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Přípravy abilympiády
nabírají tempo
17. ročník národní abilympiády – soutěžní přehlídky
schopností a dovedností
osob se zdravotním postižením v disciplínách z oblasti řemesel i volnočasových aktivit – se uskuteční
22.–23. května v pardubické ČEZ aréně. 36 vypsaných disciplín má uzávěrku přihlášek 27. března.
V loňském roce padl rekord,
když přijelo 140 abilympioniků (89 žen, 51 mužů),
kteří obsadili 25 disciplín,
a pořadatelé jsou zvědaví,
zda bude tato hranice překonána.
Letos by se mohlo soutěžit
v těchto disciplínách: košíkářství, výrobě nábytku, tvorbě www stránek, počítačové
editaci textu, počítačové sazbě a grafice, keramice, malbě na hedvábí, šití dámského
oděvu, vyřezávání ovoce
a zeleniny, mechanické montáži, elektronické montáži, návrhu plakátu, technické ilustraci, dřevořezbě, cukrářství,
studené kuchyni, aranžování
květin – západním stylu, aranžování květin – ikebaně, aranžování suchých květin, vyšívání, háčkování, pletení,
drhání, batice, zdobení kraslic, paličkování, malbě na
sklo, výrobě svíček, fotografii, drátování, malování na

kameny, zpracování dat,
patchworku, programování,
výrobě šperku a ubrouskové
technice. Každý účastník má
možnost přihlásit se do dvou
vypsaných disciplín. Novinkou bude motivační cena
pro účastníky počítačových
soutěží, které v posledních
letech neměly odpovídající
účast. Šanci na to, odvézt si
z Pardubic kvalitní notebook,
bude mít každý přihlášený,
protože ji nezíská vítěz, ale
jeden vylosovaný účastník
těchto disciplín!
Jedenáctičlenný organizační štáb v čele s ředitelkou pořádající České abilympijské
asociace Ivanou Dolečkovou
a manželi Alenou a Jaromírem Krpálkovými pracuje
na přípravách abilympiády
už od září loňského roku.
Hrubé obrysy získává doprovodný program a dobrou
zprávou pro všechny je, že
se opět počítá s „výjezdním“
večerem, který se v loňském
roce osvědčil pod Kunětickou horou. Tentokrát sice zamíříme do jiné lokality, ale
náplň večera bude obdobná. Doprovodný program bude opravdu pestrý a už teď
můžeme slíbit celou řadu
příjemných překvapení. Tradičně se počítá i s doprovodnou výstavou ABI-REHA.
(fr)

Poslední týden v říjnu loňského roku přivítalo Slovensko významnou osobnost. Na dvoudenní oficiální návštěvu totiž přiletělo Její
Veličenstvo, britská královna Alžběta II. V jejím programu byl také krátký pobyt ve Vysokých Tatrách.
Přítomnost panovnice v nejvyšším slovenském pohoří připomíná od 24. října pamětní tabule na začátku bezbariérové trasy mezi
Starým Smokovcem a Rainerovou chatou, po níž se královna i prošla. Slavnostnímu odhalení tabule byl přítomen také prezident
země Ivan Gašparovič i zástupci osob se zdravotním postižením.
Podrobnější informace o možnostech bezbariérového putování po tatranských turistických značených cestách přináší text z cyklu
Pozvánka na výlet na str. 4.

Abilympijský květen zahájí děti
Týden před pardubickou národní
abilympiádou, v sobotu 16. května,
přivítají prostory Jedličkova ústavu
a škol v Praze na Vyšehradě
po roce opět účastníky české
abilympiády pro děti a mládež,
která se od svého počátku koná
pod patronátem České abilympijské asociace.
Pro osmý ročník této vrcholné soutěžní přehlídky schopností a dovedností mladých abilympioniků s tělesným,
smyslovým a mentálním postižením ve věku do 18 let připravují organizátoři 16 disciplín. Ke 14 osvědčeným – aranžování
květin, batikování, cukrářství, hrám na po-

čítači, keramice, košíkářství, legu, malování, malování na sklo,
práci se dřevem, puzzle, studené kuchyni, tkaní na hrábích
a vyšívání – přibude korálkování
a „překvapení“, které bude včas
oznámeno na webu soutěže
www.abilympiada.eu.
Přihlášky se průběžně přijímají
od pondělí 2. února do pátku 17. dubna – oproti předchozím ročníkům ovšem
pouze prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na zmíněné webové adrese. Tamtéž jsou postupně
umísťovány také veškeré ostatní potřebné
informace.
(mk)

Číslo k nepřehlédnutí: 10 548
Rodiny s kočárky, vozíčkáři nebo lidé se sníženou
pohyblivostí, kteří chtějí
v Praze cestovat hromadnou dopravou, to nemají
snadné. V pětadvaceti stanicích metra přetrvávají
stavební bariéry. U desítek
tramvajových zastávek je
výstup přímo do vozovky
nebo nevyhovující ostrůvek.
Na mnoha linkách většinou
jezdí bariérové autobusy či
tramvaje.
Sdružení Asistence proto
loni v srpnu písemně vyzva-

lo magistrát, aby vytvořil
koncepci
zpřístupňování
městské hromadné dopravy s cílem její naprosté bezbariérovosti. Během podzimu sdružení seznamovalo
se svými požadavky a návrhy cestující na několika veřejných akcích: výzvu „Za
MHD přístupnou“ nakonec
podepsalo 10 548 lidí.
V prosinci ji zástupci Asistence předali primátorovi
Pavlu Bémovi, který uznal,
že bariéry v dopravě nejsou problémem pro za-

nedbatelnou skupinu osob.
A rozhodl o zřízení konzultanta a expertní skupiny
pro bezbariérovou Prahu.
Skupina začala pracovat už
v lednu 2009.
Ani ostatní velká města
zatím neodstraňují překážky
ve veřejné dopravě systematicky, dle promyšlené
koncepce. Podnět jim zřejmě musí dát (stejně jako
v Praze) nějaká humanitární
neziskovka. Kdo zvedne hozenou rukavici?
(pel)

Strana 2

O jaké dávky a kde mohou
žádat občané s postižením?
Státní sociální síť se snaží pokrýt všechny sociální situace, do kterých
se občané mohou dostat. Pamatuje přitom také na občany se zdravotním
handicapem a nabízí jim celou řadu dávek, mezi kterými může být někdy
problém se zorientovat. Následující přehled dávky člení podle toho, který úřad
je poskytuje.
Přidělování většiny sociálních dávek pro občany se zdravotním handicapem mají
na starosti městské úřady s rozšířenou působností. Tyto úřady převzaly úlohu
dřívějších okresních úřadů. Na jejich sociálních odborech se vyplácí:
Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
Občanu těžce zdravotně postiženému stát formou jednorázového příspěvku
finančně přispěje na opatření pomůcky ke zmírnění či překonání následků jeho
postižení, kterou občanu nehradí jeho zdravotní pojišťovna. Seznam pomůcek je
přímo vyjmenován ve vyhlášce č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale
lze přispět i na pomůcky srovnatelné. Výše dávky se odvíjí od základního provedení
dané pomůcky.
Příspěvek na úpravu bytu
Je určen těžce zdravotně postiženým občanům s těžkými vadami nosného nebo
pohybového ústrojí, značně omezujícími jejich pohyblivost (ve vyhlášce jsou uvedeny druhy postižení, při kterých vzniká na příspěvek nárok), dále občanům nevidomým
a rodičům dětí starších 3 let, které trpí uvedenými postiženími. Za úpravu bytu se
považuje např. rozšíření dveří, odstranění prahů, úprava přístupu do bytu apod.
Příspěvek pak může být poskytnut až do 70 procent nákladů, nejvýše 50 000 korun a v případě instalace výtahu tam, kde nemůže být použita plošina, až do výše
100 000 korun.
Příspěvek na pořízení a opravu motorového vozidla
Jde o jednorázovou dávku, která náleží těžce zdravotně postiženým osobám
s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí uvedeným v příslušné vyhlášce nebo rodičům dětí starších 3 let s uvedeným postižením, dále nevidomých dětí či dětí mentálně postižených.
Výše příspěvku činí maximálně 100 000 korun, v případě opravy vozidla pak
maximálně 60 000 korun.
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (vyjmenováno ve vyhlášce), kteří osobně řídí předmětný automobil a nezbytně pro řízení potřebují
úpravu vozidla, se poskytuje příspěvek na tuto úpravu, a to až do výše jejích nákladů.
Příspěvek na provoz motorového vozidla
I zde se jedná o jednorázovou dávku, kterou lze při splnění podmínek přiznat
každoročně. Nárok na ni mají zdravotně postižení občané, kterým byly přiznány
mimořádné výhody II. nebo III. stupně, tedy držitelé průkazu ZTP či ZTP/P, či
blízké osoby těchto občanů, které je přepravují svým vozidlem. Nárok má také
rodič nezaopatřeného dítěte, které onemocnělo zhoubným nádorem a je léčeno
na klinice fakultní nemocnice.
Výše dávky:
- u osob s průkazem ZTP/P, jejich blízkých osob a rodičů děti s onemocněním
zhoubným nádorem náleží u jednostopého vozidla 4200 korun a 9900 korun
u ostatních vozidel,
- u osob s průkazem ZTP a jejich blízkých osob náleží u jednostopého vozidla
2300 korun a u ostatních vozidel 6000 korun.
Příspěvek na individuální dopravu
Tato dávka je určena zdravotně postiženým občanům s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí (vyjmenovaným ve zmiňované vyhlášce), kteří nevlastní
automobil a tudíž nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla. Tento
příspěvek zároveň nepobírají ani jim blízké osoby. Výše jednorázové dávky činí
6500 korun ročně.
Příspěvek na péči
Pečovatelka s pacienty
Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče
o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno,
nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu
a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně
závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.
Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 2000 až 11 000 korun, a to podle
věku a stupně závislosti příjemce příspěvku: I. stupeň 2000–3000 Kč, II. stupeň
4000–5000 Kč, III. stupeň 8000–9000 Kč, IV. stupeň 11 000 Kč.
Existuje i několik zvláštních dávek, o které mohou zdravotně handicapovaní občané žádat na pověřených městských úřadech. Jsou to následující:
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
Tato dávka je určena občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (vyjmenovaným ve vyhlášce) nebo občanům nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt. Jedná se o opakovanou dávku, její výše činí 400 Kč měsíčně.
Příspěvek na úhradu za užívání garáže
Je určen stejné skupině žadatelů jako příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, i tento příspěvek je poskytován opakovaně a činí 200 Kč měsíčně.
Příspěvek nevidomým občanům
Jde o opakovanou dávku určenou nevidomým, kteří vlastní vodícího psa. Dávka je
určena na krmivo pro tohoto psa a činí 800 Kč měsíčně.
Příspěvek na postižené dítě
U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako
dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského
příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte). Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dítě dlouhodobě těžce zdravotně
postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodiči od 1. 1. 2009
rodičovský příspěvek ve výši 3000 Kč od 7 do 10 let věku dítěte. Rodiče
dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dětí dlouhodobě těžce zdravotně
postižených starších 7 let, které nepobírají příspěvek na péči, musí podat novou
žádost.
Tento přehled o poskytovaných dávkách pro občany se zdravotním postižením
má pouze informativní charakter, konkrétnější informace o jednotlivých dávkách
pak lze získat přímo na příslušných úřadech, které dávky poskytují.
Aktuální informace a případné aktualizace najdete na http://portal.mpsv.cz/
soc/ozp.
(fr)

