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Nové obchodní cent-
rum FRÝDA ve Frýd-
ku-Místku stihlo již b -
hem n kolika m síc  po 
otev ení podpo it adu 
neziskových projekt  a 
p isp t k dobré v ci. M s-
to s bohatým kulturním, 
sportovním a spole en-
ským životem tak získává 
dalšího aktivního partne-
ra, kterému není lhostejné 
d ní ve Frýdku-Místku.

A jaké akce FRÝDA 
podpo ila? Strom spln -
ných p ání b hem p ed-
váno ního asu pomohl 
nad lit d tem z d tského 
domova v našem m st  
vysn né dáre ky. V dubnu 
v rámci projektu KAPKA 
ŽIVOTA sponzorovala 

FRÝDA dárcovství krve 
v m stské nemocnici. 
A nez staly pozadu ani 
akce pro rodiny s d tmi. 
B hem teplých jarních 
dní FRÝDA pomohla za-
psaným spolk m Ko i í 
klubí ko z.s. s akcí Cesta 
do pohádky a Centru ma-
minek Brou ci z.s. s Letní 
show s Brou ky. Cesta do 
Pohádky ukázala na krás-
né prost edí procházky 
kolem ek Ostravice a Mo-
rávky, které se zm nilo na 
hru plných stanoviš  s od-
m nami. Všechny d ti, 
které n kolikakilometrový 
okruh v p írod  vydrže-
ly, pak ekala zmrzlinová 
odm na, táborák se špe-
ká ky, tombola a klaunová 

show plná legrace a hud-
by. Naopak Letní Show 
s Brou ky využila krásný 
prostor u promenády p ed 
obchodním centrem k zá-
žitkovému odpoledni se 
skákacím hradem, tram-
polínou, malováním na ob-
li ej a dalšími atrakcemi.

Zvláštní zásluha pat-
í všem organizátor m 

akce osv tového dne Život 
(ne)oby ejných lidí. Pro 
mnohé návšt vníky bylo 
p ekvapením potkávat 
stanovišt  ukazující život 
s r znými handicapy. Vel-
ké úsilí ady dobrovolník  
p ipravit osv tu v tomto 
formátu si FRÝDA pova-
žuje, cení a bude ho pod-
porovat i v p íštím roce.

B hem prvního pololetí 
roku FRÝDA podpo ila na-
p íklad také d tské fotbalis-
ty, tane ní skupinu Funky 
Beat, pacienty na d tském 
odd lení v nemocnici, p íz-
nivce duchovní hudby Mu-
sica Templi a další. 

A co p ipravuje FRÝDA 
dál? Velmi asté dotazy 
ve ejnosti zní na dopln -

ní autobusové zastávky u 
obchodního centra. Jeho 
zástupci již n kolik m sí-
c  projednávají s m stem 
možnosti zajišt ní do-
pravní obslužnosti. I p es 
nemalé investi ní náklady 
na dobudování pot ebné 
infrastruktury se cht jí 
v této oblasti angažovat a 
podpo it ji.  (PR)

Frýda podporuje dobré v ci

Modrý k íž je tu nyní i pro mladistvé

Poradna Modrého k í-
že ve Frýdku-Místku roz-
ší ila za átkem letošního 
roku své služby a pracuje 
nyní i s mladistvými kli-
enty. Projekt SpeciÞ cké 
intervence pro mladistvé 
se zam uje na pomoc 
dospívajícím uživatel m 
návykových látek nebo 
mladistvým hazardním 
hrá m a jejich blízkým.

Petr oslavoval s kama-

rády konec školního roku. 

V opilosti se zranil a skon-

il v nemocnici. 

Tamara si nedokáže 

p edstavit víkendovou zá-

bavu bez své dávky perviti-

nu, poslední dobou ji napa-

dá, jestli je to tak v po ádku. 

Eliška se na párty opila 

a podvedla svého p ítele. 

Nebylo to prvn . Nechápe, 

že n kdy d lá v ci, které 

vlastn  ani nechce.

Vojta si d lá starosti 

s dokon ením školy, má 

vysokou absenci a špatné 

známky. Když se s kamará-

dy opije, je mu lépe, druhý 

den se pak ale t žko vstává.

David tráví denn  n ko-

lik hodin u po íta e, rodi e 

si myslí, že kv li tomu ß á-

ká školu. Virtuální sv t mu 

ale p ijde zajímav jší. Jen 

ty hádky s rodi i jsou ne-

p íjemné. 

