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V předešlém vydání jsme vám před-
stavili prioritu rodinné politiky, která 
byla zaměřená na podporu organizací, 
pracujících s rodinami s dětmi a spolu-
vytvářejících prorodinné klima. Nyní 
vám více představíme druhou priori-
tu s názvem Slaďování rodinného 
a  pracovního života. V  současné 
době toto sousloví nabývá na významu 
a  obecně lze říci, že se na tuto oblast 
upírá stále více pozornosti. Smys-
lem tohoto opatření, které je součástí 
Strategického plánu rodinné poli-
tiky Libereckého kraje, je, aby ro-
diče nemuseli rezignovat ani na své 
za měst nání, ani na svou rodičovskou 
roli - aby si zkrátka mohli nastavit rov-
nováhu mezi prací a rodinou tak, jak 
je to pro ně v danou chvíli nejvhod-
nější. K tomu je však potřeba mít vy-
tvořené určité podmínky a přesně o to 
usilujeme v  5  opatřeních, které vedou 
k  naplňování této priority. Pojďme se 
tedy na oblast slaďování práce a rodiny 
podívat více konkrétně.

Prvním krokem k úspěšnému slaďování 
rodinného a pracovního života je 
zvyšování informovanosti jak zaměst-
navatelů, tak zaměstnanců. Zaměst-
navatelé mohou nabízet různé formy 
flexibilní organizace práce, těmi nej-
využívanějšími jsou:

Kratší pracovní doba – zaměstnan-
ci pracují na částečný úvazek (místo 
8 hodin denně zaměstnanec odpracuje 
například 6 hodin). 

Pružná pracovní doba – zaměstnanci 
si volí začátek a konec pracovní doby, 
mají pevně stanovený jen určitý inter-
val, během kterého na pracovišti musí 
být (například od 8 do 12 hodin). Zbytek 
si volí podle sebe při zachování 8 hodi-
nové pracovní doby.

Sdílené pracovní místo – dva či více 
zaměstnanců pracují na jednom pra-
covním místě a vykonávají stejnou práci 
v odlišnou dobu (např. jeden zaměst-
nanec chodí na dopoledne, druhý na 
odpoledne).

Stlačený pracovní týden – zaměst-
nanec si odpracuje 40 hodinový fond 
pracovní doby například během 4 dnů 
a pátý den má volno.

Práce z domova – zaměstnanec vyko-
nává svou práci mimo pracoviště. Může 
se jednat jen o určité dny, nebo o celou 
pracovní dobu.

Pro pracovníky představují tato opa-
tření jasnou výhodu, jak to ale vnímají 
zaměstnavatelé? Ti se většinou obáva-
jí zneužívání ze strany zaměstnanců, 
zhoršení toku informací nebo nárůstu 
nákladů. Proto si klademe za cíl motivo-
vat podniky k zavádění těchto forem 
práce skrze zvýšení informovanosti, 
oceňování vstřícných zaměstnavatelů 
v soutěži Společnost přátelská rodi-
ně (kterou organizuje Síť pro rodinu) 
a ukazovat na příkladech z praxe příno-
sy pro zaměstnavatele. S ohledem na 
charakter podniků v Libereckém kraji 
(fungující často ve směnném provozu) 
jsme si však vědomi, že ne vždy je možné 
takováto opatření zavést a zaměstna-
vatelé musí hledat jinou cestu, jak na 
trhu práce zaujmout. Z  toho důvodu 
vznikají například firemní školky nebo 
dětské skupiny. I ty jsou nástrojem 
k lepšímu sladění práce a rodiny.

Na druhé straně toho všeho stojí potře-
ba rodičů, aby bylo o jejich děti po-
staráno, když jsou v práci. To řešíme 
v aktivitě, jejíž smyslem je podpora 
kapacitní dostupnosti mateřských škol. 
Jen v loňském roce bylo zaznamená-
no 6 496 žádostí o umístění dítěte do 

mateřské školy. Zároveň je nutné zajis-
tit dostatečné kapacity školních družin. 
V loňském roce byla jejich kapacita nas-
tavena na 13 959 žáků. Počet zapsaných 
účastníků představoval v témže roce 
12 762 žáků. Poslední aktivitou je rozvoj 
volnočasových aktivit a to jak ve školním 
roce, tak i mimo něj. Liberecký kraj tyto 
činnosti dlouhodobě podporuje v rámci 
několika dotačních programů z oblasti 
školství, kultury i životního prostředí. 

V České republice chybí potřebná legi-
slativa, která by zaměstnavatelům uleh-
čila zavádění flexibilních úvazků. I to 
je jeden z důvodů, proč jsme v podílu 
částečných úvazků téměř na chvostu 
ze všech států Evropské unie (EU). Po-
dle údajů Eurostatu je průměrně v EU 
na částečný úvazek zaměstnáno 18,5 % 
zaměstnanců. V České republice je to 
jen 6,2 %. Většinou jsou takto u nás 
zaměstnány ženy. Průměrně přitom 
na zkrácený úvazek v EU pracuje téměř 
každá třetí žena (v České republice 
je to každá desátá)1. Skrze nastavená 
opatření se tedy snažíme vytvořit ta-
kové podmínky, při kterých budou mít 
rodiče možnost volby. 

Kateřina Hájková

Práce a rodina. 
Jde to skloubit?

rodinámzpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje3

1 Eurostat: https://1url.cz/MzkU0
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Prospěch řeší rodiče i děti. Přehnané 
nároky a hon za dokonalostí mohou 
jedince mnohdy poznamenat do do-
spělosti. Jak a čím děti motivovat 
a zároveň se vyhnout srovnávání 
s  ostatními dětmi? Psycholožka 
Lu cie Šmahelová doporučuje hlav ně 
chvá lit a být pro děti tím správným 
průvodcem.

Jak vhodně reagovat na prospěch 
dítěte, který není z pohledu rodiče 
ideální? Jak se s tím může lépe vy-
rovnat samotný rodič? 

Často se setkávám především s tím, že 
rodiče hodnotí negativní střípky. Málo 
kdy dochází k objektivnímu vyjadřování 
se k realitě – rodič například vidí zás-
tup krásných známek a komentovat 
bude bez zmínky k tomuto zástupu 
známku špatnou. Většina lidí má právě 
tyto vzpomínky. Bude to asi pramenit 
z touhy jít stále dál a tzv. vylepšovat 
každou chybičku. Míněno to jistě není 
zle. Možná si i rodiče myslí, že své děti 
motivují. Ve skutečnosti však nekomen-

tují situaci reálně a často nepochválí za 
to, co se dařilo. Způsobují tak v dětech 
těžké pocity nedokonalosti a zároveň 
probouzejí nereálnou touhu právě po 
dokonalosti, což může život značně 
komplikovat. Doporučuji děti chválit 
a chválit. 

Rodiče by si měli uvědomit, že každý 
člověk je jedinečný. Je nádherné, že 
máme každý talent na něco jiného 
a díky tomu vytváříme svět. Každý by se 
měl zamyslet, jestli chce úspěšné nebo 
raději šťastné dítě. Přemýšlejme více 
o tom, jak děti motivovat a také nad tím, 
kde je zakopaný problém v souvislosti 
s prospěchem.

Jak se mohou rodiče vyvarovat pře-
nosu vlastních ambicí na své dítě?

Jedině tak, že budou vědomí. To zna-
mená, že si to uvědomí, připustí, po-
chopí. Dítě není naší kopií, dítě je vlast-
ně taková návštěva, kterou máme jen 
provádět životem, není tu pro nás.

Kdo známky na vysvědčení řeší víc – 
holky nebo kluci? Lze to zobecnit?

Asi by se dalo říci, že děvčata k tomu 
inklinují více. 

Sourozenci se obecně mezi sebou 
porovnávají. Jak dítěti pomoci vy-
rovnat se s tím, že jeho sourozenec 
má lepší prospěch?

Nezaměřujme se jen na školní pros-
pěch. Každé dítě v něčem vyniká, vy-

pích něte to a oceňte. Vaše dítě může 
být dobré ve sportu, v péči o domácího 
mazlíčka, může doma něco vytvářet. 
Věnujme se i jiným, něž školně-hodno-
titelným, činnostem.

Čím je nejlepší motivovat děti v sou-
vislosti s učením a školou obecně? 
Jsou peníze vhodnou odměnou?

