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Děkujeme, moc
jste nám pomohli
Jménem České abilympijské asociace děkuji všem
příznivcům abilympijského hnutí, kteří se letos jakkoli
více či méně aktivně podíleli na propagaci dobré
myšlenky – integraci našich zdravotně postižených
spoluobčanů do společnosti. Nejprve dlouhé řadě
sponzorů a partnerů, a to nejen z řad státního i soukromého podnikatelského sektoru, za jejich finanční,
materiální, ale i „pouhou“ morální podporu.

·Èastné proÏití vánoãních svátkÛ, pohodu,
hodnû zdraví a úspûchÛ v roce 2007
pfieje âeská abilympijská asociace.

Nebýt toho, neuskutečnila by se ani národní a ani
česká abilympiáda pro děti a mládež. Neexistovaly by
další záslužné aktivity naší Asociace: poradenské
a konzultační středisko bezbariérovosti, agentura podporovaného zaměstnávání, služby osobní asistence,
nevycházel by ani náš Zpravodaj atd. V této souvislosti chci a musím poděkovat organizátorům, soutěžícím,
rozhodčím a dobrovolníkům letošních abilympiád
i mým spolupracovníkům, kteří ve své práci pro zdravotně postižené vykonali mnoho přínosného.
Rok 2007 je rokem konání 7. mezinárodní abilympiády. Naše reprezentace bude chtít také tentokrát potvrdit vysokou úroveň českého abilympijského hnutí. To
bude ovšem znamenat ještě větší podporu ze strany
partnerských a sponzorských organizací. Já ale věřím
– a přesvědčují mne o tom uplynulé roky – že vše
zvládneme k plné spokojenosti a že budeme moci také na konci příštího roku říci: „Děkujeme, moc jste
nám pomohli."
Prožijte rok 2007 v pohodové atmosféře s mnoha
osobními i pracovními úspěchy, ať vás neopustí štěstí
a spokojenost a stále vás doprovází zdraví.
JAROMÍR KRPÁLEK, jednatel

Chceme, aby naše aktivity
pokračovaly i v příštím roce,
přeje si Jaromír Krpálek,
jednatel České abilympijské asociace
✿ Jak z vašeho pohledu hodnotíte abilympijský rok 2006?
Myslím, že v základních rysech se nikterak nelišil od let předchozích, i když některé významné změny přinesl.
Příprava letošní abilympiády byla velkým krokem do neznáma a všichni v organizačním týmu
jsme s napětím očekávali, jak ten krok nakonec
dopadne. Po pěti letech jsme totiž změnili její
dějiště, místo Salesiánského střediska mládeže
jsme přijali výhodnou nabídku uspořádat abilympiádu na ploše zimního stadionu prakticky
v centru Pardubic. Teď, s odstupem časem, si
stále více myslím, že to byl krok správným směrem, přestože jsme ne se vším byli spokojeni, to
je ale přirozené. Tento můj dojem umocňují
i kladné ohlasy většiny účastníků.

Jediné, co mne mrzí více – a zdaleka nejen
mne – je téměř nulový zájem veřejnosti. A nic
na tom nezmění ani rozkopané okolí zimního stadionu. Přitáhnout veřejnost mezi zdravotně postižené, aby se přesvědčila, co všechno takoví lidé dokáží, bude asi ještě chvíli
trvat.
Nesmím zapomenout ani na českou abilympiádu pro děti a mládež, kterou pořádá z pověření naší Asociace pražský Jedličkův ústav
a školy, i v tomto případě lze hovořit o úspěchu.
Ale Česká abilympijská asociace tady není jenom kvůli pořádání abilympiád. Naše aktivity zasahují i do jiných oblastí, v nichž vidíme třecí
plochy nebo které v nich v souvislosti se širokou
skupinou zdravotně postižené populace přetrvávají.

Poradenské a konzultační středisko i agentura
podporovaného zaměstnávání si rozhodně na
nedostatek práce letos stěžovat nemohly.
Podařilo se jim například již loni navrhnout sedm
bezbariérových tras protínajících Pardubice
a první z nich se realizuje v tomto roce.
Úspěšně jsme rozjeli i činnosti týkající se zajišťování osobní asistence. Tohoto si velmi cením, neboť to plynule navazuje na schválený zákon o sociálních službách a dík v tomto případě
patří Krajskému úřadu Pardubického kraje, který nám poskytl finanční dotaci na tento rozjezd.
O podporu našich aktivit jsme žádali prostřednictvím projektů jak magistrát, tak Krajský úřad
našeho Pardubického kraje. Oslovili jsme nadace, reagovali jsme na výzvy, a tak se nám poda(Pokračování na str. 7)
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ANKETA:

Co ze svého hlediska považujete
za největší událost v roce 2006 a co
byste chtěli dokázat v roce 2007

ALENA BĚLOHLÁVKOVÁ, bezbariérovost:
„Největší událostí letošního roku se
pro mě stal Národní program Mobility
pro všechny, který byl odsouhlasen
pro šest tras. První trasa v Pardubicích od Hypernovy k zámku již v současné době existuje a v návaznosti
na ni funguje i přístupová rampa na
poštu 02 u nádraží. Ráda bych v příštím roce přispěla k tomu, aby světlo
světa spatřila druhá trasa ze Stavařova do Polabin přes sídliště Závodu míru k Tescu.
A profesní přání pro rok 2007? Byla bych moc ráda, kdyby došlo k ještě užší spolupráci na jednotlivých stavbách nejen při
jejich přípravě, ale hlavně při jejich uvádění do života. Všichni musíme mít na mysli, že se jedná o stavby, které využívají imobilní
občané.“
ALEŠ DVOŘÁK, kontakt se zaměstnavateli a zážitkové semináře:
„Za největší událost letošního roku
považuji, že se mně podařilo oslovit
téměř 300 zaměstnavatelů v celém
Pardubickém kraji a předat jim potřebné informace o zaměstnávání
zdravotně postižených lidí.
Příští rok bych hrozně rád udržel úspěšnost zážitkového semináře pro základní, střední i vysoké školy. Chtěl
bych, aby jím prošli i pracovníci pardubické Okresní správy sociálního zabezpečení, a rád bych, aby pro nás i nadále zůstávaly
stále otevřené dveře u většiny zaměstnavatelů v našem kraji.“
JAROMÍR FRIDRICH, Abilympijský zpravodaj:
„Rád jsem v květnu přijal nabídku
podílet se ve druhé polovině letošního
roku na tvorbě Abilympijského zpravodaje. Za velký úspěch považuji vydání
speciálního čísla bezprostředně po
14. abilympiádě. V něm se nám
podařilo aktuálně vydat kompletní výsledkovou listinu, dát prostor přímým
účastníkům, čestným hostům i sponzorům a zveřejnit i kvalitní a aktuální
fotografie z jednotlivých disciplín.
Balvanem, který bych rád v roce 2007 dotlačil až na samý
vrchol, a tam ho napevno ukotvil, bude vylepšení obsahu i tváře
našeho zpravodaje.“
PAVLÍNA KOHOUTKOVÁ, podporované zaměstnávání:
„Už dva roky se nám daří stále
dopředu posunovat nelehkou problematiku podporovaného zaměstnávání. Za úspěch v roce 2006 považuji
získání inspekčního certifikátu za vynikající kvalitu podporovaného zaměstnávání od Sdružení pro cenu České
republiky za jakost.
Na prahu následujícího roku si budu
přát nejen udržení úrovně poskytovaných služeb podporovaného zaměstnávání, ale i navázání spolupráce s dalšími zaměstnavateli v Pardubicích a okolí … a hlavně:
spoustu spokojených uživatelů našich služeb.“
ALENA KRPÁLKOVÁ, realizační
tým abilympiády:
„Za zmínku určitě stojí, že se asociaci podařilo prosadit a zrealizovat projekt Osobní asistence. Pro náš tým to
byl rok plný změn – nové prostory
ČEZ Arény nám nabízely větší možnosti, které jsme však při 14. abilympiádě, bohužel, plně nevyužili. Jedním z důvodů byl bezesporu malý
zájem ze strany soutěžících, a také
veřejnosti. Z vyhlášených 32 disciplín
se nakonec uskutečnilo pouhých 19. Přestože soutěžící mají
co nabídnout, už několik ročníků po sobě nevyužili možnosti
předvést svoje schopnosti třeba v počítačových disciplínách.

