
Pět let se aktivní zdravotně postižení lidé ze
všech krajů republiky sjížděli koncem červ-
na do Pardubic na národní abilympiády do
Salesiánského střediska mládeže. Letošní
14. ročník této soutěžní přehlídky řemesl-
ných i volnočasových schopností a doved-
ností připravila Česká abilympijská aso-
ciace o měsíc dříve do prostor prakticky 
uprostřed města, které už před několika le-
ty zařadilo abilympiádu mezi významné ak-
ce konané pravidelně na jeho území.

Jako termín konání byl zvolen poslední květ-
nový týden, konkrétně pátek 26. a sobota 27.
Abilympijské dění se přesune do ČEZ Arény
(domácí prostředí našeho posledního hokejové-
ho mistra, týmu HC Moeller Pardubice). Dějiš-
těm počítačových disciplín se opět stane bez-
bariérový objekt firmy K2P. 

Účastníci se mohou znovu těšit na zajímavý
doprovodný program, v němž nebude chybět
ani výstava rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek ABI-REHA. Zajištěno budou mít i uby-
tování, celodenní stravování a dopravu.

Další významná změna se týká abilympijské
brožury, kterou dostávali všichni přihlášení.
Tento hlavní informační zdroj obsahující organi-
zační pokyny, obecná pravidla, pravidla jednot-
livých vyhlášených soutěžních disciplín, nástin
doprovodného programu a další důležité údaje

se tentokrát tisknout nebude. Ve formátu pdf
bude umístěna na internetové adrese www.abi-
lympics.cz. Každý si tedy bude moci vytisknout
jen stránky, které bude potřebovat. Kompletní
brožura se pošle jen těm, kteří o to požádají. 

Při prezenci dostanou všichni abilympionici
brožuru s kompletním programem včetně 
doprovodných akcí, harmonogramem uskuteč-
něných disciplín, jízdním řádem speciální auto-
busové linky a ostatními nezbytnými údaji. 

Česká abilympijská asociace o národní abi-
lympiádě postupně informuje na uvedené 
webové adrese. Kromě brožury si z ní lze vy-
tisknout také veškeré přihlášky. 

Přehled soutěžních disciplín
Organizátor zachoval všechny disciplíny 

z uplynulého ročníku, k nimž přibylo drátování.
Abilympionici mají tedy na výběr z těchto 32:

1. Košíkářství
2. Výroba nábytku
3. Montáž počítače
4. Tvorba www stránek
5. Počítačová editace textu
6. Počítačová sazba a grafika
7. Řízení automobilu
8. Keramika
9. Malba na hedvábí

10. Šití dámského oděvu
11. Vyřezávání ovoce a zeleniny
12. Mechanická montáž
13. Elektronická montáž
14. Návrh plakátu
15. Technická ilustrace

16. Dřevořezba
17. Cukrářství
18. Studená kuchyně
19. Aranžování květin – západní styl
20. Aranžování květin – ikebana
21. Aranžování suchých květin
22. Vyšívání
23. Háčkování 
24. Pletení
25. Drhání
26. Batika
27. Zdobení kraslic
28. Paličkování
29. Malba na sklo
30. Výroba svíček
31. Studiová fotografie
32. Drátování

Uzávěrka přihlášek je v pátek 21. dubna
(v případě zaslání poštou je rozhodující datum 

poštovního razítka). Každý může soutěžit v jed-
né hlavní a jedné náhradní disciplíně. Organizá-
tor upozorňuje soutěžící, kteří se přihlásí také
na náhradní disciplínu, aby si s sebou přivezli
potřebné pomůcky, materiál apod. i na ni.  (mk)
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Kontaktním člověkem v pardubic-
kém středisku je Tomáš Potůček, kte-
rý vzpomíná na začátky poradenství
loni v říjnu: „Netušili jsme, s jakým 
ohlasem se služba setká. Po několika
měsících už nyní máme 23 klientů. 
S některými jednáme jednorázově,
většinou si však jejich problém, s kte-
rým k nám přijdou, vyžádá dlouhodo-
bější konzultace.“

Nejčastěji Tomáš radí v otázkách
sociálních dávek. Klienty zajímá, na
které dávky mají nárok, jak jich do-
sáhnou, co musí vyplnit a kam se ma-
jí se žádostí obrátit. Podobná situace
je i u jednorázových finančních přís-
pěvků a žádostí o důchod. „Navštívil
nás muž, který odpracoval v namáha-
vé práci u hasičského záchranného
sboru téměř třicet let,“ vybavuje si
Tomáš jednoho z klientů. „Podle zá-

kona však musí mít za posledních de-
set let odpracováno alespoň pět. 
A právě kvůli této zákonné povinnos-
ti, i když byl uznán plně invalidním,
neměl nárok na důchod. Chyběly mu
zkrátka čtyři odpracované měsíce. 
V této nelehké situaci je pochopitelně
každá pomoc vítaná, a tak jsme se
společně obrátili na pražské centrum
České správy sociálního zabezpeče-
ní se žádostí o zmírnění tvrdosti záko-
na. V současné době se tento kon-
krétní případ projednává v Praze.
Věřím, že to všechno dobře dopad-
ne.“ Tomáš Potůček si ani jinou vari-
antu nepřipouští, a kdyby náhodou

nastala, tak je rozhodnut domáhat se
práv svého klienta jiným způsobem.

Program sociálního poradenství 
zahrnuje také konzultace v problema-
tice zaměstnávání zdravotně posti-
žených občanů. „Provádíme velmi
pozitivní motivaci zaměstnavatelů,
kdy jim ukazujeme, jaké výhody má
pro ně zaměstnání handicapovaných
lidí. Informujeme je o možnosti získat
dotace na mzdu. Samotným klientům
radíme například, jak co nejlépe na-
psat životopis, aby zvýšili svou šanci
uplatnit se na pracovním trhu,“ vy-
světluje Tomáš.

Je pochopitelné, že celý projekt 
určený pro lidi s postižením by nemo-
hl vzniknout bez součinnosti s dal-
šími organizacemi. Velmi dobrou 
a úzkou spolupráci si Tomáš pochva-
luje například s odborem sociálních
věcí pardubického magistrátu, ale 

i s krajským úřadem nebo úřadem
práce.
V rámci sociálního poradenství však

není poskytována jen pomoc k fi-
nančním prostředkům či při hledání
zaměstnání, ale i třeba v otázce výbě-

ru a použití různých kompenzačních
pomůcek. Velmi častým požadavkem
na agenturu je i přímá pomoc při jed-
nání s úřady. „Naše klienty trápí
spousta věcí. Může se to zdát zvlášt-
ní, ale pro některé z nich je třeba ob-
rovským problémem vůbec zoriento-
vat se v síti úřadů nebo existujících
právních možností,“ upozorňuje
Tomáš. „Měli jsme tu například matku
27leté ženy, která se obávala pova-
hových rysů dcery. Ta byla velmi dů-
věřivá a snadno ovlivnitelná. S mat-
kou jsme konzultovali, jak se těmto 
obavám vyhnout, až jsme nakonec

našli v právním řádu možnost částeč-
ného omezení svéprávnosti k práv-
ním úkonům. Potěšilo nás, jak se na-
jednou situace v rodině zklidnila.
Vztahy v ní nadále fungují na základě
vzájemné důvěry, přesto dívka už ne-

může v žádném případě naletět kde-
jakému podvodníčkovi, který ji bude
chtít využít. Námi provedený úkon je
pochopitelně kdykoliv vratný, a tak po
zlepšení dívčina stavu může být práv-
ní omezenost kdykoliv zrušena.“

Sociální poradenství poskytuje
Asociace v Pardubicích jen několik
měsíců, přesto už prokázalo svou dů-
ležitost a potřebnost. Jen málokdo si
zatím uvědomuje, jak důležitá je ta
„neviditelná ruka“, kterou Tomáš
Potůček lidem ve svízelné situaci po-
dává. Jak potřebná je pro ně rada,
kontakt či konzultace.      Petr Kouba

Agentura podporovaného zaměstnávání se nachází v Pardubicích na
Palachově ulici. Zájemci o poskytnutí sociálního poradenství si mohou 
s Tomášem Potůčkem domluvit schůzku na telefonu 464 646 320 nebo 
777 006 525, případně na e-mailové adrese pz@abilympics.cz.

Sociální poradenství může pomoci ve zdánlivě neřešitelné situaci

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Abilympiáda: změna termínu i místa konání

Stěhování do centra Pardubic

Česká abilympijská asociace rozšířila loni na podzim své aktivity 
o sociální poradenství. Její agentura podporovaného zaměstnávání po-
skytuje tuto novou službu v oblasti sociální, pracovní, ale třeba i v kaž-
dodenním životě při jednání s úřady. Poradenství je určeno nejen pro 
lidi s fyzickým, smyslovým, mentálním a kombinovaným postižením, ale
i pro osoby s psychickým onemocněním.

Zatěžkávací zkoušku zažil modernizovaný zimní
stadion, dnes známý jako ČEZ Aréna, na přelo-
mu let 2001 a 2002, kdy se v něm konaly zápa-
sy MS v ledním hokeji mužstev do 20 let.

V současnosti slouží kromě hokejových zápasů
také jako místo vystoupení hudebních skupin 
a zpěváků nebo pořádání různých výstav. Nej-
větší akcí je již několik let šachový megaturnaj
Czech Open, na kterém bojují na 64 polích také
zdravotně postižení příznivci královské hry (sní-
mek vlevo).

Kontakt na přihlašování:

- Česká abilympijská asociace, Rokycanova
2654, 530 02 Pardubice 

- telefon, fax: 466 304 366
- e-mail: abilinfo@abilympics.cz



● Nezaměstnanost a pracovní re-
habilitace 

Čísla o počtech nezaměstnaných 
uchazečů se zdravotním postižením
nejsou ani ke konci roku 2005 moc
optimistická. 

Nejde ale přece o čísla – za čísly
jsou živí lidé. A z nich stále více je ne-
zaměstnaných dlouhodobě nebo tr-
vale. Rezignují. Možná právě proto,
že si často připadají jen jako čísla.
Jací jsou to lidé? A proč jsou neza-
městnaní? 

Od loňského roku přinesl zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
nový instrument, který umožňuje 
v rámci „individuálního plánu pracovní
rehabilitace“ věnovat se individuálně
potřebám, možnostem a profesnímu
začlenění každého potřebného.

Tolik teorie a zákon. Jak vypadá pra-
xe? Popravdě je různá – některé úřa-
dy práce jsou velmi aktivní, jinde 
tápou a zůstávají na úrovni administ-
rativy a schůzování. 

