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Jídlo jako… lék na chudobu?
Středisko Triangl se v roce 2016
a  na počátku roku 2017 zapojilo do
programu FEAD – Potravinové
a  materiální pomoci nejchudším
osobám. Díky potravinovým balíč-
kům se daří podporovat rodiny,
které se dostaly do nepříznivé život-
ní situace. Dává možnost překlenout
náročné období, kdy maminky zů-
staly samy na rodičovské, nebo kdy
otec musí setrvat na dlouhodobé
nemocenské, zkrátka, když se sni-
žuje příjem rodiny natolik, že se
lednička vyprázdní i na několik dní.
Potravinová pomoc však vyvolává
i mnoho otázek.

Jídlo. Dnes už nejde pouze o su-

rovinu, která vám zaj istí dostatek

síly pro práci na poli na příští den.

Dá se s ním dělat téměř cokoliv. Vy-

tvářet na něj nepřeberné množství

obalů, skládat a rozkládat všechny

suroviny podle posledních výživo-

vých trendů, láká svou vůní i cenou.

Dalo by se říct, že pokud založíte

podnik v oblasti jídla, ať už si

zařídíte restauraci, stánek se

zmrzlinou, nebo obchod s po-

travinami, je velká pravděpo-

dobnost, že se uživíte. Dá se

totiž spojit i s j inými požitky

– gastroturistika, ochutnávka

produktů v zoo, festival čoko-

lády ve středověkém městě,

občerstvení na koncertech,

večeře v podvodním světě.

Život na houpačce

strana 1

Paní Marii je 35 let. Během svého
života prošla azylovým domem,
životem bez domova i se závislým
partnerem. S Komunitním centrem
ZIP spolupracuje poslední čtyři roky,
kdy začala bydlet na ubytovně. Spo-
lečně s pracovnicí za tu dobu již
řešila hledání nového bydlení, těho-
tenství i zdravotní problémy.

„ Chci odsud!”, řekla paní Marie,

když se před 4 roky seznámila se

sociální pracovnicí. Paní Marie žila

se dvěma syny na komerční ubytovně

v Hradci Králové a za jeden pokoj

platila 15.000,-. Sociální zařízení

a kuchyňka byly společné pro celou

Máloco totiž provází náš život

tak intenzivně, jako právě jídlo.

Přesto existuj í lidé, či celé

rodiny, pro které jídlo znamená

potíže a sociální propad. Na

konci měsíce už j im dochází,

a tak nepošlou svoje děti do

školy, protože nemají na sva-

činu. Poslední dny jedí pouze

rohlíky a celý měsíc intenzivně

přemýšlej í, jak a z čeho vařit,

aby do příchodu dávek několik

dní nehladověli. Jde o lidi, kteří

si často svůj příjem prací nemo-

hou zvýšit –maminky s  malými

dětmi, jež partner vyhodil ze

svého bytu a poté neposílá vý-

živné, nebo třeba lidé, kterým

se vlivem dlouhodobé nemoci

příj em snížil. Toto j sou j en

některé ze skupin přímo ohro-

žených hladem. Pro tyto lidi

svitla naděje v podobě potra-

vinové pomoci, ať už se jí říká

potravinová banka či balíčky

FEAD, princip j e podobný.

Prošlé, ale trvanlivé potraviny,

které už není možné prodat, se

shromáždí na místech, odkud

si je potom může odnést sociál-

ní pracovník. Ten spolupracuje

s rodinou či člověkem, j enž

pomoc potřebuje. Záleží na

uvážení pracovníka, zda pomoc

poskytne, nebo ne.

pokračování na straně 2

Jste adoptivní rodinou,

nebo uvažujete o tom jí být?

Nejste a nebuďte v tom sami.
Využijte služeb STOPY ČÁPA.

Jako jedna z mála
doprovázejících

organizací v České republice
se specializujeme na poskytování

podpory a pomoci všem náhradním
rodinám. Nejen pěstounským,

ale i  adoptivním (osvojitelským).

Více v letáku Stopy
čápa na straně 3

ubytovnu. Po sestavení finan-

čního rozpočtu si paní Marie

začala šetřit 200,- měsíčně.

