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Všichni děláme všechno pro to,
aby krize neomezila naši činnost
S ředitelkou CAA Ivanou Dolečkovou
bilancujeme rok 2009
a díváme se do budoucna
Česká abilympijská asociace má za sebou šestnáctý
rok činnosti. Na to, jaký byl,
se ptáme ředitelky tohoto
občanského sdružení Ivany
Dolečkové (na snímku):
„Jedním slovem úspěšný.
Podařilo se nám zachovat
náplň naší činnosti, ale asi
nejdůležitější je, že Výbor
Regionální rady NUTS II Severovýchod na svém listopadovém zasedání schválil
náš projekt na výstavbu Integračního centra sociálních
aktivit v Pardubicích. A co
víc – máme přidělenou dotaci ve výši téměř čtyřiapadesáti miliónů korun.“
Mohla byste krátce nové
centrum charakterizovat?
„Zařízení bude sloužit k sociální integraci ohrožených
skupin lidí. Dojde tak k rozšíření stávajících služeb, jako
je sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby, osobní asistence, pracovní rehabilitace a další. Počítáme s tím,
že nabízené služby budou
moci využít stávající uživatelé, ale i veřejnost. Nový objekt už má svůj název – Kosatec.“
V každé činnosti jsou plusy
i minusy. Takže, jak vypadá
odvrácená strana mince?
Abych řekla pravdu, já ve
všem hledám tu pozitivní
stránku. Nevím o ničem zásadním, co by se nám nepovedlo. Problémy samozřejmě byly a budou – ale na to
jsme zvyklí. Nepodléháme jim,
ale řešíme je.

jsme neomezili, snažili se vše
dělat tak, aby krizi nepocítili
ani naši uživatelé. Co bude
příští rok – to teď vůbec nedokáži odhadnout. S nedostatkem financí se musíme
vyrovnat. Uděláme všechno
pro to, abychom zachovali
celou škálu naší pestré činnosti a nesnižovali její kvalitu.“
Tradičním vrcholem bývá
každý rok abilympiáda. Čím
vás zaujala ta letošní?
„Svým poklidným a bezproblémovým průběhem. Vždy
mám pocit, že při takovéto
akci nějaký problém musí nastat, pokud není, je to snad
až nenormální. Letošní abilympiáda však byla zřejmě
tou výjimkou, která potvrzuje
pravidlo. Z mého pohledu organizátora bylo vše opravdu
skvělé. Stejné ohlasy máme
i od účastníků, návštěvníků.
Ráda bych, aby tento pocit
vydržel i do budoucna!“
Co čeká CAA v roce 2010?
„Jako obvykle spousta práce – dál poskytovat sociální
služby, zajistit fungování dalších činnosti a k tomu naše
nová stavba, jejíž oficiální zahájení by mělo být 1. února
2010.“
Do jaké míry poznamenala
činnosti CAA hospodářská
krize a jak v úhlu tohoto
pohledu vidíte příští rok?
„Přežili jsme – to je asi ta
základní informace. Činnost

To bude odvislé od práce
všech vašich pracovníků…
„…a právě jim bych chtěla
za velmi dobrou práci v letošním roce moc poděkovat.
Věřím, že se stejným nadšením, zodpovědností a profesionalitou všichni přistoupí
i ke všem našim aktivitám
roku 2010.
Velký dík patří i všem, kteří nás podporují. Ráda bych
jmenovala Magistrát města
Pardubic, Krajský úřad Pardubického kraje, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj,
jsem ráda, že nám přejí
sponzoři i další drobní dárci.
Této široké podpory si já,
i všichni mí spolupracovníci
nesmírně vážíme a spoléháme na ni.
Konkrétně bych ráda poděkovala náměstkyni pardubického primátora MUDr. Štěpánce Fraňkové, ve které máme velkou oporu. Vždy za ní
lze přijít, pokaždé pomůže
a co víc, svým lidským přístupem nám všem dodá tolik
potřebnou energii.“
Děkuji za rozhovor.
Jaromír Fridrich

Jaromír Krpálek sází
na víru v sebe sama

Jaký bude, podle vás, rok
2010, ptáme se JAROMÍRA KRPÁLKA (na snímku),
jednatele České abilympijské asociace, který zareagoval svým typickým způsobem – s úsměvem pod
mohutným knírem řekl:
„Velmi náročný, ale i zajímavý…“

