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Tuktukem z Thajska až na Moravu 
 
V únoru se v rámci Cestovatelských 
čtvrtků vypravíme na dobrodružnou 
cestu z Thajska do České republiky 
v motorizované tříkolce (tuktuku). 
Cestovatel Tomáš Vejmola, který 
tuktukem dojel z Thajska až domů 
na Moravu, nás seznámí se svou 
cestou, s kulturami, které potkal, a 
podělí se o své zážitky a zkušenosti. 
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Z webu ICM 

Nábytková banka v Liberci a v 

Brně 

V říjnu otevřela v Liberci 

nábytková banka Na-bank. Ta se 

zaměřuje zejména na pomoc 

matkám samoživitelkám, větším 

zadluženým rodinám, seniorům, 

lidem odcházejícím z ústavní péče 

nebo po dlouhodobé hospitalizaci. 

Jejím cílem je poskytnout jim 

zdarma potřebný nábytek, který 

pro tyto účely věnovali lidé, v 

jejichž domovech už nebyl 

potřeba. 

Libereckou nábytkovou banku 

provozuje nezisková organizace 

Pomoc v nouzi Liberecko a vznikla 

ve spolupráci s městem a vládní 

Agenturou pro sociální začleňování. 

Samo město už od roku 2015 

poskytuje lidem v bytové nouzi 

sociální bydlení. To jim často 

umožňuje dostat se z nevyhovujícího 

bydlení do finančně dostupných a 

zdravotně nezávadných bytů. I proto 

si však nemohou s sebou do tohoto 

ubytování přestěhovat také svůj 

starší nábytek, aby nedocházelo k 

přenosu parazitů. A právě z jejich 

potřeby banka vznikla. 

Situaci klientů pak posoudí 

kvalifikovaní pracovníci, aby se 

ujistili, že požadovaný nábytek 

skutečně potřebují. Potřební 

současně musí být uživateli sociální 

služby organizace. „Je možné to 

chápat restriktivně, protože z 

pomoci jsou vyloučeni ti, kdo 

nepracují se sociální službou. Do 

budoucna je možné ošetřit to jinak, 

aby služba byla dostupnější i 

běžným chudým lidem, jejichž 

jediný problém je nedostatek 

financí,“ uvádí Martin Chochola z 

Agentury pro sociální začleňování. 

Nábytková banka už úspěšně 

funguje téměř tři roky také v Brně. 

Jejímu spuštění předcházela 

zevrubná příprava a simulace 

různých možností, které by mohly 

nastat, aby byli zaměstnanci předem 

připraveni. Na začátku stála snaha 

pomoci těm, kteří si často nový byt 

při přechodu z azylového domu 

nebo ubytovny do nájemního 

bydlení vybavit z finančních důvodů 

nemohou. Současně přirozeně druhá 

šance nábytku, který už dosloužil v 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/v-liberci-otevreli-nabytkovou-banku
http://www.socialni-zaclenovani.cz/nabytkova-banka-v-brne-potvrzuje-svoji-potrebnost
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jedné domácnosti a normálně by 

skončil na skládce. 

Více na webu ICM. 
Zdroje: 

www.hatefree.cz, www.socialni-

zaclenovani.cz 

(Liberec), www.socialni-

zaclenovani.cz (Brno) 

 

 
 
Další články zde: 
https://icm.turnov.cz/  
 

Další aktuality 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kam za kulturou? 

Úterý 26. 2. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Cirkus Rwanda 

https://icm.turnov.cz/2019/02/nabytkova-banka-v-liberci-a-v-brne/
https://www.hatefree.cz/blo/clanky/3072-nabytkova-banka-liberec-brno
http://www.socialni-zaclenovani.cz/v-liberci-otevreli-nabytkovou-banku
http://www.socialni-zaclenovani.cz/v-liberci-otevreli-nabytkovou-banku
http://www.socialni-zaclenovani.cz/v-liberci-otevreli-nabytkovou-banku
http://www.socialni-zaclenovani.cz/nabytkova-banka-v-brne-potvrzuje-svoji-potrebnost
http://www.socialni-zaclenovani.cz/nabytkova-banka-v-brne-potvrzuje-svoji-potrebnost
https://icm.turnov.cz/


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 9. týden  

(25. 2. – 3. 3. 2019) 
 
 

 

Středa 27. 2. 2019 

Kino SFÉRA 

Cestovatelský klub 

Od 18:00 

Borneo 

 

Čtvrtek 28. 2. 2019 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

Kamenářský dům 

Od 10:00 

Vernisáž výtvarného salonu Jawor 

Turnov 

 

Pátek 1. 3. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Abonentní divadelní představení 

Od 19:30 

Teď mě zabij 

 

Maturitní ples SUPŠ a VOŠ  

Pátek 1. 3. 2019 

19:00 
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KC Střelnice 

 

 

 

Sobota 2. 2. 2019 

Nový erotický ples 

Sobota 2. 3. 2019 

20:00 

KC Střelnice 

 

 

 

Sobota 2. 2. 2019 

Neděle 3. 3. 2019 

Kino SFÉRA 

Od 17:00 

Ženy v běhu 

 