Nejlepší motivací je rodič sám - když 
s  dětmi sdílí radost ne ze známek, ale 
z  poznávání světa. Je přeci skvělé, že 
se dítě něco naučilo a nyní to můžeme 
použít - napsat dopis, poznat místa na 
dovolené, spočítat si peníze na náku-
pu a podobně. Můžeme i sdílet, jak je 
fajn cítit se za své výkony dobře ohod-
nocen - například v práci, když dostanu 
finanční odměnu. Mohu ale i zdůraznit, 
že radost nebo uznání je pro mne více. 
Přesto bych se finančnímu ohodnocení 
nebránila, jen opět pozor na srovnávání 
sourozenců.

Je lepší menší děti odměňovat 
průběžně, nebo i v raném věku 
(1.  – 3. třída) můžeme odměnu 
spojit s  vysvědčením? Je pro ně 

ROZHOVOR

Zamysleme se, 
jestli chceme 
úspesné nebo 
st’astné deti

Lucie Šmahelová pracuje 
v Jablonci nad Nisou jako psycholož-

ka. „Práce mne naplňuje a baví. 
Baví mne procházet s lidmi jejich 
osudy a příběhy a těší mne, když 

na křižovatkách nalézají odpovědi. 
Pracuji s dětmi, dospělými a naplňu-

je mne i práce s páry. Tam člověk 
cítí, že se ošetřuje celá rodina. 

Dále pracuji se skupinami - 
dělám Ženské kruhy, přednášky 

a semináře, během kterých mohu 
využít interakci účastníků. To má 
sílu :). Mám 4 děti, takže o zábavu 

mám postaráno i doma. Miluji 
Jizerky, kde se nejraději nabíjím.“

Více na 
www.psychologie-biofeedback.cz
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dlouhodobý horizont uchopitelný?

Je dobré, když dítě pravidelně dostává 
kapesné - aby se učilo finanční gramot-
nosti a zodpovědnosti - přispěje na 
dárek mamince, zaplatí ze svého, když 
něco rozbije a podobně. Pro menší děti 
je lepší odměna pravidelná, tím i lépe 
uchopitelná - například 20 - 50 Kč týd-
ně. Základ může být 20 Kč a nad rámec 
toho můžeme dávat peníze podle 
zásluh - za mimořádnou pomoc (pravi-
delná by měla být nezbytná) nebo třeba 
za vysvědčení.

Špatné vysvědčení dítěti určitě 

srazí sebevědomí. Jaký přístup 
zvolit, abychom ho namotivovali do 
dalšího školního roku?

Je dobré dětem stále vysvětlovat, že 
důležité není, co je napsáno na papíře, 
ale co si nosíme v hlavě. Oceňme je 
za snahu a výkony, pokud to lépe neš-
lo. Pokud dítě záměrně nepracovalo, 
můžeme vyjádřit lítost nad tím, že tento 
přístup pro život není dobrý, že i my se 
snažíme, abychom se pak měli dobře 
(například finančně) a měli ze sebe ra-
dost. V případě, že polevujeme, přináší 
to nepříjemné důsledky. Můžeme děti 
namotivovat představou společně 

pro žívané radosti, tedy představit si 
s dítětem, jaké by to i pro něj bylo - tak-
zvaně přání splnit v představě. Můžeme 
motivovat i věcmi (kolo, peníze), ale tam 
se pak bude jednat o motivaci vnější.

V průběhu roku doporučuji s dětmi ko-
munikovat, po škole se s nimi jít projít 
nebo je vzít na něco dobrého, spoči-
nout s nimi a komunikovat o tom, jak se 
ve škole cítí, co by potřebovaly i o tom, 
jak to vidíme my. S tím nám může po-
moci i názor okolí.

Kateřina Hájková

Sociální služby - často se o nich mluví, 
ale co je vlastně jejich podstatou? Zjed-
nodušeně řečeno poskytovatelé sociál-
ních služeb (tedy organizace) pomáhají 
těm z nás, kteří se ocitnou v tíživé život-
ní situaci. S čím konkrétně dokáží so-
ciální služby například rodinám s dětmi 
pomoci? Jsou to mimo jiné tyto oblasti:

BYDLENÍ

BEZPEČNOST

FINANCE A DLUHY

PÉČE O DĚTI, PÉČE O DOMÁCNOST

PODPORA RODIČOVSKÝCH  
KOMPETENCÍ

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ

VZDĚLÁVANÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH

VZTAHY V RODINĚ, VZTAHY MEZI 
PARTNERY APOD.

ZÁVISLOSTI 

Ne každá služba je však pro každého 
a ne každá služba vám může s daným 
problémem pomoci. A začíná se to 
kom plikovat.

Zorientovat se v tom, na koho se máte 
s daným problémem obrátit, bývá 
prostě obtížné. Proto Liberecký kraj 

vytvořil Katalog sociálních služeb, který 
je přístupný na webových stránkách 
nebo prostřednictvím mobilní aplikace. 
Katalog je vytvořený tak, aby vás pro-
střed nictvím přehledu možností a jejich 
výběru navedl ke službě, která je pro 
vás v danou chvíli vhodná. Jako uživa-
tel si také můžete zvolit místo i lokali-
tu, kde vám má být služba poskytová-
na. Některé služby mohou být navíc 
poskytovány anonymně (nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež) a bezplat-
ně (nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, služby rané péče, terén-
ní programy, krizová pomoc apod.). Na 
bezplatné základní sociální poradenství 
o možnostech řešení dané nepříznivé 
sociální situace má nárok každý.

Kateřina Hájková

Nebojte si říct o pomoc

Katalog sociálních 
služeb je k nalezení zde:

www.socialnisluzbylk.cz

Nebo si stáhněte si aplikaci
SOCIÁLNÍ SLUŽBY LK
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LESOPARK HORKA je volnočasový 
areál, který najdete v Rozstání, v části 
obce Světlá pod Ještědem. Cesta k areá-
lu je velmi dobře značená, stejně tak 
i  parkoviště. Do Rozstání můžete také 
dojet linkovým autobusem, k areálu 
se pak dostanete krátkou nenáročnou 
procházkou (cesta je dlouhá přibližně 
půl kilometru). Samotný areál je ukrytý 
v lese, zavede vás k němu asfaltová 
cesta, která navíc vede také kolem pen-
zionu, ve kterém se můžete po řádění 
v lesoparku zastavit na něco dobrého. 

Vstup do areálu hlídá obr. A mluví! Stačí 
mu něco zakřičet do ucha. Po zásluze 
kolem něj bývá největší ruch. Ve spod-
ní části lesoparku se nachází i smrkové 
bludiště, smyčkový labyrint, dětský 
hrad, chatrč, lanové prolézačky a spous-
ta dalšího. V horní části je například 
pískovna nebo pohádková a vlastivěd-
ná abeceda. V areálu je vše vytvořeno 
v souladu s okolním lesem a vzhledem 
k jeho velikosti se zde návštěvníci hezky 
rozptýlí. Prostřednictvím dobrovolného 
vstupného můžete přispět na údržbu 
lesoparku a po jeho zhlédnutí to určitě 
také uděláte. Sem se totiž budete vracet 
rádi.

Návštěvu Horky doporučujeme spo-
jit ještě s procházkou k bývalému 
skalnímu bytu s názvem Skalákov-
na. Ten se nachází ani ne kilometr 
od lesoparku a dovede vás k němu 
zelené turistické značení. Skalákovna 
je také druhá zastávka Naučné stez-
ky Ještědské vápence, a proto se na 
informační tabuli dočtete třeba to, že 
toto místo bylo obydleno ještě v roce 
1897 a že se jedná o dějiště povídky 
Karolíny Světlé s názvem Skalák. Obydlí, 
vytesané do pískovce, poskytne dětem 
příležitost k prozkoumání toho, jak se 

žilo v předminulém století. Prostor je 
volně přístupný a dětské představivosti 
se meze nekladou. 

Milovníkům cyklistiky doporučujeme 
projet Naučnou stezku Po stopách 
Karolíny Světlé, které vede přes maleb-
né centrum obce Světlá pod Ještědem 
a odhaluje zajímavá místa ze života této 
spisovatelky. K lesoparku se totiž dosta-
nete i na kole. 