Můžete být konkrétnější?
Minulý měsíc nám byla schválena
evropská dotace na výstavbu Integračního centra sociálních aktivit. Je to
završení či naplnění plánů naší organizace, potažmo i mé vize, která
vždy směřovala k tomu, mít vlastní
střechu nad hlavou. V novém objektu,
jehož základní kámen bychom rádi
poklepali v únoru příštího roku, chceme naplňovat dlouhodobé cíle naší organizace – mám konkrétně na mysli
osobní asistenci, bezbariérovost a podporované zaměstnávání.
Podporované zaměstnávání či zaměstnávání zdravotně postižených se
prakticky vine celou historií, že?

Ano, od roku 1993. V té
době jsme s elánem a nadšením rozjížděli projekt s názvem TITAN, který se postupem času rozdělil na dva.
CAA má ve vínku sdružování a sociální aspekt a K2P
přímé naplňování podporovaného zaměstnávání, tj. zaměstnávání zdravotně postižených. Již v tomto roce,
ale zejména v příštím, v K2P
realizujeme velký projekt, kde najde pracovní uplatnění více jak třicet zdravotně postižených.
Všechno je odvislé od financí.
A těch se v poslední době nedostává skoro nikomu, hodně se však
hovoří o utahování opasků zejména
v sociální oblasti. Co vy na to?
Máte pravdu, všechny organizace,
kde se dělají sociální služby, mají problémy s penězi. Není to jednoduchá
záležitost a každý to řeší jiným způsobem. Naše asociace od samého začátku sází na vícezdrojové financování,
(Pokračování na str. 2)
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Pozoruhodná novinka: osobní pomocníci dovážení ze zahraničí
Nabídka agentury ProVida

Populace ve vyspělých zemích stárne. Péče o občany,
kteří nejsou soběstační a potřebují pomoc druhé osoby,
se tak stává stále závažnějším problémem. Jedno z velmi
vhodných řešení představuje osobní asistence, kterou
v Česku zakotvuje zákon o sociálních službách. Poskytovatelé asistence, jimiž jsou většinou neziskové organizace,
se však potýkají s nedostatkem zájemců o tuto činnost.
Jednak nemají na zaplacení asistentům dost financí, jednak jim mohou podle prováděcí vyhlášky dát maximálně 100
Kč za hodinu. A tak mezi asistenty převažují studenti a lidé, kteří byli jako nezaměstnaní vedeni na úřadech práce.
Situaci se od podzimu pokouší zlepšit agentura ProVida.
Zaměřila se na dovoz takzvaných osobních pomocníků ze
zahraničí. Inspiraci našla Kateřina Bittmanová, zakladatelka agentury, hlavně v Izraeli. „V této zemi byla přijata
nezbytná legislativa a funguje tam dovoz osobních pomocníků, pečovatelů a hospodyň ze zahraničí už 20 let.
Jen předloni tam bylo přivezeno více než 51 tisíc lidí,“
říká paní Bittmanová. Mimo Izrael jsou osobní pomocníci
(anglicky caregivers) z dovozu využíváni zejména v Kanadě, Itálii a Řecku, kde však zatím nejsou vytvořeny potřebné právní předpisy.
Agentura ProVida zajišťuje takzvanou sebeurčující pomoc. „Jde o nevyškolené lidi, mnozí naši pracovníci jsou
ale zdravotníci. Všichni adepti procházejí dlouhými pohovory se mnou,“ podotýká mluvčí agentury, která v Izraeli
pracovala jako osobní pomocnice po celou dobu studií
medicíny. Má tudíž mnoho zkušeností.
Jak vypadá praxe v židovském státě? Pomocník je ubytován v rodině zaměstnavatele a dostává také bezplatně
stravu. Pracuje 43–45 hodin, 5–6 dní týdně. Ostatní hodiny
je 6 dnů v týdnu v takzvané pohotovosti. Jeden den v týdnu
(+ svátky) má pomocník volno.

Partner paní Bittmanové pochází z Izraele. Na snímku je jeho
tatínek s vnučkou.

Tatínkovi pomáhá osobní asistent z Nepálu.

