
 V rámci TVD p�ipravujeme 
zajímavý program pro ob�any 
všech v�kových kategorií, a	 
jsou zam�stnaní, �i nezam�st-
naní. Pokud máte chu	 se vzd�-
lávat, u�it se novým v�cem 
nebo n�co nového se dozv�d�t, 
pak si v tomto období m�že-
te den zp�íjemnit zajímavou 
akcí – p�ednáškou, ukázkovou 
hodinou kurz� �i seminá�em. 
V�tšinou se tyto akce uskute�ní 
ve vlastních prostorách jednot-
livých institucí a n�které pro-
b�hnou i na ú�adu práce. Ú�ast 
na všech akcích je stejn� jako 
vloni zcela zdarma! 
 Programu se i v letošním 
roce budou ú�astnit r�zná 
kulturní a sportovní za�ízení, 
st�ední školy, ob�anská sdru-
žení, d�m d�tí a mládeže, pe-
dagogicko-psychologická po-
radna a soukromé vzd�lávací 
� rmy. V sou�asné dob� vzniká 
pestrý program, v rámci které-
ho se m�žeme t�šit na ochut-
návky kurz� práce s PC, práce 
s PC pro seniory, ukázkové 
hodiny jazykových kurz�, dny 
otev�ených dve�í (nap�. v bu-
dov� Hasi�ského záchranného 
sboru v Rychnov� n.Kn.), ale i 
cestopisné a odborné p�ednáš-
ky, sportovní aktivity zam��ené 
na cvi�ení pro maminky s d�t-
mi, na powerjógu, ukázkové 
hodiny práce s CAD/CAM atd. 
 V rámci TVD se p�edstaví 
i Kontaktní pracovišt� Ú�adu 
práce �eské republiky v Rych-
nov� n.Kn. Pro ve�ejnost bude 

p�ipraven den otev�ených dve�í 
na Informa�n� poradenském 
st�edisku, r�zné besedy, zam�-
�ené nap�. na podnikání nebo 
informace k S-kartám, ale i 
praktické seminá�e, nap�. Ško-
la make-upu pro každou ženu, 
ukázky aranžování kv�tin apod.
 Nejdéle na konci zá�í už 
bude program TVD kompletní 
a b�hem �íjna 2012 bude k dis-
pozici na ú�adu práce, nebo 
p�ístupný na www.kr-kralove-
hradecky.cz. Informace o akti-
vitách realizovaných ve všech 
krajích �R v rámci letošních 
TVD jsou k dispozici na webo-
vých stránkách hlavního po�a-
datele (AIVD �R) http://www.
tydnyvzdelavani.cz/ Dále bude 
program zve�ejn�n na obvyk-
lých místech: na plakátovacích 
plochách, v obecních zpravo-
dajích, v tisku. 
 Sledujte tato místa pozorn�, 
a	 Vám n�co zajímavého ne-
ute�e! A v p�ípad� dotaz� nás 
neváhejte kontaktovat:

Kontaktní osoby pro KoP Ú�a-
du práce �R v Rychnov� n.Kn.:
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: 
libuse.sychrova@rk.mpsv.cz  
telefon: 950 159 322
Mgr. Na�a Martincová, e-mail: 
nadezda.martincova@rk.mpsv.
cz  telefon: 950 159 431

Všichni jste srde�n� zváni.
T�ší se na Vás pracovnice 

poradenství KoP Ú�adu prá-
ce �R v Rychnov� n.Kn.

Motto: „Vzděláváním k pestřejšímu životu.“

Dovolte, abychom Vám touto cestou nabídli ú�ast
na aktivitách již 7. ro�níku

Týdne vzd�lávání dosp�lých 2012 (dále jen TVD) v Králové-
hradeckém kraji, který se letos uskute�ní ve dnech

12. - 16. listopadu 2012.

