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Odborníci se radili v Blansku

T
řetí prázdninový
týden se na
Statku Samsara
v Blansku sešli
poskytovatelé

včasné péče z celého Česka
na Letní škole Platformy
pro včasnou péči. Cílem se-
tkání bylo prohloubit vzá-
jemnou spoluprácimezi
členy Platformy, učení se od
sebe navzájem a sdílení pří-
stupů a zkušeností s téma-
tem včasné péče.
Domalebného prostředí

blanenského statku dorazilo
bezmála šest desítek odbor-
níků z řad poskytovatelů so-
ciálních služeb napříč Českem.
Včasnou péčí se rozumí práce
s dětmi od narození do osmi
let a jejich rodinami ze socio-
kulturně znevýhodněného
prostředí. Jde například o pří-
pravu dětí na docházku do

školky či školy v předškolních
klubech, podporu rodičů při
výchově a rozvoji jejich dětí,
pomoc s komunikací se ško-
lami a jinými institucemi.
V současnosti žijí desítky

tisíc dětí v podmínkách, které
brání jejich zdravému vývoji
a vzdělávání. Jde o děti, které

pochází z extrémně chudých
rodin, sociálně vyloučených
lokalit, ubytoven či azylových
domů. Často se jim nedostává
základní zdravotní péče a ne-
mají dostatek podnětů, aby se
mohly rozvíjet. To se negativ-
ně podepisuje na celém jejich
dalším životě. „Studie ukazují,

že nejefektivnějším řešením
je těmto dětem a jejich rodi-
nám poskytnout včasnou pé-
či.. Proto jsme již podruhé
uspořádali Letní školu Plat-
formy pro včasnou péči,
abychom společně sdíleli
zkušenosti s tím, jak včasnou
péči aplikují do praxe posky-
tovatelé sociálních služeb. Ji-
nak totiž pracují například
v Aši a jinak v Ostravě,“ po-
psala účel setkání koordiná-
torka Kateřina Sirotková.
Během celého týdne probí-

haly workshopy zaměřené
na nejrůznější témata. I díky
těmto workshopům se účast-
níci mohli navzájem obohatit
a zkvalitnit tak svou práci, aby
bylomožné v budoucnu do-
sahovat trvalých změn v sys-
tému služeb pro rodiny a děti.
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Závody agility bavily lidi i psy

P
ředposlední čer-
vencová sobota
byla v Blansku ve
znamení psích
mazlíčků a jejich

dovedností. Své psy nene-
chali chovatelé zahálet při
Prázdninových závodech
agility, které se konaly na
Sportovním ostrově Ludví-
ka Daňka. Neoficiální soutěž
byla určena pro všechny,
kdo se věnuje agility.
Jelikož neoficiální Prázdni-

nové závody agility začaly už
v osm hodin, sluníčko bylo
ještěmírné, na trávě byla rosa
a pejskům se krásně běhalo.
Navíc skokovky byly trošku
níž a hodnocení bylomírnější,
než na oficiálních závodech.
Oceněn byl součet obou bě-

hů Open + Jumping v každé
velikostní kategorii zvlášť. Ti
nejšikovnější obdrželi poháry
amedaile a spoustu krásných
cen a dárků.
Na závěr se běžela HRA

,,Štafeta“. Závodníci utvořili

tříčlenná družstva a dráhu
zdolávali s krásným růžovým
Jednorožcem, kterého si v cíli

předávali jako štafetu. Vyhrálo
družstvo s názvem ,,Agilitky“
ve složení BOC + Čivava + BOC.

Kategorie SA:
1.místo – Kateřina Lengálo-

vá, Hustopeče + Cleopatra Liš-
ka z Domaniny, Německý špic
trpasličí
2.místo – Irena Pitner, Brno

+ Loty, Čivava
3.místo – Daniela Jakubcová,

Kuřim + Conchar Donnan Li
Rainbow, Papilon
4.místo – Irena Pitner, Brno

+ Žoly, Čivava
KategorieMA:
1.místo – Jana Kopecká,

Blansko + Bodie, Parson Rus-
sell teriér
Kategorie LA:
1.místo –Miriam Šebestíko-

vá, Kroměříž + Miki, Border
kolie
2.místo – Alena Šebelová,

Jedovnice + Abigail, Austral-
ský ovčák
3.místo – Lada Dražilová,

Letovice + Bella, Border kolie
4.místo – Lucie Dražilová,

Letovice + Bella, Border kolie
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