Simultánní přepis už i v soudních síních
Pražský městský soud ve spoluprácí s Českou unií neslyšících
(ČUN) zahájil podporu simultánního přepisu mluvené řeči při
soudním jednání. Hlavním cílem
tohoto unikátního systému má
být zkvalitnění soudního procesu
a pomoc postiženým spoluobčanům při hájení jejich práv. Tato

novinka v soudních síních funguje na nenáročné bázi. Vyškolený
rychlopísař přepisuje mluvené slovo na počítači, přičemž záznam
se automaticky promítá na plátno, které mohou sledovat všichni
přítomní. Pokud je jednání přítomen jen jeden handicapovaný
účastník, text se mu zobrazuje na

obrazovce počítače v soudní síni.
„Prozatím bylo i s podporou
online internetové služby přepisu
ESCRIBE uskutečněno 90 přepisů, z toho šest v soudní síni,“ uvedl Jaroslav Winter z ČUN a dodal,
že první soudní jednání s pomocí
přepisu řeči se uskutečnilo u obvodního soudu v Praze 2.
(r)

Svět jiné inteligence
Není vůbec jednoduché pochopit myšlenkové pochody osob s mentálním postižením, vcítit se do jejich
uvažování, … zkrátka dostat se za neviditelné hranice jejich světa a získat tak možnost lépe posuzovat
jejich život, schopnosti a třeba i umělecké a kulturní
ambice.
Českých internetových portálů o mentálním postižení z medicínského i jinak odborného hlediska
je povícero, ale informační interaktivní kanál s dostatečnou prezentací tvůrčí činnosti uvedené skupiny osob široká veřejnost dosud postrádala. Nedo-

statek se rozhodlo odstranit občanské sdružení Inventura: jako jednu ze svých aktivit spustilo v rámci projektu prostřednictvím webu www.inventura.org
první portál zaměřený právě na tuto prezentaci.
Zmíněný web nabízí mentálně postiženým autorům
od nás i ze zahraničí dostatečný prostor, na němž
se mohou prezentovat se svými uměleckými nebo
také publicistickými počiny – fotografiemi nejen výtvarných děl, audio a video pracemi, krátkými animacemi apod. V poslední době se na něm například
uvedli filmaři Josef Fojt a Aleš Koudela (ten zároveň jako fotograf) a další účastníci a účastnice filmové a divadelní dílny Inventury,
britský výtvarník Lester Magoogan nebo
komise brightonského festivalu OskaBright
Film Festival.
Občanské sdružení Inventura považuje
všechny své aktivity za nemalý příspěvek
ke zviditelňování lidí s mentálním postižením a navíc také osob sociálně znevýhodněných. Díky internetu dokonce celosvětově propojuje prostřednictvím těchto
aktivit organizace s podobným zaměřením.
K dalším významným kulturním či uměleckým aktivitám sdružení patří pravidelné
filmové a fotografické workshopy a divadelní dílna. Už čtyři ročníky má za sebou
akce s názvem Normální festival. Letos
zavítal během listopadu a počátkem prosince do čtyř českých a jednoho slovenského města: čtyřdenní se konal v Praze,
jeden den ho mohli navštívit diváci v Plzni, Hradci Králové, Brně a v Nitře; jsou
z něj také oba otištěné snímky. Na tomto festivalu, který má své vlastní webové
stránky – www.normalfest.cz, představují
svoje životní příběhy a uměleckou tvorbu
osoby, které zvládají na rozdíl od většinové populace některé činnosti pomaleji,
je pro ně obtížnější orientace v okolním
světě a které jako děti nepatřily k premiantům tříd. Sdružení Inventura stojí také
za vznikem profesionálního divadelního
souboru Divadlo Inventura s domovskou
scénou v Meet Factory v Praze 5.
(mk)