Tři vítězky v jubilejním ročníku

Učitele, ředitele a další zaměstnance ústavů sociální péče, pracovníky neziskových
organizací, lékaře, terapeuty
i lidi jiných profesí, kteří za
svoji nezištnou pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným dosud získali Cenu Milana
Chába, doplnily v desátém
ročníku soutěže tři pěstounky
z různých míst republiky. Pětičlenná porota se přitom musela rozhodovat mezi 31 nominovanými.
Konkrétními vítězkami se staly Anna Ryčková ze Šternberka (na levém snímku uprostřed
v rozhovoru s filmovou dokumentaristkou Ljubou Václavovou), Helena Poliaková
z Chebu (na druhém snímku
s Kryštofem, o kterého se stará
již deset let) a Sylva Blaž-

ková z Vrbic na Břeclavsku.
Cenu dostaly za vytvoření
skvělého domova pro děti
svěřené do jejich péče (u jedné pro tři, u dvou pro dvě),
což představuje výrazný příspěvek k jejich snazšímu začleňování do běžného života.
Ocenění na slavnostním večeru 2. prosince 2008 v budově pražského magistrátu na
Mariánském náměstí předával
primátor Pavel Bém, který nad
soutěží každoročně přebírá
záštitu. Mezi přítomnými nechyběli zástupci vyhlašovatelů, hudební vložku obstaralo
písničkářské duo Paleček –
Janík.
Milan Cháb se ve své funkci
ředitele Ústavu sociální péče
v Horní Poustevně v severních Čechách snažil o zrov-

noprávnění a emancipaci lidí
se zdravotním postižením. Řídil se při tom heslem „Učiníme-li něco, nejsme proto dobří; víme jen, že nečiníme-li
nic, nesplnili jsme svou povinnost.“
Pod původním názvem Cena
Martina Palase soutěž zviditelňovala pozitivní praktické
příklady a odborné zkušenosti
v oblasti problematiky vzdělávání dětí s těžším zdravotním postižením v běžných typech škol.
Nové pojmenování dostala
v souvislosti s rozšířením
možného okruhu osob navrhovaných k ocenění. Vyhlašovateli obou soutěží jsou
pražská sdružení Rytmus
a Quip – Společnost pro
změnu.
(mk)

U maturity handicapovaných budou i asistenti
Nová podoba maturity, která začne platit v roce 2010, se bude týkat i handicapovaných studentů. I oni si budou moct vybírat ze dvou
stupňů náročnosti. Společná část zkoušky ale
bude záviset na druhu a závažnosti postižení.
Novou maturitu bude skládat přes 1600
handicapovaných studentů. Při společné části
budou mít například delší dobu na vyplnění
testů a možnost používat kompenzační pomůcky. Pomáhat jim budou i asistenti.
Pomoc asistentů při maturitě bude novinkou,
i když asi výjimečnou. Pomohou číst texty, zapisovat a třeba i pochopit otázky. „Není možné,
aby asistent do testu zasahoval, aby radil,“
uvedl Radek Schindler z Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání CERMAT.

Nevidomí maturanti budou mít testy v Braillově písmu, sluchově postižení dostanou zadání nahrané ve znakové řeči. Někteří pak
budou moci testy vyplnit na počítači.
Mírné úlevy přitom mohou mít u maturity i žáci s poruchami učení, např. dyslektici. „Bude to možné jen u žáků, kteří
jsou v dlouhodobé péči psychologů a potíže mají už od základní školy,“ upřesnil
náměstek ministra školství Jindřich Kitzberger.
Výsledky maturitní zkoušky budou u zdravých a postižených studentů naprosto rovnocenné. Charakter zdravotního postižení nebo
znevýhodnění nebude uveden ani na maturitním vysvědčení.
(fr)

Hluchoslepí mají svoji poradnu
Sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé zahájilo
v Hradci Králové provoz svého osmého poradenského
centra. Nové centrum sídlí ve
Wonkově ul. 1143 (4. podlaží,
přístup: výtahem do 3. patra,
číslo dveří 438), v prostorách
místního úřadu práce.
Pravidelně každé pondělí tam
mohou mezi 9. až 17. hodinou
přijít osoby se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně, tedy s hluchoslepotou, požádat o pomoc
a radu, ať už například ohledně výběru kompenzační pomůcky či z oblasti sociálněprávní. Ve zbývající pracovní
dny si mohou objednat bezplatné služby terénní pracovnice přímo v místě bydliště.
S čím vším jim může terénní sociální pracovnice ze
sdružení LORM pomoci? Může hluchoslepou osobu naučit

samostatně se pohybovat
s červenobílou holí ve svém
okolí, například při chůzi do
nedalekého obchodu či na
poštu. Nebo může v roli průvodkyně a tlumočnice pomoci
klientovi vyřídit jednání na úřadě či u lékaře.
„Při poradenském centru
budeme pro naše klienty pravidelně pořádat klubová setkání, výtvarné dílny a také
výlety do okolí. Klienti se mohou těšit na zajímavé přednášky anebo jen na příjemné posezení u kávy či čaje,“
přiblížila činnost centra Zuzana Krajáková.
Společnost LORM sdružuje
hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky, odborníky a dobrovolníky už od
roku 1991. Nově poskytuje
terénní sociální služby i ve
východních Čechách, a to
na území Královéhradeckého

a Pardubického kraje. V současné době ještě v obou krajích dobíhá depistáž, jejímž
cílem je vyhledat v celé
oblasti všechny osoby s hluchoslepotou a zmapovat jejich potřeby. Prostřednictvím
nového poradenského centra
chce sdružení LORM zvýšit
dostupnost služeb pro hluchoslepé v těchto regionech. (fr)
Kontakty:
Poradenské centrum LORM
Wonkova 1143
502 00 Hradec Králové
Poradní den:
pondělí 9.00–17.00 hod.
Objednání terénních služeb:
Bc. Zuzana Krajáková,
terénní sociální pracovnice
Mobil: 774 760 328
E-mail: hradeckralovelorm.cz
Web: www.lorm.cz
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Z textů Jana Nouzy
Solitér
Strom se nemýlí. Čidly pupenů
napojený na vesmírnou časomíru zachycuje signál slunovratu
a pletivem lýčí začíná tlačit mízu
do nejtenčích kapilár větví, aby
dostál svému údělu: dát krajině
stín, květ, plod.
A co člověk…?
Zimní den u rybníka
Ticho tu zmrzlo do smrtící tíže
jinovatky, která láme i to, co odolalo bouřkám loňského léta. Všechno kolem čeká na oblevu, aby
i čarověnce jmelí v korunách
bříz zahřály blýskavice svatojakubských ohňů.
Ryba pod ledem dosud pokojně
dřímá. Jen člověk si dál plete
touhu proniknout do jiné dimenze – časoprostoru s nádenickým
chvátáním od slunka do slunka.
Ranní lov
Stojí před zelenou stěnou orobince jako symbol vznešené osa-