V pozadí zůstávají i další disciplíny – třeba drhání, paličkování,
dřevořezba a výroba nábytku.
Právě v této souvislosti, při bilancování roku uplynulého a výhledu na rok budoucí, bych ráda vyzvala všechny soutěžící i rozhodčí k větší spolupráci. Vítám každý návrh na zařazení další
disciplíny, a také veškeré nové podněty, které nám pomohou přilákat na naše soutěže veřejnost v daleko větším počtu. V roce
2007 bych se ráda setkávala se spokojenými abilympioniky, klienty i spolupracovníky. Spokojenost je přece vizitkou dobře vykonané práce.“
IVANA DOLEČKOVÁ, ředitelka
České abilympijské asociace:
„Největší událostí byla bezesporu
14. abilympiáda, kterou jsme uspořádali poprvé v ČEZ Aréně, a také
osvědčení o propůjčení práva k užívání značky Podporované zaměstnávání
– vynikající kvalita, které získala naše
agentura podporovaného zaměstnávání od České unie pro podporované
zaměstnávání na základě inspekčního
certifikátu Sdružení pro cenu České
republiky za jakost. Velkou radost mám z poskytování osobní
asistence – rozjezd začal v dost obtížných podmínkách a současná zcela naplněná kapacita svědčí o kvalitně poskytované
služby, která je nesmírně potřebná. Úplně nejvíc mě potěšili lidé,
které mám kolem sebe, spolupracovníci, bez kterých by nebylo
vůbec nic. Touto cestou jim chci ze srdce a upřímně za všechno
poděkovat!
Úkolem číslo jedna pro rok 2007 bude bezesporu zákon o sociálních službách – čeká nás mnoho nového a já věřím, že to
všechno zvládneme.“
JAROSLAV HLADÍK, bezbariérovost:
„V roce 2006 se mně při celé řadě
jednání s pracovníky magistrátu, majiteli řady komerčních objektů, objektů
veřejné správy, sportovišť, kulturních
zařízení a dalších podařilo prosadit řadu nezbytných úprav z pohledu člověka na vozíčku a v těchto objektech zajistit bezbariérovost.
To je i velkým úkolem pro následující rok. Dál budu mapovat objekty na
naplánovaných bezbariérových trasách v Pardubicích a rád bych
přispěl k tomu, aby světlo světa spatřila všechna opatření a nezbytné úpravy v této oblasti.“
JANA BURGROVÁ, podporované
zaměstnávání:
„Přišla jsem do nového kolektivu,
a tak pro mě bylo nejdůležitější přijetí
v něm. Bylo vynikající! Samozřejmě,
že mám vždy velikou radost, když se
podaří úspěšně zrealizovat jednotlivé
nabídky.
Pro rok 2007 jsem si dala čtyři priority: vzdělávání, seznamovací agenturu pro lidi s jakýmkoliv hendikepem,
najít uplatnění pro více klientů naší
agentury na volném trhu práce a získat kvalitní PC pro pracovní
konzultanty.“
ESTER VÍDEŇSKÁ, osobní asistence:
„Dobrým krokem bylo rozhodnutí o rozšíření nabídky poskytovaných
sociálních služeb o službu osobní
asistence a vytvoření zázemí pro
její rozjezd. Nyní je poskytována deseti klientům z Pardubic a okolí
skoro devět měsíců. Ukazuje se, že
současní klienti jsou s ní spokojeni
a začínají se více zajímat a spolupodílet se, samozřejmě podle svých možností, na jejím fungování.
Přála bych si, aby tomu bylo i nadále a podařilo se uspokojit
v následujícím roce další zájemce. Ráda bych, kdyby se udržela
dobrá kvalita těchto služeb, k čemuž se váže získání povinné
akreditace poskytovatele. Současně bych ráda měla dobrý pracovní kolektiv asistentů, které bude práce těšit.“

MILOŠ KAJZRLÍK, Abilympijský
zpravodaj:
„Jsem rád, že se mně práce s počítači stala postupem času zároveň
i velkým koníčkem, což platí v plné šíři zejména pro rok 2006. Mám dobrý
pocit z toho, že se Česká abilympijská
asociace dostává díky svým aktivitám
stále více do povědomí široké veřejnosti.
Rád bych, aby v roce 2007 neochabovala přízeň partnerů a sponzorů
abilympijského hnutí. Bez nich by totiž moje přání, aby Abilympijský zpravodaj přinášel čtenářům to, co si přejí, bylo jen
přáním z říše snů. A osobní život? Rád bych příští rok zůstal za
každé situace svůj a všechny problémy vyřešil s rozvahou
a chladnou hlavou.“
DOMINIK LAMBERT, tvorba projektů:
„Do České abilympijské asociace
jsem nastoupil v červenci, těžko tedy
mohu ze svého hlediska posoudit,
co největšího se událo či neudálo.
Naskočil jsem do slušně rozjetého
vlaku.
V roce 2007 budeme usilovat o evropské dotace na zřízení střediska
pracovní rehabilitace, což je náš pracovní název pro realizaci nového domu, který by asociaci patřil a ta se nemusela tísnit v pronájmu.
Zároveň s tím rozšíříme nabídku a dojde k vytvoření celého komplexu služeb pod jednou střechou. Mým úkolem bude nalézt
vhodnou nemovitost s pozemkem a zajistit financování z evropských dotací. Pokud se nic nezmění, budu dál na internetu
vyhledávat dotační a grantová řízení a psát projekty tak jako
doposud.“

ZDENĚK ŠPRYŇAR, reklama
a marketing:
„Jsem rád, že jsem se mohl podílet
na rozšíření a zkvalitnění redakčního
kolektivu našeho Abilympijského
zpravodaje a vyvolal a realizoval jednání s Jaromírem Fridrichem, který se
po odchodu z nejvyšší redakční funkce východočeských Deníků Bohemia
stal jeho šéfredaktorem. Věřím, že tato změna přinese výrazné zlepšení
mediálního obrazu celé asociace.
Jsem rád, že CAA a její činnosti věnuje pozornost stále
více organizací z celé republiky a ty ji podle svých možností podporují.
Jsme v jednání s Hospodářskou komorou ČR, se kterou
bychom rádi uzavřeli víceletou smlouvu zejména ve vztahu k pravidelným abilympiádám, ale smlouva by měla Asociaci přinést
i další možnosti spolupráce.“
JAROSLAVA WINKLEROVÁ, reklama a marketing:
„Za událost roku 2006 považuji, že
se postupnými kroky daří vylepšovat
náš Abilympijský zpravodaj, ve kterém
můžeme prezentovat všechny naše
příznivce a sponzory. Podařilo se nám
rozšířit jejich řady a ráda bych, kdyby
tento trend pokračoval i v roce následujícím.
K tomu bude směřovat veškeré moje úsilí. Všem našim partnerům i nováčkům bych ráda nabídla pro jejich prezentaci kvalitní produkt
jak v tištěné, tak i internetové podobě.“
(r)
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Pro chvíle oddechu
Většina organizací neziskového sektoru informuje o svých aktivitách prostřednictvím
internetu. Mnohé ale navíc ze stejného důvodu vydávají také noviny, časopisy, bulletiny apod. Názvy tří z nich skrývají tajenky této křížovky.
Vydavateli měsíčníků … (1. tajenka) a … (3. tajenka) jsou ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, resp. Informační centrum neziskových organizací. Šestkrát ročně vycházejí noviny o překonávání bariér s názvem …
(2. tajenka), které vydává Sdružení přátel Konta BARIÉRY.
Vodorovně: A. Předložka; umělý člověk; zařízení k měření plavební rychlosti lodi. –
B. Svatozář; dokola; slovenská spojka. – C. Na toto místo; přemet; osten. – D. Finta;
rostlina lipnice (botanicky); bývalý švédský tenista. – E. Ruský souhlas; 3. tajenka; dovednost. – F. Spisy; číslovka základní; do svého bytu. – G. Násep; příslovce užívané
v otázce; zkratka podniku Stavby silnic a železnic. – H. Způsob barvení textilu; německy „květen“; mládě domácího zvířete. – I. Poděkování; srdečnice (mn. č.); hlodavec.
Svisle: 1. Nástraha; mužské jméno. – 2. Francouzsky „ulice“; korýš; slovensky „jací". –
3. Lihový rozmnožovací stroj; síla. – 4. Antoušek; velký nejedovatý had. – 5. Část střechy; belgický zpěvák. – 6. Žalost; zkratka bývalého správního orgánu; pohřební hostina. – 7. Rumunská řeka; dolovat. – 8. Prkenný strop; sprchovací záchody. – 9. V tomto
roce; slovenská číslovka základní. – 10. Kolos; alkoholický nápoj; anglicky „lstivý“. –
11. 1. tajenka; 2. tajenka.
Pomůcka: Adamo, log, ormig, sly.
(mk)

