
Nabízejí pomoc i dobrou radu
Žamberk – Oběti domácího
násilí, rodiny, které z růz-
ných příčin přišly o střechu
nad hlavou, ti všichni i mno-
zí další mohou hledat pomoc
v Domově na skalách. Zaří-
zení, jež provozuje občanské
sdružení Cema, nabízí dvě po-
bytové sociální služby: krizo-
vou pomoc a azylový dům.

„Původní pojmenování Do-
mov pro ženy a matky s dětmi
v tísni nahradil název Domov
na skalách. Nové jméno jsme
přijali proto, že našimi kli-
entkami už nemusí být pouze
ženy a maminky s dětmi, ale v
rámci krizové pomoci nyní
pomáháme i tatínkům s dět-
mi, případně celým rodinám,“
vysvětluje vedoucí domova
Dagmar Jansová.

Lidé v krizi mají
dveře otevřené
Krizová pomoc řeší akutní si-
tuace, trvá zpravidla sedm
dní. Co je akutní situace, vy-
světluje Dagmar Jansová:
„Například když se rodič nebo
rodiče s dětmi ocitnou náhle

bez přístřeší a nemají nikoho,
kdo by jim v dané chvíli mohl
pomoci. Služba je i pro ty, kte-
ří jsou v situaci ohrožení ži-
vota či zdraví a nemohou svou
situaci přechodně sami vyře-
šit.“ Kromě střechy nad hla-
vou získají klienti v případě
potřeby i pomoc materiální,
tedy základní potraviny, hy-
gienické potřeby, možnost
využití charitního šatníku, a
také pomoc při řešení ne-
snadné situace. To vše zdar-
ma. Lidé v takové situaci mají
do domova dveře otevřené
čtyřiadvacet hodin, každý
den, nemusí ani sdělovat své
osobní údaje.

Přejí si radostnější
životní příběhy
Jinou cílovou skupinu má
azylový dům. „Umožňuje
dlouhodobější ubytování, i na
několik měsíců, a to pouze pro
ženy nebo maminky s dětmi.
Tato služba je zpoplatněna.
Zdarma mohou využít zá-
kladní sociální poradenství,
pomoc při jednání s úřady, ra-

du při péči o děti či pomoc při
hledání zaměstnání nebo
bydlení,“ říká o službě Dag-
mar Jansová.

Maminky s dětmi se mohou
navíc účastnit pravidelných i
příležitostných programů, ve
kterých se mohou seznámit s
různými názory na proble-
matiku výchovy dětí, péče o
domácnost, vaření, finanční
gramotnost a podobně, záro-
veň se zde ženy mohou naučit
pracovat na počítači, vychá-

zet s financemi; mají také
možnost vyzkoušet výtvarné,
pohybové a hudební doved-
nosti.

„Domov na skalách v loň-
ském roce oslavil šesté výročí.
Za tu dobu jsme poznali mno-
ho osudů našich klientek, ně-
které radostnější, jiné i velmi
smutné. Do budoucna si pře-
jeme, aby počet těch radost-
nějších životních příběhů stá-
le rostl,“ dodává Dagmar Jan-
sová. (rz, miš)

Vykázali už devět násilníků
Některou ze služeb Domova na
skalách mohou využívat například
oběti domácího násilí. Policejní
mluvčí Lenky Vilímkové jsme se
zeptali, kolik případů už letos poli-
cie v okrese řešila a jak se při nich
postupuje:
„Od začátku letošního roku jsme
vyjížděli celkem k padesáti devíti
případům se znaky domácího ná-
silí, z toho v devíti případech jsme
osoby ze společného obydlí vyká-
zali. Vykázání ze společného obydlí

trvá deset dnů. Tuto dobu nelze
zkrátit, a to ani se souhlasem
ohrožené osoby. V letošním roce
jsme vykázali muže, ale v minulosti
jsme vykazovali i ženy. Podáním
návrhu ohrožené osoby může soud
předběžným opatřením vykázání
prodloužit, a to i opakovaně.
Ohrožené osobě jsou poskytnuty
informace o možnosti využití psy-
chologických, sociálních nebo ji-
ných služeb v oblasti pomoci obě-
tem násilí.“

Nebojte se nás oslovit.
Jsme připraveny vám pomoci
Žamberk –
Několik
otázek jsme
položili ve-
doucí Do-
mova na
skalách
Dagmar
Jansové.

Domov na skalách je otevřen
zájemcům z nejbližšího okolí,
tak i ze vzdálenějších lokalit.
Odkud nejčastěji k vám klienti
přicházejí?

Nejčastěji vyhledají naši
pomoc maminky s dětmi, a to
z Pardubického kraje a
Rychnovska. Výjimečně z ce-
lé České republiky. Nejčastěji
o naší službě vědí od sociál-
ních pracovnic na městských
úřadech ve svém bydlišti ne-
bo od policie. Některé ma-
minky si nás najdou na in-
ternetu nebo se o nás do-
slechnou od známých.
V čem vidíte největší zásluhu
Domova na skalách?

V tom, že máme nepřetrži-

tý provoz a rodiče s dětmi,
kteří se ocitnou na ulici, mo-
hou přijít kdykoli. Také v
tom, že máme kvalifikovaný
a zkušený personál, který
dokáže podpořit dospělé i dě-
ti v těžké životní situaci a
současně rozezná, kdyby
chtěl někdo naši službu zne-
užívat.
Stává se to?