Pohled do historie
 Kolorovaná fotogra� e p�ipomíná dávné �asy u mlýna v údolí 
Anenského potoka v 
í�kách – tzv. Bukvínek (Bockwinkel). P�-
vodn� zde byl mlýn s pilou a sklá�ská dílna. Do druhé sv�tové 
války byla v provozu též hospoda s pokojíky pro letní hosty. Po-
sledními n�meckými majiteli byla rodina Müllerova. Pozd�ji ob-
jekt sloužil jako d�tská podniková ubytovna pro školy v p�írod� a 
prázdninové pobyty. N�jakou dobu objekt chátral a asi p�ed p�ti 
lety byl kompletn� p�estav�n do dnešní podoby na hotel Anenský 
mlýn.

ZS

Domov na skalách pomáhá
lidem v tísni

 P�vodní pojmenování Domov pro ženy a matky s d�tmi v tís-
ni nahradil Domov na skalách. Nové jméno jsme p�ijali proto, že 
našimi klientkami už nemusí být pouze ženy a maminky s d�tmi, 
ale v rámci krizové pomoci nyní pomáháme i tatínk�m s d�tmi, 
p�ípadn� celým rodinám. 

 Tuto krizovou pomoc poskytujeme zpravidla na 7 dní, je to tedy 
služba, která �eší akutní situaci. Nap�íklad když se rodi�/e s d�tmi 
ocitnou náhle bez p�íst�eší a nemají nikoho, kdo by jim v dané chvíli 
mohl pomoci. Služba je i pro ty, kte�í jsou v situaci ohrožení života 
�i zdraví a nemohou svou situaci p�echodn� sami vy�ešit. Krom� 
st�echy nad hlavou m�žeme nabídnout v p�ípad� pot�eby i pomoc 
materiální (základní potraviny, hygiena, využití charitního šatníku) 
a pomoc p�i �ešení nesnadné situace klienta (pomoc p�i �ešení ná-
sledného bydlení, oporu v tíživé situaci). Toto vše lze poskytnout 
zdarma. Zájemci mohou p�ijít kdykoliv b�hem 24 hodin každý den 
v�etn� víkend� a svátk�, nemusí sd�lovat své osobní údaje.
 Krom� výše zmín�né služby poskytuje Domov na skalách také 
dlouhodob�jší ubytování v rámci azylového domu, které z�stává 
beze zm�n stále pouze pro ženy nebo maminky s d�tmi. Tato služ-
ba je zpoplatn�na. Klientky si platí za ubytování, které zahrnuje 
krom� užívání pokoj� a spole�ných prostor i platby za elekt�inu, 
vodu a plyn. Zdarma mohou využít základní sociální poradenství, 
pomoc p�i jednání s ú�ady, radu p�i pé�i o d�ti �i pomoc p�i hledání 
zam�stnání, bydlení (mohou využít i 2 po�íta��). Maminky s d�t-
mi se mohou ú�astnit pravidelných i p�íležitostných program�, ve 
kterých se mohou seznámit s r�znými názory na problematiku vý-
chovy d�ti, pé�e o domácnost, va�ení, � nan�ní gramotnost apod., 
zárove� se zde ženy mohou nau�it, pracovat na po�íta�i, a tím si 
snadn�ji nalézt práci a bydlení, vycházet s � nancemi; mají mož-
nost také vyzkoušet výtvarné, pohybové a hudební dovednosti.
Domov na skalách v lo�ském roce oslavil páté výro�í svého fun-
gování. Za tuto dobu jsme poznali mnoho osud� našich klientek, 
n�které radostn�jší, jiné i velmi smutné. Do budoucna si p�ejeme, 
aby po�et t�ch radostn�jších životních p�íb�h� stále rostl. 

Za Domov na skalách 
Lenka Kory�anská, Kate�ina Adamcová, Dagmar Jansová

Kontaktní údaje Domova na skalách:
Bc. Dagmar Jansová - vedoucí Domova, sociální pracovnice 
tel.: +420 465 321 327, +420 465 321 295 
e-mail: domov@cema-nno.cz, web: www.cema-nno.cz


