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Zpravodaj 1/2020

Vážení čtenáři,
dostává se vám k přečtení první
zpravodaj o činnosti týmu Komunitní
sociální práce na venkově, konkrétně v
obcích mikroregionů Urbanická brázda a
Nechanicko. Činnost našeho týmu, stejně
tak, jako chod celé naší společnosti,
velmi ovlivnila opatření vlády a nouzový
stav. Nemohli jsme tak naše akce
plánovat, resp. i když jsme je
naplánovali, nemohli jsme je realizovat.
Naším cílem je podporovat komunitní
dění v obcích, organizovat setkání a
zvyšovat povědomost nejen o sociální
oblasti. Věříme, že v roce 2021 se nám
všem bude dařit lépe, nebudeme svázaní
zákazy a opatřeními, a uvidíme se na
některé z našich akcí osobně, nikoliv jen
virtuálně.
Ing. Eva Vašáková
koordinátorka projektu KSP

Památníček naší vesnice
Během měsíce října a listopadu se dostal do oběhu ve
všech obcích mikroregionů Nechanicko a Urbanická
brázda Památníček naší vesnice - kronika. O co se jedná?
"Napadlo nás, v době, kdy se nemůžeme scházet a vídat, jak
bychom si přáli, pojďme si psát. Každý, kdo dostane
„kroniku“ do rukou, zde něco zapíše a pošle dál. Předá
sousedovi, sousedce, kamarádce, příbuznému z obce nebo
její místní části. Po měsíci už to bude tak, že mu chvíli potrvá,
než přečte to, co Ti před ním zapsali" vysvětluje sociální
pracovnice Laďka Tichá.
Každý, komu se dostane do ruky, může přispět
humorným příběhem z dění obce, popsat důležité
události nebo napsat recept na svůj oblíbený pokrm.
Fotografie, koláže či dobré rady do života jsou vítány!
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Pojďte s námi včelařit!
V sobotu 11. července 2020 jsme se na chvíli
"stali včelaři", a to i přesto, že nám počasí
nepřálo. Déšť nám nevadil, protože celý
program probíhal v krásném domečku s
ukázkovými pozorovacími úly a prostorem pro
přednášky, semináře a školení. Tento
environmentální areál slouží široké laické i
odborné veřejnosti, která by se ráda dozvěděla
více o včelařské problematice. Bohužel
pokračování do Atelieru Petrlenka
do Žižkovce se neuskutečnilo, jak bylo původně
v plánu. Tomu, kdo naši akci nestihl,
doporučujeme navštívit pana Doležala v Polizích.
Určitě budete z jeho výkladu nadšeni jako my, a
také budete překvapeni, kolik ocenění již získal
se svými medy.
Sousedské

setkání

V říjnu jsme pro vás připravili sousedské setkání v Zemědělském družstvu ve Lhotě pod Libčany. Bohužel, vzhledem k vládním nařízením, jsme byli nuceni tuto aktivitu
zrušit. Ale už nyní hledáme nový termín na jaro, kdy
bychom se chtěli podívat i do Zemědělské akciové
společnosti ve Mžanech. Proto sledujte naše webové nebo
FB stránky, kde o tom budete včas informováni.

Mapování v mikroregionech
Během celého letošního roku sociální pracovnice navštěvovaly starosty a starostky obcí mikroregionů Nechanicko a
Urbanická brázda, aby zjistily, jak se jim v obci žije, co je tíží
nebo jaké mají plány do budoucna. Vše v oblasti sociální
práce. Z mapování vyšlo najevo, že občanům se v naší
oblasti žije dobře, ale všude jsou mezery, které je potřeba
řešit. Proto zkušené sociální pracovnice nabídly svou pomoc
a pro podpořené obce vytvořily Komunitní sociální plán.
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Denní stacionář pro seniory
Příprava podmínek pro zřízení Denního stacionáře pro seniory pokračuje. Jedná se o záměr
organizace Heliva, s. r. o., která má v plánu zřízení stacionáře s kapacitou 12 osob a s plným
úvazkem pro tři pečovatelky. Prostory se podařilo zajistit v obci Stěžery, kde již obecní
zastupitelstvo schválilo poskytnutí prostor v objektu CIS, na základě nájemní smlouvy. “V běhu
jsou jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Aktuálně bude zastupitelstvo kraje
jednat o zařazení společnosti do sítě sociálních služeb. Pokud se toto podaří, bude zásadním
úkolem zajistit financování stacionáře. Nezbytná bude podpora obcí, jejichž obyvatelé budou
službu využívat” upřesňuje Mgr. Marek Vlastník, Heliva s. r. o.

Nabídka sociální pomoci
nejen v době covidové
Nevíte si rady s nastalou obtížnou životní
situací? Nevíte, na co máte nárok, jak o co
požádat, kam se obrátit? Můžete se
obrátit na nás. Veškerá činnost týmu
komunitní sociální práce je pro všechny
zdarma, konzultace probíhají individuálně. Naše podpora je možná i přes email
nebo telefonicky.

Kontakty na tým komunitní
sociální práce:
Ing. Eva Vašáková, tel.: 775 783 231
Bc. Ladislava Tichá, tel.: 604 915 503
Mgr. Nela Štěpánková, tel.: 720 506 204
ksp.hradeckyvenkov@gmail.com
www.hradeckyvenkov.cz

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2021
přejí všichni z
MAS Hradecký venkov