mělosti. Volavku neuvidíš v houfu. Postává-li jich několik na poli
za podvečerního zahušťování
šera mlhou, vždycky je dělí několik kroků. Tím odstupem připomínají kvůli dědictví povaděné
příbuzné u hřbitovní zdi před
pohřbem.
I hlas je ostrý, jakoby prosáklý
bolestí z nějaké pradávné kletby.
Ale když vzlétne, tušíš něco
o poklekání před majestátem.
Samota u Třeboně
Desítky jihočeských statků, stojících mimo závětří jiných štítů
a zdí, vsadili do zdejší krajiny
mistři kompozice. Neomylně věděli, jak a čím neporušit pěknost
místa. Nic nechybí, nic neruší
vyváženost celku.
Platí o nich, co napsal Macuo
Bašó, nejslavnější japonský básník haiku, o básni svého přítele:
Přidat k ní jediné slovo by bylo
stejně zbytečné jako přidávat
šestý prst k lidské ruce.

Podmanivý výtvarný a literární
hold kraji rybníků

Spisovatel a publicista Jan Nouza se zaměřuje
hlavně na zajímavé lidi se zdravotním postižením
a na ty, kdo jim pomáhají či s nimi žijí. Psát začal
poté, co se mu v roce 1959 stal úraz, který ho
upoutal na vozík. Pro jeho povídky, rozhovory
a články je typický úsměvný nadhled, lehkost stylu
a cit pro nápaditou pointu.
Pozoruhodnou výjimkou v jeho tvorbě je kniha
„Třeboňsko v obrazech“ (v prodeji: Třeboň, prodejna
GINKGO v areálu zámku a Informační a kulturní
středisko; za 200 Kč + 25 Kč balné zašle:
Petr Ettler, U Bakaláře 680, 190 17 Praha 9 –
Vinoř). Jan Nouza a malíř Petr Ettler v ní společně skládají neokázalou, ale velmi poetickou poklonu malebnému kraji rybníků.
u Vím od vás, že přivést tuhle knížku na svět byl
záměr autora obrazů Petra Ettlera. Dal si tak dárek
ke svému životnímu výročí. Povězte něco o něm.
Petr je domovem Pražan, srdcem a duší Jihočech.
Nevím o něm samozřejmě všechno, ale jedním jsem
si jistý: maluje jihočeské motivy, protože tenhle kraj
miluje. A když milujete, potřebujete rozdávat. Dokáže
zachytit okamžiky, kdy v poledním žáru se nad polem
jakoby zastavil čas a hladina rybníka zrcadlí všechna
tajemství, o kterých si troufáme jen snít...
u Jak vznikl
nápad doprovodit
obrazy
slovem?
Nápad to byl
jeho.
Jednou
k nám zatelefonoval neznámý
muž, představil
se,
pověděl
o svém záměru
s knihou a zeptal se, jestli
bych ke každému obrazu napsal
kratičký
text.
Impresi,
minipříběh. Řekl jsem mu, že

Čtivé svědectví o psí věrnosti
Psi dovedou být důvěrným přítelem i vynikajícím pomocníkem člověka.
Redaktorka časopisu Vozíčkář Věra Rudolfová o tom napsala knížku
Psí hlas do nebe volá, kterou loni na podzim vydalo brněnské Nakladatelství Šimon Ryšavý. Už po letmém prolistování je jasné, že jde
o velmi čtivé dílko. Autorka toho o psech hodně ví, umí o nich podmanivě
vyprávět a dovede se také podívat na svět jejich očima.
Knížka nabízí kolekci úsměvných i dojímavých příběhů. Věra Rudolfová nejprve představí několik setrů, kteří jsou pro její rodinu „životním“
plemenem. Ve druhé části pak líčí osudy a pocity čtyřnohých společníků
lidí, které poznala nejen během své dlouholeté novinářské praxe: patří
k nim spisovatel Jaromír Tomeček, ale i nenápadný vozíčkář či nevidomá starší paní.
Zajímavá je už samotná předmluva. „Jedno staré české přísloví
tvrdí, že psí hlas do nebe nevolá.
Ale to nemůže být pravda. Vždyť
kdo jiný by měl být odměněn za
oddanost, nezištné přátelství, trpělivost, věrnost a lásku než právě
naši psí kamarádi. Pokud tedy nebe je, určitě se tam nahoře vesele
prohánějí a možná se s nimi zase
uvidíme,“ objasňuje autorka název
svého dílka.
Knížku si můžete pořídit v Lize za
práva vozíčkářů za 99 Kč + poštovné. Pokud o ni máte zájem, kontaktujte Evu Bartuskovou na telefonu
537 021 493 či e-mailové adrese
eva.bartuskova@ligavozic.cz. (pel)

Poplatek
za přepis vozidla
Od 1. ledna je účinný zákon číslo
383/2008 Sb., kterým se mění zákon
o odpadech (číslo 185/2001 Sb.).
V odstavci 1 § 37 e) je doslova uvedeno: „Žadatel o registraci použitého
vybraného vozidla do registru silničních vozidel je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování,
využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla
v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno,
platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.“
V souvislosti s touto formulací kontaktovali autora zmíněné zákonné
normy, tedy Ministerstvo životního
prostředí ČR, četní držitelé průkazu
mimořádných výhod (ZTP a ZTP/P).
Všichni měli jeden stejný dotaz, a to,
zda budou od poplatku osvobozeni.
Z odpovědi odboru odpadů ministerstva vyplývá, že osoby s tímto průkazem musí poplatek také
zaplatit. V případě předání použitého vozidla dalšímu majiteli bude
plátcem poplatku žadatel o registraci vozidla.
(mk)

l     l     l     l     l

bych musel nejdřív několik těch obrazů vidět. Přijel,
položil přede mne tři akvarely – a jak říkají rybáři, měl
mě na háku. Bylo v nich všechno, co jsem už tisíckrát
potkal, tušil, ale neviděl.
u Jak byste charakterizoval vztah obrazů
a vašich textů? Umocňují se navzájem, jsou
těsně propojeny, nebo spíš jde o volné pocitové
asociace?
Řekl bych, že jde o výsledek šťastného setkání
dvou lidí. Souznění. Každý Petrův motiv má punc
jedinečnosti, moje texty snad myšlenkově samy
o sobě taky obstojí – a dohromady vytvářejí dvojhlas
vyznání krajině kolem Třeboně.
u Kolik prostoru je v knížce pro vnímavého
čtenáře, aby si ji mohl dotvářet svou vlastní
fantazií, svými pocity a myšlenkami?
Kolik si kdo dokáže přát! Neznámkujeme, nepřikazujeme, odkud a jak se dívat, nač myslet.
Jsme průvodci, jimž ten, kdo bude knihou listovat,
může věřit. Třeboňsko je krajina dotýkaná krásou,
a kdo nemá okoralé smysly, pro toho je tam prostoru
pro fantazii a potkávání oné krásy spousta.
u Čeho si vy osobně na knížce nejvíc považujete?
Příležitosti podílet se na ní. Byly to týdny nádherné
práce.
(pel)

Naučná stezka pro nevidomé v Národním divadle
Na zajímavou exkurzi v prostorách
Národního divadla se mohou vydat
nevidomí návštěvníci. Od loňského listopadu je pro ně přichystána
speciální hmatová výstava představující významné české osobnosti, které se na vzniku „zlaté kapličky“ podílely. Naučná stezka
Zakladatelé a tvůrci Národního divadla dává nevidomým možnost
osahat si busty dvaceti významných kulturních postav české historie. Jsou mezi nimi architekti budovy, malíři, sochaři, ale i herci,
tanečníci, pěvkyně Ema Destinová,
spisovatel Karel Čapek nebo au-

tor slavné opony Vojtěch Hynais.
Busty jsou technicky zajištěny
proti pádu a opatřeny popisky
v Braillově písmu. Z nich se
nevidomý návštěvník dozví jméno
autora sochy i osobnosti, kterou
představuje. Prohlídku vede zaměstnankyně ND vyškolená pro
práci s nevidomými. Stojí za
zmínku, že každý návštěvník dostane cédéčko s namluvenými
medailony jednotlivých osobností.
Haptická stezka začíná ve
sklepení budovy, kde jsou uloženy
základní kameny. Pokračuje přes
šatnu s bustami architektů Josefa

Zítka a Josefa Schulze až do
vstupní haly, kde se nachází největší množství soch. Projekt
vznikl ve spolupráci Národního
divadla a Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých, která poskytuje služby zrakově postiženým, v rámci oslav 125 let od
opětovného otevření scény po ničivém požáru v roce1881.
Prohlídky jsou organizovány dvakrát měsíčně pro přibližně desetičlenné skupiny. Objednávky přijímá
SONS telefonicky na čísle 221 462
462, nebo elektronicky na adrese
divadlo@sons.cz.
(pel)

Euroklíč usnadní život vozíčkářům,
ale i rodičům s malými dětmi a seniorům

Jednou z nemnoha dobrých zpráv
pro lidi s těžkým zdravotním postižením bylo v loňském roce zavádění euroklíče. Pomůcka, která
už více než dvacet let pomáhá
osobám se sníženou schopností
pohybu v některých západoevropských zemích, zejména v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Skandinávii, se zabydluje také u nás.
Speciální klíč umožňuje použít jakékoli veřejné zařízení, kde je instalován standardizovaný zámek.
Pozoruhodný projekt realizuje
Národní rada osob se zdravotním
postižením (NRZP). Jeho hlavním,
dlouhodobým cílem je zajistit
držitelům průkazu ZTP či ZTP/P,
rodičům dětí do tří let, seniorům
a také lidem krátkodobě zdravotně
indisponovaným rychlou dostupnost bezbariérových toalet, výtahů či schodišťových plošin na
celém území České republiky.