Kateřina Hájková

PO KRAJI

Za obrem 
do Podjestedí 

Obr Máza

Kostel sv. Mikuláše 
ve Světlé pod Ještědem

Lesopark 
Horka

Skalní byt Skalákovna

ATRAKCE: hřiště, lanové 
centrum, mluvící obr, 
labyrint, pohádkový les, 
naučná eko stezka, 
stezka s kvízem a další

OTEVŘENO 
od dubna do října

VHODNÉ PRO děti od 3 let

VSTUPNÉ je dobrovolné
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Určitě si každý rodič přeje, aby 
se jeho budoucímu školáčkovi 
v  1.  třídě i po celou dobu školní 
docházky dařilo a aby do školy 
chodil rád. Dnes je sice povinná 
předškolní docházka, takže děti 
si na pracovní režim pozvolna zvy-
kají už v mateřské škole, ale ta 
samozřejmě nemůže zvládnout vše 
a rodiče úplně nezastoupí. Co tedy 
může udělat rodič, aby start ve 
škole proběhl co možno nejlépe?

Co rozhodně nedělejte – netrénujte 
dítě pro zápis do školy. Už proto, že 
na každé škole probíhá jinak. Někde 
jde spíše o hravé uvítání dětí ve škole, 
jinde jim opravdu připraví úkoly, které 
učitelům ukáží, jak je dítě na školu při-
pravené. A všichni víme, že letošní jaro 
bylo díky Covidu-19 velmi specifické 
a zápisy do škol probíhaly elektronicky 
a bez přítomnosti dětí. 

Pokud tedy chcete svého budoucího 
prvňáčka podpořit, prostě si s ním 
hrajte, čtěte a povídejte. To je ta nej-
přirozenější a nejefektivnější příprava 
na školu. Bohužel ne v každé rodině to 
tak funguje. V řadě případů je dítě posa-
zeno před obrazovku počítače, televize, 
tabletu a jen pasivně kouká, případ-
ně něco ovládá myší nebo prstem na 
dotykové obrazovce. Je omyl si myslet, 
že toto nahradí večerní čtení s rodičem, 
povídání si o pohádce, kterou jsme 
právě společně viděli, nebo o zvířatech 
v ZOO, vyprávění o zážitcích uplynulého 
dne, hru s opravdovými kostkami nebo 
pexesem či přirozený pohyb. Pokud dítě 
vnímá svět jen přes plochou obrazovku, 

rozhodně se to na jeho vývoji neblaze 
podepíše a jeho úspěchy ve škole jsou 
v ohrožení. Pedagogicko-psychologické 
poradny se dnes bohužel čím dál více 
potkávají s dětmi, které ani v pěti letech 
nevyslovují čistě, mají omezenou slovní 
zásobu, neumí vzít do ruky tužku a jsou 
pohybově neobratné. A to je špatně. Ani 
odklad školní docházky není všemocný 
a tyto děti často svoje opoždění ve vývo-
ji už nikdy nedoženou.

Pokud si třeba úplně nevíte rady, na co 
se před začátkem školy více zaměřit, 
připravili jsme pro vás několik základ-
ních oblastí. 

PŘÍPRAVA NA ČTENÍ 
A POČÍTÁNÍ

 Neučte dítě cíleně číst, na to je čas, 
ale pokud samo projeví zájem o pís-
menka, nápisy, číslice, využijte toho.

 Čtěte s dítětem a nechte ho sledo-
vat spolu s vámi text v knížce. Pak si 
povídejte o přečteném, vysvětlujte si 
neznámá slova, tím mu rozšiřujete 
slovní zásobu. Ptejte se, co si dítě 
pamatuje, dávejte mu otázky. Tím se 
učí s textem pracovat a rozumět mu.

 Povídejte si o obrázku, který dítě 
namalovalo, třeba k němu i zkuste 
společně vymyslet příběh.

 Učte se spolu básničky a písničky, 
zpívejte si třeba v autě. Zkoušejte 
rozdělovat slova na slabiky a sla-
biky vytleskávat.  Rytmizace je vel-
mi důležitá jak pro čtení, tak pro 
matematiku.

 Zkoušejte uhádnout první písmenko 

ve slově. To by předškolák už měl 
umět rozlišit. Jednodušší jsou pro 
něj souhlásky, teprve pak zkoušej te 
i slova začínající samohláskou a  te-
prve když i toto zvládá, přejděte na 
hádání posledního písmenka – to 
se ale řada dětí naučí poznat až ve 
škole.

 Zkoušejte dítěti říkat dvě nesmyslné 
slabiky, aby rozlišilo, jestli jsou stejné 
nebo každá jiná (např. truf – traf, sím 
– sím, leč – peč…).

 Hledejte na obrázcích, čím se dva 
obrázky liší nebo který obrázek 
nepatří do řady ostatních – takových 
úkolů najdete dost třeba v časopi-
sech pro děti.

 Učte se, kde je před a za, nahoře 
a  dole, vlevo a vpravo, první – pos-
lední - prostřední.

 Zkoušejte společně počítat před-
měty, třeba knoflíky na stole nebo 
ptáčky na obrázku. Předškolní dítě 
by mělo umět napočítat alespoň 
do tří nebo do pěti, ale ne počet-
ní řadu jako básničku. Důležité je, 
aby si uvědomilo souvislost číslo  – 
předmět. Proto je nutné požívat 
hmatatelné předměty. Také zkoušej-
te, jestli rozliší, na které hromádce 
jich je méně – více.

 Učte se třídit předměty podle barvy, 
tvaru, velikosti. Učte dítě základní 
tvary pojmenovat (kolečko, čtverec, 
trojúhelník).

 Zkoušejte hádat opaky (malý – velký, 
veselý – smutný).

 Stavte z kostek, skládejte puzzle, tím 
rozvíjíte prostorovou představivost 
důležitou pro matematiku. 

 Hrajte pexeso nebo Člověče nezlob 
se a další jednoduché hry.

PŘÍPRAVA NA PSANÍ

 Podporujte dítě, aby kreslilo, dej-
te pozor na správné držení tužky. 
Využijte trojhranné pastelky nebo 
nástavce na tužky.

 Využívejte různých technik a různých 
prostorových možností. Kreslete ne-

Jak připravit 
svého budoucího 
prvnácka 
na skolu
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jen na papír A4 na stole, ale třeba i na 
tabuli, na chodník, na velký arch pa-
píru na zemi.  Zkuste křídy, prstové 
barvy, štětec, kreslete klacíkem do 
písku nebo do bláta. 

 Učte dítě, aby do kreseb postupně 
přidávalo více detailů (nos a uši, 
vlasy, kliku u dveří domu nebo auta, 
mráčky na oblohu atd.).

 Pokud dítě není malíř a kreslení ho 
nebaví, zkuste projet tužkou bludiště 
nebo spojovat body, aby vznikl 
obrázek, obtahujte obrysy třeba 
v omalovánkách. 

 Pro předškoláky, kteří už mají chuť 
si tak trochu hrát na školu, využijte 
nácvik kreslení čar, vlnovek, klubíček, 
osmiček atd. Opět se najde spousta 
inspirace v časopisech a publikacích 
pro předškoláky.

 A také modelujte, přebírejte drobné 
předměty, navlékejte korálky, zkuste 
stříhat, skládat papír, lepit…

PŘÍPRAVA NA PRVOUKU 
A NAUKOVÉ PŘEDMĚTY

 Základem je s dítětem hodně mluvit 
a číst a učit ho cokoliv o světě kolem 
něj.

 Dítě by mělo umět pojmenovat věci 
kolem sebe: zvířata, přírodu, čás-
ti těla, oblečení, nábytek, dopravní 
prostředky, příbuzné atd.

 Vysvětlujte si počasí, roční období, 
události během roku (vánoce, prázd-
niny, narozeniny…).

 Učte dítě, kde bydlí, jaké mají rodiče 
nebo prarodiče povolání a co vlast-
ně v práci dělají, co kdo dělá doma. 
A také dítě jednoduchými úkoly do 
práce v domácnosti postupně zapo-
jujte, nechte ho pomáhat. 

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ 
ZRALOST

 Ta bývá mnohdy kamenem úrazu 
i  u  jinak šikovných dětí, jejichž ma-
minky mají sklon dělat vše za dítě, 
oblékat ho a utírat mu nudli u nosu. 
Dítě bude ale ve škole samo a musí 
se o sebe umět v základních věcech 
postarat. 

 Trénujte, aby si dítě umělo samo 
připravit pomůcky, třeba papír, pas-
telky, nádobí v kuchyni, když Vám 
pomáhá. Nechte ho sbalit si batůžek 
na výlet a pak jen společně zkon-
trolujte. 