Existuje jeden systémový handicap:
nástroj je omezen pouze kompetencí
zákona o zaměstnanosti – je to jen
část systému (obvyklého v zahraničí).

Řečeno srozumitelně: nenavazuje na
systém léčebný, sociální adaptace 
a rehabilitace ani na systém profesně
vzdělávací. Chybí spojovací článek –
zákon o rehabilitaci osob se zdravot-
ním postižením.   

● Povinný podíl a náhradní plnění
Z motivačního nástroje politiky 

zaměstnanosti se stal obchodní arti-
kl… aneb tohle zákonodárce určitě
nechtěl. Desítky firem, kde několik
pracovních smluv s osobami se zdra-
votním postižením dělá divy! A zá-
kazníci se hrnou. Omezení počtem
zaměstnanců, které přinesl nový 
zákon č. 435/2004 Sb., moc nepo-
máhá. Najde se dost „chudých“ 
chráněných dílen, které rády pomo-
hou – sobě k několika procentům
provize a  velkým zaměstnavatelům
vyhnout se odvodu. Tedy PODPORU-
JÍ NEZAMĚSTNANOST osob se
zdravotním postižením. 

Naštěstí se tak nechovají všichni, 
ty poctivé to však nemotivuje. Je ně-
jaké jiné řešení? Co dál? Necháme to
tak? Výpočet do roku 2002 vycháze-
jící z roční produktivity „poskytovate-

le“ nebyl o mnoho složitější, ale byl
spravedlivý. 

Problematice náhradního plnění je
věnován CD-ROM, který v loňském
roce vydal Svaz českých a morav-
ských výrobních družstev ve spolu-
práci s Hospodářskou komorou ČR 
a Asociací zaměstnavatelů zdravotně
postižených ČR. V tomtéž roce byla
na stejné téma spuštěna také webová
adresa www.nahradniplneni.cz. 

Přihlášky do letošního vydání CD-
ROMu včetně podmínek k zařazení je
možno získat na webových stránkách
www.azzpcr.cz a na e-mailu kovace-
vova@scmvd.cz, příp. na telefonním
čísle 224 109 257. Na stejném čísle
se zájemci dozví také podrobnosti tý-
kající se aktualizace uvedené webové
adresy.                                                    (r)

I letos se v Praze na Žižkově uskuteč-
ní Festival integrace Slunce. Dějištěm
známé přehlídky, na níž se představí
zdravotně postižení umělci společně
se zdravými, zejména divadelní sou-
bory a hudební skupiny, bude opět
bezbariérový Palác Akropolis. Jarní
část se bude konat ve dnech 15.-19.
května v dopoledních hodi-
nách. Podzimní část festivalu
bude probíhat dopoledne i ve-
čer od 6. do 10. listopadu.

Zájemci o účast v programu
se mohou hlásit na adresy
vlasta@palacakropolis.cz 
a o.s.sukus@seznam.cz,
příp. písemně na adresu
Palác Akropolis, Kubelíko-
va 27, 130 00 Praha 3.

Přehlídku pořádá sdružení SUKUS
a jejími mediálními partnery jsou
Abilympijský zpravodaj a časopis
Vozíčkář. Festivalový program a infor-
mace pro návštěvníky budou včas
zveřejněny na webových stránkách
http://www.festivalslunce.wz.cz. 

Vlasta Rydlová

- Kdy a proč vznikla Národní rada
zdravotně postižených? Co považu-
je za svůj dosavadní největší ús-
pěch?

„Národní rada zdravotně posti-
žených ČR vznikla na ustavujícím
shromáždění zástupců organizací
zdravotně postižených 27. 6. 2000.
Důvodem vzniku byla snaha o naleze-
ní co nejefektivnějšího způsobu spo-
lupráce organizací zdravotně postiže-
ných v rámci ČR. Dnes je uznávaným
iniciativním a koordinačním orgánem
pro obhajobu, prosazování a naplňo-
vání práv a zájmů spoluobčanů se
zdravotním  postižením. Národní rada
má celostátní působnost, spolupra-
cuje s orgány státní správy a samo-
správy i mezinárodními organizacemi 
a institucemi a je nepochybně největ-
ším a nejreprezentativnějším zástup-
cem organizací osob se zdravotním
postižením. NRZP ČR je hlavním po-
radním orgánem Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany a zastu-
puje občany se zdravotním postiže-
ním v dalších významných organiza-
cích, jako je např. Svaz měst a obcí
ČR. Je rovněž členem mezinárodních
organizací Disabled Peoples` Inter-
national, Rehabilitation International 
a European Disability Forum (EDF). 

Lze těžko charakterizovat jednotli-
vou věc jako největší úspěch Národní
rady zdravotně postižených. Je to zá-
kon o sociálních službách, Národní
rozvojový program mobility pro vše-
chny či přijetí nového Národního plá-
nu podpory a integrace občanů se
zdravotním postižením? Nevím. Za

velmi důležité po-
važuji skuteč-
nost, že Národní
rada je společen-
sky respektova-

nou organizací, která je u všeho vý-
znamného v oblasti zdravotního posti-
žení.“ 
- Jaké důležité úkoly na ni čekají 
v letošním roce?

„Činnost Národní rady je velmi roz-
manitá a její aktivity zasahují do všech
oblastí.

Letošní první velkou akcí bylo pře-
dání cen Mosty za rok 2005, které se
uskutečnilo 23. února v Olomouci.
Této velké společenské události, nad
níž převzal záštitu předseda vlády, se
zúčastnilo asi 600 osob.

Dále chystáme velkou mediální
kampaň, která má prostřednictvím

rozhlasu, televize apod. oslovit veřej-
nost se snahou informovat o novém
systému sociálních služeb a tzv.
Desateru týkajícího se zlepšení ko-
munikace zdravotnických pracovníků
s nevidomými, neslyšícími a tělesně
postiženými pacienty. Součástí kam-
paně budou kalendáře, letáky, bro-
žury, tiskové konference nebo semi-
náře. Stejnými způsoby chceme ve
druhé části kampaně seznamovat se
zákonem o sociálních službách. 

Další významnou akcí bude meziná-
rodní konference Město bez bariér
(také pod záštitou předsedy vlády).

Proběhne 25. a 26. května za účasti
dvou stovek lidí, většinou zástupců
měst s rozšířenou působností. Smy-
slem konference bude podnítit pro-
jekty měst na odstraňování bariér 
v dopravní infrastruktuře. První den
jednání zakončí velký společenský
večer s účastí zhruba 500 osob.
Považujeme ji za mediálně velmi při-
tažlivou vzhledem k jednoduchému
způsobu prezentace konkrétních ak-
cí v jednotlivých městech. 

Pokračuje tříletý projekt s meziná-
rodní účastí Equal. Tento projekt EU
týkající se zaměstnávání osob se
zdravotním postižením by měl vytvořit
poradenská centra, vytipovat vhodná
pracovní uplatnění pro zdravotně po-
stižené.

S Vládním výborem pro zdravotně
postižené občany spolupracujeme

na Národním rozvojovém programu
mobility pro všechny. Jedná se 
o dlouhodobý projekt zaměřený na
odstraňování bariér v městské do-
pravní infrastruktuře měst, bude se
realizovat s podporou vlády až do ro-
ku 2015.

Pro veletrh Non-handicap připravu-
jeme na 5. dubna konferenci za 
účasti asi 200 lidí na téma  Jsou léky
a zdravotnické prostředky dostupné 
i pro zdravotně postižené?, v dnešní
době velmi aktuální.

V rámci říjnové mezinárodní výstavy
kompenzačních a rehabilitačních po-

můcek HOSPIMedica se uskuteční
konference proti diskriminaci ve škol-
ství a v zaměstnání.

Většina zmíněných aktivit je dlouho-
dobá a pořádáme je každoročně.
Mimo ně připravujeme řadu menších
aktivit regionálního charakteru, vydá-
váme různé propagační materiály 
a jsme činní především v legislativní 
a koncepční oblasti.“
- O problematice zdravotně postiže-
ných se čas od času mluví také v te-
levizních či rozhlasových zprávách.
Je to podle názoru Národní rady do-
stačující míra informovanosti?

„Informací není nikdy dost. Proto té-
to oblasti věnujeme velkou pozor-
nost. V současné době připravujeme
rámcovou smlouvu s televizí Prima,
jednáme s Českou televizí. Vše má
směřovat k tomu, aby se problemati-

ka zdravotního postižení objevila i v ji-
ných pořadech než jen ve specializo-
vaných a určených prvotně pro oso-
by se zdravotním postižením.“
- Na základě čeho vznikly krajské
kanceláře Národní rady? Nedubluje
jejich činnost pouze práci pražské-
ho ústředí, nebo se zabývají proble-
matikami, které lze snadněji řešit 
z nižší úrovně?

„Krajské kanceláře Národní rady
zdravotně postižených jsou logickým
důsledkem reformy veřejné správy,
kdy většina kompetencí postupně
přechází na krajskou úroveň. Pokud
chceme úspěšně vytvářet projekty,
které povedou ke zlepšení života ob-
čanů se zdravotním postižením v kon-
krétních místech, je nezbytné mít
možnost přímé komunikace s před-
staviteli krajů a obcí. K tomu slouží
naše krajské kanceláře a v žádném
případě nedublují činnost ústředí
Národní rady.“
- Existují podobné instituce jako 
naše Národní rada zdravotně posti-
žených také v zemích EU?

„Národní rady zdravotně postiže-
ných jsou ve všech zemích EU a jsou
hlavními členy Evropského fóra zdra-
votně postižených (EDF). EDF je
hlavním partnerem zastupujícím zá-
jmy zdravotně postižených  vůči Radě
Evropy, Evropské komisi či Evrop-
skému parlamentu. Existence jednot-
né reprezentace zdravotně posti-
žených v jednotlivých zemích je 
zakotvena i v tzv. Madridské dekla-
raci.“                                                   (mk)

Naše instituce si svoje místo ve společnosti už vydobyla
Problémy, které přináší život zdravotně postižené populaci, se v dřívěj-
ších dobách většinou odsouvaly na vedlejší kolej. Teprve poslední deká-
da 20. století přinesla pozitivní změny včetně vzniku velkého počtu 
různých organizací s aktivitami ve prospěch zdravotně postižených. Na
toto téma jsme rozmlouvali s Václavem Krásou, předsedou Národní rady
zdravotně postižených, která zastřešuje organizace zdravotně postiže-
ných v naší republice.

Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených 

V tomto čísle najdete na jiném místě vyjádření zástupce Českomoravské ko-
mory odborových svazů k problematice nezaměstnanosti zdravotně posti-
žených. K téže problémové oblasti jsme požádali o vyjádření také 
Ing. Karla Rychtáře, ředitele odboru výrobních družstev invalidů Svazu čes-
kých a moravských výrobních družstev.

Názory, které nutí k zamyšlení Chcete vystoupit na známém pražském festivalu?

V roce 2007 se v Japonsku uskuteční 7. mezinárodní 
abilympiáda. Do Šizuoky, půlmilionového města pod ho-
rou Fudži, se vydá i český reprezentační tým, který tak
bude pokračovat v tradici zahájené v roce 1991 v Hong-
kongu. Naši soutěžící nechyběli ani na dalších meziná-
rodních abilympiádách, jejichž dějištěm byl Perth, Praha
a Nové Dillí.
Správní rada České abilympijské asociace si uvědo-

muje, že v souvislosti s výpravou do země vycházejí-

cího slunce je nutné zajistit velkou finanční částku. Je 
také zapotřebí seznámit širší veřejnost s abilympijským
hnutím.
Asociace proto připravuje mediální kampaň a pro spon-

zorské dary od jednotlivců i firem zřídila speciální konto 
v eBance: má číslo 219786028/2400, variabilní
symbol je 2007. Pomozte vytvořit dobré zázemí pro čes-
ký abilympijský tým!                     

(pel)

Podpořte účast českých soutěžících 

na abilympiádě v Japonsku!
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Opět počátkem dubna – tentokrát
od úterý 4. do pátku 7. – se na
pražském Výstavišti uskuteční 
v Křižíkových pavilonech B, C, D 
a E jubilejní 10. ročník specializo-
vaného veletrhu pro zdravotně 
postižené NON-HANDICAP 2006. 
V tomto roce ho premiérově dopl-
ní 1. ročník výtvarné soutěže auto-
rů se zdravotním postižením.

Veletrh získal nového oficiálního
partnera – Národní radu zdravot-
ně postižených ČR. Za odborné za-
měření zodpovídají jako garanti ob-
čanské sdružení Orfeus, Sdružení
zdravotně postižených v ČR a Svaz
českých a moravských výrobních
družstev.

V komerční části veletrhu představí

domácí i zahraniční výrobci a prodej-
ci svoji produkci nebo služby ke zkva-
litnění života zdravotně postižených
lidí. Odborná část doprovodného
programu bude obsahovat především
přednášky a semináře týkající se na-
příklad  zákona o sociálních slubách,
problematiky vysoké nezaměstna-
nosti vč. představení projektu HE-
FAISTOS nebo osobní asistence 
poskytované zdravotně postiženým 
osobám  a seniorům. K dispozici bu-
de i bezplatná sociálně-právní porad-
na. V relaxační části seznámí se svou
rozsáhlou činností ve prospěch zdra-
votně postižených četné neziskové
organizace (chráněné dílny, sdruže-
ní, nadace, výrobní družstva apod.).
Všechny doprovodné akce se usku-
teční v Křižíkově pavilonu B.

Na výtvarné výstavě si budou moci
návštěvníci prohlédnout malířská 
a fotografická díla i práce provedené
jinými technikami. Vyhlášení výsledků
spojené s předáním věcných cen 
oceněným autorům se
bude konat poslední 
veletržní den v době me-
zi 14. a 15. hodinou 
v Křižíkově pavilonu B. 
O „Ceně diváka“ roz-
hodnou ti návštěvníci,
kteří ve dnech 4.-6.
dubna od 10 do 17 
a 7. dubna od 10 do 12
hodin hlasováním určí 
díla, která se jim líbila
nejvíce. 

První tři dny budou pavilony otevře-
ny od 9 do 17, závěrečný do 15 ho-
din. Vstup bude zdarma, v pokladně
stačí předložit i vyplněnou vstupenku,
která je umístěna také na zmíněné
webové adrese. Snadnější dopravu
na Výstaviště bude zajišťovat bezbari-
érový autobus zvláštní kyvadlové linky
číslo 751 mezi nádražím Praha-Hole-
šovice a Křižíkovým pavilonem E.
Organizátoři navíc připravují na stře-
du 5. dubna speciální zpáteční bez-
bariérový vlak mezi Brnem a Prahou. 

Podrobnější informace o veletrhu
(vč. časového harmonogramu semi-
nářů, přednášek, soutěží i dalších ak-
cí) naleznete na internetové adrese
www.incheba.cz/non-handicap.
Sdělí je také na telefonním čísle 220
103 304 nebo e-mailu non-handi-
cap@incheba.cz. 

Souběžně proběhne 28. meziná-
rodní zdravotnický veletrh PRAGO-
MEDICA 2006. 

(mk)

Užitečné informace z oblasti legislativy zaměře-
né na lidi se zdravotním postižením přinášejí
noviny „Skok do reality“. Vydává je 5x ročně
Národní rada zdravotně postižených.

Na stránkách Skoku lze najít důležité novinky 
v českém právním řádu, články objasňující klí-
čové pojmy, dále stanoviska, názory a návrhy
humanitárních organizací, politiků, kompetent-
ních státních úředníků či odborníků a také sou-

hrny z významných konferencí. Druhým tematickým pilířem jsou informace 
o aktivitách Národní rady.

Noviny jsou určeny především čtenářům, kteří mají zájem o srozumitelnou 
a zároveň fundovanou osvětu, jež může zlepšit jejich právní povědomí. Skok do
reality je rozesílán zdarma. Pro objednávky je určeno tel. číslo 266 753 420 
a e-mailová adresa m.vizek@nrzp.cz. Kompletní vydaná čísla jsou také zveřej-
ňována na internetových stránkách www.nrzp.cz.                                              (pel)
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Jubileum obohatí výstava výtvarných děl

V souladu s „Národním plánem
podpory integrace občanů se zdra-
votním postižením na období let
2006-2009“ vyhlašuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR a Asoci-
ace zaměstnavatelů zdravotně po-
stižených ČR každoročně při příleži-
tosti Mezinárodního dne zdravotně
postižených (3. prosinec) program
„Ocenění podnikatelských aktivit
subjektů zaměstnávajících osoby
se zdravotním postižením“.

Účastníkem programu se může stát
každý podnikatel se sídlem na území
celé republiky, splňuje-li následující
kritéria:

1. Osoby se zdravotním postižením
(fyzické osoby), které jsou podnikate-
li, případně zaměstnávají další osoby
se zdravotním postižením.

2. Právnické osoby – podnikatelé
zaměstnávající více než 50 procent 
osob se zdravotním postižením z cel-
kového počtu svých zaměstnanců 
(v průměrném přepočteném počtu za
hodnocený rok).

3. Právnické osoby – podnikatelé,
kteří v hodnoceném roce mimořád-
ným a příkladným způsobem přispěli 
k ekonomickému uplatnění osob se
zdravotním postižením, případně ke
vzniku a rozvoji dalších podnikatel-
ských příležitostí osob se zdravotním
postižením. Podmínkou je, že tito
podnikatelé splnili v hodnoceném ro-
ce povinný podíl zaměstnaných osob
se zdravotním postižením dle § 81 zá-
kona č. 435/2004 Sb.

Zapojit se do programu může každý
sám, s návrhem může ale také přijít
třetí osoba.

Přihlášky a návrhy na ocenění vyni-
kajících výsledků za rok 2005 se při-
jímají do 31. května na adrese: se-
kretariát Asociace zaměstnavatelů
zdravotně postižených ČR, Václavské
nám. 21, 110 00 Praha 1 (tel.: 224
109 254, 224 109 255 nebo 224
109 257, fax: 224 109 348. O pro-
gramu informuje také internet na
www.azzpcr.cz.                        

(mk)

Příležitost zviditelnit se

Noviny, které zlepšují právní 

povědomí lidí s postižením

Od 1. ledna letošního roku se změnily někte-
ré právní předpisy, které spadají do působ-
nosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Připravili jsme informační souhrn nejdůležitěj-
ších změn.

OBLAST ZAMĚSTNANOSTI
- Do náhradních dob zaměstnání pro 

účely vzniku nároku na podporu v neza-
městnanosti se započítává i doba sou-
stavné přípravy na budoucí povolání, a to 
v maximálním rozsahu šesti měsíců. Tato
změna se dotkne především čerstvých absol-
ventů, kteří se zaevidují na úřadech práce po 
1. lednu 2006.

- Uchazeči o zaměstnání jsou nově povin-
ni oznámit úřadu práce svůj nástup do za-
městnání  nejpozději v pracovní den, který
předchází dni nástupu, a tuto skutečnost
do 8 kalendářních dnů doložit. Lidé starší 50
let, kteří se zaevidují na úřadu práce, už nemu-
sejí prokazovat délku účasti na důchodovém
pojištění pro účely prodloužení podpůrčí doby.
K tomu, aby mohli pobírat podporu v nezaměst-
nanosti déle (uchazeči nad 50 let 9 měsíců, 
uchazeči nad 55 let 12 měsíců), bere nyní úřad
práce v potaz jen jejich věk.

- Zvýšila se maximální částka, kterou mo-
hou úřady práce poskytnout zaměstna-
vateli na vyhrazení společensky účelného
pracovního místa pro konkrétního uchazeče 
o zaměstnání. Dosavadní hranice byla zrušena
a úřady práce mohou příspěvek poskytovat až
do výše skutečně vyplacených mzdových nákla-
dů včetně pojistného na sociální zabezpečení,
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a po-
jistného na veřejné zdravotní pojištění. Příspě-
vek mohou zaměstnavatelé dostávat až 6 měsí-
ců. V případě rizikových skupin uchazečů 
o zaměstnání (osoby se zdravotním postižením,
mladí lidé do 25 let věku, absolventi vysokých
škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení stu-
dia, nejdéle však do 30 let věku, a osoby starší
50 let) se tato doba prodlužuje na 12 měsíců. 

- Byl rozšířen okruh skutkových podstat
přestupků a správních deliktů zaměstnava-
telů. Za neplnění oznamovacích povinností ne-
bo nevedení evidencí stanovených v zákoně 
o zaměstnanosti může úřad práce uložit viníkovi
pokutu až do výše 500 tisíc Kč. 

- Zpřísnily se podmínky pro dlouhodobě evi-
dované uchazeče o zaměstnání. Ti, kteří budou
v evidencích úřadů práce déle než jeden rok,
musí přijmout sjednané zaměstnání na dobu
kratší než tři měsíce nebo to, které budou vyko-
návat v rozsahu odpovídajícím minimálně 50 %
stanovené týdenní pracovní doby.

