1. blok 10.00 – 11.30
Sdružení pro integraci a migraci – Kateřina Dederová
Na besedu přijde paní Vesna Peulić, uprchlice z Bosny, která k nám přišla společně s
rodinou v 90. letech z válkou rozvrácené Jugoslávie ze Sarajeva
1. blok 10.00 – 11.30
Počátek Sdružení pro integraci a migraci spadá do roku 1992, kdy do České republiky
zamířily tisíce uprchlíků z válečné Jugoslávie. Ve stejném roce byl v Praze otevřen Úřad
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Představitelka tohoto úřadu se obrátila
na Československý helsinský výbor s žádostí o spolupráci. V říjnu roku 1993 se za podpory
Kanadského velvyslanectví podařilo oficiálně otevřít Poradnu pro uprchlíky Českého
helsinského výboru. Psycholožka a bývalá mluvčí Charty Dana Němcová spolu s Annou
Grušovou založily Poradnu pro uprchlíky a společně s právničkou začaly objíždět vznikající
humanitární střediska.
Na práci s uprchlíky z bývalé Jugoslávie navázala práce s uprchlíky z dalších částí světa.
V roce 1998 vzniklo občanské sdružení Centrum pro otázky migrace, které se zaměřovalo
na problematiku migrace a integrace cizinců do české společnosti. Koncem roku 2002 se
Poradna pro uprchlíky osamostatnila od Českého Helsinského výboru a od 1. 1. 2003 působila
jako samostatné občanské sdružení.
K další velké změně došlo v roce 2008, kdy se Poradna pro uprchlíky (PPU) sloučila
s Centrem pro otázky migrace (COM) a po uskutečněném sloučení přijala i nový název,
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI).
Aktuální téma dneška zajímá asi každého. Napadá vás mnoho otázek? Přijďte se zeptat.

Židovská komunita v Čechách.
1. blok 10.00 – 11.30
ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V ČECHÁCH – ŽIDOVSKÉ MUZEUM – Zuzana Pavlovská
Židé žili v našich zemích již v době vzniku českého státu za prvních Přemyslovců. Pražské
Židovské muzeum, založené již před 110 lety, mapuje vnitřní život židovské komunity i jejich
mnohostranný vztah s okolní společností od raného středověku až po dnešní dobu.
Chcete slyšet o historii Židů u nás? Seznámit se s jejich zvyky a tradicemi? Zjistit, co
znamená, když je něco košer nebo co nesmějí Židé dělat v sobotu?

Sociálně znevýhodněné děti a příběh filantropa Tomáše Slavaty – Tomáš Slavata
1. blok 10.00 – 11.30
Životní cesta tohoto pětatřicetiletého sportovce a patrona dětí začala nezvykle – na ulici
a v problémové rodině, kde alkohol, drogy a prostituce byly běžné. Z průšvihů jej ale
zázračně vyvedl sport a motivace pozitivně vyniknout. Ve svých 21 letech pak navzdory
úředním překážkám získal do vlastní péče své dva malé synovce, kteří se ocitli v dětském
domově, a přes deset let je vychovával ve společné domácnosti. Od roku 2014 má také
v péči Dominika z dětského domova Vysoká Pec.
Třebaže se naplno věnoval svým synovcům a docházel do zaměstnání, dokázal se současně
vypracovat v kvalitního sportovce (terénní triatlon Xterra). Mimo jiné vybojoval v roce 2009
13. místo v kategorii do 30 let na světovém šampionátu Xterra na Havaji a celkové 5. místo
v poháru terénního triatlonu Xterra. Letos se také účastnil slavného závodu IRONMAN
v Jižní Africe.
Pomáhá dětem, které potřebují jeho pomoc. Organizuje např. Triatlonovou Tour – sérii
triatlonových závodů pro děti od 7 do 18 let, založil atletický oddíl v Řepích. Spolu s hercem
Rostislavem Novákem vytvořil projekt La Putyka – inspirace dětem, kde hraje divadlo
pro děti z dětských domovů.
Mezinárodní olympijský výbor mu v roce 2011 udělil cenu s názvem Sport a společenská
odpovědnost. Je nejmladším nositelem tohoto ocenění na světě. Zařadil se tak po bok
hokejisty Jaromíra Jágra, jehož o rok dříve MOV ocenil jako vzor pro mládež.