Útržky b žných p íb h , 
s jakými se m žeme setkat 
každodenn . Zažívají je 
naši známí, blízcí nebo se 

týkají p ímo nás. Tyhle ale 
mají n co spole ného – je-
jich hrdinové našli odvahu 
ke zm n  a p išli za námi, 
do poradny Modrého k íže. 
Popovídat si o svých staros-
tech, obavách, nejistotách, 
zklamáních, o tom, co by 
ve svém život  cht li jinak. 
Spole n  pak hledáme nové 
cesty, co a jak zm nit, aby 
byli spokojen jší, klidn jší. 
Nabízíme informace o alko-
holu a nelegálních drogách, 
o jejich ú incích, rizikách, 
které užívání p ináší, o mož-
ném rozvoji závislosti. Také 
o tom, k emu lidé tyto látky 
pot ebují, jak je využívají a 
zneužívají a kdy se zv davé 
experimentování m že stát 
problémem. Mluvíme o tom, 
jak za ídit, aby se to nestalo, 
na co si dát pozor a jak se 
vrátit zp t, když už se situ-
ace vymyká z rukou. Prostor 
dostávají také d ležitá téma-
ta vztah  – jak najít cestu ke 
druhým a p edevším k sob . 

Krom  dospívajících 
k nám p icházejí také je-
jich blízcí, nej ast ji ro-

di e, kte í mají starosti o 
své d ti a nev dí si v této 
situaci rady. Jim nabízíme 
jednak informace o proble-
matice užívání návykových 
látek, ale také prostor pro 
sdílení obav, nejistoty, bez-
nad je, pocit  viny nebo 
zlosti. Nalézáme východis-
ka, možnosti pro zlepšení 
komunikace s jejich d tmi 
a zp soby, jak je motivovat 
ke zm n  rizikového chová-
ní. Také oni si zaslouží vy-
slechnout, poradit, podpo it.

První p lrok realizace 
projektu ukázal, že v novat 
se této cílové skupin  v na-
šem m st  má smysl. Do 
naší poradny si našla cestu 
ada dospívajících a nemé-

n  rodi . 
Ud lat první krok není 

lehké, ale odvaha se zde 
vyplácí. A jak se bude od-
víjet váš p íb h?

Barbora Macurová
Modrý k íž v R,

Poradna Frýdek-Místek
Malý Koloredov 811,

tel: 724 087 221
www.modrykriz.org

Charitní ošet ovatel-
ské služb  byl schválen 
projekt Rozvoj mobilní 
hospicové pé e v Charit  
Frýdek-Místek. Projekt 
je Þ nancován z dotace 
Statutárního m sta Frý-
dek-Místek. Pé e o umí-
rající pacienty je poskyto-
vána prakticky od vzniku 
Charitní ošet ovatelské 
služby, tedy od roku 1992. 
A postupn  se vyvíjela. 

Od roku 2010 máme na 
základ  spln ní podmínek 
pro poskytování domácí 
hospicové pé e nasmlouva-
ný se zdravotními pojiš ov-
nami takzvaný SIGNÁLNÍ 
KÓD. To nám umož uje 
na základ  indikace léka e 
návšt vy u pacienta prak-
ticky podle jeho pot eb – to 
znamená, že k pacientovi 
docházíme i vícekrát den-
n  v etn  ve er , nocí, so-
bot, ned lí a svátk . Pé e 
poskytovaná hospicovým 
pacient m je hrazena ze 
zdravotního pojišt ní – pro 

pacienta vždy zdarma.
Máme k dispozici také 

pot ebné vybavení – in-
jek ní dávkova e, odsá-
va ky, polohovací postele, 
antidekubitní matrace a 
další pom cky dle pot eb 
pacient  zajiš uje P j ov-
na pom cek p i Charitní 
pe ovatelské služb .

Projekt „Rozvoj mobilní 
hospicové pé e v Charit  
Frýdek-Místek“ má zkva-
litnit dosud poskytovanou 
pé i zdravotních sester a 
obohatit tým o další odbor-
níky, kterými jsou léka  se 
specializací paliativní pé e, 
který bude nep etržit  
k dispozici ke konzultacím 
i návšt vám v domácnos-
tech pacient , sociální pra-
covnice a psycholog nebo 
psychoterapeut. 

V p ípad , že pot ebuje-
te mobilní hospicovou pé i 
pro svého lena rodiny, 
kontaktujte nás na telefon-
ním ísle 732 949 455.

Jarmila Karlická

Mobilní hospicová pé e

Nejen na území Frýdec-
ka-Místecka, ale i po celém 
Moravskoslezském kraji 
p sobí terénní služba rané 
pé e pro rodiny s d tmi 
se sluchovým postižením. 
Raná pé e pro Moravu 

a Slezsko, jak zní název 
služby, je sou ástí obecn  
prosp šné spole nosti s ce-
lorepublikovou p sobností 
Centrum pro d tský sluch 
Tamtam, o.p.s.
(Pokra ování na stran  13)

Služba rané pé e ur ená pro rodiny 
s d tmi se sluchovým postižením