OBLAST SOCIÁLNÍ
- Zvýšilo se životní minimum. Částky na vý-

živu a ostatní základní osobní potřeby vzrostly 
o 1,7 % a částky na domácnost přibližně o 4 %.
Životní minimum samostatně žijícího dospělého
se zvýšilo ze 4 300 na současných 4 420 Kč.
Schválená právní úprava se automaticky promí-
tá i do oblasti dávek státní sociální podpory.
Projevuje se také v úrovni dávek sociální péče 
a ostatních dávek odvozovaných od výše život-
ního minima.

- Od nového roku mohou děti starší 3 let, 
o které rodič osobně celodenně a řádně pe-
čuje, navštěvovat mateřskou školu nebo ob-
dobné zařízení každý den, a to maximálně
na čtyři hodiny, aniž by jejich rodiče ztratili
nárok na rodičovský příspěvek. Umožňuje to
novela zákona o státní sociální podpoře.

- Příspěvek na provoz motorového vozidla
vzrostl pro osoby s průkazem ZTP  na 6 000
Kč; pro držitele průkazu ZTP/P nyní činí 9 900
Kč. Pokud jsou vlastníky nebo držiteli jednosto-
pého motorového vozidla, roční příspěvek na je-
ho provoz nyní činí pro osoby s průkazem 
ZTP 2 300 Kč; pro držitele průkazu ZTP/P 
4 200 Kč.

- Byl zvýšen příspěvek na individuální do-
pravu těžce zdravotně postiženým občanům,
kteří se pravidelně individuálně dopravují a ne-
jsou vlastníky nebo provozovateli motoro-
vého vozidla. Od nového roku tato částka
vzrostla o 500 Kč a činí 6 500 Kč na kalendář-
ní rok.

OBLAST DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
- Od lednové splátky důchodu v roce 2006 se

zvýšily všechny důchody (starobní, plné inva-
lidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké 
a sirotčí) přiznané před 1. lednem 2006 té-

měř o 5 %. Průměrný starobní důchod by měl
činit 8 128 Kč. Procentní výměra penzí „staro-
důchodců“ (důchody přiznané před 1. lednem
1996) se zvýšila o 6 %. Procentní výměra „no-
vodůchodců“ (důchody přiznané po 31. prosin-
ci 1995) vzrostla o 4 %. Základní výměra 
se zvýšila o 70 Kč, tj. o 5 %, na 1 470 Kč.

- Od 1. února došlo k důležité změně pro oso-
by pobírající částečný invalidní důchod. Novela
zákona o důchodovém pojištění umožňuje
neomezený přivýdělek k částečnému inva-
lidnímu důchodu. Znamená to, že zmíněné 
osoby si mohou přivydělat k důchodu libovol-
nou částku, aniž by jim byl krácen. Okresní
správa sociálního zabezpečení již nebude vyža-
dovat doložení příjmů.

OBLAST NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 
- Zvýšila se redukční hranice u zaměst-

nanců a osob samostatně výdělečně čin-
ných pro účely výpočtu nemocenských dá-
vek. Částka 480 Kč stoupla na 510 Kč, částka
690 Kč se zvýšila na 730 Kč. Denní vyměřova-
cí základ může činit max. 642 Kč a je tak o 36
Kč vyšší než dosud. Zvýšení redukčních hranic
se týká i lidí, kteří začali pobírat dávky nemo-

cenského pojištění ještě před 1. lednem 2006
a jejichž nárok na tyto dávky trvá i po tomto 
datu.

OBLAST PRACOVNĚPRÁVNÍ
- Dvakrát se zvýší minimální mzda. Poprvé

vzrostla od 1. ledna o 5,4 %. Měsíčně tak lidé,
kteří minimální mzdu pobírají, dostávají 7 570
Kč. Minimální hodinová mzda vzrostla ze 42,50
Kč na 44,70 Kč. Druhé zvýšení (o 5,1 %) na-
stane od 1. července 2006. Měsíční minimální
mzda bude od tohoto dne činit 7 955 Kč a ho-
dinová minimální mzda 48,10 Kč.

- Od 1. ledna vzrostl o 5 % průměrný výdě-
lek, ze kterého se odvozuje výše náhrady za
ztrátu na výdělku. Z této částky se znovu sta-
noví výše náhrady za ztrátu na výdělku, náhrada
nákladů na výživu pozůstalých příslušející podle
pracovněprávních předpisů a náhrada za ztrátu
na výdělku příslušející podle občanskoprávních
předpisů. Zvýšení se bude týkat všech poško-
zených a pozůstalých podle pracovněprávních
předpisů a poškozených podle občanskopráv-
ních předpisů, kterým vznikl nárok na náhradu
před 1. lednem 2006.

- Zvýšily se ceny pohonných hmot pro 
účely výpočtu cestovních náhrad. V praxi
tento krok znamená především zvýšení nároku
zaměstnance na náhradu při použití soukromé-
ho motorového vozidla pro účely pracovních
cest.

Průměrné ceny pohonných hmot se zvýšily ná-
sledovně: 

a) z 27,10 Kč na 30,10 Kč u benzinu automo-
bilového 91 O Speciál,

b) z 27,50 Kč na 29,50 Kč u benzinu auto-
mobilového 91 O Normal,

c) z 27,40 Kč na 30,40 Kč u benzinu auto-
mobilového 95 O Super,

d) z 31 Kč na 34,40 Kč u benzinu automobi-
lového 98 O Super plus,

e) z 26,60 Kč na 29,50 Kč u motorové nafty.
(pel)

Důležité legislativní novinky
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VELKOOBCHOD PRO PLYNOVODY, 
VODOVODY, KANALIZACE

S. K. Neumanna 2708
530 02 Pardubice

tel., fax: 466 304 879
www.trinomplus.cz

e-mail: trinom_plus@volny.cz

Ing. Lumír Stehno – 

Agentura STEP
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Občanské sdružení Slunečnice při-
pravilo v Děčíně rozsáhlý rekvalifikač-
ní program s názvem „Dej si šanci“,
který je určen nezaměstnaným oso-
bám s různým druhem a stupněm
zdravotního postižení. Cílem progra-
mu je zvýšit jejich šance na volném 
i chráněném trhu práce.

Půlroční kurz začal letos na konci
ledna v bezbariérovém vzdělávacím
centru v Hudečkově ulici a účastníci
se během něj naučí ovládat počítač.
Ti šikovnější budou mít možnost
zvládnout programy pro tvorbu počí-
tačové grafiky. Kdo se lépe cítí ve
světě výpočtů a čísel, může se se-
známit s kancelářskými programy.
Součástí bezplatného kurzu je také
odborné psychologické a pracovně
právní poradenství, výuka základů
anglického a německého jazyka 
a obeznámení s ekologickými aspek-
ty při provozu kanceláře.

Nejšikovnějším absolventům bude
v létě nabídnuto zaměstnání přímo ve

Slunečnici, kde vznikne nová chráně-
ná dílna se zaměřením na počítačové
technologie. Další budou mít usnad-
něn přístup k pracovním možnostem
přes děčínský úřad práce nebo přes
agenturu Osmý den.

Je pravděpodobné, že o takto poja-
tou rekvalifikaci by měli velký zájem 
i lidé v jiných velkých městech. Pokud
by nějaké sdružení chtělo připravit
podobný program, může získat po-
třebné informace ve Slunečnici na
tel. čísle 412 512 400 nebo 
604 626 222, případně na e-mai-
lové adrese slunecnice@space.cz.  

(pel)

tř. Míru 420
530 02 Pardubice
tel.: 466 611 108
stavona@pce.cz
www.stavona.cz

Firma se od data svého založení dne 1. října 1991 zabývá především výrobou, montáží a servisem spe-

ciálních elektronických přístrojů. Nosný program představují gamapopeloměry, přístroje pro kontinuál-

ní měření popelnatosti uhlí a analyzátory kyslíku pro optimalizaci spalování v průmyslových kotelnách

a spalovnách.

Součástí výrobního programu jsou dále montáže kamerových systémů (hlavně v těžkých provozních pod-

mínkách), elektronické zabezpečovací a protipožární signalizace.

V roce1999 firma rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových aplikacích 

a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími obory podnikání této malé firmy je zřizování, montáž, 

údržba a servis telekomunikačních zařízení a projektování elektronických zařízení.

Odběrateli výrobků firmy ENELEX jsou hnědouhelné i černouhelné doly, elektrárny, chemičky, strojírny,

textilky i další průmyslové podniky.
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U Stadionu 241

533 12 Chvaletice

web: www.enelex.cz

e-mail: enelex@enelex.cz

Svým kumštýřstvím už několikrát 
obohatil národní abilympiádu. Kreslil
vtipné obrázky, poutavě vyprávěl 
o stolničení a přidával k tomu hrst 
osobitých bonmotů. O diváky neměl
na téhle soutěžní přehlídce nouzi, do-
vedl je totiž vtáhnout do vystoupení.

Pětapadesátiletý bavič Jan
„Honza“ Lušovský, rodilý Pardu-
bák, který už dlouhé roky bydlí se
svou rodinou v Chrudimi, potěší
zřejmě účastníky abilympiády i le-
tos. Činorodý muž, který jezdívá po
silnicích i za deště v otevřeném žlu-
tém kabrioletu a s oblibou nosí široký
klobouk a motýlka, nezná odpočinek.

Výtečně kreslí už odmala. Jako kluk
se rád díval na koně, a tak se první je-
ho obrázky narodily v maštali a ve 
výběhu. Vyučil se číšníkem, až po tři-
cítce si dálkově udělal hotelovou ško-
lu v Poděbradech. O stolničení, flam-
bování či třeba vinaření toho ví hodně
a má i rozsáhlé praktické zkušenosti
a několik jedinečných zážitků: obslu-
hoval i anglického prince či preziden-
ta Václava Havla. Není proto divu, že
Jan působil 14 let jako učitel stolniče-
ní. Ve volném čase bavil žertovným
slovem a kreslením děti i dospělé 
v různých koutech Čech. Už tehdy se

hodně věnoval dětem se sluchovým
postižením.

Na počátku loňského roku dal kan-
tořině vale a stal se naplno rozdáva-
čem radosti. „Jsem sice bohém, ale
s učitelským smyslem pro povinnost,“

zdůvodňuje pan Lušovský svůj svědo-
mitý přístup k diáři zaplněnému
množstvím akcí a úkolů. Maluje na
podnikových večírcích, pro kalendá-
ře i pro knížky, vyhrál konkurs na ko-
miks pro časopis ČSOB Pojišťovny.
Spolupracuje také s Kooperativou.
Ale hlavně jezdí se zábavně vzděláva-
cím pořadem do mateřských a zá-

kladních škol, vystupuje na dětských
dnech a festivalech. Kreslí zejména
pohádkové výjevy a nechává děti há-
dat, z kterého příběhu jsou.