STROJCENTRUM s.r.o.
Letiště obj. č. 36
503 41 Hradec Králové
telefon: 495 214 227
mobil: 777 188 664,
777 332 266
stibor@strojcentrum.cz
strojcentrum@seznam.cz
www.strojcentrum.cz

MANA SDRUŽENÍ
František Březina
U Stadionu 9
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 513 623
e-mail: mana@pard-net.cz

Stavební izolace
VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a. s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

P AVEL ZDENĚK

Tel.: 466 798 411
Fax: 466 304 643

✔ Dodávky vody
✔ Odkanalizování a čištění odpadních vod

Vážní 953
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 402 318
fax: 495 402 333
e-mail: jedlickova@sihk.cz
internet: www.sihk.cz

✔ Likvidace odpadů
✔ Dodávky zemních prací a výkonů pomocí stavebních mechanismů
✔ Provádění inženýrských staveb

Plynostav Pardubice holding a. s.
Sukova tř. 1556
532 33 Pardubice
Tel.: 467 000 111
Fax: 467 000 192
E-mail: genred@plynostav-holding.cz

MEDICAMENTA
Vysoké Mýto, a.s.

ILEX HRAMAT

Fibichova 143
Pražské předměstí
566 17 Vysoké Mýto

AQUASTAV

tel.: 465 457 216, 465 457 218
fax: 465 457 435
e-mail: zdenek.prazak@medicamenta.cz

Najdete v nás vždy spolehlivého partnera!
✔ firma zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním

postižením

UNO-HK

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz
e-mail: info@k2p.cz

Digitální svět s.r.o.
ul. Br. Veverkových 396
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 614 994
e-mail: info@digisvet.cz

Dašická 1796
530 03 Pardubice

Tel.: 466 652 910
E-mail: hramat@hramat.cz
Web: www.hramat.cz

VELKOOBCHOD,
MALOOBCHOD,
ZÁSILKOVÁ SLUŽBA
Bulharská 961
530 03 Pardubice
tel.: 466 611 112, 466 657 688
fax: 466 657 323
e-mail: eltip@eltip.cz
internet: www.eltip.cz

- PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY
- WEBHOSTING
Štolbova 726
CANDY, spol. s r. o.
Hradčanská 403
530 06 Pardubice

530 02 Pardubice
Tel., fax: 466 614 346

Telefon: 466 301 360
Fax: 466 301 361
Web: www.candy.cz
E-mail: candy@candy.cz
➨ Kompletní sortiment kanadských suchých granulovaných extrudovaných krmiv z kuřecího
masa Nutram a K-9 s dietními účinky pro kočky a psy.
➨ Možnost sestavení krmné dávky pro jakékoliv plemeno, velikost, stáří, prostředí, zátěž, fyziologický cyklus, požadovanou kondici a osrstění zvířete podle podmínek chovu a požadavků
klienta.
➨
➨
➨
➨
➨

Pamlsek nové generace CANDIE’S – vymyšleno, vyzkoušeno a vyráběno v Čechách.
První snack splňující veškeré požadavky na zdravou výživu psích kamarádů.
Ideální pomůcka k výchově a motivací při výcviku.
Dodávky nejen do všech členských států Evropské unie, ale také do Kanady.
Velký zájem obchodníků a úspěch u odborníků na světovém veletrhu INTERZOO 2004
v Norimberku.

➨ Nový směr výrobě pamlsků – CANDY pomáhá psům i lidem zdravě mlsat.
➨ Odhodlání bez kompromisů naplnit velmi náročné vlastní zadání, vysoká odbornost, dlouholetá příprava, zkušenosti z veterinární praxe i chovu psů, znalost požadavků náročných
českých zákazníků, chuť udělat něco pro čtyřnohé kamarády.
➨ Prodej ve specializovaných prodejnách chovatelských potřeb a krmiv, nezbytná součást sor
timentu veterinárních ošetřoven.

Vývoj a výroba průmyslové
elektroniky, návrhy a dodávky
plošných spojů
AWOS s.r.o.
Výzkumná 79
533 51 Pardubice
tel.: 466 670 553, 466 670 538
web: www.awos.cz

P. O. Box 38
Fax: 469 681 192
538 21 Slatiňany nopo@nopo.sro.cz
Tel.: 469 681 343 www.nopo.sro.cz
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SILAK CHRUDIM

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

obchodní a servisní
zastoupení
americké firmy

Montplast

Firma SIVAK patří již 15 let mezi přední dodavatele zdravotnické techniky,
jako jsou např.:
● elektrické vozíky exteriérové i interiérové;
● mechanické vozíky standardní, speciální, odlehčené, aktivní i sportovní;
● pomůcky pro domácí péči;
● chodítka, zvedáky, toaletní židle a vozíky;
● další kompenzační pomůcky.
Těšíme se na Vás:

ČESKÁ

Nerudova 439
537 01 Chrudim
tel.: 469 622 026
fax: 469 621 271

Hana Gümplová – SIVAK
Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové

tel.: 495 220 684
fax: 495 221 327

internet: www.sivak.cz
e-mail: sivak@sivak.cz

Modelárna – NEMOŠICE s.r.o.
Ostřešanská 332
530 03 Pardubice
tel.: 466 310 734
fax: 466 300 360

Veselí u Přelouče 11
535 01 Přelouč

Ing. Lumír Stehno –
Agentura STEP

Masarykovo nám. 1544

Výrobní program:
◆ výroba vakuových strojů VAC-STAR
- stolní, střední a pojízdné provedení řízené senzorovým ovládáním s možností vakua až 99,98 %
- plnění inertním plynem
◆ výroba značkových vakuových sáčků PA/PE o síle
90 µm
- s potiskem i bez potisku
- sáčky zlaté, barevné, kárované
- dodávky sáčků přímo k zákazníkovi
◆ záruční i pozáruční servis, kompletní poradenství

Pardubická 239, 533 52 Srch
tel.: 466 414 646-7
fax: 466 414 648
vagner@vagnergroup.cz
www.vagnergroup.cz

530 02 Pardubice

telefon: 495 535 484
fax: 495 535 455
e-mail: stavofinal@iol.cz

S . K. Neumanna 230
530 02 Pardubice

Partnerská města a obce
ČERNOŽICE

533 51 Pardubice

Telefon: 466 310 557,
466 310 714,
466 330 993

Tel.: 466 410 440,

Fax: 466 310 003

466 416 218

maro@maro.cz

lubos.sedlak@gms.cz

Krá

SMIŘICE

GMS Pardubice s.r.o.
Gen. Svobody 335

www.maro.cz

www.satec.cz

Kyjevská 134, 530 03 Pardubice
telefon: 466 650 211, 466 650 517
mobil: 603 227 623, 603 227 624
fax: 466 650 549
e-mail: obchod@frimark.cz