 Samozřejmostí je, že se dítě umí 
obléknout a svléknout, zout a obout, 
pověsit si v šatně bundu, utřít si nos, 
umýt si ruce. Samozřejmě nemusí 
ještě umět třeba zavázat tkaničku, 
ale to lze zatím řešit botami se 
suchým zipem, protože paní učitelka 
nemůže zavazovat 60 tkaniček den-
ně :).

 Díky školce, kroužkům nebo kon-
taktům s kamarády by si mělo umět 
předškolní dítě hrát s dětmi a poví-
dat si s nimi, dodržovat pravidla hry, 
umět i prohrát bez velkých scén, vy-
držet u hry nebo u zadaného úkolu 
(to je nutné trénovat postupně a ze-
jména u dětí s poruchou pozornosti 
mít trpělivost).

 Díky docházce do školky by už dítě 
mělo respektovat pravidla, umět 
poslechnout paní učitelku, ale také 
rodiče nebo prarodiče doma. Dítě by 
nemělo být tím, kdo rodinu řídí. 

 Učte dítě, aby umělo vyslechnout 
otázku, přemýšlet o ní a odpovědět 
na ni, jak nejlépe dokáže. Mělo by se 
také umět prosadit, ale slušně a v kli-
du, umět ovládat svoje emoce (třeba 
vztek, lítost) a nehroutit se při sebe-
menším problému. Vědět, že nemusí 
mít vždy pravdu, že je někdy potřeba 
ustoupit nebo se omluvit, přát ka-
marádovi jeho úspěch a radovat se 
spolu s ním, rozdělit se o něco, spo-
lupracovat. 

 To, že dítě umí pozdravit, po pro-
sit a poděkovat není ani potřeba 
zdůrazňovat.

Nelze vypsat vše, čím můžete dítě při-
pravit na školní povinnosti. Ale každá 
společná hra, každá přečtená knížka 
a hlavně každá společně (ne jen vedle 
sebe) prožitá chvilka je zároveň i tím, 
co dítě posunuje a učí. Pro život i pro 
školu.

Mgr. Ivana Ullmannová 
psycholožka, ředitelka PPP Jablonec 
nad Nisou

PPP Jablonec 
nad Nisou

602 102 833
poradna@pppjbc.cz

internát ul. Pod Skalkou (dále po domluvě 
vyjíždíme i do Tanvaldu) 

PPP Liberec 482 710 518
info@pppliberec.cz Truhlářská 3 (dále pracoviště Frýdlant)

PPP Semily 721 128 300, 778 755 210
poradna@pppsemily.cz

Nádražní 213 (dále pracoviště Turnov, 
Jilemnice)

PPP Česká Lípa 728 541 505, 778 499 169
poradna@pppcl.cz Havlíčkova 443 (dále pracoviště Nový Bor)

NEBOJTE SE ZÁPISŮ DO ŠKOLY 
a těšte se spolu s dítětem na to, až bude školákem
A pokud máte přeci jen pocit, že potřebujete poradit, nebo že nejde vše úplně hladce, 
můžete se obrátit na Pedagogicko- psychologickou poradnu (PPP) ve svém okrese. 
Určitě Vám rádi poradí nebo nabídnou konkrétní rozvíjející program.
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Tématem kampaně pro vyhle-
dávání náhradních rodičů pro rok 
2020 se staly mýty v náhradní 
rodin né péči, takových mýtů totiž 
panuje ve společnosti celá řada. 
Veřejnost si například myslí, že se 
jednotlivec nemůže stát náhradním 
rodičem. Opak je ale pravdou. Žá dat 
o svěření dítěte do pěstounské péče 
nebo do osvojení může i samožada-
tel. Manželství nebo partnerství 
ne ní podmínkou pro podání žádosti 
a v rámci odborného posouzení se 
hledí na jiné předpoklady a kom-
petence k péči o dítě. Náhradním 
rodičem se tak může stát i žadatel 
žijící sám.

Veřejnost si dále často myslí, že pěstou-
nem se lidé stávají kvůli penězům. Níže 
je uveden graf ukazující finanční ohod-
nocení pěstounské péče v porovnání 
s průměrnou a minimální mzdou. 
Dal ším důležitým faktorem při řešení 
finančního ohodnocení pěstounské 
péče může být porovnání nákladů na 

děti, které jsou umisťovány do ústavní 
péče a do pěstounské péče. Z těch jed-
noznačně vyplývá, že ústavní péče je 
pro stát výrazně dražší, než péče pěs-
tounská.

Další mýty se často týkají samotných 
dětí, např. předpokladu, že děti umisťo-
vané do náhradní rodinné péče jsou 
problematické, nebo že je náhradní 
rodinná péče vhodná pouze pro malé 
děti. Není tomu tak, ale je zapotřebí 
si uvědomit, že děti přicházející do 
náhradní rodinné péče si s sebou nesou 
svůj příběh, zkušenosti a zážitky, které 
mohou být traumatické. Čím starší dítě, 
tím delší historii má za sebou. Úkolem 
náhradního rodiče s pomocí dalších 
odborníků je pomoci dítěti vyléčit jeho 

trauma, zpracovat minulost a nabíd-
nout možnost žít běžný život.

Kateřina Blažková a členové pracovní 
skupiny pro vyhledávání náhradních 
rodičů

Víte, jaké nejcastejsí mýty 
panují okolo náhradní 
rodinné péce?

Zpracovalo Centrum Protěž, z.ú. podle údajů ČSÚ, MPSV a www.pravonadetstvi.cz

POROVNÁNÍ ODMĚNY PĚSTOUNA s průměrnou a minimální mzdou v ČR

Bližší informace ke kam-
pani MÍT DOMOV A RODI-
NU „Samozřejmost nebo 
vzácnost?“

www.mitdomovatodinu.cz

        Faceboook @mitdomovarodinu
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I navzdory komplikacím způsobenými 
mimořádnými opatřeními kvůli pan-
demii COVID-19 zahájila mateřská a  ji-
nak zvaná centra 9. května 1. ročník 
Festivalu rodiny a podala tak ve výji-
mečné době výjimečný výkon.

Do Festivalu rodiny s mottem „S námi 
kvete každá rodina“ přihlásilo 57 cen-
ter ze 13 krajů 118 akcí. Prvenství v tom-
to získala právě centra v Libereckém 
kraji, kde se k Festivalu rodiny přihlásilo 
10 z 11 členských center v kraji, a to se 
svými 40 akcemi. Za akci byly počítány 
i například vícedenní programy, které 
některá centra pořádala. Odhadem se 
tak počet jednotlivých akcí přiblížil ke 
dvěma stům v rámci celé ČR.

„Počítali jsme, že se bude muset jednat 
především o online programy. S pos-
tupným uvolňováním opatření se na-
konec podařilo realizovat 98 reálných 
setkání, a to především od konce květ-
na, kdy se mimořádná opatření začala 
rozvolňovat,“ doplňuje Rut Kolínská 
a pokračuje: „Motivací k účasti byla 

i  soutěž, kterou jsme vyhlásili. Zpočát-
ku jsme se obávali, že nebude koho 
ocenit. Nakonec pestrost a různorodost 
příspěvků nečekaně potrápila porotu.“

 Soutěž probíhala ve 3 kategoriích. Dvě 
se vztahovaly na život v časech mi-
mořádných opatření – fotografie nebo 
video ze života rodiny nebo centra. Třetí 

kategorie se zaměřila na festivalové 
aktivity zaměřené na tvoření dětí i do-
spělých na téma motta festivalu „S nám 
kvete každá rodina“. Do soutěže se 
přihlásilo 29 center se 116 příspěvky. 
Oceněno bylo 8 dětí, 3 dospělí a 17 cen-
ter.

1. ročník Festivalu rodiny tak potvrdil, 
že s mateřskými centry kvete každá ro-
dina i v nevlídné době!

Kampaň Festival rodiny Síť pro rodi-
nu, z.s. založila jako novou tradici se 
záměrem posilovat hodnotu rodiny 

a společně upozornit, že rodina pro 
každého z nás znamená to nejcennější, 
co máme. Zároveň upozornit na širo-
kou škálu programů mateřských cen-
ter v oblasti prevence rizikových jevů 
v rodi ně a ve společnosti, a stejně tak 
představit mateřská centra jako zásad-
ní pilíř komunitního života.