Jan nezapomíná ani na malé paci-
enty v nemocnicích, pro které má při-
pravený humorný program. Vítaným
hostem je třeba v Hamzově léčebně 
v Luži. Loni kreslil v Černé Hoře na tá-
boře Work of Line pro neslyšící děti 
z celého světa. A díky pražské firmě
Sluchadlová akustika se v naší zemi
stal dvorním malířem a učitelem stolo-
vání sluchově postižených dětí.

Volné víkendy mívá zřídka, na dovo-
lené nebyl víc než 15 let. „Jsem 
typický workoholik. Pracuji stále, 
i tehdy, když nepracuji. Je to myslím
hrozné i záviděníhodné,“ hodnotí Jan
své nasazení, s nímž takřka denně
nakreslí několik obrázků. Před něko-
lika měsíci ho v důsledku enormní zá-
těže začala pobolívat ruka, a tak má
obavy, aby nemusel polevit a odřek-
nout svou účast na některých akcích.
Na prestiži mu už dávno nezáleží, ale 
o spokojené publikum přijít rozhodně
nechce. „Došel jsem k poznání, že
mnohem víc než publicita a sláva je
vlastní práce a radost z ní,“ podotýká
chrudimský bavič.

Přesvědčivý důkaz o své houževna-
tosti a píli podal Jan „Honza“
Lušovský v Pardubicích ve dnech 
3.-5. října 1997. Během 55 hodin sti-
hl nakreslit 379 vtipů s dostihovou 
tématikou, což mu přineslo zápis do
Guinnessovy knihy rekordů.

A co pro něj znamená onen otevře-
ný kabriolet? Nejdřív mu prostě jen
vyhovoval, protože všude poutal po-
zornost. Lidé se však často ptali, zda

má nějaký symbolický význam, a tak
si našel trefnou odpověď: „To auto je
výrazem mého boje proti všemu zlé-
mu na světě. Ať si venku prší nebo
sněží, já do něj sednu a jedu.“

Přejeme panu Lušovskému hodně
zdaru v úsilí o šíření dobré nálady me-
zi lidmi. Rádi zveřejňujeme první 
obrázek, který nakreslil pro naše 
noviny.   

(pel)

Kreslíř, který vládne i slovem a bravurně zvládá také stolničení

Poslanecká sněmovna schválila loni 21. prosince ve 
III. čtení vládní návrh zákona o sociálních službách.
Jde o klíčový právní předpis, o který již více než de-
set let usilují lidé se zdravotním postižením a jejich
neziskové organizace, ale také třeba zástupci senio-
rů či ochránci zájmů osob ohrožených sociálním vy-
loučením.

Zákon následně 9. února schválil Senát, avšak s několi-
ka pozměňovacími návrhy. Proto jej bude v březnu znovu
projednávat Sněmovna. Pokud zákon nakonec podepíše
prezident, nabyde zřejmě účinnosti od 1. ledna příští-
ho roku. Transformace služeb tak v naší republice ko-
nečně bude mít potřebnou oporu v legislativě.

Na přípravě zákona spolupracovali odborníci ze státní
správy, zejména z ministerstva práce a sociálních věcí, 
se zástupci samosprávy a humanitárních organizací. Lidé 
v nepříznivé životní situaci budou na jeho základě moci po-
žádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o přís-
pěvek na péči. Tato nová individuální dávka, která bude 
poskytována ve čtyřech stupních, se bude zřejmě pohy-
bovat v rozmezí 2 000-11 000 Kč měsíčně. Nejnižší stu-
peň příspěvku (lehká závislost) odpovídá I. stupni tzv. 
bezmocnosti (dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, který upravuje mj. zvýšení důchodu pro bez-
mocnost); II. stupni bezmocnosti odpovídá druhý stupeň

příspěvku (středně těžká závislost) a ke III. stupni bez-
mocnosti bude adekvátní třetí stupeň příspěvku (těžká zá-
vislost). Čtvrtý stupeň příspěvku (úplná závislost) pak bude
poskytován osobám s potřebou celodenní péče. Dávka
bude náležet všem oprávněným osobám bez ohledu na to,
zda je jim pomoc zajišťována s využitím takzvaných přiro-
zených zdrojů (zejména členů rodiny), nebo poskytovate-
lem sociálních služeb.

Nepříznivá sociální situace občana bude odborně po-
suzována obecním úřadem obce s rozšířenou působností
v součinnosti s příslušným úřadem práce. Zkoumat se bu-
de nejen zdravotní stav žadatele o příspěvek, ale i způsob
bydlení, rodinné zázemí nebo sociální prostředí. Toto po-
suzování situace vzniklé z důvodu ztráty soběstačnosti 
a schopnosti péče o vlastní osobu bude realizováno 
v rámci státní správy. Bude tak naplněna podmínka jednot-
ného přístupu k žadatelům na celém území republiky.

Navrhovaný zákon rozděluje služby na sociální pora-
denství, služby sociální péče a služby sociální pre-
vence. Každý občan bude mít nárok na bezplatné poskyt-
nutí základního sociálního poradenství o možnostech 
řešení nepříznivé situace nebo jejího předcházení. Zákon
definuje jednotlivé druhy služeb a zařízení sociální péče 
a stanovuje základní činnosti při poskytování služeb. V zá-
konu jsou zahrnuty i takové služby, které dosud nebyly le-

gislativně upraveny: například osobní asistence,
chráněné bydlení nebo raná péče. Lidé se zdravot-
ním postižením si tak budou moci vybírat a financovat
z existujících služeb ty, které jim budou nejvíc vyho-
vovat.

Všichni poskytovatelé služeb budou mít stejný 
přístup k dotacím z veřejných zdrojů. To jistě při-
vítají zejména neziskové organizace, které sice již
dlouhou dobu poskytují některé moderní služby (na-
příklad osobní asistenci) i bez existence potřebné 
legislativy, ale musely každoročně žádat stát i samo-
správu o přidělení dotací a kvůli chronickému nedo-
statku financí mohly svou nabídkou uspokojit jen 
nevelkou část zájemců.

Ministerstvo práce zřídí registrační komisi a po-
vede evidenci poskytovatelů sociálních služeb. Ti 
budou muset do určité doby projít registračním pro-
cesem. Bude také ustavena inspekce kvality slu-
žeb, aby klienti byli dostatečně chráněni a každý měl
jistotu, že mu služby jsou poskytovány ve standardní 
kvalitě.

Pro zavádění nové koncepce sociálních služeb má
velký význam nejen samotný zákon, ale také prová-
děcí předpisy, které detailně upraví například rozsah 
úkonů v rámci základních činností u jednotlivých dru-
hů sociálních služeb nebo inspekci poskytovaných
služeb.
Text návrhu zákona je zveřejněn na internetových

stránkách www.nrzp.cz.                                        (pel)

Reforma sociálních služeb bude zakotvena v právním řádu
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SLUNEČNICE umožnila nezaměstnaným lidem
s postižením ojedinělou rekvalifikaci

tel.: 466 988 154

fax: 466 988 153

Pardubická 239 tel.: 466 414 646-7         vagner@vagnergroup.cz

533 52 Srch fax: 466 414 648                www. vagnergroup.cz

- stavební firma zabývající se 
především prováděním 

železobetonových monolitických 
konstrukcí



Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 921 068    e-mail: office@recyklace.cz

ILEX HRAMAT
Dašická 1796

530 03 Pardubice  
Tel.: 466 652 910

hramat@hramat.cz             www.hramat.cz

tel.: 466 670 035 
fax: 466 670 036 

mobil: 603 539 740 
abetec@abetec.cz 

Občanské sdružení Rytmus ve spolupráci 
s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry vyhlásily 
v září 7. ročník celostátní soutěže Cena
Martina Palase. Mohli být nominováni jednot-
livci či organizace mající zvláštní zásluhu o in-
dividuální integraci dítěte či dospělé osoby 
s těžším mentálním, fyzickým, smyslovým ne-
bo vícečetným postižením do běžného rodin-
ného, vzdělávacího, profesního či společen-
ského prostředí.

Ceny byly slavnostně uděleny 6. prosince 
v Praze. Je jistě dobrou vizitkou pardubického ma-
gistrátu, že její laureátkou se stala Mgr. Ivana
Liedermanová, vedoucí odboru sociálních věcí. 

Navrhla ji Česká abilympijská asociace spolu 
s TyfloCentrem Pardubice. Podle nich je 
I. Liedermanová zcela netypický státní úředník –
vstřícná, ochotná podporovat neziskové organiza-
ce ve všech směrech, vždy má otevřené dveře pro
jednání. 

Dokáže prý rovněž prosadit myšlenku i akci na
vyšší politickou úroveň. Zcela přirozeně šíří sociál-
ní povědomost o neziskových organizacích 
a jejich klientech nejen na svém pracovišti. Cení si
i její snahy propojovat zdroje státní i nestátní sféry
ve prospěch klientů.

I. Liedermanová byla iniciátorkou a pořadatelkou
konference pro neziskové organizace v sociální 
oblasti ve městě „Společnou cestou“, spolupořa-
datelkou konference „Společně k bezbariérovosti“
v roce 2004, vedoucí dobrovolné skupiny bezbari-
érovosti, která připravila dokument „Koncepce bez-
bariérovosti města Pardubic“ a mapu bezbariéro-
vosti Pardubic. Je i spoluautorkou a garantem zá-
žitkového semináře „Společnou cestou“. Podle
Asociace by mohla být inspirací pro další pracovní-
ky státní správy. 

„Lidé byli šokovaní, když na vyhlášení cen ozná-

mili, že se jedná o státní úřednici,“ popisuje Ivana
Dolečková, vedoucí střediska bezbariérovosti 
a podporovaného zaměstnávání České abilympij-
ské asociace, vyhlašování cen. Někteří členové ko-
mise namítali, že to, co dělá, je přece povinností
státního úředníka. Jenže to je utopie, nikoli realita,
státní úředníci se většinou moc „nepřetrhnou“ 
a i jakési povinné minimum je pro ně někdy velikým
problémem. „Je to člověk, který si cenu naprosto
zaslouží, a její radost z ocenění byla kouzelná,“ do-
dala I. Dolečková.

Jedná se o prvního státního úředníka, který cenu
Martina Palase získal nebo na ni alespoň byl nomi-
nován. Dle Milady Vondráčkové z pořádajícího
sdružení Rytmus je to ale z velké části i proto, že
dřívější ročníky soutěže byly omezeny na pedago-
gy, respektive na integraci dětí s postižením do
běžného vzdělávacího prostředí. 