Pražská tř. 184
500 04 Hradec Králové

info@satec.cz

Největší český výrobce vakuových
balicích strojů a vakuových sáčků

web: www.modelarna-nemosice.cz
e-mail: model@modelarna-nemosice.cz

Výroba:
- modelová zařízení pro slévárenství, modely na laminování
- formy pro tváření plastů, dodávky odlitků

Tel.: 466 972 737
Mobil: 606 430 429

FIRMA SPECIALIZUJÍCÍ SE

N A R O TA Č N Í T VÁ Ř E N Í P L A S T Ů

lov

éh

rad

STARÉ HRADIŠTĚ

STARÉ ŽDÁNICE
KŘIČEŇ
SRCH
LABSKÉ ČEPÍ
CHRČICE

eck

ý k
raj

CHVOJENEC
DŘÍTEČ
SEZEMICE DOLNÍ ROVEŇ
HORNÍ JELENÍ

OSTŘEŠANY

RABŠTEJNSKÁ LHOTA

SLEPOTICE
HROCHŮV TÝNEC

SLATIŇANY
PRACHOVICE
HLINSKO

LANŠKROUN
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Motoristů 77
530 06 Pardubice

Blato 95
530 02 Pardubice
Tel.: 466 300 786

tel.: 466 310 354
fax: 466 310 202

qualitest@qualitest.cz
www.qualitest.cz

J. Jabůrkové 275
530 09 Pardubice

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

Průmyslová 387
530 03 Pardubice

MOSTR Prachovice
klempířské stroje
a stožáry veřejného osvětlení

tel.: 466 670 035
fax: 466 670 036
mobil: 603 539 740
e-mail: abetec@abetec.cz

tel. + fax: 466 950 866
mostr@mostr.cz
www.mostr.cz

tel.: 466 643 904
fax: 466 641 124
info@milanhavlik.cz www.milanhavlik.cz

Nový Dvůr 908
538 03 Heřmanův Městec
telefon: 469 695 670
e-mail: sostaf@sostaf.cz
internet: www.sostaf.cz

S a n i t S t u d i o s . r. o .
Jižní 870/2
Na Ležánkách 260

Tel.: 466 613 929

530 03 Pardubice

Fax: 466 613 884

E-mail: materia@materia.cz

HAK velkoobchod
Holandská 467
533 01 Pardubic
466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

M A L BY ● N ÁT Ě RY

500 03 Hradec Králové

Step Style spol. s r. o.
Vážní ul. 891, areál PSNI
500 03 Hradec Králové
telefon: 495 436 573

tel.: 495 407 617
www.sanitstudio.cz

PRODEJ OKAPNÍCH SYSTÉMŮ A STŘEŠNÍCH KRYTIN
Sídlo a hlavní sklad: Vesecko 485, Turnov
tel.: 481 319 979, 481 319 980
e-mail:duvemaro@cmail.cz
Pobočky: Pardubice, Hradec Králové, Praha, Mladá Boleslav, Jablonec nad
Nisou, Protivín, České Budějovice, Příbram, Tábor, Liberec
V íce informací na www.duvemaro.cz.

Rožkova 1848
530 02 Pardubice
tel.: 466 512 771

Co se v listopadu také psalo
Sociální služby ohroženy
Pardubický kraj tvrdí, že na sociální zařízení chybí 200 milionů korun

VÝCHODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY
538 34 ROSICE U CHRASTI
J. Palacha 1552
530 02 Pardubice

Zákon o sociálních službách zlepší situaci postižených lidí, na druhou stranu
ale jeho spuštění ohrožuje fungování sociálních zařízení.

tel.: 466 330 164
fax: 466 304 016
nekut@czechinsurance.cz
www.czechinsurance.cz

Od Nového roku budou nemohoucí lidé dostávat peníze přímo na ruku a sami
se rozhodnou, zda si budou platit pobyt v ústavu nebo třeba člověka, který
o ně bude pečovat doma.

Tel.: 469 660 500, 602 433 279
Fax: 469 660 570

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

B r u n n t h a l l e r - C S , s . r. o .
P a r d u b i c k á 14 5 3
5 3 5 01 P ř e l o u č

„Vláda potvrdila pro náš kraj na příští rok dotaci na sociální služby ve výši
200 milionů korun. Na to, abychom udrželi stávající zařízení sociální péče
v Pardubickém kraji v chodu, bychom podle našich odhadů potřebovali dvakrát
více peněz. Pokud stát tento rozdíl nedorovná, hrozí, že se systém sociálních
služeb v Pardubickém kraji zhroutí,“ uvedl pardubický krajský radní pro sociální záležitosti Miloslav Macela. Vedoucí odboru sociálních věcí Hradeckého
kraje Martin Scháněl dokonce tvrdí, že zákon je hazardní hrou s lidskými
životy.
Ústavy netuší, zda nepřijdou o své klienty

Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim

V čem je problém? Ústavy mohou přijít o část svých klientů, a tedy i o peníze,
které nutně potřebují.
Tel.: 466 955 399
Web: www.brunnthaller.com

tel.: 469 622 279, 469 622 280

Postarat se o starého nebo mentálně postiženého člověka je totiž pro laika
hodně problematické.

fax: 469 622 337
e-mail: proman@proman.cz
web: www.proman.cz
APIS-C, s.r.o.
Chrudimská 811
530 02 Pardubice

ACTIWO Pardubice

Štrossova 1033, 530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514
- účetnictví
- zeměměřičské práce

Tel.: 466 335 095

stavební firma zabývající se
především prováděním
železobetonových monolitických
konstrukcí

Tel./fax: 466 330 290
E-mail: apis-c@apis-c.cz
Internet: www.apis-c.cz

Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec
provozovna: Strachotín 13
tel./fax: 469 695 869
mobil: 604 236 049

e-mail: amako.hm@amako.cz
web: www.amako.cz

Navíc jim hrozí, že v přechodném období na začátku roku zůstanou bez peněz. Podle ředitelky Domova důchodců v Ústí nad Orlicí Marcely Šlesingerové
ale hromadný odchod klientů z podobných zařízení nehrozí.

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

„Spíš mám strach z přechodného období. Přiznání příspěvku může trvat i tři
měsíce, během kterých nám budou peníze od klientů chybět. Od roku 2008
bychom už měli provoz bez problémů platit hlavně z peněz od klientů,“ řekla
Šlesingerová.
Domovy důchodců, pečovatelské služby či ústavy sociální péče se dostanou
do konkurenčního prostředí. Budou muset své klienty přesvědčit, že jejich
služby jsou pro ně ty nejlepší.
„Příspěvky na péči dají klientům možnost si vybrat, u koho a jaké služby si za
ně koupí, zda zůstanou doma nebo dožijí v nějakém domově důchodců. Pro
ústavy, domovy důchodců a další organizace poskytující sociální služby se příspěvky stanou hlavním zdrojem příjmů,“ řekl Macela.
Zařízení, která nabízejí ošetřovatelské služby, přepravu postižených, osobní
asistenty či dovážení obědů, nyní čeká konkurenční boj.
„Musíme být kvalitní, a zároveň cenově dostupní. Jinak si naše služby prostě
klient nekoupí,“ řekla vedoucí střediska sociálních služeb Salvia ve Svitavách
Ludmila Benešová. Zákon, který ještě v minulém volebním období prosadila
ČSSD, má politické pozadí. Rivaly jsou v něm už tradičně ODS a ČSSD. Zákon
totiž bere krajům právo rozdělovat peníze a vrací ho přímo ministerstvu práce
a sociálních věcí. A kraji, který vede ODS, se to nelíbí.
(Mladá fronta DNES, Kraj Pardubický)
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U Stadionu 241
533 12 Chvaletice
tel.: 466 988 154

fax: 466 988 153
www.enelex.cz
enelex@enelex.cz

Tato malá firma se od svého založení (1. října 1991) zabývá hlavně výrobou, montáží a servisem speciálních elektronických přístrojů. Nosný
program představují gamapopeloměry, přístroje pro kontinuální měření
popelnatosti uhlí a analyzátory kyslíku pro optimalizaci spalování v kotelnách a spalovnách.
Součástí výrobního programu jsou dále montáže kamerových systémů
(hlavně v těžkých provozních podmínkách), elektronické zabezpečovací a protipožární signalizace.
Roku 1999 rozšířila svoji činnost o využívání termovizních kamer v průmyslových aplikacích a o služby v oblasti radiační ochrany. Dalšími
obory podnikání jsou 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.