Jak vznikla myšlenka jednotného klíče
Jednou v noci jsem zastavil u čerpací stanice a po chvíli si všiml starší
dámy na vozíku. Vypadala bezradně. Opakovaně se snažila otevřít
toaletu pro vozíčkáře, ale ta byla nedobytně uzamčená. Se zoufalým
výrazem vzhlížela směrem k obleženému pokladnímu pultu a snažila
se upoutat pozornost. Bezvýsledně. Až po několika nekonečných minutách se dočkala pozornosti. Na otázku, zda potřebuje klíč od toalety,
však krátce a s trpkým úsměvem odpověděla: „Děkuji, už ne.“ Prožitou
noční scénu jsem pojal jako výzvu. Osobní výzvu mně jako bezpečnostnímu technikovi, abych pomohl lidem s postižením. Tu noc se v mé hlavě zrodila myšlenka euroklíče.
Martin Dederichs, Německo
Eurozámky se postupně objevují
v čerpacích stanicích, obchodních
domech, školách, hotelích, muzeích, památkových objektech, kinech, na úřadech či na vlakových
nádražích. Aktualizovaný přehled
takto vybavených míst lze najít na
stránkách www eurokeycz.com,
kde má vzniknout i jednotná elektronická databáze.

Nejaktivnější je zatím Středočeský kraj a Praha, letos se mají
eurozámky rozšířit zejména v Karlovarském,
Královéhradeckém,
Pardubickém, Moravskoslezském,
Plzeňském a Zlínském kraji. K záměru už se hlásí i velké podnikatelské subjekty: například České dráhy, Společenství čerpacích
stanic, Asociace hotelů a restaura-

cí ČR nebo obchodní společnosti
Ahold – Hypernova, Baumax, Globus, Kaufland a Tesco.
Pomůcku si může zakoupit každý
držitel zmíněného průkazu za 357
Kč v sídle NRZP. Kontaktní osobou
je Andrea Brázdová (telefon:
266 753 421, fax: 266 753 420,
e-mail: a.brazdova@nrzp.cz). Už
letos by se však euroklíč měl začít distribuovat zdarma. K dostání zřejmě bude v krajských kancelářích NRZP, Centrech pro
zdravotně postižené a regionálních centrech pomoci a mobility
Car Clubu.
Rodičům dětí do tří let bude pomůcka dlouhodobě zapůjčována
prostřednictvím Sítě mateřských
center. Senioři a lidé krátkodobě
zdravotně indisponovaní si euroklíč zapůjčí přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci či na vrátnici). (pel)
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Tatr an s ké b e zb a r ié r ové c e st y
Ani rozdělení Československa a ani katastrofální větrná vichřice z roku 2004 nic neubraly na
oblibě Vysokých Tater jako častého výletního
cíle občanů naší země. Od předminulého roku
se mohou na osm tras v celkové délce přes
třicet kilometrů vydat také vozíčkáři nebo osoby
s omezenou schopností pohybu.
Nutno ovšem zdůraznit, že vysokohorský
terén znamená nutnou či alespoň doporučenou přítomnost doprovodné osoby. Při pěkném
počasí se ale takový náročnější výlet odmění
úchvatnými výhledy na štíty a doliny s plesy,
vodopády a nádhernou květenou, možná se podaří zahlédnout i kamzíka nebo sviště; setkání
s medvědem je ale velmi nepravděpodobné.
Druhé upozornění se týká všech turistů obecně: značené cesty ve vyšších partiích jsou vždy
v době od 1. listopadu do 15. června uzavřeny. Bezbariérových tras se zimní uzávěra netýká, ale za sněhové pokrývky pro vozíčkáře
přístupné nejsou.
Všechny uvedené trasy s cedulkami se symbolem vozíčkáře spadají do projektu „Tatry
bez bariér“. První čtyři „chodníky“ byly bezbariérově upraveny v roce 2007, konkrétně to jsou
následující:
- Starý Smokovec – Hrebienok – Reinerova
chata – 4,2 kilometru, nezbytný doprovod,
- Tatranská Javorina – Podmuráň – 1,9 kilometru, doporučený doprovod,
- Lysá Pol‘ana – Bielovodská dolina – 2,5
kilometru, doporučený doprovod,
✔
✔		
		
✔
		
✔		
		
✔		
✔		
✔		
		
✔
✔		

Chata pri Popradskom plese v nadmořské výšce
1494 metrů v centrální části Mengusovské doliny
je nejnavštěvovanější z celoročně otevřených tatranských chat.

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

Královská cesta, i tak se dá od 24. října nazvat
trasa mezi Starým Smokovcem a Rainerovou
chatou. Toho dne na ní totiž své stopy zanechala
britská královna Alžběta II., která do těchto míst
zavítala v rámci své návštěvy Slovenska. Na připomínku této nevšední události je na začátku trasy
pamětní tabule.

- Prielom Dunajca (Červený Kláštor – Lesnica)
– 8 kilometrů, cesta po pravém (slovenském)
břehu pohraniční řeky Dunajec, jediná trasa
mimo území Tater v Pieninském národním
parku, doporučený doprovod.
Loni se výběr výletů rozšířil o další čtyři:
- Zastávka Tatranské elektrické železnice Popradské Pleso – Popradské pleso – 4,5 kilometru, nezbytný doprovod,
- Bobrovecká dolina – 3,2 kilometru, lesní
cesta, doporučený doprovod,
- Tichá dolina – 3,4 kilometru, lesní cesta,
doporučený doprovod,
- Roháčská dolina – 3,1 kilometru, lesní cesta,
nezbytný doprovod.
Součástí zmíněného projektu je i postupná
rekonstrukce vstupu do Expozice tatranské přírody (botanické zahrady) v Tatranské Lomnici, která zahrnuje i úpravu cest a výstavbu
přemostění. Expozice je pro návštevníky se
sníženou schopností pohybu přístupná už od
minulého roku, a tak mohou i oni spatřit květiny, které by jinak v přirozeném vysokohorském
prostředí kvůli svému handicapu viděli jen velmi těžko.
Loňské rozšíření nabídky bezbariérových cest
doplnilo vydání nové brožury nejen s mapami
a informacemi o uvedených trasách (vč. typu
a kvality povrchu), ale také s informacemi
o bezbariérovém ubytování, stravování, přístupu k sociálním zařízením apod. Totéž si
lze přečíst i na informačních tabulích umístěných na každé trase. Elektronická podoba brožury ve formátu pdf je k dispozici na webu www.lesytanap.sk/08-archiv/clanky/
tatry-bez-barier.pdf. Vše o Vysokých Tatrách
uvádí internetová adresa www.tanap.org. (mk)

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 366
web: www.k2p.cz

ING. JAN PROCHÁZKA

e-mail: info@k2p.cz

– ELIS

Navštivte prodejnu dlažeb a obkladů v areálu firmy STENO v Mikulovicích
u Pardubic. Současně si můžete vybrat ze širokého sortimentu sanitární keramiky, van, sprchových koutů, vodovodních baterií i vodoinstalačních materiálů.
pondělí–pátek = 8–17 hod.
sobota = 8–12 hod.