Jaroslav Pechar – farář Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku
1. blok 10.00 – 11.30
1. životní příběh („z pionýra jogín, z jogína jehovista, z jehovisty evangelický farář“)
2. práce faráře („doprovázení od kolébky do rakve a ještě trochu dřív a ještě trochu později –
co vlastně dělá evangelický farář“)
Farář Jaroslav Pechar po vystudování Evangelické teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze kázal 11 let ve Strmilově,
odkud se v roce 2009 přestěhoval do Prahy.
V současnosti slouží v kostele Českobratrské církve
evangelické v Praze a je členem Celocírkevního odboru
mládeže ČCE

Česká alzheimerovská společnost, o. p. s.
1. blok 10.00 – 11.30
ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST na pomoc občanům postiženým demencí –
p. Eva Jarolímová
Společnost vznikla v roce 1997, nejprve sdružovala hlavně profesionály, kteří se zabývali
touto problematikou. Postupně se součástí společnosti stali i rodinní příslušníci a pečovatelé.
Alzheimerova nemoc (AN) narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních
funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně
k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.
AN poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala
za nemoc vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů
obyvatel Evropy.
Jak se nemoc projevuje, můžeme nějak pomoci i my?

Bílý kruh bezpečí - oběti trestných činů.
1. blok 10.00 – 11.30
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ - p. Markéta Vitoušová
Častou reakcí obětí na trestný čin je otázka "Proč právě já ?", která vyústí v pocity lítosti,
sebeobviňování a v pocit opuštěnosti. Bílý kruh bezpečí se snaží pomáhat obětem i svědkům
vyrovnat se s jejich traumatizujícími zážitky. Experti jim poskytují odbornou a diskrétní
pomoc v oblasti právní, psychologické i sociální.

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. - PaedDr. Terezie
Kochová
1. blok 10.00 – 11.30
Tato organizace je svépomocným sdružením a neposkytuje sociální služby. Činnost asociace
se zaměřuje zejména na sdružování a podporu rodin s dětmi se zrakovým postižením a také
podporu rodin s dětmi v integrovaném vzdělávání. Další důležitou činností asociace je
půjčování haptických knížek, učebnic a dalších pomůcek.
Asociace se zaměřuje zejména na:
sdružování a podporu rodin s dětmi se zrakovým postižením,

podporu rodin s dětmi v integrovaném vzdělávání, pořádání setkání pro rodiny a pedagogy
dětí se zrakovým postižením v integrovaném vzdělávání,
podporu tvorby hmatově ilustrovaných dětských knih, pořádání seminářů
pro autory, spolupořádání soutěží tvůrců hmatových knih,
vedení knihovny hmatově ilustrovaných knih pro nevidomé zájemce z celé ČR,
půjčování učebnic a dalších pomůcek,
vydávání Zpravodaje Asociace s aktuálními školskými, sociálně právními, kulturními,
sportovními aj. informacemi.
Zítra, příští měsíc či někdy později potkáte muže nebo ženu s bílou holí na ulici, nádraží,
v restauraci, při společenských příležitostech. Možná byste chtěli pomoci, ale nevíte, jak to
udělat.

FOSA, o. p. s. - organizace na pomoc lidem s mentálním postižením.
1. blok 10.00 – 11.30
FOSA – lektor + klient
Posláním společnosti Fosa je usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním zejména
v důsledku zdravotního postižení do společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich
soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto
znevýhodnění.
Své poslání naplňuje prostřednictvím této činnosti:
sociální služba „Podporované zaměstnávání FORMIKA“,
sociální služba „Podpora samostatnosti Osa“,
sociální služba „Osobní asistence Osa“,
„Dobrovolnický program společnosti Fosa“,
„Vzdělávací program společnosti Fosa“.
Přemýšleli jste někdy, jak se žije lidem s mentálním postižením? S jakými problémy se
potýkají? V jakých profesích mohou pracovat? Jak jim můžeme pomoci?