Dalším krokem bylo kon-

taktování majitelů bytů. Paní

Marie při prvním telefonátu

dostala záchvat smíchu a tele-

fonát nedokončila. Se sociální

pracovnicí vyzkoušela několik

cvičných rozhovorů, než za-

volala znova sama. Tentokrát

už telefon nepoložila, zj istila

si, co potřebovala, ale byt ne-

získala.

pokračování na straně 3

ZDROJ fotka: http://petrzalcan.sk/potravinova-pomoc-v-petrzalke



a  hlásí, že existuj í rodiny za

hranicí chudoby, ale nikdo je

neslyší? Co když projekt banky

skončí a společně s ním i  vaše

práce s klientem, ten vás v ro-

dině viděl rád a spolupracoval

j en proto, aby večer neměl

hlad? Jakým klientům pomoc

poskytovat? Na jak dlouho?

Pomůže jim to? A nebo si zvy-

knou na řešení oddalující zmoc-

nění klienta k tomu, aby mohl

žít ve společnosti bez překážek?

Co když se ale balíček nepo-

skytne a děti v rodinách budou

trpět hlady? Existuje ještě mno-

ho dalších otázek běžících

hlavou lidem poskytuj ícím

potravinovou pomoc. Najednou

se zdá, že problémy, které se

zdály být vyřešeny, nejsou tak

malé, jako tečka za touto větou.

Je tedy jídlo lékem, nebo pouze

potlačuje příznaky chudoby…?

O spolupráci jsme tedy požádali

obec,“ doplnila Nešetřilová. Středi-

sku a rodinám vyšel vstříc starosta

a zástupci místního sboru dobrovol-

ných hasičů a  bezplatně pronajali

Centru Síťovka k užívání prostory

hasičské klubovny.

V současné době do klubovny

docházejí tři prvňáčci, dva druháci

a jedna třeťačka. Pracuje se na zlep-

šení v českém jazyce, matematice

i angličtině. Cílem doučování není

ale pouze to, aby si děti napsaly úkoly.

Doženou si třeba zanedbané učivo,

procvičuje se jemná motorika, upev-

ňuje se smysl pro dochvilnost a pořá-

dek. Do doučování j sou zapojeni

i  rodiče. Prohlubuje se tak práce s  ce-

lou rodinou, která se dlouhodobě

ukazuje jako nejefektivnější.

„ Doufáme, že se děti budou zdo-

konalovat a těšit i nadále. A až se

oteplí, podaří se nám třeba zorga-

nizovat i výlet nebo společnou jinou

akci pro rodiče s dětmi,“ dodala

Nešetřilová.
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Nová služba Síťovky v Ledcích
Centrum Síťovka poskytuje od pro-
since 2016 novou službu. V  Ledcích
začala kromě poradenství probíhat
i příprava do školy pro ledecké děti.
V současné době na ni dochází šest
žáků.

Do Ledců jezdí pracovníci Centra

Síťovka poskytovat poradenství od

poloviny roku 2014. Od října 2016

jsme se mimo poradenství zaměřili

také na přípravu do školy ledeckých

školáků. Zájem o doučování byl totiž

ze strany rodičů i dětí velký. Příprava

do školy j iž dříve probíhala v zá-

kladní škole v Třebechovicích pod

Orebem, kam děti dojížděj í, tento-

krát se však mělo začít doučovat

přímo v místě jejich bydliště. „ Set-

kala jsem se s třídními učitelkami

dětí, které informaci o obnoveném

doučování uvítaly a rády sdělily, co

je třeba se žáky procvičovat,“ vysvět-

lila Nešetřilová.

„Dalším krokem bylo nalézt odpo-

vídající prostory. Rodiny nemají

vyhovující podmínky pro doučování.
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pokračování ze strany 1

Mohlo by se zdát, že tím se

všechna chudoba vyřeší a  ještě

se zpracuj í tuny j ídla, které

by musely hnít na skládce,

přestože se daj í j eště využít.

Tento balíček 2 v 1 však obsa-

huje i několik ale… Co když

se jedná o rodinu, která nespo-

lupracuje s žádným sociálním

pracovníkem, distribuuj ícím

balíčky? Musí tak předstírat

problémy a navázat se na služ-

bu, kterou třeba ve skutečnosti

nepotřebuje? Jak se změní vztah

pracovníka a klienta ve chvíli,

kdy předá pracovník svůj první

balíček? Co když se potravi-

nová banka stane dlouhodobým

řešením situace, jež měla být

pouze přechodná, neboli akutní

řešení dlouhodobě supluje to

systémové? Co když sociální

pracovníci volaj í o pomoc



okamžitou pomoc. Tím ale paní

Marie přišla o část sociálních

dávek a bylo potřeba konta-

ktovat majitele ubytovny, aby

nedošlo k ukončení bydlení.