Olbrachtova 174
537 01 Chrudim

tel.: 469 688 393
www.novplasta.cz

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

Jana Palacha 1753
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 382
tel. sklad: 466 415 306

ul. Sv. Anežky České 32
530 02 Pardubice

✔ grafika

tel.: 466 531 830

✔ DTP

fax: 466 531 831

✔ tisk

e-mail: krcal@grafix.cz
web: www.grafix.cz

✔ agentura

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

Semtín P 10
533 53 Pardubice
telefon:
466 824 161, 7, 8

Zajímavost z tisku

Eurobeton Maba

Dny zdraví ukázaly, že dospělí nejčastěji trpí obezitou,
třetina žáků kouří a pije alkohol

281 27 Krakovany 148

Celý říjen probíhala ve Zdravých městech a obcích celostátní kampaň na
podporu zdraví obyvatel, jejíž oficiální
část se uskutečnila ve dnech 4. – 17.
října. V jejím průběhu připravovaly obce a města řadu osvětových akcí,
programů a sportovních klání, které
měly upozornit na důležitý fakt, že
zdraví není pouze absence nemoci,
nýbrž stav celkové fyzické, duševní
a sociální pohody. Lidé si tak mohli
nechat změřit tlak či zjistit, zda netrpí
cukrovkou, ale také zajít pro radu, jak
překonávat manželské krize či odvyknout kouření. Partnerem Dnů zdraví
byla Všeobecná zdravotní pojišťovna.
V Hodoníně zaznamenala velký
úspěch letošní novinka, tzv. Nordic
Walking – druh sportovní chůze s hůlkami, která je vhodná i pro starší
spoluobčany a lidi se zdravotním
omezením. „Pro velký úspěch město
zvažuje nákup několika sad holí, které si budou moci zapůjčit také turisté,
podpoříme tak zdravý životní styl i mi-

mo právě probíhající kampaň,“ uvedla hodonínská koordinátorka Projektu
Zdravé město Martina Pilková.
Některá města využila kampaně
a provedla různé ankety a sledovala
statistiky. „Zjistili jsme, že např. více
než dvě třetiny školáků pravidelně
konzumují ovoce a zeleninu a pohybu
se věnuje v nějaké podobě většina
žáků. Alarmující však je, že třetina žáků se přiznává k pravidelnému nebo
občasnému kouření a pití alkoholu,“
konstatuje Kateřina Davídková, školní
metodik prevence ve Zdravém městě
Litoměřice. Ve Zdravém městě Příbram zjistil zdejší zdravotní ústav
při provádění prohlídek, že lidé nejčastěji trpí obezitou a vysokou hladinou cholesterolu v krvi. „Výjimkou
není ani zvýšený krevní tlak,“ upozorňuje MUDr. Viera Šedivá. „Na druhou
stranu je nutno podotknout, že bylo
i mnoho lidí, u kterých byly všechny
naměřené hodnoty v mezích normy,“
dodává pozitivní zprávu.

Na Dnech zdraví nemohl chybět ani
populární Běh Terryho Foxe, charitativní akce cílená na boj s rakovinou.
Uskutečnil se např. ve Zdravých městech Brno, Chrudim, Třebíč, Blansko
či Orlová, kde se podařilo vybrat přes
20 tisíc korun na boj s touto zákeřnou
chorobou.
Ke kampani se letos přihlásila následující města a obce: Chrudim, Litoměřice, Příbram, Světlá nad Sázavou, České Budějovice, Třeboň,
Humpolec, Pelhřimov, Moravská Třebová, Třebíč, Velké Meziříčí, Blansko, Boskovice, Letovice, Brno,
Prostějov, Kroměříž, Hodonín, Zlín,
Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Kopřivnice, Karviná, Orlová a Bolatice
(okr. Opava).
Kompletní přehled programů
zúčastněných měst najdete na internetové adrese www.nszm.cz/dzd.
(Zpravodaj Národní sítě
Zdravých měst ČR,
redakce upraveno a kráceno)
❍ opravy, rekonstrukce a údržba

střech
❍ tepelné izolace střech

Fimberk 180
539 73 Skuteč
469 699 710
www.samtrade.cz

Hronovická 488,
530 02 Pardubice
tel.: 466 612 252
www.agama-pardubice.cz

č. p. 475
533 03 Dašice v Čechách
tel.: 466 951 026
fax: 466 951 181

K Višńovce 1560
530 02 Pardubice
tel.: 466 310 510

➽ Vznik v roce 1992 jako nástupce Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků založeného
roku 1952.
➽ Obory podnikání:
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti polymerů, nátěrových hmot, kompozitů, lepidel a dalších
surovin,
S. K. Neumanna 1316,
- vývoj analytických nebo zkušebních metod,
532 07 Pardubice
- vývoj procesů na poloprovozním a výrobním zařízení,
tel: 466 067 111
- výroba specialit v oblasti polymerní chemie,
fax: 466 067 260
- analytika a zkušebnictví v akreditovaných laboratořích s nejmodernějším technologickým vybavením,
synpo@synpo.cz
- krátkodobá testování výrobků pro certifikační účely,
www.synpo.cz
- řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů týkajících se formulace a vývoje specifických
produktů,
- poskytování konzultací, kontaktů a tržních informací zákazníkům.
➽ Bohatá publikační činnost vědeckých pracovníků společnosti v odborných časopisech.
➽ Firemní prezentace na řadě vědeckých konferencí v České republice i v zahraničí.
➽ Aktivní spolupráce s tuzemskými zákazníky a partnery (např. Univerzita Pardubice, Ústav chemické technologie Praha, Ústav
makromolekulární chemie České akademie věd Praha atd.) 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 managementu jakosti dle ISO 9001.