Není to časté, ale někdo si
plete azylový dům s ubytov-
nou nebo krizovou pomoc s
možností přespat zdarma.
Obě naše služby mají za cíl
pomáhat osobám, které jsou
v bezvýchodné situaci a po-
třebují kromě ubytování dal-
ší pomoc. Snahu zneužít naše
služby pracovnice velmi brzy
rozeznají a toho, kdo se snaží
o zneužití, neubytují.
Chtěla byste něco vzkázat že-
nám, které se chystají služby
Domova na skalách využít?

Rozhodně se nebojte nás
oslovit. Jsme připraveny
vám pomoci. Pokud by vám
přeci jen naše služby nevy-
hovovaly, můžete je kdykoli
ukončit. (rz, miš)

ŠKOLA PŘEDSTAVILA OJEDINĚLÝ GEOPARK

ČTYŘIAČTYŘICET DRUHŮ HORNIN tvoří ojedinělý geopark v zahradě ZŠ Habrmanova v České Třebové, který byl včera otevřen.
Při výuce přírodopisu ho budou využívat českotřebovské školy. K vidění je v něm několik rarit, například slepenec nebo vzorek zka-
menělého kmene pravěkého stromu, ale i sedmitunový žulový balvan. Geopark vznikl v rámci projektu Škola hrou v kraji Komenského
vyhlášeného Regionem Orlicko – Třebovsko. Foto: Václav Koníček

První počin nadace: zmodernizuje vybavení interny
Pardubice, Ústí n. O. – Or-
lickoústecké nemocnici bude
pomáhat nově založený Na-
dační fond S námi je tu lépe!
Podporovat bude projekty,
které povedou ke zvýšení kva-
lity a bezpečnosti poskytova-
né péče, zlepší prostředí pro
pacienty.

V Jablonném nad Orlicí byl
představen první konkrétní
projekt nadačního fondu.
Předseda správní rady fondu a
ředitel firmy Isolit-Bravo Kvi-
do Štěpánek předal hejtma-
novi Pardubického kraje
MartinuNetolickému,kterýje
čestným předsedou fondu, šek
na 500 tisíc korun (na snímku
z archivu Pardubického kra-
je). Peníze získá oddělení in-

terny Orlickoústecké nemoc-
nice na modernizaci vybave-
ní. „Oceňuji mimořádný pří-
spěvek společnosti Isolit-
Bravo, který může být vzorem
pro ostatní podnikatele, ale i
obce a města v regionu. Je to
jasný důkaz toho, že si majite-
lé uvědomují, že zdraví je jed-
no a všichni neseme zodpo-
vědnost za poskytování zdra-

votní péče,“ vyzdvihl krok fir-
my z Jablonného nad Orlicí
Martin Netolický. „Vznik na-
dačního fondu podporuji od
jeho počátku. V západních ze-
mích je to naprosto běžný způ-
sob příspěvku na vybavení
nemocnic. Nejsou to peníze
pouze na běžnou obnovu ma-
jetku, ale prostředky, které
jsou určené na vybavení, jež
by si za normálních okolností
nemohla nemocnice vůbec do-
volit,“ vysvětlil hejtman a
uzavřel: „Budu prosazovat,
aby obdobné fondy fungovaly
i v jiných zdravotnických za-
řízeních.Ostatnětutověcjsem
už opakovaně žádal na společ-
ných poradách s řediteli or-
ganizací.“

Nadační fond byl založen v
únoru letošního roku, navázal
na úspěšně realizovaný pro-
jekt „Akce laparoskop 2012“,
během nějž se podařilo vybrat
bezmála 1,8 milionu korun a za
vybrané peníze pořídit ne-
mocnici novou laparoskopic-
kou věž. V novém nadačním
fondu, který znovu oslovuje
města, obce, firmy i jednotlivé
dárce s prosbou o příspěvek,
předkládají projekty primáři
nemocnice. Vítězné vybírá
správní rada. Záštitu nad pro-
jektem převzali hejtman Mar-
tin Netolický, lanškrounský
kněz Zbigniew Czendlik a sta-
rosta Ústí nad Orlicí Petr Há-
jek, kteří tvoří čestný výbor
nadačního fondu. (tz, zr)

Čtěte zítra v Orlickém deníku:
Také na řadě míst Orlickoústecka se připojí k akci Noc kostelů.

Krátce

Červený kříž poslal na konto Ligy proti
rakovině pětačtyřicet tisíc korun
Ústín.O.- Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Or-
licí spočítal, kolik vynesl „Květinový den“. Veřejnou sbírku or-
ganizoval ve městech Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Le-
tohrad, Žamberk a obci Dolní Čermná. Během Českého dne pro-
ti rakovině bylo ve zmíněných místech prodejem květinky mě-
síčku lékařského vybráno celkem 45 586 korun, které byly ode-
slány na konto Ligy proti rakovině. „Všem občanům, kteří při-
spěli zakoupením květinky, oblastní spolek Červeného kříže
v Ústí nad Orlicí děkuje,“ uvedl ředitel úřadu Jiří Preclík. (daf)
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