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aktuality

K cestování stačí 
studentům průkaz ISIC

Žáci a  studenti v  Olomouckém kraji, kteří si 
v těchto dnech vyřizují zlevněné jízdné na 2. po-
loletí či letní semestr, se mohou prokazovat 
mezinárodním studentským průkazem ISIC. Ten 
je od září 2016 plnohodnotnou náhradou žá-
kovských a studentských průkazů potvrzovaných 
příslušnou školou. 
Novinku zavedl Koordinátor Integrovaného do-
pravního systému Olomouckého kraje s  cílem co 
nejvíce zjednodušit mladým lidem cestování. Náš 
kraj je prvním regionem v České republice, ve kte-
rém je možné průkaz ISIC tímto způsobem využít. 
Zájemci najdou podrobnosti na webu integrova-
ného dopravního systému www.idsok.cz. »red

inzerce

V kraji probíhá síťování služeb pro 
ohrožené rodiny s dětmi

S  aktivním zapojením Odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Olomouckého kra-

je bude přibližně do poloviny roku 2019 
na území našeho kraje realizován projekt 
MPSV s názvem Systémový rozvoj a podpo-
ra nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

Celorepublikově probíhající projekt za-
hrnuje několik aktivit, z nichž jedna je 
zaměřená na síťování služeb pro ohro-
žené rodiny s dětmi. Možnosti aktivně 
se zapojit do projektu na základě spolu-
práce s projektovým pracovníkem, tzv. 
lokálním síťařem, využily obce s rozší-
řenou působností Jeseník, Konice, Lito-
vel, Mohelnice, Šumperk, Zábřeh a Olo-
mouc. Z důvodu potřeby celokrajského 
síťování nezůstanou stranou projektu 
ani ostatní nezapojené obce.
Hlavním cílem práce síťařů je napomoct 
udržitelně nastavit procesy spolupráce 
mezi jednotlivými aktéry a poskytova-
teli služeb pro ohrožené rodiny a děti. 
Síťař se zajímá o každého jednotlivého 
aktéra a jeho potřeby, které jsou pod-

statné pro zajištění poskytování kvalit-
ní služby a nastavení dobré spolupráce 
s ostatními institucemi. Je žádoucí za-
pojit pokud možno všechny organizace 
a instituce na daném území, bez ohledu 
na resortní příslušnost včetně preven-
tivních a podpůrných služeb, aktivit 
různých komunit a obcí. Důraz by měl 
být kladen také na podporu a zavádění 
preventivních a inovativních služeb.
Za přispění síťařů tak budou moct zain-
teresovaní aktéři efektivně spolupracovat 
nebo zprostředkovávat pomoc při řešení 
konkrétních případů ohrožených rodin 
s dětmi a přispět tak ke snaze snižovat 
počet dětí, které musejí z důvodu nepří-
znivé situace opustit svoji rodinu, když 
se jejím členům např. nedostalo včasné, 
přiměřené a potřebné pomoci.
Více o projektu na www.pravonadet-
stvi.cz.
 » Bc. Zdeňka Mannová, krajská síťařka pro Olomoucký kraj

www.idsok.cz
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Zdravotnické pot eby

 

 

 

 

 

 

ORTIKA CZ s. r. o., Pekařská 14, Olomouc
tel.: 585 242 405, www.ortika.cz

Provozní doba:   Po–Pá   7.30–17.30
 So  8.00–12.00

ětšíí naNejjvjvjvjjvětě š
uckuOlomomommmomoucDětská

zdravotní obuv
ta nejleppšší pro Vaše děti.......

Přijímáme poukázky Sodexo, Ticket, Chèque Déjeuner

Dále nabízíme
pomůcky pro inkkontinnenci

ortopedické pomůckyů kmůcky

kompresivní punnčochyy a návleky

pomůcky pro diiabetikky

berle, hole, choddítka

mechanické vozíky, polohovací postezíky, poolohovací po ele

rehabilitační poomůckyy

autolékárničky a lékárny na pracoviště alkoholtestea lékárrny na praco eryyyyyě alkoholtesteerautolékárničky a lékárny na pracoviště, alkoholtestea lékárrny na praco eryyyyyy

tonometry, inhaalátoryy, teploměry

NOVĚ – PŮJČOVNA kompenzačních pomůOVNAA kompenz ceceeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpp
 nabízíme k  zapůjčení invalidní vozíky a elektr.ůjčení invalidní vo

 polohohovací lůžka, chodítka a další, hodítka a dalšíůžka, c !!!
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JANA JURÁKOVÁ – Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz

ANNA BAŽANTOVÁ – Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz

KATEŘINA VYBÍRALOVÁ – Telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz

JINDŘICH MAREK – Telefon: 608 769 595, e-mail: marek@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI


