
V ŽAMBERKU SE SEŠLI NA SPOLEČNÉ CESTĚ PRO RODINY 

/Žamberk, 13. 3. 2018/

Na Společné cestě pro rodiny se v úterý 13. 3. v Žamberku setkaly tři desítky odborníků ze 
sociálních, zdravotnických i vzdělávacích organizací z města a širokého regionu i zástupci 
Pardubického kraje. Workshop s tímto názvem připravila společnost Cesta pro rodinu, která už 
dvaadvacátý rok organizuje činnosti a poskytuje  sociální, prorodinné a volnočasové služby 
pro rodiny i jednotlivce. Díky své účasti v evropském projektu O krok dál zacílila nyní svoji práci 
hlouběji na hodnoty rodiny a funkční rodinný systém, a to ve všech svých poskytovaných 
službách – Rodinném centru, Macešce – péči o předškolní děti, Domu na půl cesty, Azylovém 
domu a v Krizové pomoci.

 
„Jsme přesvědčení, že funkční rodina je jedinečným a nenahraditelným zdrojem základních 
potřeb a jistot každého člověka a s touto hodnotou pracujeme ve všech svých činnostech,“ 
uvedla ředitelka Dana Hubálková, která poděkovala za spolupráci a podporu městu, kraji  
a dalším organizacím. Společně s vedoucími jednotlivých služeb Cesty pro rodinu představila 
změny a vyjádřila podněty ke spolupráci. „Chtěli jsme inspirovat ostatní a také se sami nechat 
inspirovat v rozvoji služeb, které se dotýkají práce s rodinami i jejími jednotlivými členy napříč 
generacemi. Cílem bylo také společně hledat, kde bychom mohli naši spolupráci ještě 
rozvinout a být si prospěšní. Tento účel setkání splnilo, se všemi podněty budeme pracovat  
a velmi si vážíme, že hosté naše pozvání přijali,“ uvedla Dana Hubálková.

 
Projekt O krok dál, který v posledním roce přinesl do dnes už „dospělé“ organizace důležité 
změny, vedl expert Jiří Ježek, který zdůraznil hodnoty, které jsou podstatným vodítkem pro 
další činnost Cesty pro rodinu: „Zázemí, vztahy, kořeny, opora, závazek a předávání je něco, 
co všichni máme v sobě. Jsou to kategorie, bez kterých se lidská bytost neobejde, ať už si 
je uvědomuje, či nikoliv. Buď je získá, nebo je pak v životě hledá, pátrá po kořenech, rozvíjí 
vztahy. To je celoživotní proces. Cesta pro rodinu ve všech svých činnostech ty to hodnoty 
posiluje.“

 
Radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu, za uspořádání tohoto 
setkání poděkoval: „Skláním se před Vámi, co vše děláte, a jak to máte nastavené do budoucna. 
Není totiž zcela běžné diskutovat nad tématem rodina. A přitom je to tak důležité. Vždyť vše, 
co se děje v jakékoliv oblasti našeho života, má dopad na rodinu. A mně nepřekvapuje, že to 
udělala právě Cesta pro rodinu, která je svými aktivitami známá v celém Pardubickém kraji. 
Ušli jste obrovský kus cesty v nastavení různých služeb pro podporu rodin, od těch funkčních až 
po rodinu v krizi. A co je důležité: stala se z vás organizace, která funguje velmi profesionálně 
a jde do podstaty.“ Pavel Šotola informoval, že se jeho odboru podařilo získat prostředky na 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a na podporu ohroženým rodinám.
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Přítomná ředitelka Sítě pro rodinu Rut Kolínská se zájmem vyslechla všechna vystoupení, 
včetně vystoupení koordinátora pro rodinnou politiku Pardubického kraje Františka Moudra  
a ubezpečila: „Síť rodinných center vám je stále oporou a doufám, že budeme spolupracovat 
a že budou vznikat i nová centra.“

 
Starosta Žamberku Jiří Dytrt, který rovněž převzal záštitu, poděkoval za spolupráci a vyjádřil 
další podporu města, které ročně přispívá na činnost Cesty pro rodinu. Přislíbil napomoci 
potřebě těsnější spolupráce organizace se školami, podporu dalšího rozvoj Klubu bez klíče, 
který ročně navštěvuje na 300 dětí. Město také vnímá potřebu Cesty pro rodinu v oblasti 
následných sociálních služeb pro klienty, kteří opouštějí Azylový dům či Dům na půl cesty  
a potřebují další podporu.
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