Zuzana Hronová
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výroba a prodej obalových materiálů
- PE fólie (smrštitelné, streč, bublinkové)              - papírové pytle s PE vložkou
- PE pytle (na potraviny, na odpad)                                             - vázací pásky

nákladní autodoprava
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Služby při povrchovém dobývání hornin, hlavně
vrtné, trhací a zemní práce při lomařské těžbě. 

Tovární 302
538 04 Prachovice                           
tel.: 466 303 397
fax: 466 304 420
web: www.fospol.com
e-mail: fospol@fospol.com

Sdružení POHODA, společnost
pro normální život dospělých lidí 
s mentálním a kombinovaným po-
stižením, existuje již více než 
sedm let. Služby pro klienty dosud
sdružení rozvíjelo hlavně podle zá-
jmu, který o ně byl: tou úplně první
bylo v roce 1998 chráněné bydlení. 
V posledních dvou letech Pohoda
čerpá finance na svou činnost z vy-
tvořených rezerv a stále se snaží udr-
žet kvalitu a rozvoj zajišťovaných akti-
vit. Sdružení sice získalo prostředky 
z Evropského sociálního fondu na
rozvoj některých z nich, ale jiné zřej-
mě bude muset minimalizovat, aby
nadále nehospodařilo se ztrátou.

● Co chystají „pohodáři“ letos?
Po vzoru kolegů z britské organizace
OWL Housing Londýn vzniká meto-
dika pro osobní asistenty. „OWL
má velké zkušenosti s poskytováním
komunitních sociálních služeb, které
jsou klientovi poskytovány v jeho při-
rozeném prostředí. Naše asistentka
Lucie měla možnost na roční stáži za-
žít kvalitní profesní praxi,“ říká Blanka
Šimková, vedoucí střediska komplex-
ní pomoci rodinám. Příručka s ná-
zvem „Pomocník asistenta“ nabídne
množství praktických informací. 
V kroužkové vazbě (pro snadnější do-
plňování) najde asistent etický kodex

pro svou práci a základní body přístu-
pu k lidem s postižením. Přehledně
rozčleněné kapitoly obsahující užiteč-
né rady a tipy pro sociální práci v ob-
tížných situacích mu pomohou získá-
vat profesionální náhled.

Sdružení, v jehož znaku se usmívá
přívětivý šnek coby symbol domova,
rozšíří možnosti poskytování osobní
asistence, důležité terénní služby, 
letos v červnu. V jejím rámci bude
nabízena i takzvaná terénní respitní
služba pro odlehčení pečujícím rodi-
čům a doprovody, řízené formou dis-
pečinku. Jiří Kučera, autor nového
projektu, upřesňuje: „Doprovody na-
bídneme všem uživatelům sociálních
služeb s tělesným a kombinovaným
postižením. Zjistili jsme, že tato služ-
ba je v současné sociální síti Prahy
stále nedostatečně zajišťovaná.“ 
K rozšíření služby inspirovali Pohodu
nejen Britové, ale také více než tříletá

činnost střediska komplexní pomoci
rodinám, které řeší krizové situace
pečujících rodičů a příbuzných.
Středisko mnohdy nejen pomohlo
překonat tíživou situaci a udržet rodi-
nu pohromadě, ale také poskytovalo
právě osobní asistenci a doprovody.

Ředitelka sdružení
Ladislava Dolínková 
k tomu podotýká: 
„U jiných organizací
bývá nutnou podmín-

kou pro poskytnutí asistence motiva-
ce uživatele k tréninku dovedností.
Tuto podmínku si neklademe – naši
asistenti jistě také budou klienta mo-
tivovat, ale pokud on nebude o svůj
rozvoj usilovat, neznamená to, že mu
službu neposkytneme.“

Ve svém strategickém plánu si
Pohoda dala za cíl vytvořit kvalitní
centrum s nabídkou denních progra-
mů, které vycházejí z potřeb a indivi-
duálních přání a požadavků lidí 
s mentálním a kombinovaným zdra-
votním postižením. Jde o další krok
při začleňování znevýhodněných 
osob do společnosti.

Kompletní nabídka služeb Pohody
je zveřejněna na stránkách www.po-
hoda-help.cz, aktuální informace lze
také získat na telefonním čísle 
296 303 003 nebo 296 303 004.   

(pel)

Vlastík

„Neboj se, Vlastíku, tyhle schody

jezdí samy, podej mi ruku a zkusí-

me to znovu.“

Podobnou větu slyšel často, mu-

sel se znovu naučit nebát se aut,

tramvaje, používat holicí strojek…

Tak Vlastíkovi začínal „nový“ život,

obklopený kamarády, které získal, 

a pochopením těch, kteří se mu

snažili co nejvíce usnadnit návrat

do života. Návrat domů.

Co bylo předtím? Láskyplná péče

maminky, ale ta jednoho dne skon-

čila. Maminka zemřela a Vlastíkova

sestra se rozhodla umístit bratra do

psychiatrické léčebny. Důvod se

našel. Mentální postižení, údajná 

agresivita a nedodržování osobní

hygieny. Jak snadné!

Uzavřený pavilon. Jeden den se

podobal druhému, rok za rokem,

dlouhých patnáct let. Patnáct let ži-

vota, patnáct let v léčebně, kam

svým postižením nepatřil.

Díky vstřícnosti primářky, která

kontaktovala sdružení Pohoda, se

Vlastíkův život od základu změnil.

Stačil jeden telefonát, a v Pohodě

se vše rychle rozjelo. Vyřídily se nej-

nutnější formality… A Vlastík se stě-

hoval. Nesmělý, zamlklý. Taška 

s oblečením, minulost, vzpomínky,

radost i strach, to vše si bral s se-

bou. Těšil se, že zase bude mít

vlastní pokoj, obrázky na zdech,

polštářek na posteli a vysněné rá-

dio. Domov.

Nebylo jednoduché začít znovu.

Pomáhali všichni – a rádi. Vlastík je

báječný člověk, laskavý. A vždy je

tam, kde je potřeba něco udělat.

Malé důvěrné nahlédnutí domů.

Vlastík má svou  večerní siestu, na

kterou se všichni těší. Uvaří si kávu 

a usedne za stůl. Navyklým pohy-

bem zkontroluje nasazení brýlí, ob-

řadně vezme cukřenku... A cukr,

lžička za lžičkou, mizí v hrníčku.

Vypráví. O mamince, pohádkách 

a čaji s medem. Souvisle a krásně.

Vlastík už hodně dokázal. Mluví,

směje se a jezdí metrem. Nebojí se

podat ruku a ví, že pohladit se smí.

Vlastíkovi je 56 let. 

převzato z webových 

stránek sdružení Pohoda

Šneček z pražského sdružení má v ulitě novou nabídku pro lidi v nepohodě

➽ Vznik v roce 1992 jako nástupce Výzkum-
ného ústavu syntetických pryskyřic a laků.

➽ Obory podnikání: 

- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerů,
nátěrových hmot, kompozitů a dalších surovin, 
- vývoj analytických nebo zkušebních metod,
- vývoj procesů na poloprovozním a výrobním 
zařízení, 
- výroba specialit v oblasti polymerní chemie, 
- analytika a zkušebnictví v akreditovaných la-
boratořích s nejmodernější technologií, 
- krátkodobé testování pro certifikační účely,
- řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů
týkajících se formulace a vývoje specifických
produktů,
- poskytování konzultací, kontaktů a tržních in-
formací zákazníkům.

➽ Bohatá publikační činnost vědeckých pra-
covníků společnosti v odborných časopisech.

➽ Firemní prezentace na řadě vědeckých kon-
ferencí v České republice i v zahraničí.

➽ Aktivní spolupráce s tuzemskými zákazníky
a partnery i s firmami ze států Evropské unie,
USA a Japonska při řešení společných vědecko-
výzkumných projektů.

➽ Vysoké schopnosti v transferu technologií
do provozního měřítka. 

➽ Od roku 2000 certifikovaný systém mana-
gementu jakosti dle ISO 9001.

S. K. Neumanna 1316            tel.: 466 067 111
532 07 Pardubice                f ax: 466 067 260
synpo@synpo.cz                       www.synpo.cz

Olbrachtova 174
537 01 Chrudim
tel.: 469 688 393 
www.novplasta.cz

Ivana Liedermanová: netypická státní úřednice

Choteč 44
533 04 Sezemice
tel.: 466 510 595
fax: 466 412 750

Průmyslová 387 
530 03 Pardubice

Právo na práci má každý. Dostávají ale sociálně 
a zdravotně znevýhodnění lidé skutečně možnost
pracovat? Znáte zaměstnavatele, který jim dává
stejnou pracovní šanci?

Občanské sdružení Rytmus ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou ČR vyhlásilo 1. února
druhý ročník celostátní soutěže

„Stejná šance – Zaměstnavatel 2006“
pro kraje Liberecký, Pardubický, Plzeňský,
Středočeský (včetně Prahy) a Ústecký.

Do národního kola soutěže postoupí i vítězné fir-
my z dalších krajů, kde regionální kola pořádají
jiné subjekty.

Své tipy zasílejte do 31. března na adresu
Rytmus, Bruselská 16, 120 00 Praha 2, 
případně e-mailem na adresu stejnasan-
ce@rytmus.org. Obálku označte heslem „Stejná 
šance“.

Podrobné informace o soutěži jsou zveřejněny
na internetových stránkách www.rytmus.org, 
telefonicky je sdělí Milada Vondráčková na čísle
224 251 610.

(pel)

Zapojte se do soutěže
STEJNÁ ŠANCE 

– ZAMĚSTNAVATEL 2006!

tel.: 469 622 279, 
469 622 280

fax: 469 622 337

Za Pivovarem 830            e-mail: proman@proman.cz
537 01 Chrudim                         web: www.proman.cz



Nerudova 439    
537 01 Chrudim  fax: 469 621 271

tel.: 469 622 026 e-mail: info@satec.cz

galvanické povrchové 

úpravy kovů, zinkování, 

niklování, chromování 

533 52 Staré Hradiště 402 

telefon: 466 415 543

fax: 466 416 397

internet: www.galko.cz 

e-mail: galko@volny.cz
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Když klienti České abilympijské asociace
slavili Vánoce, spíše než o svátcích se bavi-
li o práci. Asociace totiž pomáhá zdravotně
postiženým občanům shánět zaměstnání.
Jde to však ztuha. Firmám nad 25 zaměst-
nanců sice zaměstnání zdravotně posti-
ženého nařizuje zákon, firmy však často 
raději zaplatí pokutu, k práci zdravotně 
postižených mívají velkou nedůvěru.