„Měli jsme v úmyslu dovážet pomocníky a pečovatele
z Filipín, ale na takového člověka by musela rodina
čekat minimálně dva měsíce. Navíc jsou nyní problémy
s vydáváním víz pro cizince. Proto většinu námi vybraných lidí tvoří Ukrajinci, kteří tady žijí. Je s nimi i jednodušší komunikace,“ vysvětluje paní Bittmanová. A dodává,
že když má klient s pomocníkem jakékoli potíže, agentura
je schopna ho bezplatně třikrát vyměnit.
Agentura nabízí pomoc dlouhodobou, krátkodobou a občasnou. Ceny jsou pro klienta dost vysoké. Například
u částečné pomoci, která je běžná mezi lidmi s tělesným
postižením, činí hodinová sazba 125 Kč pro denní hodiny,
přičemž minimální pracovní doba jsou 4 hodiny, a 200 Kč
pro noční hodiny (od 22 do 6 hod.), přičemž minimální
pracovní doba je 6 hodin. Klient také musí uhradit jednorázový poplatek agentuře za zajištění pomocníka, který činí
3000 Kč za jeden pracovní den týdně, 4500 Kč za dva,
6000 Kč za tři, 7000 Kč za čtyři a 8000 Kč za pět či více
pracovních dnů týdně.
Paní Bittmanová si dobře uvědomuje, že mezi lidmi se
zdravotním postižením převládají osoby, které na tak nákladnou službu nemají peníze. „Zcela jistě se najdou
oponenti, kteří si budou stěžovat, že nabízíme služby
pouze pro ty zámožnější. Naše společnost by si ale měla zvyknout na to, že staří a zdravotně postižení lidé
k nám patří nejenom, pokud jsou práce schopni a mohou
i finančně někoho podporovat, někomu občas přilepšit,
ale i když jsou oni sami potřební. A že v této situaci jim
příbuzní a rodinní příslušníci mají pomáhat fyzicky i finančně. Není možné, aby za nás všechno řešil stát.“
Zatím agentura ProVida dodala jen několik pomocníků.
Zájemci o její služby najdou potřebné informace i kontakt
na stránkách www.pro-vida.cz.
(pel)

Naučte se řídit byznys!
Erudia kurzy poskytují
příjemcům
sociálních
dávek manažerské vzdělání za
osm dní, po Praze a Brně začnou kurzy v Hradci Králové
a Českých Budějovicích.
Právě teď mají aktivní lidé se
zájmem o podnikání, ale nedostatkem praktických znalostí či financí možnost přihlásit se do dotovaných kurzů Erudia „Naučte
se řídit byznys!“. Druhým rokem
je pro ně pořádá obecně prospěšná společnost Prosperita za
podpory Citi Foundation (Nadace
Citi). Účastníci kurzů hradí jen
administrační poplatek 200 Kč
za jeden den výuky. Podmínkou
účasti je prohlášení, že dotyčný
je příjemcem některé ze sociálních dávek, mezi které se počítají i přídavky na děti.
Během osmi výukových dnů tak
účastníci získají nejen úplné zna-

losti v oblasti finančního plánování, práva
v podnikové praxi, projektového
řízení, tvorby komunikační strategie, přístupů k managementu
a marketingu pro malé podnikání,
ale také praktické poznatky z praxe od zkušených lektorů – manažerů s vysokými odbornými znalostmi. Během kurzu si každý
z účastníků společně s lektorem
vytvoří a v závěru kurzu pak obhájí svůj podnikatelský plán, který může později použít pro prezentaci partnerům, sponzorům či
bankéřům, kteří budou rozhodovat o financování podnikatelského záměru. Jednotlivých kurzů se
může zúčastnit až 15 posluchačů.
Zájemci mohou získat podrobnosti na internetu na adrese
www.erudia.cz nebo telefonicky
na čísle 242 480 242.
(r)

Jaromír Krpálek sází
na víru v sebe sama
(Dokončení ze str. 1)

což se ukazuje jako správný
směr. Samozřejmě hodně pomáhají peníze z evropských sociálních fondů. Spoléháme i na
sponzory, jejichž podpora je z pochopitelných důvodů o něco slabší než v minulých letech, ale vážíme si každé koruny a všem,
kteří nám přispějí na činnost, děkujeme.
Přece jenom bych se rád vrátil k tomu, že se hodně hovoří
o krácení státních příspěvků
v celé sociální oblasti.
Ano, máte pravdu, hovoří se
o tom a krácení se asi nevyhneme. Berme to jako holý fakt.
Jedním dechem však dodám, že
všichni jsme si v poslední době
zvykli na lepší a bereme to jako
samozřejmost. Uvědomme si však
situaci v některých jiných zemích