tel.: 466 985 041,
466 985 241

Lány 52, 537 01 Chrudim

Tel.: 469 687 230
Fax: 469 687 175

horak@taurus-sro.cz

Firma STENO CZ otevřela ve
svém areálu v Mikulovicích
novou prodejnu. Vedle stávajícího sortimentu voda – plyn –
topení rozšířila nabídku o obklady, dlažby, sanitární keramiku, vany a sprchové kouty. Do
doplňkového sortimentu patří
lepidla a spárovací hmoty.
Nakoupit zde mohou firmy
i konečný zákazník. Široký sortiment uspokojí i náročnější.
Naším cílem je nabídnout ucelený rozsah služeb: návrh, objednávku, dovoz a doporučení
na osvědčenou montážní fimu.
Otevírací doba:
pondělí až pátek: 8 – 17 hodin
sobota: 8 – 12 hodin
Telefon: 466 885 555
E-mail: pardubice@steno.cz
Expozice sbírky hraček „BYLO, NEBYLO…“
Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství v každé době a po celém světě. Nová
stálá expozice inspirovaná pohádkami byla otevřena návštěvníkům v prosinci loňského
roku v gotickém sále pardubického zámku a zavede děti i jejich rodiče do světa důvěrně známých pohádkových příběhů, v nichž hlavní roli hrají hračky z konce 19. až počátku 20. století.
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Ojedinělá rekvalifikace dala
životní šanci šestnácti lidem
Děčínská Slunečnice nabídla inspiraci pro ostatní velká města
Sdružení Slunečnice letos zajistilo pro nezaměstnané lidi
s postižením unikátní rekvalifikační kurz. Odehrál se v Děčíně, trval víc než půl roku a zahrnoval několik tematických
oblastí. Nejšikovnější absolventi pak měli reálnou šanci získat zaměstnání přímo ve zmíněné neziskovce. Rekvalifikační program dostal příhodný název „Dej si šanci“.
Nezaměstnanost lidí se zdravotním postižením je v naší zemi
několikanásobně větší než u zdravých lidí. Situace je stejná ve
všech krajích, a je proto evidentní, že rozsáhle pojatá rekvalifikace by našla uplatnění i v jiných městech.
Čerstvých zkušeností a poznatků nyní mají ve Slunečnici na
rozdávání. A jak říká v následujícím rozhovoru Martin Zíka, jeden
z asistentů celého projektu, poskytnou je rádi každému, kdo by
chtěl dát životní šanci dalším lidem bez práce.
POMOHLY FINANCE Z PHARE
Jak se ve vaší organizaci zrodil nápad připravit tak časově i tematicky rozsáhlou rekvalifikaci? Inspirovali jste se
někde v zahraničí?
„Jsme zaměřeni především na pomoc lidem se zdravotním postižením a při plánování našich aktivit se snažíme reagovat na
potřeby regionu, ve kterém působíme. Podle statistiky České
správy sociálního zabezpečení je na Děčínsku zhruba půl druhého tisíce uchazečů o zaměstnání ze skupiny lidí s postižením.
Přitom je jasné, že ti mají na volném trhu práce mnohem horší
pozici než lidé zdraví. Celková nezaměstnanost dosahuje počtu
kolem deseti tisíc lidí – je tedy hned jasné, jaké šance mají postižení.
Náš projekt byl tedy logickým důsledkem snahy účelně pomoci
a také naznačit směr jiným organizacím. Inspirace ze zahraničí by
nám asi moc nepomohla, protože česká legislativa je v oblasti
neziskového sektoru velmi specifická a mnohé věci v ní
zatím nejsou zakotveny.“
Z jakých zdrojů byl program financován a s jakými partnery jste ho realizovali?
„Jsme občanské sdružení, proto je zcela jasné, že tak náročný
projekt bychom nemohli zajistit sami. Uspěli jsme v grantovém
řízení Phare, finančním pilířem proto byly prostředky z Evropské
unie a státního rozpočtu České republiky. Naším hlavním partnerem bylo sdružení Arnika, ale do projektu byla samozřejmě zapojena plejáda dalších partnerů a sponzorů.“
Kdo se mohl rekvalifikace zúčastnit a jak nakonec vypadalo složení účastníků?
„Při výběru účastníků jsme pečlivě dbali na vyvážený poměr mužů a žen. Typ postižení ani úroveň vzdělání nehrály zásadní roli.
Zaměřili jsme se hlavně na to, zda zájemce o kurz má pozitivní
vztah k moderním technologiím a slibné předpoklady pro práci
s počítačem. Jsme přesvědčeni, že současná výpočetní technika nabízí lidem s postižením úžasné možnosti nejen v oblasti trávení volného času, ale hlavně pro pracovní seberealizaci.“

Předávání certifikátů bylo opravdu radostnou událostí pro absolventy. Realizátory programu však ještě čeká náročná administrativa a audit celého projektu.

Pavel Maixner se už těší do nové
Chráněné grafické dílny Slunečnice.
Tak ať má dost práce a spokojených
zákazníků.

USPĚLO DVANÁCT ZE ŠESTNÁCTI
Kurz nebyl zaměřen jen na získání různých dovedností při
práci s počítačem. Zahrnoval i výuku angličtiny a němčiny,
doplňkový kurz o ekologii, poznatky z psychologie a psychoterapii. Jak účastníci zvládali tak široký záběr učiva?
„Jak to zvládali? Ještě že jsme zařadili do programu psychoterapii. Tu jsme museli nasadit především po kurzu počítačové gramotnosti, kdy bylo nutné několik lidí doslova duševně křísit. Lidé,
kteří jsou dlouho v invalidním důchodu a bez zaměstnání, prostě
nejsou zvyklí na větší zátěž. Ani lektoři nebyli na tuto situaci připraveni, i pro ně to byla nová zkušenost. Ale nakonec jsme měli
jen jediného odpadlíka.
Míra osvojení nových poznatků a informací byla pochopitelně
velmi individuální. Byli tací, kteří „si vystřihli“ certifikát ECDL, ale
i tací, kteří potřebovali silnou podporu. Certifikát úspěšného absolventa, který znamená dobré vstřebání znalostí, získalo dvanáct
lidí ze šestnácti. To je dobrý výsledek.“

Původně jste měli v úmyslu těm nejlepším nabídnout zaměstnání přímo ve vaší nové chráněné dílně se zaměřením
na využití počítačové technologie. Učinili jste tak?
„Máme vše připraveno ke zprovoznění Chráněné grafické dílny
Slunečnice, kam ještě letos nastoupí dva lidé s postižením, od
ledna pak třetí. Zaměřujeme se především na služby v oblasti designu webových stránek a jejich spravování (web masteringu).
Kdo se podívá na stránky www.sluncecin.org, může posoudit
první výsledky naší práce. Tyto webovky vytvořil Pavel Maixner,
těžce postižený chlapec, který je od dětství upoután na vozíku.
Málokdo si dokáže představit, co pro něj seberealizace na takovém pracovišti znamená. Snad není třeba dodávat, že mzda je
v tomto případě opravdu milý, ale vedlejší důvod k radosti.“
O ZÁJEMCE MAJÍ POSTARÁNO
Uvažujete o zopakování „Šance“? Zájemců by se asi na
Děčínsku našlo dost.
„V rekvalifikačním programu jsme dali příležitost šestnácti lidem,
zatímco zdravotně postižených uchazečů o práci je v našem regionu asi čtrnáct set. Takže z hlediska statistiky máme o zájemce
na mnoho let dopředu postaráno. To ale není v silách jednoho
občanského sdružení… V našem projektu jsme si ověřili, jak na
to. Získali jsme velmi cenné zkušenosti, o které jsme ochotni se
s kýmkoli podělit.
Nyní je na tahu stát. Nejlepším řešením by bylo, kdyby nejen
u nás, ale v každém regionu vznikl speciální institut, který by
vzdělávací programy pro lidi s postižením průběžně realizoval
podle aktuálních potřeb trhu práce a schopností zájemců se
zdravotním postižením. Dříve nebo později se to ostatně bude
muset stát realitou, pokud naše země chce respektovat trend
Evropské unie, který klade důraz na celoživotní vzdělávání lidských zdrojů ve všech oblastech. Nejenom naše sdružení je zatím připraveno pomáhat v malém, vlastně jen čekáme na vyhlášení vhodného grantového řízení.“
Neprojevily o „Šanci“ zájem nějaké organizace z jiných
velkých měst?
„Zájem by nepochybně byl, dokonce i od Pražáků. Ale neziskovky v České republice opravdu nemají lehké postavení. Vždyť
víte, podle našeho současného prezidenta jsou dokonce hrozbou pro demokracii.
Nejde však jen o to, mít zájem: pro zajištění podobného projektu je nutná spousta předpokladů, z nichž nejdůležitějším jsou
finance. Díky Evropské unii mohli lidé s postižením absolvovat naši několikaměsíční rekvalifikaci zdarma. I já bych se nyní přimlouval k mírnému zpoplatnění, které by vedlo k vyšší motivaci účastníků. Nikdy však nebude možné chtít po lidech, aby si takovéto
programy hradili z invalidního důchodu. Bez subvencí je jejich realizace nemožná. Pomůže nám parlament, pomohou nám páni
poslanci a dámy poslankyně?“
(Podrobné informace o programu „Dej si šanci“ najdete na
webových stránkách zmíněných v článku.) MILOŠ PELIKÁN

Chceme, aby naše aktivity pokračovaly i v příštím roce,
přeje si Jaromír Krpálek, jednatel České abilympijské asociace
(Dokončení ze str. 1)