Petra Janatová

Festival 
rodiny posiluje 
prorodinné 
hodnoty
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Všichni máme v živé paměti po-
čátek koronavirové pandemie 
u  nás a  s  tím spo  jené postupné 
uzavíraní škol, většiny podniků 
i  hranic. Období nouzového stavu 
a karantény bylo náročné pro 
všech ny. Přítomnost na pracoviš-
ti v mnoha případech vystřídala 
práce z domova. Jak nouzový stav 
poznamenal činnost nestátních 
neziskových organizací pracujících 
s rodinami s dětmi? I ty velmi často 
musely rychle reagovat na vznik-
lou situaci a přizpůsobit se jí. 

Mateřská centra, zastoupená Sítí pro 
rodinu a Asociací Comeniana, začala 
spontánně a zcela dobrovolnicky šít 

roušky ze svého materiálu. Ty pak nej-
častěji zamířily do nemocnic, domovů 
pro seniory, k dětem osob z první 
linie péče o nemocné apod. Některé 
roušky centra posílala také do zahraničí 
a  někde se vrhli i na výrobu ochran-
ných štítů. Síla komunit, které vznikají 
kolem center, spočívá právě v tom, že 
mohou působit adresně tam, kde je 
to potřeba. To se ukázalo jako klíčové 
v  době nouzové stavu, kdy centra 
poskytovala i další služby pro potřeb-
né jako např. pomoc seniorům (náku-
py i péče o domácnosti), péče o děti 
záchranářů a zdravotnického personá-

lu, organizování potravinových sbírek, 
distribuce roušek a dalších ochranných 
pomůcek, vaření snídaní pro hraniční 
stráže i půjčování potřeb pro práci 
s dětmi. Pandemie vnesla do rodin ne-

klid, nejistotu a obavy, proto jim i v této 
době byla centra oporou díky využívání 
moderních technologií. 

Stejně tak například organizace Klára 
pomáhá, která se zaměřuje na pomoc 
a podporu pečujícím osobám, musela 
ve velmi krátkém čase začít pracovat 
trošku jiným způsobem.  V době nou-
zového stavu objížděli pracovníci orga-
nizace osoby, které pečují například 
o  onkologicky nemocné členy domác-
nosti a distribuovali jim ochranné po-
můcky, dezinfekci apod. Běžná činnost 
organizace je založena na přímém 
kontaktu s klienty, v této době se ko-
munikace a podpora přesunula do 
online prostoru. V těžkých časech totiž 
potřebují pečující i jejich blízcí pomoc 
nejvíce.

Dětské skupiny v tomto období před-
nostně nabízely své služby rodičům 
zapojeným do kritické infrastruktury 
a to i bez ohledu na to, zda děti dříve 

dětskou skupinu navštěvovaly. S rodiči 
zůstávaly v kontaktu online a i pracov-
nice dětských skupin se vrhly na šití 
rou šek.  

Neziskové 
organizace 
v období jarní 
karantény

TATÍNEK tří školáků

Pozitivní bylo, že jsme jako rodina byli mnohem víc spolu a měli 
jsme opravdu dobrý a intenzivní čas. Někdy to bylo náročnější, ale 
celkově nám to přineslo hloubku do vztahů. Prožívali jsme velkou 
psychickou únavu, jednak ze všeobecného tlaku a také když nasta-
la nějaká výrazná změna, tedy hlavně na začátku pandemie a pak 
paradoxně při rozvolňování opatření. To byla velká výzva adaptovat 
celou rodinu na nové podmínky, ale celkově to bylo dobré a budující 
období pro rodinnou pospolitost. 

SINGLE MUŽ, 
27 let

Tento čas mi poskytl 
možnost zastavit se, 
určitým způ so bem 
zpo malit. I když bylo 
náročné vypořádat 
se se všeobecnou 
nejistotou, uvědomil 
jsem si, že je důležité 
mít v životě blízké  
vztahy. 
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Bez těchto organizací by spousta rodin 
zůstala v již už tak dost nejisté době na 
holičkách. Poskytovatelé těchto slu-
žeb přitom často sváděli boj o vlastní 
exis tenci. Společným jmenovatelem 
letoš ního jara byly pružnost, kreativita 
a ochota. Díky tomu na to rodiny nebyly 
samy.

Za sesbírání postřehů klientů děku-
jeme Asociaci Comeniana.

Kateřina Hájková 
ve spolupráci s organizacemi
Síť pro rodinu z.s.
Asociace Comeniana z. s.
Klára pomáhá z. s.
Dětské skupiny

 

PRACUJÍCÍ MAMINKA dvou větších dětí

Začátek pandemie nás zastihl zrovna v době jarních prázdnin, 
kdy jsem měla dovolenou, tak jsme se mohli trochu připra vit. 
Zaměstnavatel mi umožnil práci z domova a tak jsem stejně 
jako většina maminek v této době zkoušela s různým úspěchem 
skloubit práci, učení s dětmi a péči o domácnost. Nebudu lhát, 
občas jsem nevěděla, kde mi hlava stojí, ale celkově musím říct, 
že jsem byla vděčná především za možnost pracovat z domo-
va a být s dětmi, protože i když se může zdát, že velké děti už 
vše zvládají samy, není to úplně pravda. Bylo moc fajn, že děti 
nemusely být celé dny a týdny samy doma, odkázány jen samy na 
sebe. A i když starší syn zvládal téměř samostatně práci do školy,  
s mladší dcerkou jsme úkoly dle možností procházely společně, 
občas bylo potřeba něco dovysvětlit a hlavně ze začátku jsme 
bojovaly i s velkým množstvím učiva ze školy a s nutností trávit 
řadu hodin na počítači. Postupně se vše vyladilo, i pro učitele to 
byla nová a neznámá situace, takže chvíli trvalo, než si věci sedly. 
Karanténa nám přinesla určité zklidnění, daleko více času jsme 
trávili jako rodina společně.

SENIORKA, 73 let

Jsem zvyklá být hodně aktivní, ještě trochu i pracuji, ale v březnu 
jsem najednou zůstala doma, nevídaly jsme se ani s kamarádka-
mi, protože jsem chronicky nemocná. Rodina mé dcery se o mne 
starala, nakupovali mi, všechno vyřídili, ale chyběla mi vnouča-
ta. Postupně se všechno vracelo zpátky, ale pořád se snažím být 
opatrná.

DÍVKA, 
14 let

Sžívali jsme se s brá-
c hou, byli jsme spo-
lu doma, nikoho 
s COVID-19 jsem 
nez nala. Školy bylo 
míň, přišlo mi to 
spíš odpočinkové, 
s  učením jsme ale 
byli ve skluzu. Čekaly 
mě přijímačky, tak 
jsem se musela 
snažit sama. Dopad-
lo to dobře. 



14rodinám zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

České tradice není většině z nás nut-
né představovat. V našem kraji však 
žijí cizinci, pro které jsou některé naše 
svátky a s nimi spojené tradice možná 
stejně neznámé, jako pro nás ty jejich. 
Z cizinců mají v Libereckém kraji velké 
zastoupení lidé původem z Vietnamu, 
Ukrajiny a Mongolska. Jak v těchto 
zemích vypadají Vánoce a Nový rok? 
Zástupci jednotlivých národností přib-
ližují své zvyklosti a svátky. Ty se jmenu-
jí různě a někdy se slaví v jiné dny, jejich 
podstata však zůstává stejná napříč 
různými národy – společně strávený čas 
v kruhu rodiny.

CAGÁN SAR 
V MONGOLSKU
Ojunčimeg Presová

Mongolsko je buddhistická země, ve 
které se Vánoce neslaví. Mongolové 
oslavují lunární nový rok. Jeho datum je 
pohyblivé, většinou připadá na začátek 
měsíce února. Tento svátek je nazýván 
„Cagán sar“ neboli Bílý měsíc. Na 
„Cagán sar“ se rodina loučí se starým 
rokem. Den před „Cagán sar“ se při-
pravuje množství jídla. Podle tradice je 
nutné mít v tento den na stole hodně 

jídla, aby si rodina zajistila bohatství. 
Obvykle je na stole celá uvařená ovce, 
z ní se pak odřezávají kousky masa. 
Dále se ve velkém pojídají „buuzy“, což 
jsou mletým masem plněné těstovi-
nové taštičky uvařené na páře. Tradiční 
dekorací je takzvaný „ul boom“ - peči-
vo poskládané na velkém podnose 
do tvaru kužele. Skládá se z pěti nebo 
devíti vrstev nad sebou, které jsou 
poskládány vždy z lichého počtu peči-
va, protože sudé číslo je považováno 
za nešťastné. K tomu se dále podává 
spousta bonbónů a „aaruul“ (sušený 
tvaroh). Servírovány jsou různé druhy 
salátů, mas a ovoce, ke kterým se popijí 
„suté caj“ (čaj s mlékem). Dospělí si pak 
připijí „cagan archou“ (bílou vodkou). 
 