„Když už se nám někam podaří dostat, když
nejsme rychlí a patřičně výkonní, musíme pryč,
nemají na nás ohled, že máme handicap a jsme
pomalejší,“ shodovali se klienti při výrobě vá-
nočních vrkočů.

„Firmy se ještě pořád zaměstnávání zdravotně
postižených bojí. S klienty chodíme v rámci
podporovaného zaměstnávání i na pracoviště 
a snažíme se je danou činnost naučit tak, aby 
s nimi měli zaměstnavatelé co nejméně práce.
Ale mnohem větší fušku dá často zpracovat ty li-
di okolo a majitele firem než naše svěřence,“ ří-

ká Ivana Dolečková, vedoucí střediska bezbari-
érovosti a podporovaného zaměstnávání České
abilympijské asociace. Proto se snaží dělat me-
zi firmami osvětu a vysvětluje jim, jaké výhody
mají ze zaměstnávání zdravotně postiženého.

Na vánoční besídku přišly i úřednice, které
těmto osobám mohou být (a jsou) v hledání prá-

ce nápomocné. Ivana Liedermanová z odboru
sociálních věcí pardubického magistrátu, Na-
děžda Černá, Gabriela Tuláčková a Hana
Chodurová z místního úřadu práce si s účast-
níky setkání popovídaly o jejich problémech 
a načerpaly o nich i řadu informací, které se jim 
budou hodit při shánění odpovídajícího zaměst-
nání. 

Vánoční setkání mělo totiž mnohem důležitější
cíl než pouze příjemné posezení či výrobu vá-
nočního vrkoče. Členové České abilympijské 
asociace se podobně jako lidé z úřadu práce
při tomto neformálním posezení dozvěděli mno-
hé o svých klientech i o tom, jaká práce by jim
vyhovovala: „Ukáže se, že třeba někomu dělá
problém i menší kolektiv, někdo je naopak ko-
munikativní či má organizační schopnosti,“ 
objasňuje I. Dolečková.

Vánoční setkání bylo rovněž součástí tzv. vol-
nočasových aktivit pro zdravotně postižené:
„Pro ně je důležitý pocit, že někam patří, že ma-
jí kam jít,“ vysvětluje I. Dolečková. „Optimální
stav by samozřejmě byl, kdyby se tu spřátelili 

s jinými lidmi a setkání si pak již domlouvali 
a organizovali sami podle svých představ,“ 
dodává.

Tzv. „volnočasovky“ může Česká abilympij-
ská asociace realizovat také díky financím 
z globálních grantů Evropského sociálního 
fondu.          

Zuzana Hronová

Hlavně dostat práci, přáli si klienti 

Přeloučská 252, 530 06 Pardubice

NOPO Slatiňany

P.O. Box 38                            Fax: 469 681 192

538 21 Slatiňany                          nopo@nopo.sro.cz 

Tel.: 469 681 343                           www.nopo.sro.cz

Stavební podnik Přelouč s.r.o.

Pardubická 1400, 535 01 Přelouč

tel.: 466 953 471

fax:: 466 953 474

e-mail: stavebni.podnik@quick.cz

Stavíme bytové domy, průmyslové i zemědělské objekty, a to z klasických

zdících materiálů i ocelové haly. 

Provádíme opravy a rekonstrukce objektů, zateplování fasád, podlah, stropů.

Vyrábíme a dodáváme betonové směsi, prefabrikované dílce pro montáž 

oplocení (desky a sloupky), skruže, zahradní i silniční obrubníky, kanálky.

Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2001. Naše dodávky jsou vysoce kva-

litní s dlouhými záručními lhůtami na provedené práce.       

Komplexní 
dodávky 
v oblasti 

pozemního 
stavitelství 

Smilova 703, 530 02 Pardubice

tel.: 466 511 668, 466 511 883, 

466 511 977, 466 535 747, 

fax: 466 530 422

e-mail: zderadicka@ppd-chemicals.cz

www. ppd-chemicals.cz

Představuje se vám 

družstvo STAVOPROJEKT,

projektant opravy fasády budovy a okolí Obecního úřadu Dolní Újezd.

Generální projektant staveb:
obytných, občanských, školských, ubytovacích, průmyslových, 
staveb sociální péče, dopravních, inženýrských staveb, oprav 

a rekonstrukcí historických objektů.

Předprojektová příprava:
územní generely, územní a regulační plány obcí, investiční záměry, 

architektonické studie, provozní koncepce, stavebně-technické průzkumy, 
zaměřování staveb, topografický průzkum. 

Technická podpora:
- statika ocelových, betonových, spřažených, dřevěných konstrukcí,

- požární bezpečnost staveb,
- akustika a tepelná technika, 

- větrání, klimatizace, rekuperace,
- umělé a denní osvětlení, výpočty.

Kontakty:
Ing. arch. Radim Bárta, HIP                            tel.: 464 646 339, 608 967 637
Ing. Jiří Srb, technologie staveb
Ing. Jan Menšík, klimatizace                                web: www.stavoprojekt-pce.cz
Ing. František Hofman, statika
Ing. Petr Novotný, doprava                         e-mail: druzstvo@stavoprojekt-pce.cz

J. Palacha 324 

530 02 Pardubice 2

Tel.: 466 304 925

Fax: 466 307 811

kts.navrs@quick.cz

❒       ❒       ❒       ❒       ❒       ❒

Výroba vánočních vrkočů.

Při setkání se podařilo „zaměstnat“ také „kole-

gyně“  z pardubického úřadu práce. 



Problematika zdravotně postiže-
ných z hlediska jejich pozice na tr-
hu práce je významnou součástí
agendy Českomoravské konfede-
race odborových svazů. 

O této orientaci svědčí i pasáže z je-
jího stávajícího programu, schválené-
ho na sjezdu v roce 2002. V tomto
programu se v části věnované trhu
práce a dalšímu zkvalitňování politiky
zaměstnanosti objevují body, v nichž
ČMKOS požaduje další rozšíření pro-
gramů aktivní politiky zaměstnanosti
tak, aby se staly rozhodující součástí
této politiky, a širší uplatňování pro-
gramů tvorby pracovních míst (přede-
vším uplatňování osvědčených fo-
rem, jako jsou veřejně prospěšné
práce, společensky účelná pracovní
místa, chráněné dílny, rekvalifikace
atd.). Stejně tak program vyjadřuje
podporu politice zaměřené na 
omezení dlouhodobé nezaměstna-
nosti a na zvýšenou ochranu skupin
nejvíce ohrožených na trhu práce
(mládež, občané v předdůchodovém
věku, ženy a zdravotně postižení). Je
tedy zřejmé, že Konfederace považu-
je tuto problematiku za velmi důleži-
tou, ačkoliv zmíněné skupiny občanů
netvoří významnou část členstva od-
borových organizací, nicméně prosa-

zování práva obtížně umístitelných
skupin na trhu práce je součástí pů-
sobení ČMKOS ve prospěch stabilní-
ho sociálního prostředí. 

Chceme-li ovšem zhodnotit tuto ob-
last za poslední období, nemůžeme
být příliš optimističtí. Situace zdravot-
ně postižených se přes přijetí někte-
rých opatření nezlepšila. Přetrvává 
a dokonce se prohlubuje stav, kdy
právě tito lidé jsou postiženi vysokou
mírou nezaměstnanosti. V po-
sledních třech letech stoupá počet 
uchazečů se zdravotním postižením 
o práci. V roce 2002 vzrostl o téměř
pět tisíc osob a následující rok 
o zhruba 5,5 tisíce (ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku). 
V roce 2004 tento trend pokračoval 
a sledovaný počet vzrostl o necelé tři
tisíce na celkových 74 tisíc. Loni tato
hodnota stagnovala, což znamená,
že podíl nezaměstnaných osob se
zdravotním postižením činil z hlediska
celkového počtu nezaměstnaných
46 procent, na celkové nezaměstna-
nosti cca 14,5 procenta. Tato kate-
gorie přes určitá přijatá opatření patří
k nejohroženějším na trhu práce. 

V průběhu roku 2004 byl přijat a ve-
šel v účinnost nový zákon o zaměst-
nanosti (č. 435/2004 Sb.), který
kromě jiného obsahuje i opatření vě-
novaná zdravotně postiženým, kon-
krétně  definuje právo na pracovní re-
habilitaci, chráněná pracovní místa 
a chráněné pracovní dílny. Zaměstna-
vatel zaměstnávající více než 50 pro-
cent osob se zdravotním postižením
má nadále nárok na  příspěvek. Je ta-
ké povinností zaměstnavatelů s více
než 25 zaměstnanci zaměstnávat 
určitý podíl lidí se zdravotním postiže-
ním (čtyři procenta), případně reali-
zovat tzv. náhradní plnění. 

Opatření zaměřená na zlepšení situ-
ace zdravotně postižených jsou zahr-
nuta i v Národním akčním plánu 
zaměstnanosti 2004-2006. Význam-
nou metodou zaměřenou na zlepšení
situace zdravotně postižených je
tvorba chráněných pracovních míst 
s využitím dotací poskytovaných 
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 

V této souvislosti lze uvést tabulku 
s počty osob zapojených v letech
2002 až 2004 do programů aktivní
politiky zaměstnanosti (čísla jsou

podle údajů Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR), z níž vyplývá určitý
nárůst počtu těchto míst:

Ke zdravotně postiženým se výslov-
ně přihlašuje rovněž Evropská strate-
gie zaměstnanosti v rámci nových
integrovaných směrnic ekonomické
politiky a zaměstnanosti například vý-
rokem: „Obzvláště důležitý je boj 
s diskriminací, zpřístupnění práce po-
stiženým osobám a začleňování při-
stěhovalců a menšin“. Země Evrop-
ské unie vykazují asi 15 procent 
občanů s různými formami zdravotní-
ho postižení a věnují této problemati-
ce velkou pozornost. Např. rok 2003
byl pojat jako Evropský rok zdravotně
postižených s řadou významných te-
matických akcí. Českomoravská kon-
federace odborových svazů v rámci 

připomínkových řízení vždy podporo-
vala maximální vstřícnost k potřebám
zdravotně postižených. 