řilo získat potřebné finanční prostředky na naše aktivity.
Určitě mě potěšil stále se zvyšující
počet partnerů a sponzorů abilympijského hnutí. Také oni přispěli ke
zdárnému završení našich aktivit
v tomto roce. Ale jen peníze zcela nevyřeší problematiku zaměstnávání
zdravotně postižených, odstranění
stavebních nebo dopravních bariér,
i když se už o těchto tématech mluví
stále více. Často se musí změnit
vztah státních institucí k problematice
zdravotně postižených. Těší mě, že
tento přístup vůči naší Asociaci
i ostatním občanským sdružením je
v našem městě velmi vstřícný.
Jednoznačně s povděkem jsem uvítal, že poslanci konečně přijali zákon
o sociálních službách, který nám,
zdravotně postiženým, velmi chyběl.
Zákon vstoupí sice v platnost 1. ledna, ale teprve uplatňování tohoto zákona v praxi ukáže, zda ho nebude

třeba novelizovat. Je to velký přelom
pro zdravotně postižené, kteří až
v tomto okamžiku můžou naplnit svoje přání, vybrat si a zaplatit službu,
kterou pro svůj život potřebují.
✿ A co považujete za důležité
v příštím roce?
Předně chci uvést, že chceme v neztenčené míře pokračovat v našich
dosavadních aktivitách. A tady musím
zopakovat to, co jsem řekl v předchozí odpovědi: Určitě mě potěšil
stále se zvyšující počet partnerů
a sponzorů abilympijského hnutí. Finanční a materiální podpora na straně jedné a rozsah našich aktivit jsou
totiž „doživotně“ spojené nádoby.
Když se vyprázdní jedna, stihne stejný osud i tu druhou. Nejen za sebe si
ale troufám tvrdit, že partneři a sponzoři včetně všech státních i nestátních institucí nám zůstanou příznivě
nakloněni i v průběhu příštího roku.
Víme už, že národní abilympiáda

nezmění místo ani termín konání, probíhají už také úvodní jednání o její podobě. O všem budeme průběžně
informovat.
V polovině listopadu se uskuteční
v Japonsku, „rodišti“ abilympijského
hnutí, 7. mezinárodní abilympiáda,
kam se chystá i reprezentace naší
republiky. Je to tedy ještě zdánlivě
dlouhá doba. Pro Českou abilympijskou asociaci jako organizátora reprezentačního týmu je to ale ve
skutečnosti čas krátký, nehledě na
to, že veškerá jednání ohledně zajišťování potřebných dokumentů,
ubytování a dalších nezbytností musíme vzhledem k termínům stanoveným japonským pořadatelem ukončit
dříve.
Nyní mohu alespoň sdělit, že v průběhu letošního listopadu jsme rozeslali dopis všem nominovaným
reprezentantům se všemi zásadními
informacemi týkajícími se jejich účasti na této významné akci.

Pokud se týká dalšího: jsou již přeložené základní informace, obecná
pravidla i pravidla jednotlivých vyhlášených soutěžních disciplín. Vše je
už zveřejněno na našem webu
www.abilympics.cz a všechny další
novinky po přeložení budeme ihned
umísťovat na tento web. Této vrcholné akci mezinárodního abilympijského hnutí se budeme dostatečně
věnovat i na stránkách našeho Zpravodaje.
Dotkl jsem se Zpravodaje, takže také k němu krátkou zmínku. V příštím
roce by už měl vycházet jako dvouměsíčník, uvažuje se o jeho přiblížení
k časopisecké formě. Ale to zjistí čtenáři takříkajíc „na vlastní oči“.
Možná jsem něco opomněl, ale víte
to sám, předpovědět průběh celého
roku nedokáže ani jasnovidec se
„zázračnou“ křišťálovou koulí. Každopádně budu velice rád, když budu
moci i rok 2007 zhodnotit podobnými slovy jako ten letošní.
(mk)

❉ ❉ ❉ ❉ ❉
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Soutěžní kaleidoskop – kaleidoskop soutěží
■ Být vidět
V pondělí 2. října byly v Praze
v Klubu v Jelení při vernisáži výstavy
„Náš příběh“ vyhlášeny výsledky
letošního ročníku soutěže pořádané občanským sdružením AGNES
(AGentura NEziskového Sektoru).
Porotci hodnotili oblast public relations v neziskových organizacích, a to
ve třech kategoriích: webové stránky, výroční zprávy a fotosoutěž „Náš
příběh“.
Nejlepší internetovou prezentací se
staly stránky www.skaut.cz, které informují o činnosti Junáka – svazu
skautů a skautek ČR. Do této kategorie se přitom přihlásilo ve srovnání
s minulým rokem zhruba o 60 procent více soutěžících, konkrétně 44
organizací se 46 prezentacemi. V kategorii výročních zpráv se posuzovalo
obsahové, grafické a ediční zpracování, originalita a jazykový styl, ale
i ekonomická transparentnost finanční části. Na základě rozhodnutí poroty mají nejlepší výroční zprávy roku
2005 Nadace Partnerství, Centrum
pro integraci cizinců a Máme otevřeno?. Jako vítěz třetí kategorie byl vybrán příběh bezdomovce zachycený
dvojicí fotografů z Oblastní charity
Hradec Králové.
Kompletní výsledky s komentáři
jednotlivých porotců jsou uvedeny
na stránkách organizátora soutěže
www.agnes.cz pod odkazem „Soutěž
Být vidět“.
■ Společný svět 2006
Bezbariérové Divadlo u Valšů nedaleko Staroměstského náměstí si
vybralo sdružení pro podporu nejen
nevidomých Okamžik jako místo pro
vyhlášení výsledků literární soutěže
zdravotně postižených autorů, které
se konalo ve středu 18. října. Finanční příspěvek na soutěž poskytly
Nadační fond Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška a Ministerstvo kultury ČR; s jejím organizátorem spolupracovala Obec spisovatelů.
Také v této soutěži se hodnotily tři
kategorie: próza dospělí, poezie dospělí a děti do 15 let. Pětičlenná porota udělila po přečtení 59 zaslaných
příspěvků nejvíce bodů v kategorii
próza Ivanu Jerglovi, Marii Harcubové
a Olze Štěpánové. I. Jergl se umístil
první i mezi básníky, dětskou kategorii vyhrála Marie Fejtková.
Sdružení Okamžik vydá v průběhu
příštího roku vybrané soutěžní pří-

grafií „Dva pohledy –
jedna prosba“), Cena
za radost Marku Slančíkovi ze Slovenska
(snímek „Vodný koncert“). Fotografie nazvaná „Těhotný“ přinesla Cenu diváka
Michaelu Vidurovi.

Studentka M. Harcubová z Harrachova –
podle vlastních slov jediná trvale žijící
vozíčkářka v tomto nejzápadnějším
krkonošském středisku – v oceněném příspěvku humorně popsala svoje
putování světem, v tomto případě především Thajskem, „s mámou, vozíkem
a obrnou“.
V jeho závěru použila moto soutěže „Co
neprožiješ osobně – tím neobohatíš
svou zkušenostt“ a doplnila ho slovy: „Je
to nejen čínské mudrosloví, ale mým životem prokázaná pravda pravdoucí.“

spěvky jako literární sborník zdravotně postižených autorů. Všechny oceněné práce si můžete přečíst na
www.okamzik.cz.
■ Život nejen na kolech
V pátek 27. října, poslední den
brněnského veletrhu HOSPIMedica,
vyhlásila Liga za práva vozíčkářů výsledky 10. ročníku fotografické soutěže s tematikou života lidí se zdravotním postižením. Ve dvou kategoriích
se v ní hodnotily snímky amatérských
a profesionálních zdravotně postižených i nepostižených fotografů.
Jako absolutní vítěz a zároveň vítěz
mezi fotografy s postižením získal za
cyklus „Louže“ ocenění František
Újezdský. V této kategorii udělila porota ještě dvě zvláštní ceny, a to
Blance Hylanové za
snímek „S vnoučaty“
a Janu Povýšilovi za fotografii „Co teď“.
Kategorii zdravotně
nepostižených vyhrál
Roman Barák se snímkem „Vzájemná výpomoc“. Zvláštní Cena za
poezii patří Václavu
Čubrovi (soubor foto-