Kdyz chodí deda 
Mráz
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Nový rok se nejdříve symbolicky slaví 
doma. Následně se chodí k rodině 
muže, poté i k rodině ženy. Další den 
probíhají návštěvy širší rodiny (souro-
zenci rodičů a podobně). Všichni blízcí 
dostanou malý dárek od navštívené 
rodiny, zejména děti dostávají množství 
sladkostí a peněz. Nejdůležitější však je, 
že se o těchto svátcích sejde celá rodina.

NOVÝ ROK NEBOLI TET
Lien Hoang

Ve Vietnamu je velmi významnou 
událostí oslava lunárního Nového roku 
nazývaného „Tet“. Tento svátek mění 
svůj datum v závislosti na lunárním 
cyklu a většinou spadá na přelom led-
na a února. Hlavním symbolem „Tet“ je 
„Banh Trung“ -čtvercový koláč z lepkavé 
rýže, mungo klíčků a vepřového bůčku 
zabalený v banánovém listu. Nejvíce se 
na „Tet“ těší děti. Místo dárků dostáva-
jí děti obálky s penězi pro štěstí. Viet-
namci v Čechách oslavují „Tet“ i v rámci 
komunity. Je to příležitost připomenout 
dětem vietnamské tradice, ale také čas 
pro setkávání se. S oslavami se pojí také 
vystoupení, hry, soutěže a ocenění dětí 
za studijní výsledky.

OZDOBENÁ JOLKA
Viktoriya Kostina

Vánoce se v tradičně pravoslavném 
Rusku slaví až 7. ledna, protože církev 
stále používá Juliánský kalendář - a ten 
je oproti Gregoriánskému kalendáři, 
používaném v Česku, o 13 dní opožděn. 
Novoroční oslavy začínají 31. prosince. 
Domácnosti se slavnostně vyzdobí, 
nemůže chybět stromek, „jolka“. Večer 
se lidé sejdou u slavnostního stolu 
a vyměňují si dárky. Pod nazdobený 
stromeček přináší dárky „děd Mo-
roz“ (děda Mráz). Přijíždí z Čukotky na 
saních s trojspřežím a jeho pomocnicí 
je „Sněguročka“ (Sněhurka) oblečená 
do sněhově bílého kožíšku, prý ušitého 
z hranostajů. Ještě na počátku 20. sto-
letí dostávaly děti dárečky pod polštář. 
Dnes se celá rodina schází u  ozdo-
beného stromečku, společně zpívají 
koledy a tancují. Než se usedne k pro-
střenému vánočnímu stolu, což bývá 
po vysvitnutí první hvězdy, scháze-
jí se lidé na bohoslužbě, kde zpívají 

žalmy a  vánoční písně.  O půlnoci z 6. 
na 7.  ledna začínají ve všech pravo-
slavných chrámech mše, které trvají 
až do časných ranních hodin. Mnoho 
lidí si přichází poslechnout nádherné 
sborové skladby. Během mše se nesmí 
sedět a nepovažuje se za slušné opus-
tit mši před koncem. Pokud jste mši již 
jednou navštívili, očekává se, že zůsta-
nete stát, a to i s malými dětmi, seniory 
a  dalšími členy rodiny nebo přáteli až 
do konce.

Vhodnou příležitostí k oslavám zůstal 
i začátek nového roku podle starého 
kalendáře, který připadá na 14. leden. 
Nazývá se „Staryj Novyj god“ (Starý Nový 
rok). Vnímá se už spíše jako společenský 
svátek, oproti Vánocům, během kterých 
se pozornost upíná k rodině.

Kateřina Hájková

S cizinci v Libereckém 
kraji pracuje
 
CENTRUM 
NA PODPORU 
INTEGRACE 
CIZINCŮ

Voroněžská 144/20, 
Liberec

+420 482 313 064

icliberec@suz.cz

integracnicentra.cz
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Knihovna není jen místo, kde si 
lze půjčit knížky, je to i místo set-
kávání a celoživotního vzdělávání. 
Krajská vědecká knihovna v Liberci 
svým moderním prostorem i nabíd-
kou lá ká všechny věkové kategorie 
čtenářů.

Děti a rodiny s dětmi tvoří jednu z nej-
větších cílových skupin, na které se 
činnost liberecké knihovny zaměřuje. 
V dětech vidíme naše potencionální 
dospělé čtenáře, práci s dětmi se věnu-
jeme dlouhodobě.  V rámci společných 
rodinných návštěv se děti naučí, že 
chodit do knihovny je běžné, pobyt 
v  knihovně děti kultivuje a nenásilnou 
formou vzdělává.

Rodiče mohou významně ovlivnit zájem 
dětí o četbu a úroveň jejich čtenář ských 
dovedností. Je důležité věnovat se kníž-
kám s dětmi odmala a předčítat jim už 
ve velmi útlém věku.

Knihovna se snaží prostor knihovny 
přizpůsobit tak, aby se zde rodiče 
s  dětmi cítili pohodlně a bezpečně – 
bezbariérový vstup a výtahy umožňují 
vstup i maminkám s kočárky. Rodiče 
s  dětmi mohou využít dětský nábytek 
a sedací prvky, dětské WC, přebalovací 
pult, hračky, občerstvit se v kavárně 
v přízemí… Také knihovnice a knihovníci 
jsou k dětem vždy vstřícní a usměvaví.

Co všechno Krajská vědecká knihovna 
v Liberci nabízí?

WORKSHOPY – pravidelné i jedno rá zo-
vé programy: 

 Literární (Z pohádky do pohádky, 

Literární klub) – dětem se věnují 
zkušení knihovníci nebo spisovatelé, 
kteří v dětech probouzejí nejen lásku 
ke čtení, ale i k vlastnímu literárnímu 
projevu

 Hudební (Vrátka k muzice) – děti 
se učí prostřednictvím hudebních 
příběhů hledat lásku k písničkám, 
písňovým textům a k hudbě vůbec, 
v  pořadech si mohou vyzkoušet 
různé hudební nástroje - od dřívek 

přes tamburíny až po velké bubny.  
 Volnočasové (Mozkohraní, Šachový 

čtvrtek) – aktivity, které bystří mozek 
a vedou ke hrám, pro pořady jsou 
využívány společenské hry, které 
si mohou rodiny na místě zahrát 
a případně i půjčit domů. Při Šacho-
vém čtvrtku je možné si zahrát nejen 
u herních stolečků, ale využít i velké 
dřevěné figury na černobílé šacho-
vnici.

 Tvůrčí dílny - cyklus workshopů 
pro děti s prarodiči s názvem Babi, 
dědo, máte na mě čas? Pojďte se 
mnou do knihovny! Naším cílem je 
propojit generace a prohloubit vztah 
mezi dětmi a prarodiči. Uspořádali 
jsme několik dílen, kde děti praco-
valy společně s prarodiči – všich-
ni společně vytvářeli rukodělné 
výrobky – od papíru přes bižuterii 
až po vánoční ozdoby. A nejen to, 
vyz koušeli si chemické a fyzikál-
ní pokusy, společně se seznámili 
s návody a dozvěděli se, jak i doma 
lze leccos zajímavého vyrobit, třeba 
z ekologického materiálu.

Pro knihovnu je prioritou podpora 
čtenářské gramotnosti, proto je zapo-
jena do několika celostátních kampaní, 

které oslovují širokou veřejnost. Tyto 
kampaně jsou důležité pro propagaci 
čtení, dobrých knížek a dalších médií, 
která se v knihovnách půjčují:

 Projekt S knížkou do života / Book-
start – je zacílen na rodiče malých 
dětí, kterým se knihovna snaží uká-
zat, jak důležité je začít s dětmi 
číst od nejútlejšího věku. Při vítání 
občánků na liberecké radnici od 

KULTURA rodiNÁM 

Do knihovny 
za zábavou 
i poznáním
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knihovny děti dostávají kufřík obsa-
hující kromě leporela „Předčítánky“ 
rovněž poukaz na registraci zdar-
ma, rodiče s dětmi pak mohou na 
základě pozvánky přijít na čtenářský 
klub Kolibřík, kde se hravou formou 
seznamují s knížkami pro děti. 