Kampaň „Když to nechce, tak to nechce“
1. blok 10.00 – 11.30
Případům znásilnění má pomoci předcházet nová kampaň s názvem „Když to nechce, tak to
nechce.“ Jejím cílem je upozornit na nepřijatelnost násilného chování. Roční projekt pořádá
spolek Konsent. Zahájí ho 25. listopadu, na který připadá mezinárodní den boje proti násilí
na ženách. V Česku se denně ohlásí jedno až dvě znásilnění.
"Kampaně dosud vysvětlovaly ženám, co mají dělat, aby je někdo neznásilnil. Je na čase začít
vzdělávat a vychovávat chlapce a muže k tomu, aby k takovému jednání nedocházelo," řekla
jedna z pořadatelek a spoluautorek kampaně Johanna Nejedlová. Podle ní panuje kolem
znásilnění řada mýtů. Většinou si třeba lidé myslí, že se znásilnění odehraje někde
po přepadení v parku či na ulici. Přitom většina pachatelů jsou partneři či blízcí a známí.
Podle odhadů znásilnění partnerem ohlásí jen tři procenta obětí.
Na webu kdyztonechce.cz organizátoři chtějí představit komiks se sedmi mýty o znásilnění.
Na stránkách bude i diskuse.
Víc než tři pětiny dospělých v Česku si podle loňského průzkumu agentury Focus
pro organizaci Amnesty International myslí, že si za znásilnění v jistých případech mohou
ženy částečně samy. Například 37 procent lidí je přesvědčeno o tom, že žena neřekla muži
jasné ne. Stejný podíl odpovídajících míní, že oběť přispěla ke znásilnění sexy a vyzývavým
oblečení. Celkem 45 procent dotázaných řeklo, že žena má za znásilnění spoluzodpovědnost,
když se chovala koketně. Podle 43 procent nese část viny, když byla opilá. Podle 35 procent
je oběť spoluzodpovědná kvůli tomu, že šla bez doprovodu nebezpečným místem.
Do průzkumu se zapojilo 1040 lidí nad 18 let.
Podle členů spolku je nejdůležitější prevence, která je zaměřena na možné útočníky a vyvrátí
zažité předsudky. Je nutné ale také povzbudit oběti, aby se za útok neobviňovaly a ohlásily
ho.
Pevnost - České centrum znakového jazyka.
1. blok 10.00 – 11.30
PEVNOST – ČESKÉ CENTRUM ZNAKOVÉHO JAZYKA
Centrum Pevnost pomáhá neslyšícím. Zaměřuje se zejména na komunikaci s nimi - pořádá
kurzy českého znakového jazyka, překládá z češtiny do českého znakového jazyka, provádí
odborné jazykové supervize. Pomáhá tak všem slyšícím otevřít dveře do světa Neslyšících.
Zajímá vás, jak vypadá odborná pomoc neslyšícím lidem? Jaká jsou specifika komunikace
s nimi? Chcete se dozvědět něco o znakovém jazyce?

Fórum 50% - podpora vyrovnaného zastoupení mužů a žen v politice a rozhodovacích
pozicích.
1. blok 10.00 – 11.30
Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů
v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace, jejich
zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 %.
Organizace se snaží, aby rozhodovací procesy byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní
zkušenosti nejen mužů, ale i žen.




za dobu existence organizace realizovala přes 40 projektů
zaměřuje se především na prosazování systémových změn
mezi další aktivity patří kampaně na podporu političek a vzdělávací programy

Fórum 50 % je nadstranická organizace, zároveň se ale hlásí k určitým etickým principům,
jejichž dodržování považuje za zásadní. Podporuje otevřenou multikulturní společnost
a odmítá projevy netolerance, především rasismu, xenofobie a homofobie.
Organizace je součástí sítě Hate Free Culture, která usiluje o život bez násilí a nenávisti.
http://padesatprocent.cz/cz/o-nas/kdo-jsme

Zdeněk Rybák, tlumočník a překladatel se zrakovým postižením
1. blok 10.00 – 11.30
„Nevidomým snadno a rychle – 10 kroků, jak se tvářit, že vidím, i když nevidím ☺
…aneb odlehčená beseda o každodenním životě se zrakovým postižením spojená
s praktickými ukázkami různých kompenzačních pomůcek.“
Podle statistických údajů žije v České republice přibližně 100 000 osob se zrakovým
postižením, z toho 10 000 tvoří lidé těžce zrakově postižení. Tito lidé nevidí vůbec nic nebo
jen velmi málo (světlo – tma, barvy).
Jak žijí zrakově postižení lidé? S jakými problémy se musí potýkat? Jak jim můžeme pomoci?

