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Město ocenilo Ivanu Rečkovou za její aktivity

Po převzetí ocenění Osobnost roku 2015 v sociální oblasti z rukou starosty Miroslava
Kopečného pronesla Ivana Rečková krátkou řeč. (FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ)
Kopřivnice (hod) – Osobností roku 2015 v sociální oblasti se stala Ivana Rečková. Gratulace
s kyticí a dárkem převzala na Dni sociálních služeb v pátek 13. května z rukou starosty města
Miroslava Kopečného a místostarosty Stanislava Šimíčka.
Město letos již potřetí vyhlásilo anketu, do které mohli nejen občané, klienti, ale i
poskytovatelé sociálních služeb nominovat lidi, kteří dlouhodobě pracují v sociální oblasti
a kteří by si zasloužili za tuto práci ocenění.
„Paní Rečková dostává ocenění za dlouholeté působení v sociální oblasti a za její osobní
zapálení při zkvalitňování péče o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu,
za dlouhodobou a usilovnou vytrvalost při budování bydlení pro takto postižené mladé lidi,“
pronesl starosta města před předáním dárků oceněné a popřál jí do dalšího období
co nejméně dětí a klientů s takovýmto postižením a aby se jí v její práci dařilo.
„Chtěla bych poděkovat, ocenění si moc vážím, protože naše cesta k budování chráněného
bydlení byla někdy trnitá a trvala víc jak patnáct let, ale vloni se nám to podařilo,“
poděkovala Rečková.
Ivana Rečková je předsedkyní občanského sdružení Záblesk, sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001 a jehož
cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování
práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek
v dospělém věku. Dlouhodobě se snažila uskutečnit plány na vybudování bydlení
pro postižené děti a vloni v říjnu za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo
otevřeno první chráněné bydlení určené pro nevidomé a neslyšící v areálu organizace Náš
svět v Pržně u Frýdku-Místku. Pravidelně pořádá o prázdninách týdenní pobyty pro rodiny
s dětmi a mladými dospělými postiženými hluchoslepotou. Organizuje výchovně-vzdělávací
akce spojené s kulturními programy doprovázené výtvory postižených dětí a mladých
dospělých. Její život a srdce jsou naplněny neustálou snahou pomáhat lidem s hendikepem.

