏbu pro postiÏené, poﬁádá 19. kvûtna od
10 do 18 hodin den otevﬁen˘ch dveﬁí.
Adresa je Terezy Novákové 62a, telefon
549 275 855.
Mgr. PAVLÍNA B¤EZINOVÁ,
vychovatelka Domova Tereza

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Vítání jara v bulharském duchu
Bulharská komunita a její četní přátelé
se 14. března sešli na tradičním jarním
společenském večeru. Letošní oslava
osvobození Bulharska z osmanské
nadvlády (3. března 1878) a svátku
jara (Baba Marta) se uskutečnila v prostorách hotelu Slovan v Brně.

Foto: archiv sdruÏení

V pestrém programu se pﬁedstavil folklorní soubor Kytka, kter˘ pÛsobí v rámci
Bulharského kulturnû osvûtového sdruÏení v Brnû. K tanci a poslechu zahráli
a zazpívali umûlci z Bulharska. Vyvrcholením úspû‰ného veãera byla bohatá tombola. Rozzáﬁené tváﬁe tûch nejmen‰ích

a v˘borná nálada v‰ech pﬁítomn˘ch byly
odmûnou organizátorÛm a dokladem
úspû‰nosti celé akce.
Bﬁeznov˘m spoleãensk˘m veãerem
zaãaly aktivity sdruÏení v leto‰ním roce
a lze doufat, Ïe budou stejnû úspû‰né jako
v roce 2008.
Program zahrnuje celou ﬁadu kulturních a spoleãensk˘ch akcí. V kvûtnu Bulharské kulturnû osvûtové sdruÏení pﬁipravuje t˘den bulharské kultury (od 19. do
24. kvûtna). Jeho vyvrcholením bude 23.
kvûtna odhalení souso‰í sv. Cyrila a Metodûje v areálu Národního památníku
v Mikulãicích. Pﬁi této pﬁíleÏitosti se oãekává úãast nejvy‰‰ích státních pﬁedstavitelÛ Bulharska a âeska.
Na ãerven pﬁipravujeme dûtsk˘ sportovní den. Folklorní taneãní soubor Kytka
plánuje ﬁadu vystoupení, zejména úãast na
brnûnském Babylonfestu. A v ﬁíjnu by ãlenové sdruÏení rádi nav‰tívili krajanské
sdruÏení v maìarském Förtödu. Nedílnou souãástí aktivit jsou oslavy v˘znamn˘ch v˘roãí, které vyvrcholí prosincov˘m
spoleãensk˘m veãerem v hotelu Kozák.
MUDr. A. IVAN BELKOV,
pﬁedseda sdruÏení

Domov nyní sv˘m obyvatelÛm nabízí
celodenní stravu, pravideln˘ úklid, praní
a Ïehlení osobního prádla i lÛÏkovin a dal‰í
sluÏby a také cel˘ komplex peãovatelsk˘ch a o‰etﬁovatelsk˘ch úkonÛ. NepﬁetrÏitû je k dispozici sociální a zdravotnick˘
personál, lze vyuÏít i sluÏeb ergoterapeuta

Široká nabídka aktivit
Novému typu sluÏby se také pﬁizpÛsobuje ‰iroká nabídka zájmov˘ch i spoleãensk˘ch aktivit. I docházející senioﬁi se
stali klienty nového typu sociální sluÏby –
centra denních sluÏeb, kde mohou vyuÏít
stravování, rehabilitaãní cviãení nebo programy spoleãné s obyvateli domova. Pﬁíspûvek na ubytování a celodenní stravu
platí klienti, o‰etﬁovatelská péãe je hrazena
podle v˘‰e pﬁiznaného pﬁíspûvku na péãi
a zdravotní úkony hradí zdravotní poji‰Èovny.
Pﬁi oslavû 15. v˘roãí otevﬁení Domova
pro seniory Vychodilova vystoupil koncertní pûvec Martino Hammerle Bortolotti
v doprovodu Pavla Wallingera (housle)
a ·árky Králové (klavír). Po slavnostní
veãeﬁi následovala diskotéka s tombolou
a slavnostní odpoledne zakonãil v 19 hodin
ohÀostroj v zahradû domova. Souãástí
oslav byla i v˘stava malovaného hedvábí
od Marie ZrÛcké.
(red)

V obří kuchyni se dospělí
cítí jako malé děti
Taky se občas „na ten kousek cesty“
nepoutáte v autě? Když potřebujete
něco podat z poličky, vyskočíte na
židli na kolečkách, která je
zrovna po ruce? Nechce se
vám brát si na cestu na kole
do blízkého obchodu helmu? To se občas stane každému, ale právě tehdy
může dojít k vážnému úrazu.
V âeské republice jsou úrazy nejãastûj‰í
pﬁíãinou úmrtí dûtí a mlad˘ch dospûl˘ch
a tﬁetí nejãastûj‰í pﬁíãinou úmrtí v celé
populaci. Dle statistik dochází k nejzávaÏnûj‰ím úrazÛm v dopravû a nejobvyklej‰ím místem vzniku úrazÛ je domov
a ‰kola. ÚrazÛm v‰ak lze na rozdíl od
nûkter˘ch nemocí snadno pﬁedcházet, prevenci bychom proto nemûli podceÀovat.
Aby i BrÀané mûli moÏnost dozvûdût se
více o pﬁíãinách úrazÛ v‰ech vûkov˘ch
skupin a jejich prevenci, poﬁádá Kanceláﬁ
Brno – Zdravé mûsto 10. roãník kampanû
Brnûnské dny bez úrazÛ. Celomûstsk˘
cyklus akcí, kter˘ je souãástí celostátní
kampanû Národní dny bez úrazÛ, se uskuteãní od 19. kvûtna do 14. ãervna.

