TISKOVÁ ZPRÁVA, 25. 9. 2013

ZMAPUJTE SI SOCIÁLNÍ SLUŽBY – VÝSTAVA VÁM POMŮŽE
Radniční výstavní síň ožije v říjnu netradiční výstavou s mottem „(Do)týká se to i Tebe“, která
je věnovaná sociálním službám v krajské metropoli. Cílem výstavy je seznámit občany města
se sítí sociálních služeb. Slavnostní zahájení proběhne již 30. září.
Výstava představující sociální služby je v krajském městě již podzimní tradicí.
Každoročně se českobudějovický magistrát snaží touto formou občanům přiblížit
problematiku sociálních služeb, která je velice pestrá a zahrnuje nejrůznější oblasti od služeb
pro osoby se zdravotním postižením, seniory, děti a mládež až po služby pro osoby v krizi,
závislé na návykových látkách nebo závislostí ohrožené. „Motto (Do)týká se to i Tebe
vyjadřuje přesně sociální problematiku. Každý z nás může někdy potřebovat pomoc v nějaké
oblasti života, zároveň každý žije v nějaké komunitě, kde se se sociálními problémy
v nejrůznější míře setkává. Proto je dobré vědět, jaké služby jsou v našem městě
poskytovány a na jaké organizace se v případě potřeby obrátit. Výstava má za cíl seznámit
občany s těmito službami zábavnou formou a samozřejmě nebude chybět ani kulturní
rozměr,“

prozrazuje

koordinátorka

plánování

sociálních

služeb,

Šárka

Kovárnová.

Návštěvníkům výstavy budou k dispozici také informační materiály, zejména brožurka
„Průvodce sociální oblastí města České Budějovice“, kde je uveden přehled všech
organizací poskytujících sociální služby a služby návazné a to včetně kontaktů.
Výstava je jednou z činností probíhajícího projektu Implementace Rozvojového plánu
sociálních

služeb

České

Budějovice,

který

je

financován

z prostředků

Evropské

unie, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je
směřován na realizaci aktivit uvedených ve strategickém dokumentu města – Rozvojovém
plánu sociálních služeb pro období 2013 – 2018. Díky projektu je tento plán zaváděn do
praxe s cílem pružně reagovat na poptávku uživatelů služeb tak, aby byly sociální služby v
našem městě a blízkém okolí pro uživatele dostupné a byly poskytovány kvalitně,“ upřesňuje
Kovárnová.
Vernisáž výstavy proběhne ve výstavní síni v pondělí 30. září od 15:30 hodin a bude
ji možné navštívit až do poloviny října. Výstava bude zároveň vstupem do měsíce, ve kterém
se budou odehrávat nejrůznější akce věnované sociální tématice. Od 1.října do 4.října bude
ve městě probíhat DivSeFest, což je festival nejrůznějších kulturních počinů v sociální
oblasti, ale také přednášek s tématikou sociálních problémů a po něm bude následovat
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Týden sociálních služeb, v němž budou probíhat další aktivity a dny otevřených dveří
v jednotlivých organizacích a službách.

Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Kovárnová
Tel: 386 801 623
E-mail: rpss@c-budejovice.cz
http://rpss.c-budejovice.cz
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