2. blok 12.00 – 13.30
Sedmibarevno z.ú.
2. blok 12.00 – 13.30
Pobytová sociální služba pro dospělé ženy s mentálním postižením
konzultantka Bc. Dita Vojířová
pro osm dospělých žen s mentálním postižením
celoroční pobytová služba
dům v klidné čtvrti Prahy 5
běžný způsob života
profesionální podpora 24 hodin
máme rádi dobrovolníky
aktivní spolupráce s návaznými službami
Zajímá vás alternativní organizace, která se snaží pomáhat se začleňováním lidí se
znevýhodněním do společnosti? Chcete vědět více o tom, jaké problémy musí ženy
s mentálním postižením překonávat? Jak my můžeme pomoci?

Pět P – KOMPAS – pomoc dětem v těžkých životních situacích
2. blok 12.00 – 13.30
PĚT P – KOMPAS – POMOC DĚTEM V TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Program KOMPAS je sociálně-preventivní dobrovolnický program pro děti v Praze. Základní
myšlenkou programu je poskytnout širší skupině znevýhodněných dětí a mládeži hodnotné
trávení volného času, dobrovolníkům pak možnost vedení skupiny.
Program Pět P je preventivní volnočasový program pro děti postavený na principu
dobrovolného vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Jeden dospělý dobrovolník
se pravidelně jednou týdně věnuje jednomu dítěti ve věku od 6 do 15 let, které jeho pomoc
potřebuje. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky
obrovským přínosem v oblastech osobního rozvoje a mezilidských vztahů. V ČR funguje
od roku 1996 a v současné době má střediska ve 22 městech po celé republice.
Chcete se dozvědět, jak program pomáhá dětem, které se ocitly v těžké životní situaci? Které
např. pochází z neúplných rodin nebo rodičům byly odebrány, mají postižené sourozence

nebo rodiče, prošly si šikanou či jsou původem z etnických menšin? Jaké to je být
dobrovolníkem? Jak se můžete zapojit i Vy?

Sport na vozíku
2. blok 12.00 – 13.30
SKV – SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ – organizace pomáhající handicapovaným
osobám.
Hlavním posláním SKV Praha je vytváření podmínek tělesně handicapovaným ke sportovní
činnosti. Organizace je otevřena zájemcům o sport na všech úrovních - od rekreační
po vrcholovou. K dispozici jsou následující oddíly: outdoor, stolní tenis, lyže, florbal,
potápění, tanec, orientační závod.
Víte, jak vypadají sportovní aktivity lidí na vozíku? Jak mají uzpůsobeny sportovní pomůcky?
Jak správně asistovat lidem na vozíku? Jak se můžete stát asistentem? Jak můžete SKV
podpořit?

Okamžik – společnost pro pomoc nejen nevidomým. Beseda a workshop na téma
zrakové postižení.
2. blok 12.00 – 13.30
OKAMŽIK – SDRUŽENÍ PRO PODPORU NEJEN NEVIDOMÝCH – p. Jana Vondráčková
Posláním spolku Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým
postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb,
dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit. Spolek také mimo jiné provozuje stránky
www.nevidomimezinami.cz
Zajímá vás, jak vypadá odborná pomoc lidem se zrakovým postižením? Jaké překážky musí
překonat, aby dosáhli co největší samostatnosti a nezávislosti, aby se i přes nelehkou situaci
mohli věnovat svým zájmům a koníčkům či být úspěšní v zaměstnání? Můžete jim i vy nějak
pomoci?