Po porodu si paní Marie opět

vzala děti k sobě a začala nová

vlna hledání bydlení, avšak bez

většího úspěchu. „ Jako matka

samoživitelka se třemi malými

dětmi, na sociálních dávkách

a žijící na ubytovně jsem neby-

la pro majitele bytu zajímavá,“

říká dnes paní Marie. V té době

také s pomocí sociální pracov-

nice zaj istila pro starší syny

školku a začala procvičovat

práci na počítači, čímž se po-

stupně stávala soběstačnou při

hledání bydlení.

„ Nevím, co mám dělat, jsem

zase těhotná,” oznámila paní

Marie pracovnici. Na začátku

těhotenství paní Marie řešila
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„ Jsem těhotná,” informo-

vala paní Marie pracovnici při

jednom setkání. V tu chvíli se

zároveň pracovnice dozvěděla,

že j e paní Marie v evidenci

Orgánu sociálně právní ochrany

dětí Trutnov. Hledání bydlení

se zintenzivnilo, od 7. měsíce

těhotenství už však šla tato

zakázka stranou. „ Nevěděla

jsem, co bude. Měla jsem zdra-

votní problémy, s partnerem

jsme se hádali, někdo mi ukradl

našetřené peníze na bydlení

a  neměla jsem nikoho, kdo by

pohlídal děti během doby, kdy

budu v porodnici,“ vzpomíná

na to paní Marie. Ve spolupráci

se sociálním oddělením Fakul-

tní nemocnice HK a OSPODem

došlo k vytvoření plánu umí-

stění dětí po dobu porodu do

zařízení pro děti vyžaduj ící

Život na houpačce

s  pracovnicí otázku, zda nejít na inter-

rupci. Nakonec se rozhodla, že si

dítě nechá. Těhotenství paní Marie

bylo rizikové, spojené se zdravot-

ními problémy a většinu času mohla

jen ležet. I přes to se snažila ještě

aktivněj i hledat nové bydlení, ale

bez úspěchu a dcera se narodila

opět do prostředí ubytovny. „ Po
porodu jsem nemohla kojit,

tak byla dcera na Sunaru, ale

nepřibírala. Doktorka na tom

neviděla nic divného, tak jsem

jí na radu sociální pracovnice

změnila. Nová lékařka zjistila,

že dcera nemá dostatečně

vyvinutý sací reflex a musela

do nemocnice. V té době mi

hodně pomohla spolupráce

s  komunitním centrem, protože

jsem nerozuměla tomu, co mi

lékaři říkají a co píší do zpráv.

Pracovnice mi vše vysvětlovala.“

V té době došlo i  ke  dvěma ná-

vštěvám exekutora a paníMarie

nevěděla, kde j í hlava stoj í.

„ Musela si určit, co je pro ni

nejdůležitější, aby se ve všem

zorientovala,” popsala sociální

pracovnice. „ Na prvním místě

bylo zdraví dcery a zakoupení

speciální lahvičky na krmení,

na druhém místě bylo bydlení

a poté placení školkovného

a  dluhy.” Po čase se rodina sta-

bilizovala, což ocenila i praco-

vnice OSPODu.

„Vyšel mi pronájem,” volala

jednoho dne paní Marie a za-

čala řešit stěhování. Po dvou

letech to byl nádherný výsledek.

Paní Marie se musela potýkat

s nepružným sociálním systé-

mem, kdy jí byly pozastaveny

sociální dávky, kvůli přepočí-

távání nájemného. Ona všechny

své finanční prostředky vložila

do kauce a nájemného. Zde

zafungovala opět spolupráce

s OSPODem. Paní Marie do-

stala hygienický i potravinový

balíček z krizového fondu

OSPODu. S pracovnicí KC ZIP

vyřídila sociální dávky, dopla-

cení nájemného na komerční

ubytovně a poukaz na sociální

šatník pro děti. Rodina se po 2

měsících přísné finanční roz-

vahy stabilizovala a získala

nájem na celý rok s možností

prodloužení.

„ Mám rakovinu!”, slyšela

pracovnice od paní Marie, která

začala řešit zanedbané lékařské

prohlídky. Paní Marie začala

propadat strachu ze smrti, o  děti

a z budoucnosti. Pracovnice

KC ZIP fungovala jako podpora

a “překladač” zpráv od lékařů,

aby jim paní Marie rozuměla.

Společně s pracovnicí prošly

všechny informace o nemoci,

navštívily praktického lékaře,

operatéra a anesteziologa. Paní

Marie podstoupila operaci,

která dopadla dobře.

„ Musím se stěhovat”, sdě-

lila sociální pracovnici při po-

slední návštěvě. Maj itel bytu

se rozhodl byt předat svému

synovi….




