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Kopřivnický Racek dokazuj e
SVou prospěšnost
Vznil< a fungování nízl<oprahovéhocentra
Racel< v l(opřivnici budil'a stále budíemoce.

V

obdobl' l<dy nás počasíčastuje všemi
svými rozmary, útočištěpro lidi bez
přístřešídol<azuje SVou prospěšnost.

JANA HROMOCUI(OVA

Kopřivnice _ JiŽ dva roky
uplynuly od chvíIe, kdy se poprvé otevřely všem lidem bez
přistřešÍ dveře kopřivnické-

ho nízkoprahového centra Ra-

cek. od začátku fungování na-

ráŽí centrum na problémy v
podobě nevole obyvatel ohled-

né zŤízeni centra ve středu

města. Tuto zimu ale sluŽba,
společně se svými pracovní-

ky' opět prokázala, Že cent-

rum v Kopřivnici potŤebné je.
Za ďva roky fungování Racka
navštívilystovky takzvaných
bezdomovců. ,,Jen v loňském
roce vyuŽilo sluŽeb nÍzkopra-

ně nabízena pomoc při řešeni
jejÍch tÍŽivéživotni
-situace.

,,uast nasr prace Je venovana

aktivitám zaméŤenýťnna začleněníklientů do zaměstná-

ni, aby ziskali ekonomickou
nezávislost. Pomáháme jim
proto napřiklad při sestavování Životopisů. hledání práhového denniho centra téměř ce na internetu, psanÍ motisto padesát liďÍ, přičemŽ prů- vačnich dopisů a podobných
měrná návštěvnost zaŤizeni věcech," objasnil vedoucí cenbyIa třiadvacet klientů den- tra Michal Raška. Pracovníci

mů a prezentačnich akci.
''Lidé z Kopřivnice i okolí se o naši práci zajímajÍa snaŽi se i pomáhat' Nosí proto do centra
například polévky či v zimních měsícich teplé ošacení.
Několik soukromých subjek-

cek nemá slouŽit jen jako úto-

čištěpro bezdomovce, kteří

tam zejména v mrazivých
dnech tráví dopolednÍ a odpolední hodiny' ale jeho pra-

covnÍkům jde zejména o soci-

álni začlenění osob bez

pŤi-

střeší. Těmje zde, na základé
individuálních potřeb, aktiv-

existenčnícha právních pro-

blémůči osobní hygieně.
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tů nám dárovalo také spon-

zorské dary," okomentoval situaci Raška, s tim, Že se pracovníci centra setkávajÍ pravidelně se zájmem veřejnosti i

na dnech otevřených dveřÍ.
ně," informovala o vyuŽÍváni se snaŽí k]ientům nabídnout ,'Právě na nich se mohou
pomoc také při hledání vhod- všichni zájemci seznámit s
sluŽby tisková mluvčíkopřivnické radnice Lucie Petřič- ného bydlení, řešenínejrůz- fungovánim centra a diskunějšich zdravotnich pot1Ži a tovat s pracovníky o bezdoková.
Hlavni posláni sluŽby se za dobu fungováni nezměnilo' Ra-
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všech souvisejícich otázkách," doplnil Raška. Zatim poslední den ote-
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vřených dveři v centru Racek
Veřejnost chce
se konal ve čtvrtek 9' února
2012.
Pomáhat
Aby byla kopřivnická veřej- Fungováni nízkoprahového
nost seznámena s fungová- denniho centra není levnou

ním a posláním Racka, jeho
pracovnici přistoupili také k
pořádáni terénnich progra-

záLeŽitosti. Dosud byla stěžej-

ní část prostředků na zajištěnÍ sluŽby poskytována z Evropského sociálního fondu,
operačníhoprogramu Lidské
zdroje a krajského rozpočtu v
rámci Individuálniho projektu Podpora a rozvoj sluŽeb so-

ciáIní prevence v Moravskoslezském kraji. Učelovou dotací přispělo i město Kopřivnice. ,,Zatim není jasné, zda

bude individuáIní projekt pokračovat i letos, a proto jsme
poŽádali o dotaci přímo ministerstvo práce a sociáIních
věcí. Přislíbeno máme Šest set

tisíc korun,' uvedl Raška. Na
březnovém zasedáni kopřivnického zastupitelsťva se bude rozhodovat, zda sluŽbu pod-

RAGEK v Kopřivnici sloužíuž dva roky. Za tu dobu si do něj našla cesta řada lidí. Foto: DenílVArchiv

poři také město.,,Rok 2012 při
nášído sociální oblasti řadu
zásadních změn, které se budou dotýkat osob bez přístřeší
i dďšÍch potenciálnÍch klientů. Věříme' Že i v letoŠnímroce u nás naleznou potřebné zázemi"' uzavtel vedoucí centra
Racek.
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