■ Internet a můj
handicap
Již potřetí mohou
zdravotně postižení
lidé napsat o svých
zkušenostech s internetem do literární soutěže, kterou
pravidelně vyhlašují BMI sdružení,
Asociace informačních systémů pro
osoby se specifickými potřebami
(AISO) a sdružení Křižovatka.
Soutěžní práce mohou mít maximálně 600 slov. Autoři by měli psát
o vlastních zkušenostech s tím, co
pro ně internet v souvislosti s jejich
zdravotním postižením znamená, jak
ovlivňuje či jak může ovlivnit jejich život. Svoje práce mohou přihlásit
i účastníci předchozích dvou ročníků,
musí se ovšem jednat o nové příspěvky. Hodnotit se bude jak literární
úroveň, tak obsahová zajímavost.
Uzávěrka je 20. února 2007, e-mailová adresa k zasílání příspěvků info@helpnet.cz. Autoři na nich musí
uvést poštovní i elektronickou adresu. Přihláška do soutěže znamená
zároveň souhlas s tím, že práce mohou organizátoři konference INSPO
2007 – Internet a informační systémy
pro osoby se specifickými potřebami
(proběhne v sobotu 17. března 2007
opět v Kongresovém centru Praha)
bez nároku na honorář zveřejnit v jejím sborníku a na portálu Helpnet.cz.
Případné dotazy zodpoví Jaroslav
Winter na telefonních číslech 234
602 267, příp. 777 807 727 nebo
e-mailu winter@brezen.cz.
(mk)

Jedna z fotografií absolutního vítěze.

P.P.

OP

50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Miloslav Macela, člen
Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči, neziskový sektor
a cestovní ruch, připojuje svůj podpis pod petici
na shromáždění na podporu rozjezdu nového
zákona o sociálních službách.
Shromáždění svolaná
Národní radou zdravotně
postižených ČR, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR
a dalšími institucemi
se uskutečnila v úterý
28. listopadu ve všech
krajích.

Komunitní plánování
sociálních služeb v Pardubicích
V červnu letošního roku byl v Pardubicích zahájen proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS). „Vznikl na základě projektu, který zpracoval
odbor sociálních věcí pardubického magistrátu a zajišťuje jeho financování
z fondů EU, z rozpočtu ČR a města Pardubic. S ukončením projektu se počítá
v dubnu roku 2008,“ říká koordinátor komunitního plánování Ondřej Flégr.
Činnost KPSS zajišťuje koordinační skupina a těchto pět pracovních skupin:
- osoby se zdravotním postižením,
- cizinci, národnostní a etnické menšiny,
- osoby v obtížné životní situaci a sociálně nepřízpůsobení,
- senioři,
- rodiny s dětmi a mládež.
KPSS se účastní zástupci zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, veřejnost a další subjekty. „Přínosem pro uživatele sociálních služeb je
zejména možnost společně se podílet na vytváření komunitního plánu, tj. na
plánu rozvoje sociálních služeb v místě, kde žijí – obci, městě, kraji apod,“ informuje vedoucí odboru sociálních věcí pardubického magistrátu Ivana
Liedermanová a dodává: „Při komunitním plánování se vychází z reálných potřeb a přání uživatelů služeb a z dostupných zdrojů – například z finančních či
personálních. Informovanost a zapojení uživatelů služeb je proto jednou z priorit našeho města.“
Bližší informace najdete na www.komunitni-planovani.cz.
(fr)

Jak dobře radit rodině s postiženým dítětem
Odborník, který se dlouhodobě věnuje rodině
s postiženým dítětem, se postupně stává jejím
partnerem a důvěrníkem při řešení nejrůznějších otázek spojených s péčí o takové dítě. Je
proto velmi užitečné, aby věděl, kam nasměrovat rodinu, která hledá další informace týkající
se jiných oborů, než je ten jeho. V péči o rodinu s postiženým dítětem se totiž stýká řada odborností, přičemž odborník v daném oboru
nemá vždy čas a možnosti hledat informace
v souvisejících oblastech. Nyní však může získat tyto komplexní informace ve specializovaném kurzu, který připravilo občanské sdružení
Alfa Human Service, Zdravotně sociální fakulta
Jihočeské univerzity a sdružení BMI.
Kurz vzniká v rámci projektu, který spolufinancuje
Evropský sociální fond, Magistrát hlavního města
Prahy a státní rozpočet České republiky. Přihlásit
se do něj může každý, kdo se ve své praxi věnuje
pomoci rodinám s postiženým dítětem, tedy zejména sociální pracovníci, speciální pedagogové,
fyzioterapeuti, poskytovatelé asistenčních a respit-

ních služeb či dobrovolníci v neziskových organizacích. Jedinou podmínkou je působení v rámci Kraje
Praha, účast v kurzu je bezplatná.
„Kurz je šestidenní a je rozdělen do tří tematickým
bloků, které podávají ucelené informace potřebné
při efektivní péči o rodiny se zdravotně postiženým
dítětem,“ upřesňuje koordinátorka projektu Martina
Chmelová. „V části věnované sociálně právnímu
zabezpečení se účastníci dozvědí o možných dávkách a podmínkách jejich poskytování, získají
základní informace o novém zákoně o sociálních
službách, o dobrovolnictví a neziskovém sektoru,
o všem, co může mít vliv na rodinu z pozice poskytování služeb i podpory.“
Zdravotnický modul přináší přehled nejznámějších typů postižení, věnuje se pediatrii, preventivní
a sociální pediatrii, pedopsychiatrii a základům dětské neurologie. Hodně informací je zaměřeno na
prevenci syndromu vyhoření, aby pracovník rozuměl, co se s rodiči děje, čím procházejí při péči
o dítě s postižením.
Speciálně pedagogický modul představí možnosti předškolního a školního vzdělání, některé speci-

ální pedagogické metody a využití informačních
technologií.
Polovina kurzu má formu přednášek a tři dny jsou
zaměřeny na prožitek, praktické cvičení. Dva dny
prožijí účastníci s psychoterapeutem, který se
zaměří na prevenci syndromu vyhoření z pozice
pracovníka a druhý den z pozice rodiče. Třetí den
se soustředí na práci s informačními zdroji – jak na
internetu, tak v knihovnách. Nechybí ani ukázka
různých pomůcek pro ovládání počítače a protetických a zdravotnických pomůcek.
První kurz začal 23. listopadu a byl plně obsazen.
Protože kurzy budou ale probíhat i v roce 2007,
a sice hned od ledna v pravidelných intervalech
vždy třikrát ve čtvrtek a pátek, mohou se hlásit další zájemci. Osobní účast na školení je kombinována se samostudiem na bázi e-learningu. Výuka je
uzavřena testem s možností získání certifikátu.
Bližší informace lze získat ve sdružení Alfa Human
Service na telefonním čísle 242 441 486 nebo na
e-mailové adrese vzdelavani@alfabet.cz. Zájemci
budou pozváni na osobní pohovor v rámci výběrového řízení.
JAROSLAV WINTER

Vánoční setkání
Tradiční vánoční posezení nejen pro
klienty agentury podporovaného
zaměstnávání České abilympijské
asociace v Pardubicích se v letošním
roce uskuteční dne 19. prosince od
13 hodin.
Zveme všechny, kteří si chtějí
zpříjemnit předvánoční shon třeba výrobou vánočního svícnu nebo přátelským popovídáním při dobrém čaji
a cukroví.
Vánoční setkání proběhne v prostorách agentury v ulici J. Palacha
324/23.
Více informací získáte u Pavlíny
Kohoutkové na telefonním čísle 464
646 320 nebo 777 006 525.
(r)
Omluva:
V minulém čísle Abilympijského zpravodaje byl omylem otištěn stejný kreslený
vtip Jana Lušovského jako v čísle 2 – 3.
Za tuto chybu se redakce čtenářům
i autorovi upřímně omlouvá.
(r)