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

pardubice@steno.cz
tel.: 466 885 555

Jiří Komárek
nábř. Závodu Míru 1888
530 02 Pardubice
Ing. Martin Tomášek
Langrova 36
533 41 Lázně Bohdaneč
Petr Kotýnek – účetnictví
Hronovická 699
530 02 Pardubice

Sanit
Studio
Eurobeton Maba

PAVEL
ZDENĚK

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

tel./fax: 469 623 770 tel.: 469 623 771
gipsmont@gipsmont.cz
www.gipsmont.cz

Dašická 1797
530 03 Pardubice
tel.: 466 052 030
www.jp-kontakt.cz

Jiřího Potůčka 250
530 09 Pardubice
tel.: 466 892 111
cesa@cesa.cz
www.cesa.cz

Počátky panského sídla v místech zámku sahají do konce 13. století. Vodní
hrad prošel několika přestavbami ve 14. i 15. století. Zásadní přestavbu podnikli po roce 1491 páni z Pernštejna. Přestavěli celý původní hrad na palác a vybudovali nové mohutné opevnění. Vznikl tak přechodný typ mezi hradem
a zámkem. V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční nástěnné malby.
V současnosti sídlí v prostorách zámku Východočeské muzeum v Pardubicích,
jehož expozice je možno zhlédnout denně mimo pondělí od 10 do 18 hod.
Bližší informace vč. virtuální prohlídky expozic jsou k dispozici na www.vcm.cz.
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info@digisvet.cz
- PROFESIONÁLNÍ WWW PREZENTACE
- INTERNETOVÉ OBCHODY
- WEBHOSTING

Čáslavská 50
537 01 Chrudim

tř. Míru 90
530 02 Pardubice
tel.: 466 799 380 fax: 466 799 381
info@van-pardubice.cz
www.van-pardubice.cz

Lány 52, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 687 230
Fax: 469 687 175
horak@taurus-sro.cz

ACTIWO Pa r dubice

AGES Pardubice, s.r.o.
geodetická kancelář

- účetnictví
- zeměměřičské práce

Štrossova 1033
530 03 Pardubice
telefon: 466 612 514
stavební a potrubářská firma
Jana Palacha 288
530 02 Pardubice

tel.: 469 638 257
tel./fax: 469 638 533
mdelektro@mdelektro.cz
www.mdelektro.cz

Hradčanská 403, 530 06 Pardubice
Tel.: 466 301 360 Fax: 466 301 361
www.candy.cz
candy@candy.cz
Jiřího Potůčka 228
530 09 Pardubice

Teplého 1591, 530 02 Pardubice
telefon+fax: 466 300 077
e-mail: geodeti@agespce.cz

U Rakovky 849, 148 00 Praha 4

tel.: 466 330 587, 466 330 658
fax: 466 632 215 nesetril@volny.cz

Tel.: 464 646 812 Fax: 464 646 813
www.aitcom.cz

Provozovna:
U Koruny 292
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 000 210

Tovární 298, 538 04 Prachovice
tel., fax: 469 810 463
www.elmozservis.cz

Pardubická 239, 533 52 Srch
tel.: 466 414 646–7 fax: 466 414 648
info@vagnercolor.cz
www.vagnercolor.cz

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

HAK velkoobchod
Holandská 467
533 01 Pardubice

tel.: 469 622 280
fax: 469 622 337

tel.: 466 052 211, 466 052 221
www.hakvelkoobchod.cz

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
tel.: 466 303 180
agro-aqua@volny.cz
www.agro-aqua.pardubicko.com

třída Míru 90, 530 02 Pardubice
telefon: 466 799 365
novy@neoland.cz www.neoland.cz

Arnošta z Pardubic 2771
530 02 Pardubice
tel.: 466 310 300 fax: 466 300 901
elreg@elreg.cz
www.elreg.cz

Fügnerova 27
533 51 Pardubice
tel.: 466 531 616 fax: 466 531 617
hana.blazkova@blavo.cz
www.blavo.cz
K Dolíčku 66
530 02 Pardubice
tel.: 466 303 623 fax: 466 303 082
obchod@abk.cz
www.abk.cz

Na Staré poště, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 146, 466 304 929
fax: 466 330 708
frima@volny.cz

zahradní centrum
Stanislav Kopřiva
Dubany 17, 530 02 Pardubice
tel.: 737 572 120

proman@proman.cz Za Pivovarem 830
www.proman.cz

537 01 Chrudim

Křičenského 381, 533 03 Dašice
Tel.: 466 951 054 Fax: 466 951 070
E-mail: dakamm@tiscali.cz

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

533 33 Dražkovice 52
Tel.: 724 030 298
Fax: 466 301 125
office@kralowetz.cz

Zajímavost
Jednadvacet nejvýznamnějších památek města
obsahuje nový průvodce po Olomouci pro nevidomé a slabozraké v Braillově písmu. V průvodci
jsou zpracované dva okruhy městem a 21 nejvýznamnějších památek. Část těchto průvodců
zřejmě obdrží zdarma TyfloCentrum Olomouc.
Část zůstane městu, které je bude v informačním
centru v podloubí radnice zapůjčovat zájemcům
na prohlídku. Malá část bude patrně nabídnuta
k přímému prodeji v ceně okolo 200 korun.
(a)

Silak
Chrudim
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Důležitý příspěvek ke zlepšení života
Sociální rehabilitace se zaměřuje na služby podporovaného zaměstnávání
Česká abilympijská asociace, která vznikla v roce 1997
v Pardubicích, má širokou škálu činností, které bychom rádi
v našem novém seriálu přiblížili i čtenářům Abilympijského
zpravodaje. Premiérový díl je
věnován sociální rehabilitaci,
kterou má na starosti Bc. Pavlína Potůčková (na snímku),
která říká: „Hlavní náplní v této oblasti jsou služby podporovaného zaměstnávání, kterým
se věnujeme od prosince roku
2002. V novém zákoně o sociálních službách, který začal platit od 1. ledna 2007, však termín podporovaného zaměstnávání nebyl zahrnutý, museli jsme
hledat cestu, jak tuto důležitou službu poskytovat. Jedná se totiž o jedinou službu, která umožňuje lidem
se zdravotním postižením získat a udržet si práci.
V červnu roku 2007 jsme si proto zaregistrovali službu
sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání.“

Začalo to v roce 1995

Dlužno podotknout, že forma podporovaného zaměstnávání se do České republiky dostala v první polovině 90. let
z USA. První agentura vznikla v Praze v roce 1995 a k jejich
rozšíření po roce 2000 výrazně pomohly dva nadregionální
projekty z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu
České republiky – jednalo se o projekty PALMIF a EQUAL.
Z nepřeberné škály činností vybíráme ty nejdůležitější.
Sociální rehabilitace se v případě podporovaného zaměstnávání týká např. nácviku samostatného pohybu, cestování veřejnou dopravou, vyplňování formulářů, jednání
na úřadech, zakládání a vyřizování účtů, doprovodu do
zaměstnání, k lékaři, ale i nácviku různých společenských
situací. K tomu Pavlína Potůčková říká: „Člověk, který za
mnou přijde poprvé, většinou netuší, v čem všem mu mohu
pomoci. Proto mu předám informace o službách, které CAA
poskytuje. Zájemce o službu tak získá základní poradenství o poskytované službě a jejích podmínkách, případně
o jiných vhodnějších či návazných službách.
V případě vhodnosti a zájmu o službu podepíšeme po
určité době (maximálně po třech individuálních konzultacích)
Smlouvu o poskytování sociální rehabilitace. Tato služba
je bezplatná, ale je podmíněna povinnostmi a právy, které
uživatel dostane při podpisu smlouvy a které musím dodržovat já i uživatel.
Přílohou Smlouvy o poskytování služby je počáteční Individuální plán, který sestavím společně s uživatelem.
V Individuálním plánu si uživatel definuje svůj osobní cíl,
kterého chce prostřednictvím metody podporovaného zaměstnávání dosáhnout. Většina lidí se na mě obrací s tím,
že chtějí pracovat. Nevědí, co zvládnou, protože se jim
změnil zdravotní stav, cítí se méněcenní, mají obavy, že
nejsou uplatnitelní na trhu práce. Právě díky Individuálnímu
plánu, který revidujeme zhruba po třech měsících, si uživatel
uvědomí, že na začátku spolupráce neměl životopis, netušil, o jakou práci se má ucházet, neznal firmy, které by mohl
oslovit, neuměl vyhledat inzerát na webových stránkách, bál
se zvednout telefon a zavolat, nevěděl, jak se tam dostane,
nezvládl mluvit se zaměstnavatelem... I to jsou cíle, které
může během sociální rehabilitace metodou podporovaného
zaměstnávání dosáhnout. Výsledkem této služby nemusí

Strom
pro Jakuba
Od čtvrtka 20. listopadu 2008 je českotřebovský městský park Javorka
bohatší o jeden strom. Jako vzpomínka na Jakoubka Jakoubka, mladého nadějného abilympionika, který
se dožil pouhých 15 let, byl v místech jeho oblíbených procházek vysazen jedlý kaštan. Stromek věnovaný
městem dostal Jakub od maminky jako dárek ke svým nedožitým šestnáctinám.
Malé slavnosti, která nezůstala bez
povšimnutí místních sdělovacích prostředků, se zúčastnili Jakubovi spolužáci i přátelé. Informoval o ní jednak
Orlický deník, krátkou reportáž při té
příležitosti natočila také místní televizní stanice. Kdo by se na ni chtěl
podívat, stačí na adrese www.oik.cz
napsat do vyhledavače text „Strom
pro Jakuba“.