Tﬁít˘denní kampaÀ zahájí Nemocnice
zvíﬁátek (19.–22. kvûtna), zajímavá akce
urãená pro dûti z mateﬁsk˘ch ‰kol a 1.tﬁíd
Z·, kterou pﬁipravuje Lékaﬁská
fakulta Masarykovy univerzity
s M· Jihomoravské námûstí
a ﬁadou dal‰ích partnerÛ. Dûti
jako rodiãe sv˘ch ply‰ov˘ch
zvíﬁátek projdou za pomoci
sester nûkolik nemocniãních stanovi‰È, ve kter˘ch mladí lékaﬁi jejich
„ply‰ové dûti“ o‰etﬁí a „rodiãÛm“ vysvûtlí,
jak by se úrazu dalo pﬁedejít.
V rámci kampanû pﬁijede do Brna také
spoleãnost Dûtství bez úrazÛ s lákav˘m
celodenním programem zamûﬁen˘m na
prevenci úrazÛ a poskytování první
pomoci, jehoÏ souãástí je i velmi populární
putovní obﬁí kuchynû. Zájemci si v ní
mohou vyzkou‰et, jak se ve standardní
kuchyni cítí malé dûti, a zjistí tak, jaké
potenciální nebezpeãí v ní na dûti ãíhá.
A po loÀském velkém úspûchu zopakuje
Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí kurz první
pomoci na moderních figurínách.
Úpln˘ pﬁehled akcí najdete na webové
stránce www.zdravemesto.brno.cz.
Kanceláﬁ Brno – Zdravé mûsto

Rodina na prvním místě.
To je Family point
Někde narušují domácí pohodu časté
hádky, jinde rodiče nezvládají skloubit
zaměstnání s péčí o děti. Pomoc nejen
v krizových situacích nyní rodinám
nabídne nové centrum v Josefské ulici,
tzv. Family point.
Family point je stûÏejní souãástí projektu Brno pﬁátelské rodinû, jehoÏ cílem
je zlep‰it podmínky pro Ïivot rodin ve
mûstû. Brnûnsk˘ magistrát projekt pﬁipravil díky dvoumilionové dotaci, kterou
Brno loni získalo za vítûzství v soutûÏi
Obec pﬁátelská rodinû. Zﬁízení nové
poradny v Josefské ulici je prvním krokem
k posílení „rodinné image“ mûsta – pro
veﬁejnost se pracovi‰tû symbolicky otevﬁe
na Den rodin 15. kvûtna. Bude fungovat
pod anglick˘m názvem Family point, protoÏe toto oznaãení je vÏité i v zahraniãí.
Co náv‰tûvníky centra ãeká? K dispozici zde bude ‰kolen˘ kontaktní pracovník,
kter˘ poskytne základní poradenství podpÛrného charakteru a pﬁedev‰ím nasmûruje klienta na dal‰í odborníky a instituce.
Na dotazy lidem odpoví i telefonem
a elektronicky na webu www.familypoint.cz. „Budou se zde ﬁe‰it kaÏdodenní starosti rodin, napﬁ. kdyÏ nûkdo vychovává
dyslektika, hledá vhodnou ‰kolku pro dítû
nebo má doma seniora, kter˘ se uÏ o sebe

sám nepostará,“ nastínil námûstek primátora Daniel Rychnovsk˘.
Spí‰ neÏ kanceláﬁ by centrum mûlo pﬁipomínat útulnou domácnost. Rodiãe a dûti
zde získají prostor pro vzájemné setkávání,
kde nebude chybût dûtsk˘ koutek ãi místo
pro pﬁebalování a krmení. „Maminky
s mal˘mi dûtmi urãitû ocení, Ïe si tady pﬁi
pochÛzkách mûstem mohou odpoãinout
a obãerstvit se,“ vyzdvihla koordinátora
projektu Drahomíra Krejãová.
Jen jedno centrum nestačí
Do konce roku 2009 vznikne je‰tû nûkolik „men‰ích“ Family pointÛ bez kontaktních pracovníkÛ – napﬁ. v budovách magistrátu a úﬁadÛ mûstsk˘ch ãástí, neziskov˘ch
organizací ãi mateﬁsk˘ch center. I tady
naleznou zájemci rodinné zázemí v podobû
pﬁebalovacích pultÛ, hracích koutkÛ apod.
Projekt Brno pﬁátelské rodinû bude
navíc v prÛbûhu celého roku pokraãovat
i dal‰ími aktivitami. Spu‰tûní se doãká
nová internetová stránka pro rodiny
vãetnû moderního loga pro rodinnou politiku mûsta. Magistrát vydá také informaãní broÏuru o alternativních formách
zamûstnávání a flexibilních pracovních
úvazcích nebo informaãní kartiãky o tom,
jak se zachovat v pﬁípadû úrazu dítûte.
DITA HAVLÍâKOVÁ

