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Měsíčníprovoz Racka
prokázal j eho opoďStatnění

i Palec
I

im!áil
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tom, že se v l(opřivnici rozhodli zřídit
nízkoprahové denní centrum Racel<, určené
pro osoby bez přístřešr, jsme vás jiŽ
v minulosti informovali. Včera se tyto
prostory poprvé představily tal<é veřejnosti.

nou vánočníb

je příliš křehki

O

JANA HROMOCUI(OVA

posud vyuŽili tuto sluŽbu ale-

VčerejŠíprezentace nově ztízenébocentra
Racek, která se v dopoledních
hodinách konala nejdříve pro

sedmdesát pét.Zaleden to by-

Kopřianice

_

zastupitele města a

v

odpoledních hodinách také pro veřejnost, jasně ukázala, že po-

dobná sociální sluŽba v
Kopřivnici chyběla. Přesto,

Že

myšIenka otevřít pro lidi bez
přÍstřešÍ jakési centrum, měla

má

v Kopřivnici své opod-

statněni.

Jenza první měsíc, kdy Racek otevřel své dveře vŠem,
kteři přiŠli o střechu nad hlavou

a v

tuhých mrazech hleda-

Ii alespoň na pár hodin azyl,
návštěvnost centra neklesla
pod průměr dvacet návštěv_
niků za den. To ostatně potvrdil i Michal Raška, který je
vedoucÍm kopřivnického nízkoprahového denního centra:

překvapilo'
je skutečnost, Že lidi' kteři do_
,,To, co mě osobně

po
če
kteří pečovali

lec dolů je v pi

.

lo v průměru dvacet celých
sedmnáct klientů za den, v
nou dennÍ návštěrmost dvacet

šest celých sedmnáct klientů." S vyuŽivánim nové soci_
áIni sluŽby je spokojená i
Dagmar Rysová, která má na

zÝizení centra taktéŽ velký
podíL ,,osobně jsem spokoje_

spokojenost
je hlavně o tom, Žeklienti skuŽe

tečně využívajÍtuto sluŽbu.

Nakonec i ve městě je ztejmé,
Že těch lidí, kteří seděli na lavičkách jenom proto, Že neměli kam jit a neměli kde uspokojit své základní lidské potře_

by,ubylo."

LJ
tady," řekl hned v úvodu a pokračoval tim, jak se do této nezáviděníhodné situace dostal:
,, Já jsem dvacet roků bydlel
na Alšově ulici u táty, ale on
pak odevzďal byt a já jsem

důvěřovali," nastinila komu'

ubytovnu. A kdyŽ jsem pak uŽ

Důležitá jsou

musel

z toho bytu pryč na

nemohl být na ubytovně, Žil

jsem nějakou dobu i na ulici."
Nyníje pan BubenČíkbez prá-

ce a jediné peníze, které do_

stává, jsou sociální dávky:

Klienti služby
rytlŽívají

,,Kdysi jsem i pracoval, ale teď

Také Zdeno Bubenčíkpatří
mezi ty, kteřÍ sluŽeb Racka
vyuŽili: ,,Byl jsem nejdřív na
ubytovně a co se to tady otevřelo, tak jsem začal chodit
.:.jry

jsem na sociálce. K tomu dělám třicet jedna hodin nějakých praci, abych tu sociálku
měl vyšší."Racek mu v době'
kdy svůj čas trávil v mrazech

na ulici, podal pomocnou ruku: ,,Tady je to lepŠineŽ ven'
ku, protoŽe si tady můŽeme
posedět, uvařit čaj a kávu nebo občas ijÍdlo, kdyŽ si ho přineseme. NemusÍme být venku

na těch mrazech"' svěřil se
nakonec kopřivnický bezdo-

vá a dodala: ,, Samozřejmě, Že
se najdou i méně důvěřiví kli

enti, ale k těm si pomaličku
hledáme cestu zase my."
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Za úspěšným provozem potom jistě stojí také pravidla,
která se v dennÍm centru musÍ
dodrŽovat a za jejíc|tžneplnění mohou být klienti sankcio_
nováni jakýmsi stop'stavem'
kdy do centra pár dni jedno_
duŠenesmí. ,,Pro klienty platí, Že otevřeno máme pondělÍ

Ko

láme terénni programy, kde

vol

var

pal

Kol

Iýc]

nin

aŽ pátek, od B:30 ďo 14:30' z toho kaŽdé pondělÍ a středu dě-

sen
bác

sociáIní pracovnice vycházi
za klienty do terénu nebo vy-

me.

centra bylojiŽ od začátku zdů_
zatÍm velmi úspéŠněfunguje a

lost je u nás definována tak, Že

Život osma1
O sebevr

Není to o tom, Že by zde někdo
foukal, ale zkrátka, musÍ se s

,,Anonym

Jako základnÍ důvod zŤizeni

razňováno sociálni poradenstvÍ' To, jak se zdá, v Rackovi

počátečníobavy zřizovatele,
zda se klienti ze začátku ne'
budou bát poŽádat o pomoc Se
svými problémy, se nenaplniLy. ,'Ze začátku nás, pracovni-

ky, překvapilo, kolik klientů
si k nám naŠlocestu, protoŽe

my jsme si mysleli, Že to půjde

pomalinku, neŽ k nám začnou
MICHAL nnšrn, vedoucí kopřivnického Racka přiblÉi! návštěvníkům chodit' Ale naopak, chodÍ k
vznik i firnkci denního nízkoprahového centra. Představil také plyšového nám i klienti, kteří nám třeba

Muže Spasili stráŽníci

nikaci a práci s klienty sociálni pracovnice Jitka Bučko_

*t

Ful

řizuje různévěci na úřadech,"
přiblíŽil provoz v centru Raška a pokračoval ,,Věkové
ohraničení je zde od osmnácti
let do nekonečna a mezi zá'

movec.

nuskota zařízení- Racka snímky: Deník/ Jana Hromočuková
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únoru máme zatím průměr_

od začátků mnoho zarytÝch
odpůrců,vice neŽ měsíčnÍ ná. MyslÍm si'
provoz Racka jasně dokázal,
Že zatizeni podobného typu

Pa
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spoň jednou, bylo uŽ celkem

kopřivnická mÍstostarostka

nr

při terénníčinnosti moc
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ne_
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Noaý Jičí
skokemzn

kladni pravidla patři, Že tady
lidé nesmÍ chodit opili. opi

v Novém J'

klienti musi být orientovani,
musí se s nimi dát pracovat.

Iicisté anot
pondělÍ 8.
střednictví

Mezi

který chce
dalši povinnosti návštěvnÍků skokem z r
pátráním
Racka patří také respektovánÍ
pokynů zaměstnanců centra, ného nalei
vyvarování Se jakéhokoli metrů od n
agresivnÍho chovánÍ a rasis' skočit," sr
mu, uklizeni'si po sobě a po_ okresní po

nimi

dát komunikovat."

dobně.
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