CAA se př edst avuj e
být jen nástup do práce, ale i zařazení se do společenského
života, nalezení možnosti, jak získat potřebné informace,
kam se v případě potřeby obrátit, nesedět doma a nečekat,
že mi sám někdo něco nabídne.“

Zaměstnavatelé nepřijdou zkrátka

Kromě splnění hlavního cíle, tedy začlenění zdravotně
postiženého do společensko-pracovního procesu, tato
služba přináší celou řadu pozitiv i pro zaměstnavatele. Ten
získá motivované a stálé zaměstnance, kteří mají zájem
i o rutinní práci a nemají vysoké nároky na finanční
ohodnocení, zároveň dojde ke zvýšení efektivity práce.
Nezanedbatelné nejsou ani daňové úlevy o částky 18 000
korun za každého zaměstnance zdravotně znevýhodněného
a 60 000 korun za každého zaměstnance s těžkým
zdravotním postižením. Zároveň má i menší mzdové náklady, což zajistí snížené zdravotní pojištění a dotace
za společensky účelné pracovní místo. Doplnění Pavlíny
Potůčkové: „Oslovovanému zaměstnavateli nabízím spolupráci ve formě pomoci se zapracováním uživatele do
pracovního procesu – pomoc zaměstnavateli i spolupracovníkům při komunikaci s uživatelem, při zařazení do
kolektivu, obstarání pracovního oblečení, zdravotního průkazu, zdravotní prohlídky, výpisu z rejstříku trestů, ale
i pomoc při vyřízení žádosti o dotace na mzdu na ÚP. Bohužel vlivem nedostatečných finančních prostředků se nepo-

Příspěvek na zaměstnávání
lidí s postižením nově
Důležitou změnu přináší od 1. ledna novela zákona
o zaměstnanosti. Příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením (neboli příspěvek na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením podle § 78 zmíněného zákona) je
nyní jednotný na všechny tyto zaměstnance. Jde o částku
8000 korun měsíčně na osobu.
Úřad práce ji zaměstnavateli poskytuje na osoby pobírající
plný invalidní důchod (bez rozlišení, podle kterého písmene byl důchod přiznán), osoby pobírající částečný invalidní důchod a osoby, které byly rozhodnutím úřadu práce
uznány zdravotně znevýhodněnými.
Příspěvek lze využít pouze jednou, tedy na jedno rodné
číslo. Pokud má některý zaměstnanec více pracovních
úvazků v různých subjektech, je příspěvek vyplácen tomu, u něhož pracovník uzavřel smlouvu jako první.
Novela by měla kromě jiného snížit riziko zneužití
uvedeného příspěvku. V minulosti, kdy byl příspěvek poskytován v rozmezí 0,33 či 0,66násobku průměrné měsíční mzdy, totiž docházelo k případům, že si zaměstnavatel část peněz ponechával pro sebe nebo že
příspěvek na jednoho konkrétního člověka s postižením
pobíralo několik zaměstnavatelů.
(pel)

dařilo zaměstnat dalšího sociálního pracovníka, ani asistenta, kteří by mi pomohli uspokojit zájem o služby sociální
rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání. Stane
se, že by byla potřeba s uživatelem pracovat intenzivněji,
být s ním při nástupu do práce na pracovišti, ale já prostě
nemůžu...“

Velmi potřebná služba

O názor na tuto problematiku jsme požádali i ředitelku
CAA Ivanu Dolečkovou: „Za podstatné považuji, že i když
se termín podporované zaměstnávání neobjevil v zákoně
o sociálních službách, dále ho v rámci sociální rehabilitace
poskytujeme. Je to určitě služba velmi potřebná – mít práci
znamená pro lidi s handicapem to nejpřirozenější zapojení
do běžného života. To, že Pavlína Potůčková je skvělá
sociální pracovnice, potvrzuje statistika – za loňský rok se
jí podařilo zaměstnat čtrnáct osob, s devatenácti byla
uzavřena Smlouva o poskytování služby. Za úspěchem
stojí hlavně její schopnost komunikace nejen s uživateli,
ale hlavně se zaměstnavateli.“
Se svou troškou do mlýna přichází Mgr. Lenka Kubešková
z Úřadu práce Pardubice: „Spolupráce mezi Českou abilympijskou asociací a úřadem práce je na vynikající úrovni.
Hovoří o tom naše dobré výsledky v opětovném zařazení
klientů sociální i pracovní rehabilitace do pracovního procesu a běžného života, i naše oboustranně otevřená komunikace. Úřad práce se snaží spolupracovat s příslušnými organizacemi, je často zván na jednání skupin komunitního
plánování. Se souhlasem klientů se společně s Pavlínou
Potůčkovou snažíme klientům pomoci. Jde o podání pomocné ruky, o lidský přístup, který je v této práci nejdůležitější. Je třeba si uvědomit, že pomoci lze jen tomu, kdo chce,
případně kdo o pomoc požádá. A na druhou stranu nelze
pomoci tomu, kdo není ochoten převzít za svůj stav a situaci
odpovědnost.“

Vysoké procento úspěšnosti

Na závěr shrnutí Pavlíny Potůčkové: „Od počátku mého
působení v CAA od listopadu 2004 o službu podporovaného
zaměstnávání, sociálního poradenství nebo sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání projevilo
zájem 300 klientů. Úspěšnost v jednotlivých letech se pohybuje od šedesáti do šestasedmdesáti procent. U některých uživatelů však nedošlo k nástupu do práce, nepodepsali pracovněprávní vztah, a přece byla spolupráce úspěšná,
jelikož se třeba naučili chodit na volnočasovky nebo zjistili,
že jim stačí občas zajít za mnou nebo psychologem či
psychiatrem a popovídat si. Nepotřebují chodit do práce, naučili se chodit mezi lidi, zvládli sami dojet tam, kam potřebují, aniž by si vydělávali peníze.“
A jaká je perspektiva služby sociální rehabilitace metodou
podporovaného zaměstnávání? „Vše závisí na penězích,
takže těžko předvídat. Tato služba pro zdravotně postižené
je jedním z cílů komunitního plánování města i Střednědobého plánu Pardubického kraje. Všeobecně se ví, že je to
služba potřebná a svým zaměřením jediná v Pardubicích.
Díky spolupráci s úřadem práce a jeho odborem poradenství, kde bych ráda jmenovala Lenku Kubeškovou a Renatu
Švábovou, chráněnou dílnou CEDR (Jana Izaiaszová),
SPID HANDICAPEM TEREZA (Zdena Prokopová), Ergocentrem pardubické nemocnice (MUDr. Alexandr Vávra)
a dalšími neziskovkami v Pardubicích a okolí se o této službě ví a může tak přispívat ke zlepšení života alespoň některým lidem, kteří mají problémy se zapojením se do
dnešního života.“
JAROMÍR FRIDRICH

Strana 7

Konference o sexualitě mentálně postižených

Pohled do auly hradecké Univerzity, kde se konference konala.

V návaznosti na první celostátní
konferenci k problematice sexuality osob s mentálním postižením z prosince 2004 se v prostorách Univerzity Hradec Králové
konal 11. a 12. prosince 2008 její druhý ročník. Zorganizovalo ho
občanské sdružení ORFEUS a na
obsahové i organizační přípravě
se významným způsobem opět
podílela katedra sociální práce
a sociální politiky Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové
pod vedením JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc. Tak jako v roce
2004 se spoluorganizátory staly
opět Sdružení pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR
a Společnost pro plánování rodiny
a sexuální výchovu.
Přijelo přes 280 účastníků z celé České republiky a poprvé
také ze Slovenska. Mezi účastníky, zejména pracovníky ústavů
sociální péče a nejrůznějších
center služeb a sociální pomoci,
bylo i 55 pracovníků školství – od
základního, přes středoškolské,
vyšší odborné až po vysoko-

školské. O zvyšujícím se zájmu
o danou problematiku svědčí například účast vysokoškolských učitelů z Masarykovy univerzity
v Brně, Palackého univerzity v Olomouci, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Západočeské
univerzity v Plzni a Ostravské univerzity. Stále větší pozornost této
problematice věnují na Slovensku,
na konferenci se do jejího programu aktivně zapojili zástupci
Pedagogické fakulty Univerzity
v Prešově doc. PaedDr. Ladislav
Horňák, Ph.D. a PaedDr. Stanislava Mandzaková. Zvýšením zájmu o tuto problematiku ze strany vysokých škol a jejich studentů
byl naplněn i jeden ze záměrů, které vyplývaly z jednání konference
2004. Významnou část účastníků
konference tvořili také zástupci
řady nestátních neziskových organizací.
Při dvoudenním jednání bylo
předneseno devatenáct příspěvků, z nichž řada byla doprovázena i powerpointovými prezentacemi. Několik dalších bylo

Moderní ústav už funguje

Na snímku při svém vystoupení PaedDr. Ladislav Horňák, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Prešov.