 Knihovna pořádá pravidelná sobotní 
divadelní představení pro nej menší 
a jejich rodiče či prarodiče, kde 
se jim představují loutkoherecké 
soubory převážně z  Libereckého 
kraje a blízkého okolí 

 Koncem března zveme děti na Noc 
s Andersenem – ta se odehrává 
v  hlavní budově i na pobočkách  – 
děti stráví večer nebo noc v knihov-
ně ve společnosti knihovnic, ale 
i  po hádkových bytostí, rodiče si 
je vy zvednou až ráno po vydatné 
snídani. Společně s rodiči a dětmi 
slavíme Den pro dětskou knihu nebo 
Den dětí. 

 Rodičům s dětmi nabízíme také za-
jímavé jednorázové akce – např. 
pát rací hru po knihovně, soutěžní 
dopoledne zaměřená na hraní 
společenských her, večerní exkur-
zi napříč knihovnou pod názvem 
S bater kou do knihovny.

Kromě toho se knihovna dlouhodobě 
a  pravidelně věnuje podpoře čtenář-
ské gramotnosti u dětí z mateřských 

a  základních škol, každé dopoledne 
se v naší Knihovně pro děti a mládež 
vystřídá několik předškolních a školních 
tříd.

A zpět ke knihám – knihovna nabízí 
rozsáhlý fond literatury pro děti i rodiče, 
děti mají možnost si vybírat a půjčovat 
samy, naše knihovnice jim ve výběru 
rády poradí. Kromě knih si mohou půj-
čit i CD nosiče, oblíbené jsou zejména 
písničky a pohádky pro děti, DVD nosi-
če a také společenské hry, ty je možné 
si zahrát u herních stolků v knihovně, 
nebo si je půjčit domů. A důležité je 
také to, že rodiče s dětmi mohou využít 
občerstvení v Knihovní kavárně, kde si 
děti mohou pohrát v „dětském koutku“.
Knihovna spolupracuje s organizace-
mi za měřujícími se na rodičovství, 
s  ma teřskými centry, ve spolupráci se 
spolkem Motyčkovic klika letos proběhl 
v létě příměstský tábor s knihou – a to 
přímo v knihovně.

Největší odměnou je pro knihovnu 
spokojenost dětí a jejich rodičů. Těší 
se na jejich návštěvu, na zvídavost dětí, 
rádi jim poradí s výběrem knih a do-
poručí kvalitní čtení celé rodině. 

Mgr. Blanka Konvalinková, 
ředitelka

NABÍDKU KNIHOVNY 

najdete na webových 
stránkách 
www.kvkli.cz nebo 
www.kvkli.cz/deti

library@kvkli.cz
482 412 133
Otevírací dobu 
naleznete na 
webových stránkách 
knihovny.

Poplatek za 
registraci dítěte 
na 1 rok = 50 Kč
Při různých příležitostech (např. 
kampaně) však také probíhá 
registrace do knihovny pro 
děti zdarma. Rodinám s dětmi 
nabízíme i možnost rodinné 
registrace, tedy akci 1+1 
(dospělý, který si zaplatí roční 
registrační poplatek, může své 
dítě registrovat do knihovny 
zdarma). 
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O skauting je v posledních letech stále 
větší zájem, převážně mezi mladšími 
dětmi. Nejčastěji se to, zda ve skautu 
budou děti pokračovat i v dospělos-
ti, láme okolo 15 roku věku. Z malých 
světlušek a vlčat se mohou v některých 
případech stát vedoucí, a právě to je 
případ osmnáctileté Elišky Jonášové.

Eliška se skautingu věnuje již 8 let. 
Studuje fotografii v Praze a pracuje 
jako praktikant na školách v přírodě 
pod brněnskou neziskovou organizací. 
Skautuje srdcem a duší každou volnou 
minutu. Oddílem se aktuálně zabývá 
pouze pasivně, kvůli změně bydliště, ale 
věnuje se jiným odvětvím, které skau-
ting nabízí. Mimo skauting miluje umění 
v jakékoliv podobě a ráda cestuje.

Ve volném čase se věnuješ dětem 
jako skautská vedoucí, kromě 
zábavy je to také zodpovědnost. Co 
tě k tomuto rozhodnutí vedlo? 

Řekla bych, že vedení dětí je přirozený 
proces. Když jako dítě vstoupíte do 
skautingu a vidíte kolem sebe vaše 
vedoucí, automaticky si představíte, 

že jednou budete velcí jako oni a bu-
dete taky umět vést ostatní. Já jsem 
s  vedením začala poměrně brzy a to 
už ve 13 letech. Samotné vedení je ve-
lice těžké specifikovat, může to být od 
přípravy jednoduchého programu na 
dvě hodiny na schůzku, po zadávání dat 
do skautského informačního systému, 
vyřizování emailů až po organizování 
akcí na krajské či celostátní úrovni nebo 
vedení celého týmu.

Co pro tebe znamená být skaut?

Pro mě je skauting celý život. Není den, 
kdy bych se ve skautingu nepohybova-
la a jednoznačně patří k mé osobnosti. 
Skauting má u mě vždy prioritu a for-
muje mě, stejně tak i okolnosti kolem 
mě včetně přátel nebo práce. Být 
skautem pro mě znamená naplňovat 
určité poslání a patřit do skupiny lidí, 
ve které se cítím pohodlně a chci se v ní 
dále rozvíjet.

Skauting má nejen u nás dlouhou 
tradici. V čem je jeho síla? Proč děti 
stále baví? 

Skoro žádný jiný zájmový kroužek vám 
nenabídne takové společenství, jako 
právě skauting. Není to jedna hodina 
týdně, kterou si odbudete, popřípadě 
na ní splníte nějaký úkol a jdete domů. 
Nikdy to není to stejné. Řekla bych, že to 
je to, co děti baví. Každý týden, víkend 
a prázdniny zažívají stále nové a nové 
věci. Do toho se děti učí něčemu, co už 
většina z nich v dnešní době nezná nebo 
neumí. Samotné dítě ani nevnímá, že 
je učeno, protože se to dělá zábavnou 
formou. Skauting nabízí jedinečnou 
různorodost a díky tomu zůstává stále 

atraktivní, ačkoliv si svou myšlenku 
zachovává.

Co se snažíš dětem předat ty osob-
ně?

Tohle je těžká otázka, protože podle 
mě záleží na věkové skupině, situaci 
a  tématu. Pokud jde o nějakou schůz-
ku, která má typicky skautské téma, tak 
se snažíte dětem předat daný obsah  - 
například jak správně rozdělat oheň 
nebo ošetřit ránu. Snažíte se dětem 
vysvětlit Skautský zákon a učit je do-
brému chování ve smyslu nebýt lhostej-
ný vůči ostatním, mít respekt, pečovat 
o sebe, ale i o druhé, umět si říct o po-
moc, ale také být samostatný.

Mám radost, když děti zvládají situace 
samy nebo si poradí v kolektivu. Líbí 
se mi, že vidím zpětnou vazbu přímo 
v dětech. Snažíte se jim předat něja-
kou vaši vizi, a i když zrovna ve finále 
nevypadá tak, jak jste si to představova-
li vy, myšlenku děti pochopí, a nakonec 
ji aplikují po svém. Děti jsou velice křeh-
ké a kreativní duše. Je kouzelné pozoro-
vat, jak si nakonec poradí.

Je těžké získat si u dnešních dětí re-
spekt a uznání?

Když jsem ve skautské společnosti, děti 
jsou zvyklé, že existují určité životní 
role, které je třeba respektovat a učí 
se to od mala. Jsou to lidé jako jejich 
rodiče, prarodiče, učitelé, ale i ti skautští 
vedoucí. Je poměrně pochopitelné, 
že když vás děti budou respektovat 
a  uznávat, budete uznávat a respek-
tovat i vy je. Je důležité komunikovat 
s  nimi na stejné úrovni a nepovyšovat 

VOLNÝ ČAS PO SVÉM

Snazím se detem předávat 
urcitou vizi, kterou si pak 
aplikují po svém
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se nad ně. Samozřejmě, že přijde život-
ní období většiny lidí, kdy respekt začne 
uvadat a na scénu přijdou jiné priority 
nebo potřeba se vyjádřit, vždy se to 
dá ale vyřešit rozhovorem nebo jiným 
přístupem.