Pavel Janíčko, 
Českomoravská konfederace 

odborových svazů

(Pozn. red.: Autor je členem pra-
covní skupiny pro otázky zaměstná-
vání zdravotně postižených, která
byla ustavena v roce 2003 při
Vládním výboru pro zdravotně posti-
žené občany. Skupina se zaměřuje
na nástroje komplexně podporující
zaměstnanost a ekonomickou akti-
vitu osob se zdravotním postižením.
V tomto kontextu také na problema-
tiku chráněných dílen a podporu
tzv. sociální ekonomie podnikatel-
ského typu, tj. na podporu vzniku
podniků neziskového a družstevní-
ho charakteru orientovaných na 
zaměstnávání zdravotně postiže-
ných.)

Občanské sdružení AGNES připravilo
na první pololetí letošního roku 
v rámci vzdělávacího programu Říze-
ní neziskových organizací sérii čtyř
dvoudenních odborných seminářů.
Tematicky se zaměřují na řízení pro-
jektového cyklu, strategické plánová-
ní, public relations a komunikaci 
s médii a na úvod do účetnictví 
a ekonomiky nestátních neziskových
organizací (vč. praktického bloku).
Určeny jsou především pro vedoucí
pracovníky neziskových organizací 
z celé republiky a pro pracovníky pů-
sobící v proškolovaných oblastech.
Jejich konání „si vynutil“ zvyšující se
zájem o informace týkající se proble-
matiky neziskového sektoru.

Semináře probíhají ve všech krajích.
Účast není omezena bydlištěm v re-
gionu příslušného kraje, z organizač-
ních důvodů je nutno ji ale potvrdit nej-
později do 5 kalendářních dnů před 
konáním semináře. Každá organizace
může přihlásit jakýkoliv počet svých za-
městnanců, organizátor si ovšem vy-
hrazuje při překročení kapacity právo
redukce počtu účastníků z jedné orga-
nizace. 

Pro přihlašování slouží e-mailo-
vá adresa regiony@agnes.cz nebo poš-
tovní adresa AGNES, Jelení 196/15,
118 00 Praha 1 (na obálku je třeba 
uvést „RV + zvolený region“). Účastnic-
ký poplatek činí 1200 Kč (cena je bez
případného ubytování, které si zajišťují 
i hradí účastníci sami).

Zbývající semináře probíhají v období
duben až červen v následujících termí-
nech:

Projektový cyklus – 6.-7. 4. (Ostra-
va), 15.-16. 5. (České Budějovice),
25.-26. 5. (Hradec Králové a 30.-
31. 5. (Brno).

Public relations a média – 6.-7. 4.
(Karlovy Vary), 20.-21. 4. (Liberec),
25.-26. 4. (Brno), 10.-11. 5. (Ústí nad
Labem), 29.-30. 5. (Olomouc), 8.-9. 6.
(Plzeň), 12.-13. 6. (Zlín) a 15.-16. 6.
(Hradec Králové).

Strategické plánování – 12 -13. 4.
(Ústí nad Labem), 13.-14. 4. (Praha),
4.-5. 5. (Karlovy Vary a Pardubice),
18.-19. 5. (Plzeň), 22.-23. 5. (Zlín), 6.-
7. 6. (Havlíčkův Brod) a 19.-20. 6.
(Olomouc). 

Účetnictví a ekonomika – 4.-5. 4.
(Havlíčkův Brod), 10.-11. 4. (České

Budějovice), 20.-21. 4. (Hradec
Králové), 27.-28. 4. (Plzeň), 11.-12. 5.
(Ostrava), 18.-19. 5. (Liberec), 25.-
26. 5. (Praha) a 1.-2. 6. (Pardubice).

Bližší podrobnosti o seminářích sdělí
zájemcům pracovníci sdružení AGNES
na telefonním čísle 233 350 120 (koor-
dinátor programu Dalibor Jirásek – jira-
sek@agnes.cz, nebo PR manager
Markéta Krausová – krausova@ag-
nes.cz), dočíst se lze o nich také na
www.agnes.cz.                                    (mk)

533 11 Zdechovice 28 

kury.cz@seznam.cz

tel.: 466 936 139, fax: 466 936 138
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Obtížný stav v zaměstnávání 
zdravotně postižených sledují i odboráři

Rok 2002 2003     2004
Celkem 75.719 85.624 96.151
z toho
Společensky účelná pracovní místa 14.123 17.618 25.010
Veřejně prospěšné práce 16.573 15.378 18.246
Praxe absolventů 7.945 8.654 7.170
Rekvalifikace 36.015 42.753 44.089
Místa pro osoby se zdravotním postižením         1.063 1.221 1.636

Každý účastník si něco odnese

Pozor!! !  Pozor! ! !  Pozor!! !  ZMĚNA TERMÍNU I MÍSTA KONÁNÍ NÁRODNÍ ABILYMPIÁDY -  více na str.  1

Semináře přispívají ke vzdělávání pracovníků z neziskovek

Kdo se vydá v sobotu 13. května v dopoledních hodinách na procházku
Prahou a zamíří při ní na Vyšehrad, si bude po projití Táborskou branou
dozajista klást otázku, proč se to všude hemží tolika lidmi. Pokud bude
pokračovat v chůzi, uvidí velký nápis na budově Jedličkova ústavu a škol
oznamující, že právě tam a v tento den se koná v pořadí 5. česká abi-
lympiáda pro děti a mládež.

Po loni tragicky zesnulém Oldřichu Špeciánovi, který byl
dlouholetým vedoucím realizačního týmu, přebírá v tomto 
roce celou agendu Martin Knapp, který má s abilympiádou již
četné zkušenosti nejen jako vedoucí disciplíny pletení 
košíků.

Letos se mohou tělesně, smyslově nebo mentálně postižené
děti ve věku od 6 do 18 let se smyslem pro soutěži-
vost přihlásit také do dvou nových disciplín – batikování 
a malování na sklo. Z provozních důvodů bylo naopak zrušeno modelování 
a počítačová editace textu.

Více informací najde každý zájemce o účast na internetových stránkách
http://sweb.cz/abilympiada nebo v brožuře. O její zaslání si lze napsat na 
adresu: JÚŠ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 nebo zatelefonovat na číslo 
261 225 261. Přihlášky je třeba doručit poštou nejpozději do 14. dubna na 
uvedenou adresu.

V době konání abilympiády budou na Vyšehradě probíhat také Trhy chráně-
ných dílen s nabídkou mnoha ručně vyráběných výrobků chráněných pracovišť
z celé republiky. K účasti na této zajímavé akci se lze přihlásit na následující ad-
rese: Nadace JÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, případně na čísle telefonu 
241 406 886.                           Milena Zvěřinová, Jedličkův ústav a školy

ELEKTROPOMŮCKY
Raisova 232

530 02 Pardubice
tel., fax: 466 330 782

elpom@elpom.cz
www.elpom.cz

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a. s.

Dodávky vody, odkanalizování 
a čištění odpadních vod, likvidace
odpadů, dodávky zemních prací 

a výkonů pomocí stavebních  
mechanismů, provádění 

inženýrských staveb.

Teplého 2014
530 02 Pardubice
Tel.: 466 798 411
Fax: 466 304 643

Na Vrtálně 84
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 390, 
466 612 411
fax: 466 612 428

AZ-Alarm spol. s r.o.

Smilova 777, 530 02 Pardubice

tel.: 466 613 508

e-mail: az-alarm@az-alarm.cz

web: az-alarm.cz

Fügnerova 27

533 51 Pardubice

tel.: 466 531 616       fax: 466 531 617  

mobil: 724 341 638

hana.blazkova@blavo.cz

www.blavo.cz

ACTIWO Pardubice 

UNO-HK, a.s.

AQUASTAV 

PAVEL
ZDENĚK

MANA SDRUŽENÍ
František Březina

ADONIX

Eurobeton Maba

Silak 
Chrudim



OP   
P.P.

50403 / 2003

530 02 Pardubice 2

Strana 8

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366

❒ firma zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním posti-
žením

❒ dlouholetá praxe se zaměstnáváním zdravotně postižených 

❒ nabídka služeb a zboží formou náhradního plnění

❒ pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti

❒ dodávky a servis výpočetní techniky

❒ školení a vzdělávání v oblasti informačních technologií

❒ správa a digitalizace archivů

❒ zasilatelství, kompletace a realizace zásilek

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!

Digitální svět s.r.o.
ul. Br. Veverkových 396

530 02 Pardubice
tel./fax: 466 614 994
e-mail: info@digisvet.cz

- PROFESIONÁLNÍ 
WWW PREZENTACE

- INTERNETOVÉ OBCHODY             

- WEBHOSTING

DŘÍTEČ

DOLNÍ
ROVEŇ

NASAVRKY

HROCHŮV
TÝNEC

ČÁSLAV

HORNÍ
JELENÍ

S. K. Neumanna 230
530 02 Pardubice 

Tel./fax: 466 635 115

č. p. 475, 533 03 Dašice v Čechách

tel.: 466 951 026

fax: 466 951 181

www.k2p.cz
info@k2p.cz

DAŠICEKUNĚTICE

PRACHOVICE

SRCH

DOBRÉ

SRNOJEDY

SLATIŇANY

HLINSKO

Firma STENO CZ otevřela ve svém areálu 
v Mikulovicích novou prodejnu. Vedle stá-
vajícího sortimentu voda-plyn-topení rozší-
řila nabídku o obklady, dlažby, sanitární
keramiku, vany a sprchové kouty. Jako do-
plňkový sortiment jsou vedeny spárovací
hmoty a lepidla. Nakoupit zde mohou fir-
my i konečný zákazník. Široký sortiment 
uspokojí i náročnější.

Naším cílem je nabídnout ucelený rozsah 
služeb od návrhu přes objednávku, dovoz
a doporučení na osvědčenou montážní 
firmu.

Otevírací doba je v pondělí až pátek od 
8 do 17, v sobotu od 8 do 12 hodin.

Telefon: 466 885 555

E-mail: pardubice@steno.cz

MEDICAMENTA Vysoké Mýto, a.s.
Fibichova 143

Pražské předměstí
566 17 Vysoké Mýto

tel.: 465 457 216, 465 457 218
fax: 465 457 435

zdenek.prazak@medicamenta.cz

V Tejnecku175
537 01 Chrudim

Tel./fax: 469 623 770
Telefon: 469 623 771

E-mail: gipsmont@gipsmont.cz
Web: www.gipsmont.cz

Švermova 541 
537 01 Chrudim
tel., fax: 469 694 018

Štolbova 726
530 02 Pardubice

tel., fax: 466 614 346

Dražkovice 52                  Fax: 466 301 125

Telefon: 724 030 298      office@kralowetz.cz

KRALOWETZ ĆR
s.r.o.

Partnerská města a obce

Na Ležánkách 260
530 03 Pardubice
Tel.: 466 613 929
Fax: 466 613 884
materia@materia.cz