Příběh romského policisty z České republiky, který emigroval do Velké Británie, stal se
nositelem Řádu Britského impéria – Petr Torák
2. blok 12.00 – 13.30
Petr Torák vystudoval právní akademii v Liberci. Z Česka odešel v roce 1999, kdy jej
v obchodním centru napadla skupinka skinheadů. Ve Velké Británii začínal s prací na poli
a v továrně, pak působil na radnici.
Od roku 2006 pracuje ve městě Peterborough jako policista, věnuje se
práci s menšinami a s přistěhovaleckými komunitami. V roce 2013
spoluzaložil policejní asociaci GRTPA (Gypsy Roma Traveller Police
Association), která má za cíl podporovat policisty z řad Romů
a Travellerů.
Petr Torák získal v roce 2015 čestný titul „člena“ Řádu Britského
impéria, za jméno si tedy může přidávat titul MBE. Torák se stal
prvním českým Romem, kterému britská monarchie prestižní
vyznamenání propůjčila. Členem Řádu Britského impéria je například
Martin Hilský, překladatel děl Williama Shakespeara. Ocenění
ve vyšší třídě převzala z Čechů třeba architektka Eva Jiřičná nebo
dirigenti Jiří Bělohlávek a Libor Pešek.
„Pevně doufám, že česká společnost si uvědomí, že pokud je Romům dána šance se uplatnit,
tak ji většina Romů využije a bude velkým přínosem pro celou společnost. Většinová
společnost musí přestat "sáčkovat" Romy a soudit je podle několika individuí, které páchají
kriminalitu nebo nežijí podle daných společenských norem. Já osobně znám v ČR spoustu
vzdělaných a schopných Romů, kteří pracují ve státní sféře nebo podnikají, ale kvůli
předsudkům společnosti se tito lidé veřejné neidentifikují jako Romové,“ řekl Torák serveru
Romea.cz.
Pan Torák se bohužel nemůže v daném termínu z Velké Británie uvolnit, beseda bude
formou VIDEOKONFERENCE.

Karim z firmy Pragulic - sociální podnik, který
zaměstnává lidi bez domova jako turistické průvodce.
2. blok 12.00 – 13.30
„Padlý anděl. Travesti démon. Bývalý prostitut, kluk z ulice a zasloužilý bezdomovec. Když
jdete s Karimem večerní Prahou, lidé se otáčejí. Má namalované oči, umělé řasy, ženská
gesta, vyražené zuby, ale mluví jako chlap. Stal se výraznou tváří pražské agentury Pragulic,
která zaměstnává lidi z ulice jako průvodce po jejích nepsaných zákonech. Prozradí, kde se dá
přespat, co kde čajznout, kde se zdarma najíst a napít a kde prodat vlastní tělo.“
http://www.metro.cz/
Firmu Pragulic založili T. Jurečková, O. Klügl a K. Chalupková v roce 2012. Dnes má osm
zaměstnanců a rozšiřuje se i na jiná města. Nabízí například zážitkový program „24 hodin
bez domova“, kde si můžete vyzkoušet život v ulicích na vlastní kůži.

Asistence o. p. s. - život s fyzickým handicapem.
2. blok 12.00 – 13.30
ASISTENCE o.p.s. – ŽIVOT S FYZICKÝM HANDICAPEM
Obecně prospěšná společnost Asistence pomáhá žít aktivním životem lidem s fyzickým
postižením, kteří potřebují pomoc druhých lidí. Snaží se je zapojovat do společnosti
v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu apod.
Zajímá vás, jak vypadá odborná pomoc lidem s fyzickým handicapem? Jaké překážky musí
překonat, aby dosáhli co největší samostatnosti a nezávislosti, aby se i přes nelehkou situaci
mohli věnovat svým zájmům a koníčkům či být úspěšní v zaměstnání? Můžete jim i vy nějak
pomoci?

Černí koně – podpora sportu pro handicapované, výroba handbiků
2. blok 12.00 – 13.30

Nepatříme mezi ty organizace, které se smíří se současným stavem a čekají na milodary. My
jsme těmi blázny, kteří si myslí, že změní svět. Sice jsou naší prioritní cílovou skupinou
handicapovaní, ale rádi se setkáváme s dětmi a s veřejností. Organizujeme největší edukativní
turné.
V dresu Černých koní potkáte nejen handicapované, ale i rodiny s dětmi, cykloturisty, hobby
závodníky, prostě lidi, kterým se naše integrační myšlenka líbí. Celkově tvoříme skvělou
partu, do které se můžeš přidat i ty.
Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.

Lucius Annaeus Seneca

Co chceme?
Zbourat bariéry, narušit zeď hloupých předsudků, fám a tabu o handicapu.