V minulém čísle jsme informovali o rekonstrukci Domova na
Stříbrném vrchu, teď jsme získali
další podrobnosti. Nové bydlení
s tělocvičnou, keramickými dílnami a moderním terapeutickým
zařízením pro postižené ženy už
v Rokytnici v Orlických horách naplno funguje od poloviny prosince, kdy se sem nastěhovaly první
klientky. „Náročná přestavba domova začala v roce 2006. Náklady, které ze svého rozpočtu hradil
Královéhradecký kraj, se vyšplhaly
na více než 70 milionů korun,“ řekl
královéhradecký hejtman Lubomír
Franc. Pracovníci Domova na Stříbrném vrchu se budou starat celkem o padesát postižených žen.
„Rekonstrukcí v areálu domova
prošly tři vilky, vyrostla zde i nová
budova pro uživatele s lehčím
mentálním a duševním postižením,“ řekl krajský radní Miroslav
Uchytil, který je odpovědný za
sociální oblast. Duševně nemocní

klienti s hlubším stupněm postižení mají vyčleněná dvě patra
centrální budovy, kde se rovněž
budou provádět terapie či rehabilitace. Třetí budova v areálu slouží
jako zázemí pro zaměstnance.
Domov poskytuje dva druhy sociálních služeb. Jednak je zde
domov pro osoby se zdravotním
postižením, ve kterém jsou umístěny současné klientky, a domov
se zvláštním režimem pro osoby
s chronickým duševním onemocněním, které potřebují pomoc další
osoby. Uživatelé domova budou
moci využívat nové aktivity, jako
je například výroba keramiky,
pěstitelské dílny, tělocvična, arteterapie, muzikoterapie či snoezelen – stan pro těžce postižené
osoby, ve kterém jsou instalovány
zrakové, čichové a sluchové
podněty. Celý areál ústavu je propojený parkem, který umožňuje
přístup uživatelům domova i veřejnosti.
(fr)

Užitečné novinky přispěly
k rozšíření okruhu zájemců
Řada různých kurzů z oblasti výpočetní
techniky s možností účasti také pro osoby
se zdravotním postižením postupně narůstá. V poslední době se do této skupiny
zařadily i vzdělávací kurzy v oboru síťových technologií, které pod názvy CCNA
Discovery a CCNA Exploration zpřístupňuje
v rámci programu Cisco Networking Academy společnost Cisco Systems, v celosvětovém měřítku jedna ze špiček společností ve
zmiňovaném oboru.
Zelenou dostali především nevidomí, krátkozrací, barvoslepí, neslyšící, nedoslýchaví
a němí zájemci a navíc také osoby s omezenou mobilitou a zručností. Do obou kurzů se
mohou hlásit díky nově instalovaným funkcím,
zmiňme třeba možnost navigace prostřednictvím tabulátoru a klávesnice, možnost používání různých klávesových zkratek pro přístup
k funkcím a navigaci, optimalizaci pro některé čtečky obrazovek, nastavitelnou velikost
a typ fontu, odlišení kapitol, sekcí, témat a úrovní stránek atd. Bezproblémově mohou přitom
pracovat nejen s texty kurzů, ale také s texty

v praktické části, vyhodnoceními a cvičeními.
Ve stadiu přípravy je instalace textových popisek multimediálních prvků pro všechny
vzdělávací kurzy; dosud toto poskytují školitelé formou doplňujících informací. Pokud se týká termínů a cen kurzů, obojí závisí na
individuální dohodě a následném individuálním přístupu jednotlivých zájemců, kontakty
jsou uvedeny v závěru.
Jednodušší přístup mají zájemci se zdravotním omezením už při registraci, kdy mohou
uvést některé svoje zvláštní požadavky. Jedná
se třeba o prodloužení času ke studiu v souvislosti s fyzickým postižením nebo omezeným
vnímáním. Kdo je nakonec přijat, může se obvykle těšit na bonus v podobě poloviny času
vyhrazeného ke zkoušce navíc. Výjimkou jsou
zrakově postižení: dostávají dvojnásobný čas
a mohou test vykonat ve speciální místnosti
se čtečkou obrazovky a rekordérem. Podklady
pro kurzy CCNA Discovery a CCNA Exploration
upravené pro osoby se zdravotním postižením
jsou pro registrované uživatele kurzů k dispozici ve dvou formátech, a to buď ke stažení

jako soubor ZIP obsahující pouze přístupnou
verzi, nebo jako online verze dostupná přes
úvodní stránku kurzů – na ní se lze rozhodnout pro výběr mezi prohlížením standardní
verze a přístupnou verzí.
Cisco Networking Academy program vznikl v roce 1997 jako partnerství mezi společností Cisco a vzdělávacími, obchodními, státními a komunitními organizacemi po
celém světě s cílem vychovávat profesionály
v oboru informačních technologií. Školící program používá e-learningový model jako kombinaci webových a instruktorských školení
spolu s praxí v laboratorním prostředí. Cílem je naučit, jak navrhnout, vytvořit a udržovat počítačové sítě.
Koordinátorem programu v České republice, tj.
osobou nejpovolanější ke sdělení podrobných
informací pro studenty se zdravotním postižením, je Ing. Karol Kniewald – adresa: Cisco
Systems, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, telefon:
221 435 111, e-mail: kkniewal@cisco.com. Na
internetu je vše potřebné k dispozici na webové
adrese www.netacad.cz.
(mk)

odevzdáno do protokolu a budou
také obsaženy v připravovaném
tištěném sborníku. Podobně jako
v roce 2004 bude zpracováno
a vydáno i doprovodné CD. Zájemci o sborník nebo CD si je mohou objednat na e-mailové adrese:
info@orfeus-cr.cz.
Účastníci konference věnovali
velkou pozornost i oběma souvisejícím workshopům, a to na téma
„Potřebuje pomoc v sexuální oblasti člověk s postižením nebo
spíše okolí?“ vedené MUDr. Janou
Spilkovou a na téma „Autismus
a sexualita“ vedené PhDr. Barborou Bazalovou, Ph.D. Oba workshopy daly jejich účastníkům
velký prostor pro diskusi a užitečnou výměnu názorů a zkušeností.
Vyhodnocení dotazníkového šetření, na jehož základě byl připravován program konference,
a stručné vyhodnocení konference najdete na www.orfeus-cr.cz
v sekci „Vzdělávání“, podsekci
„Sexualita MP“, kde je i informace o konferenci z roku 2004.
JOSEF VANICKÝ, ORFEUS

Literární soutěž
o přínosu internetu
Sdružení
BMI,
Křižovatka.cz
a AISO už popáté vyhlásila literární soutěž „Internet a můj handicap“. V textu, který může mít
rozsah maximálně 600 slov, by
autoři měli na základě vlastní zkušenosti vyjádřit, jak jim web
pomáhá vypořádat se s postižením. S ohledem na motto Března
– měsíce internetu 2009 „Internet
je dobrý sluha, ale špatný pán“
lze dílko tematicky zaměřit i tímto
směrem.
Příspěvek opatřený poštovní
i elektronickou adresou je nutné poslat v elektronické podobě
ještě v únoru na e-mailovou adresu info@helpnet.cz. Do soutěže nebudou přijaty texty, které
do ní už byly v minulosti přihlášeny. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni, tak
k obsahové zajímavosti.
Výsledky budou vyhlášeny na
konferenci INSPO, která se uskuteční v březnu v Praze. Na vítěze
čekají hodnotné ceny. Zvláštní ceny udělí redakce časopisů Můžeš
a Vozíčkář.
Další informace sdělí Jaroslav
Winter ze sdružení BMI, e-mail:
winter@brezen.cz, telefon: 777
807 727.
(pel)
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Ojedinělý seminář dostal jen samé pochvaly
Policejní statistiky evidují už nejeden případ násilného trestného činu, jehož obětí se stala osoba
s těžším zdravotním postižením – vozíčkář, neslyšící či nevidomý. Takový člověk (stejně jako senior, matka s kočárkem nebo dítě) se prakticky
nemůže či nedokáže ubránit. Přesto je nasnadě
otázka: Neexistuje ale přece jenom alespoň částečná obrana před pachatelem? Odpověď zní: Ano!
Bezpečnější pocit mohou od loňského 21. listopadu každopádně mít ti nevidomí a slabozrací,
kteří využili jedinečnou nabídku zúčastnit se speciálního jednorázového semináře věnovaného efektivní sebeobraně a prevenci nebezpečí v městském prostoru. Tento kurz, v současnosti jediný
svého druhu se zaměřením na uvedenou skupinu zdravotně postižených, společně připravily škola bojového umění Akademie EBMAS WT
Praha a Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých.
Názory všech přítomných účastníků byly bez výjimky vysoce pozitivní. Shoda panovala i v tom,

že obsah výuky s množstvím praktických ukázek
se dalece odlišoval od jejich původních představ.
A všichni navíc vyslovili i přání, stát se pravidelnými
účastníky kurzů sebeobrany, které má Akademie
v plánu na tento rok.
Škola bojového umění Akademie EBMAS WT Praha
(www.ebmas-praha.cz) s mezinárodní akreditací
v oboru vyučování metod sebeobrany staví na
šestnáctiletých zkušenostech. V posledních letech
se její cvičitelé soustřeďují na problematiku bezpečného pohybu po městě.
Příležitost vyzkoušet si v praxi, jak se mohou
osoby se zrakovým a navíc také se sluchovým
postižením účinně a přiměřeně bránit v případě
napadení či obtěžování, patrně dostanou i účastníci letošní pardubické národní abilympiády. Podrobnosti představení této zajímavé aktivity ve
prospěch osob se zdravotním postižením v rámci doprovodného programu se průběžně projednávají. Více se čtenáři dozvědí v následujícím čísle,
případně také ve Speciálu.
(mk)

Vozíčkáři mají příručku
o výletech po Praze

OP

P.P.
50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Nesmírná odysea také pro Sáru

Z letošních tuzemských i zahraničních expozic s tematikou
zdravotního postižení vybíráme
pět následujících, které patří
pravidelně mezi nejnavštěvovanější. Podrobnosti k nim budou
postupně k dispozici na uvedených webech.