– třeba na Ukrajině, v Rumunsku
či na africkém kontinentu žádné
sociální výhody nemají a na přízeň státu se spolehnout nemohou, přesto fungují a žijí. Náš stát
má momentálně opravdu hlouběji do kapsy, naší povinností je se
na čas uskrovnit. Věřím, že bude
lépe!
Co bystě řekl na závěr našeho
rozhovoru?
Snahou jednotlivce či organizace by měla být víra sama v sebe.
Chtít něco dokázat a nebalit to
hned u první překážky. To byl
vždycky můj styl, který přinášel
svoje ovoce. Věřím, že bude přinášet i nadále a v našich obou
organizacích – CAA i K2P – budeme mít šanci nabízet všem zájemcům nové možnosti uplatnění.
Děkuji za upřímné odpovědi.
Jaromír Fridrich
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Nevíme, kolik má
Abilympijský
zpravodaj tak spokojených čtenářů, jakými
jsou
Richard
Bureš z Ratíškovic na Hodonínsku,
mladoboleslavský Jaroslav Ličman nebo
Ostravák Milan Linhart (odshora dolů).
Tito pohodoví účastníci mnoha pardubických abilympiád letos
v areálu ČEZ arény
ochotně
zapózovali
s našimi
novinami
v ruce, protože nepatří k těm, kdo je
letmo prolistují a zahodí do koše.
Vážení a milí čtenáři, v tomto Zpravodaji mnozí najdete
složenku. Podpořte
prosím jeho vydávání!
Budeme vděčni za JAKOUKOLI poslanou částku, neboť i s pouhou desetikorunou je to jako
s kapkou vody. Ani ta nevyhloubí kámen silou, ale
častostí dopadu...
Předem děkujeme každému, kdo zpevní pilíře, na
kterých stojí tyhle noviny.
REDAKCE
Při platbě bankovním převodem prosím vyplňte na platební příkaz variabilní symbol uvedený na složence.

Pozvánka na výstavu sdružení Arkadie
Zajímavá výstava probíhá až do
konce roku v Poppelově výstavní
síni Muzea města Duchcova. K vidění jsou výtvarné práce žáků
speciální školy a klientů stacionáře a výrobky chráněných dílen,
jejichž zřizovatelem je společnost

Arkadie. Většinu exponátů, laděných do barev nadcházející zimy,
si mohou návštěvníci zakoupit.
Vstupné je dobrovolné, otevřeno
je každý všední den od 9 do 17
hodin. Výstava je téměř bezbariérová: malý schod u vchodu. (pel)

Vatikán vydal filatelistickou raritu
Vatikánský poštovní úřad vydal v listopadu první známky
v Braillově písmu. Stalo se
tak na přání papeže, aby se
připomnělo dvousté výročí
narození vynálezce slepeckého písma Louise Brailla.
Známku v nominální hodnotě
0,65 eura zdobí portrét zmíněné osobnosti, její jméno,
název státu a cena vyvedené
v písmu pro nevidomé lidi.
Vatikán údajně nechal vytisknout tři sta tisíc kusů mimořádné ceniny, která je k dostání na poštovních
úřadech poblíž baziliky svatého Petra.
Francouz Louis Braille se narodil v lednu 1809. Ve třech letech oslepl. Svůj život zasvětil vymýšlení komunikačního systému pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Jeho písmo založené na vyražených (vystouplých) bodech se později rozšířilo po celém světě.
(pel)

V pardubické ČEZ aréně se
ve dnech 28.–29. května 2010
uskuteční 18. národní abilympiáda. Významnou přehlídku
pracovních i volnočasových
schopností a dovedností zdravotně postižených lidí pořádá
Česká abilympijská asociace
(CAA). Akce má dva hlavní cíle: soutěžícím dodává chuť do
života a veřejnost upozorňuje
na to, že i vozíčkáři, lidé s mentálním postižením či třeba nevidomé osoby dokážou obdivuhodné věci.
Zájemce si může vybrat
maximálně dvě disciplíny: jejich souhrn lze najít na www.
abilympics.cz. Uzávěrku přihlášek organizátoři stanovili na
pátek 2. dubna 2010.
Formulář přihlášky, pravidla
všech disciplín i doprovodný

program, který nabídne třeba
expozici chráněných dílen či
výstavu ABI-REHA zaměřenou
na rehabilitační a kompenzační pomůcky, budou postupně
zveřejňovány na zmíněných
stránkách.
Na dotazy zájemcům o účast
odpoví Alena Krpálková na
e-mailu abilinfo@abilympics.cz
a na telefonním čísle 466 304
366.
(pel)