Myslíš, že dnešním dětem chybí 
vzory?

Myslím si, že v dnešní době už vzory ne-
jsou potřeba, ale že tu v nějaké podobě 
stále jsou, jen je jako vzory nevnímáme. 
Již od mala jsou pro nás vzorem naši 
rodiče, později to jsou učitelé a mo-

hou to být i naši vedoucí nebo učitelé 
různých zájmových aktivit. Myslím si, že 
je důležité mít svou hlavu a nesnažit se 
být jako někdo jiný, ale učit se formovat 
sám sebe – v tom nám mohou pomoci 
lidé v našem okolí. Vzor jako takový dle 
mého v životě není třeba.

Kde se vidíš za 10 let? Bude mít 
v  tvém životě Skaut ještě nějakou 
roli?

Za 10 let se vidím ve světě, neznámo 
kde. Doufám, že budu úspěšná se svou 
prací v uměleckém oboru a že budu 

spokojená. Skauting pro mě bude 
stále důležitý, i když nebudu v České 
republice.  Je obrovská spousta zemí 
a možností, jak se do skautského svě-
ta zapojit. Stal se pro mě celým živo-
tem a důvodem k radosti. Spousty lidí 
ze skautského světa už mi ze života 
nezmizí a jsou pro mě velmi důležití. 
Jsou to přátelé na celý život. Ne nadar-
mo se říká - ,,Jednou skautem, navždy 
skautem.“

Kateřina Hájková
foto Eliška Jonášová

Sociálně aktivizační služby pro rodi-
ny s  dětmi jsou jednou ze sociálních 
služeb, pracujících s cílovou skupinou 
rodiny s  dětmi a  těhotné ženy, jež se 
ocitly v obtížné životní situaci a kterou 
nedokáží řešit bez pomoci. Služba je 
poskytována bezplatně a na základě 
dobrovolnosti. Je samozřejmostí, že 
pracovníci o klientovi bez jeho svolení 
s nikým nemluví.  

Jednou ze sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi v Libereckém kra-
ji je Centrum Fialka, která působí na 
Semilsku. Služba je poskytována terén-
ně a ambulantně. To znamená, že pra-
covníci centra mohou přijet za klientem 
na místo, které navrhne sám, ať už 
přímo u něj doma, nebo v knihovně, 
parku či podobných místech. Zájemci 

však mohou dorazit také přímo do Cen-
tra Fialka, kde je zřízena útulná míst-
nost, poskytující klientům soukromí, 
bezpečí a anonymitu. 

Klienti se o službách Centra Fialka doz-
vídají nejčastěji na základě doporučení 
od různých institucí, sociálních pra-
covnic, škol či školek. Nemusíte však 
čekat na doporučení a můžete se na 
centrum obrátit sami. 

Situace každého příchozího klienta je 
specifická, stejně tak jsou i specifické 
těžkosti, se kterými potřebuje poradit. 
Ty je vždy důležité dobře pojmenovat, 
aby na nich bylo možné pracovat. Něk-
dy se s klienty pracuje na jedné věci, jin-
dy se situace řeší více komplexně. Vždy 
je to ale na domluvě.

Oblasti, které sociálně aktivizační 
služby s klienty nejčastěji řeší: 

finanční oblast – rodinný rozpočet, 
hospodaření s penězi, dluhy, přehled 
exekucí, komunikace s exekutory, so-
ciální dávky, potravinová a materiální 
pomoc atd. 

jednání s institucemi a doprovody – 
poskytnutí vzoru dokumentu a pora-
denství (svěření dítěte do péče, úprava 
styku s rodiči, úprava výživného, roz-
vod), pomoc s porozuměním úředního 
dokumentu a  formulářů, doprovody 
na úřady, k lékařům, na Policii, k sou-
du, odkazování a doprovody do dalších 
návazných služeb atd. 

Od práce po bydlení
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ TAM, 
KDE SI RODINY NEVYSTAČÍ SAMY
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zvyšování rodičovských kompe-
tencí – komunikace, řešení konfliktů, 
stanovování hranic a dodržování pravi-
del, zodpovědnost atd. 

výchova a vzdělávání dětí – pod pora 
rodiče jak se učit s dítětem, komunikace 
se školou a třídním učitelem, vhodné 
reakce na individuální potřeby dítěte, 
komunikace s pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou, výchovnými poradci 
atd. 

bytová oblast – hledání nového byd-
lení, pomoc s komunikací s prona jí ma-
teli, vybavení bytu, obchod s chudobou, 
azylové domy, atd. 

vztahy v rodině – komunikace, roz-
chody/rozvody rodičů – snaha o klid-
nou komunikaci ohledně dětí, nácviky 
komunikace, zvládání a předcházení 
konfliktních situací, vztahy mezi souro-
zenci atd. 

péče o zdraví – zprostředkování zdra-

votní péče, doprovody, dodržování lé-
čebného režimu, péče o kojence 

péče o domácnost, vybavení – ús-
por ná a jednoduchá péče o domácnost, 
vaření, vybavení domácnosti, potravi-
nová a materiální pomoc, materiální 
sbírka pomocí Facebooku atd. 

nezaměstnanost – doprovod na ÚP, 
sestavení životopisu, hledání zaměst-
nání na webech, oslovení zaměstnava-
tele, příprava na pohovor, nácviky atd. 

Zprvu je spolupráce se sociálně aktivi-
zační službou velmi intenzivní. Pracov-
ník se snaží rodinu poznat a zorientovat 
se v potížích, které rodina prožívá  – 
dochází k budování důvěry mezi pra-
covníkem a rodinou. Klient se s  pra-
covníkem setkává osobně zpravidla 
jednou týdně na 1,5h, někdy i častěji. 
Pracovník klienta aktivizuje – motivu-
je ho k aktivitě, ke změně, učí ho jednat 
s  úřady, nacvičuje s ním modelové si-
tuace, pomáhá mu s komunikací a dává 
podněty ke vzdělávání a výchově dětí, 
dává mu nabídky/možnosti k řešení 
situace, povzbuzuje ho…

S některými klienty pracují sociálně ak-
tivizační služby krátkodobě (pár schů-
zek), většina je v péči těchto služeb 
ně kolik měsíců. Jsou ale i případy, kdy 
spolupráce probíhá několik let. Na 
samém začátku je ale vždy to samé – 
poz nání, že potřebuji pomoc.

Anna Česáková

PŘÍBĚH PANÍ MARTINY

Paní Martina se obrátila na Fialku v citlivé rodinné záležitosti. Ve 
společné domácnosti s partnerem a synem probíhalo opakované 
domácí násilí, které se odehrávalo i za přítomnosti syna. Při posled-
ním napadení syn matku chránil, což Martinu vybudilo k vyhledání 
pomoci. Agrese partnera se stupňovala s požitím alkoholu. Centrum 
Fialka Martině poskytlo doprovod k ošetřující lékařce, na policii 
a k pracovnici sociálně-právní ochrany dětí. Následovalo navázání 
spolupráce s Intervenčním centrem, které Martině poskytlo cenné 
informace ohledně postupu při řešení situace. Problematika ro-
diny se rozšířila na hledání nového bydlení pro Martinu a syna tak, 
aby nemusel měnit ZŠ. Podařilo se prolomit komunikační bariéry 
na straně rodičů Martiny, kteří jí následně velmi pomohli. Marti-
na v průběhu času chtěla pomoci také s dluhy, o kterých částečně 
věděla, ale netušila jejich rozsah. 

Následoval proto doprovod do Občanskoprávní poradny. 
V  závěrečné části spolupráce našli pracovníci Fialky paní Martině 
nové zaměstnání, které jí poskytlo vyšší příjem a časový prostor na 
péči o syna.

CENTRUM FIALKA 
je součástí Oblastní charity Jičín. 
Fialka rodinám s dětmi pomáhá od 1. ledna 2017. 

Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou
fialka@charitajicin.cz, +420 735 747 407

CHCETE SE ZA NÁMI STAVIT?
Každé pondělí garantujeme přítomnost jedné pracovnice, 
a to 8 – 12 h a 13 – 16 h. Práce v terénu se domlouvá s klientem individuálně 
a pohybuje se mezi 7 – 19 h od pondělí do pátku.



Máte nápad do dalšího vydání zpravodaje rodiNÁM? 
Zajímalo by vás nějaké téma? Dejte nám vědět!

Pište na rodina@kraj-lbc.cz



Evropská unie