Loni v prosinci byl vydán průvodce pro vozíčkáře s názvem Prague
City Line – Prahou bez bariér. Obsahuje deset vycházkových tras
vyznačených na přehledných mapkách, které zvládne osoba na mechanickém i elektrickém vozíku bez pomoci druhého člověka. Nová příručka zároveň informuje o přístupných restauracích, veřejných
WC, sjezdech a nájezdech na chodníky či bezbariérové hromadné
dopravě.
Barevnou brožuru, která již byla rozeslána na úřady jednotlivých
městských částí Prahy, do nemocnic a pražským pobočkám Všeobecné zdravotní pojišťovny, si můžete zdarma pořídit i vy: objednávkový formulář najdete na stránkách www.praguecityline.cz. Uhradíte
jen poštovné. Na případné dotazy odpoví Petra Bláhová na telefonu
602 287 855 či e-mailu praguecityline@gmail.cz.
(pel)

•

NON-HANDICAP (13. specializovaná výstava pro zdravotně
postižené a 3. ročník výtvarné
výstavy pro zdravotně postižené
autory) – 21.–24. dubna, Výstaviště Praha-Holešovice, www.incheba.cz/non-handicap

• MEZI NÁMI – Dny zdravotně postižených (prodejní a kontraktační výstava
kompenzačních, rehabilitačních,
protetických pomůcek a potřeb pro zdravotně postižené) –
18.–20. června, Výstaviště Flora
Olomouc, www.flora-ol.cz

Tradiční konference INSPO
opět v březnu
Kongresové centrum Praha bude
v sobotu 14. března dějištěm konference INSPO, která nabídne zajímavý program zejména lidem
s nejrůznějším zdravotním postižením. Bude na ní představena
například satelitní navigace nevidomých osob, služby Navigačního
centra Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých nebo
zařízení I4Control, určené k ovládání počítače pohybem očí.
Samostatná sekce bude letos
věnována potřebám lidí se sluchovým postižením, a to zejména přepisu mluvené řeči, titulkování televizních pořadů a filmů.
Dvě tradiční sekce se zaměří na
tvorbu bezbariérového webu a na
informační technologie jako ná-

stroj k lepšímu uplatnění lidí s postižením na trhu práce. Již popáté
dojde na konferenci k vyhlášení
výsledků literární soutěže „Internet
a můj handicap“. V předsálí se
účastníci budou moci seznámit se
širokým sortimentem pomůcek
usnadňujících práci s počítačem
a internetem.
Zajištěno bude tlumočení do
znakového jazyka a také simultánní přepis mluvené řeči promítaný
na plátno: ten umožní účast i neslyšícím zájemcům preferujícím
češtinu. Podrobnosti o 9. ročníku
konference INSPO, kterou pořádají sdružení BMI, Křižovatka.cz
a AISO, budou zveřejňovány na
stránkách www.helpnet.cz v rubrice INSPO.
(pel)

• NON-HANDICAP (7. výstava
pro zdravotně postižené) –
24.–25. září, Výstaviště Incheba
Bratislava, www.incheba.sk
•
Patnáctiletá Sára Kaliášová ze Základní školy Jaroslava Ježka pro děti se
zrakovým postižením v Praze 1 byla jedním z oceněných účastníků 3. ročníku celostátní literární soutěže pro děti a mládež se zrakovým a jiným zdravotním postižením „2008 Nesmírná odysea“.
Její organizátor, Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, zvolil
jako motto tibetské přísloví „Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy“.
Příspěvky na téma „Přítel…“ poslali mladí autoři ve věku od 9 do 25 let ze
sedmi speciálních škol z Prahy, Brna a Opavy i absolventi těchto i jiných
speciálních škol. (Pro účely hodnocení byli rozděleni do tří kategorií.)
Sborník prací z dosavadních ročníků této soutěže se připravuje ke knižnímu
vydání. Literární práce budou zároveň zveřejněny na internetové adrese
www.okamzik.cz.

V České republice se začíná prosazovat simultánní přepis mluvené řeči

Nový způsob komunikace má oporu i v zákoně
Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo
svobodně si zvolit takový komunikační
systém, který odpovídá jejich potřebám.
Umožňuje jim to zákon č. 384/2008 Sb.
Kromě českého znakového jazyka a jeho
dotekové (hmatové) formy zakotvuje zákon
dalších devět komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka.
Jedním z nich je písemný záznam mluvené
řeči v reálném čase. Průkopníkem této formy komunikace u nás je pražská oblastní
organizace České unie neslyšících (ČUN),
která díky podpoře Nadace Vodafone ČR loni na podzim zahájila roční projekt Simultánní přepis mluvené řeči.
Užitek z něj mají osoby s jakýmkoliv sluchovým postižením. Původně byl zamýšlen
především pro lidi, kteří ohluchli během svého
života a ovládají český jazyk. Simultánní
písemný záznam mluvené řeči však usnadňu-

Nabídka výstav
a veletrhů

je porozumění i nedoslýchavým a mohou jej
využít rovněž neslyšící, kteří běžně komunikují pomocí znakového jazyka. Ti si s jeho
pomocí ověří, jak se dané sdělení vyjádří
v češtině.
Čtení písemné podoby sdělení je mnohem
spolehlivější a méně únavné než odezírání.
Písemnou formou lze pohotově oznamovat
i další informace o aktuální situaci a průběhu
diskuse: například změny mluvčích a jejich
jména.

Co umožňuje projekt

V rámci projektu je zajišťován simultánní přepis mluvené řeči na různých akcích pořádaných
ČUN i dalšími organizacemi. Přepis prováděný
na počítači či notebooku je promítán na plátno,
v případě malé skupinky (například u soudu) je
možné propojit notebook písaře s notebooky
neslyšících osob.
„Získané zkušenosti by měly posloužit při

vypracování projektu v rámci Evropského sociálního fondu v ČR, jehož cílem bude vytvořit
podmínky pro to, aby se zajišťování simultánního přepisu mluvené řeči stalo v České republice běžnou sociální službou pro lidi se sluchovým postižením,“ uvedl řešitel projektu Martin
Novák, předseda pražské organizace ČUN.
„Tak by se mohly zpřístupnit různé kulturní,
společenské, vzdělávací, sportovní a další akce
i lidem s těžkým sluchovým postižením, kteří
dosud byli z účasti na nich vyloučeni.“
Přepis mluvené řeči bude využit například
na konferenci INSPO – Internet a informační
systémy pro osoby se specifickými potřebami,
která se uskuteční v půli března v Kongresovém centru Praha. O přepisu uvažuje i Česká
abilympijská asociace pro letošní národní abilympiádu v květnu v pardubické ČEZ aréně.
Další informace o projektu jsou zveřejněny na
internetových stránkách http://prepis.cun.cz.
(pel)

REHACARE INTERNATIONAL (mezinárodní odborný veletrh pro rehabilitaci, péči, prevenci a integraci osob se
zdravotním
postižením)
–
14.–17. října, Výstaviště Düsseldorf (SRN), www.rehacare.de

• MEDICAL FAIR BRNO (mezinárodní veletrh zdravotnické
techniky, rehabilitace a zdraví) –
20.–23. října, Výstaviště Brno,
www.bvv.cz/medicalfair
(mk)
Bezbariérová turistika
Moravskoslezský kraj se stal prvním regionem v tuzemsku, který
má připraven systém bezbariérového cestování a turistiky. Bezbariérová turistika už má i své speciální logo, díky němuž budou
lidé schopni identifikovat nabídku
příhodných lokalit a produktů cestovního ruchu. Pokud je na značce
celý kruh zelený, znamená to, že
objekt je vhodný pro zrakově,
sluchově i pohybově postižené lidi. Tam, kam se nedostanou například vozíčkáři, bude kruhová
výseč se symbolem vozíčku červená. Projekt pod názvem „Beskydy pro všechny“ usiluje o zpřístupnění turistické infrastruktury,
produktů a destinací všem, kteří
mají specifické potřeby. Tedy od
osob se zdravotním postižením,
přes seniory až po rodiny s malými dětmi. V systému, který je mimo jiné komunikován přes web
www.jedemetaky.cz, je už celkem
58 hotelů či penzionů, z toho
19 zařízení již obdrželo značku
„Bez bariér“.
(fr)