Pevnost - České centrum znakového jazyka. Workshop – minikurz znakového jazyka.
2. blok 12.00 – 13.30
PEVNOST – ČESKÉ CENTRUM ZNAKOVÉHO JAZYKA
Centrum Pevnost pomáhá neslyšícím. Zaměřuje se zejména na komunikaci s nimi - pořádá
kurzy českého znakového jazyka, překládá z češtiny do českého znakového jazyka, provádí
odborné jazykové supervize. Pomáhá tak všem slyšícím otevřít dveře do světa Neslyšících.
Zajímá vás, jak vypadá odborná pomoc neslyšícím lidem? Jaká jsou specifika komunikace
s nimi? Dozvědět se něco o znakovém jazyce?

Patrik Procházka – držet se svých snů, bezpodmínečně
2. blok 12.00 – 13.30
„Patrik Procházka, psycholog, poradce a motivační řečník, je extrémní inspirací lidem okolo
sebe. Ve svém životě je vděčný za vše. Uvědomuje si, že vozík z něj neučinil postiženého, ale
naopak výjimečného člověka. Chce lidem ukázat jejich neomezený potenciál.“ TED talk,
2016 http://www.drzsesvychsnu.cz/
V dětství prodělal dětskou obrnu, která ho upoutala na invalidní vozík. Přesto se rozhodl
nevzdat se, vystudoval Gymnázium Open Gate, dokončil svá bakalářská studia v oboru
psychologie a byznysu na Lynn University v Boca Ratonu na Floridě.
Jeho snem je rozšířit poznání o existenci neomezených možností každého z nás.
Jeho příběh a životní filozofie dává naději ostatním rodičům i dětem, že i znevýhodnění lidé
mohou prožít svůj sen. Stačí se ho jen držet. Bezpodmínečně.
SANANIM – drogy a pomoc drogově závislým
2. blok 12.00 – 13.30
Vystupující: Mgr. David Pešek (vedoucí KC), Mgr. Eva Nezdarová (práce v KC a
Terapeutické komunitě Němčice)
Anotace:
Ve společném povídání se můžeme ubírat jedním z těchto směrů: Představení sítě služeb
pro uživatele drog, kterou poskytuje organizace SANANIM (jedna z nejstarších neziskovek
věnujících se drogovým závislostem). Káčko – Kontaktní centrum – služba snižující rizika
drogové závislosti pro společnost a pro mnohé poslední útočiště.
Možnost debaty nad konkrétními dotazy kolem drog a závislosti. Závislost jako reakce
na vnitřní bolest duše. Občanská společnost, participativní demokracie, práce v komunitě.
Práce jako pomoc druhým a soucit jako pracovní nástroj.
SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí
v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc
v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.
Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se
nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je
v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní
na vytváření protidrogové politiky.
http://www.sananim.cz/o-nas/kdo-jsme.html
Co to je drogová závislost? Jaké jsou její příčiny a důsledky? Jaká jsou specifika práce
s drogově závislými? Daří se jim závislosti zbavit? Co máte dělat, pokud máte závislého
kamaráda? Měla by v ČR být legalizována marihuana?

Dětský domov Charlotty Masarykové na Zbraslavi - život v dětském domově.
2. blok 12.00 – 13.30
Beseda s Bc. Hanou Hrabětovou, sociální pracovnicí z Dětského domova Charlotty
Masarykové na Zbraslavi
V dětském domově na Zbraslavi žije asi 30 dětí ve věku od 6 měsíců do 6 let. Některé z nich
mají lehký fyzický handicap, jiné jsou mírně mentálně retardované, některé mají vadu
kombinovanou.
Proto při dětském domově funguje i speciální zdravotnické zařízení s vlastním odborným
personálem.
Gymnázium Na Zatlance s tímto dětským domovem dlouhodobě spolupracuje, již čtyřikrát
proběhla na naší škole sbírka, jejíž výtěžek (oblečení, hračky, výtvarné potřeby atd.) byl
tomuto zařízení věnován. Pokud byste se rádi o životě dětí z dětského domova či práci
sociální pracovnice, která zde pomáhá, dozvěděli více, přijďte na tuto besedu.