Vše potřebné o akci, která si
už získala své příznivce, bude
zveřejňováno na www.abilympiada.eu.
(mk)

V Bratislavě to
mohou zkusit i Češi

Také na Slovensku si mohou
lidé se zdravotním postižením
zasoutěžit na abilympiádě. Uskuteční se ve dnech 7.–10. října
2010 a pořádá ji Zväz telesne

Soutěžní přehlídka
nastupující generace

Sobota 15. května 2010 je termínem konání deváté české
abilympiády pro děti a mládež
(v březnu 2002 nad ní převzala patronát Česká abilympijská
asociace). Zástupci mladé generace do 18 let věku nejen
z četných škol či zařízení sociální péče z celé republiky se
opět představí v řadě disciplín.

postihnutej mládeže v Bratislavě, aktuální informace se objeví na stránkách www.abilympiada.sk a www.ztpm.sk.
Na slovenskou národní abilympiádu se mohou vydat i zájemci z Česka. Musí si však
uhradit veškeré náklady spojené s pobytem. Kontakt: Martin
Buzna, e-mail: info@abilympiada.sk.
(pel)

Sdružení APOA se snaží vytvářet podmínky
pro kvalitní život lidí s těžkým postižením
V oblasti sociálních služeb působí nepříliš známá, ale velmi
užitečná Asociace pro osobní
asistenci (APOA). Vznikla v roce
2006 a jejím hlavním posláním
je stát se platformou pro tříbení
názorů všech, jichž se osobní
asistence týká: uživatelů a jejich
rodin, poskytovatelů, osobních
asistentů, úředníků, odborníků
i laické veřejnosti. K tomuto účelu Asociace zřídila a pravidelně
aktualizuje stránky www.apoa.cz,
na kterých lze najít mnoho kvalitních a srozumitelně podaných
informací.
Jak pro ty, kdo chtějí asistenci
poskytovat, tak pro budoucí uživatele služby zajišťuje APOA
prakticky zaměřené kurzy. Jejich
zdravotně postižení lektoři mají
sami s asistencí bohaté zkušenosti. Všechny typy kurzu (krátký, základní a celý) vytvořila a jejich kvalitu garantuje vozíčkářka
Jana Hrdá, která je průkopnicí osobní asistence v Česku.
Za zmínku stojí i legislativní
aktivity APOA. Zástupci tohoto
sdružení se podíleli na některých
klíčových ustanoveních zákona
o sociálních službách a prováděcí vyhlášky, připomínkují a ovlivňují nejen novely těchto předpi-

Přidejte se i vy!

sů, ale i další právní normy mající
dopad na život lidí se zdravotním
postižením: například školský či
stavební zákon.
Díky finanční podpoře od sdružení UMÚN (Umělci malující ústy
a nohama) může Asociace přispívat některým osobám, které
potřebují nezbytně minimálně 16
hodin péče denně a nemohou
si z důvodu těžkého postižení
vydělávat peníze ani nemají jiné
příjmy. O přijetí žadatelů rozhoduje komise, jejíž členkou je například herečka a politička Táňa
Fischerová.

Osobní asistence je moderní
sociální službou, po níž je velká
poptávka. Zatím ale není v naší zemi tak dostupná, aby ji mohli
využívat všichni zájemci. Chybějí
peníze, poskytovatelé i dostatečně kvalifikovaní asistenti, leckdy
absentuje dobrá vůle úředníků
či politiků. Ani legislativa zdaleka není ideální.
Členové APOA, mezi nimiž je
i Česká abilympijská asociace, se
snaží tuto situaci zlepšit. Přidejte se i vy k dvaašedesáti
členským organizacím a čtrnácti
fyzickým osobám!
Na dotazy vám odpoví předsedkyně APOA Jana Hrdá (telefon: 257 951 332 nebo 736
751 201, e-mail: jhapoa@centrum.cz).
(pel)

Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
definice pojmu v zákonu o sociálních službách

Neziskovka nabízí kalendář plný ženských půvabů
S originálním počinem přišla
Agentura profesního poradenství
pro neslyšící. Její pracovnice se
nechaly nafotit nahé uměleckým
fotografem Karlem Vojkovským.
Vznikla kolekce působivých aktů,
které byly použity pro krásný kalendář na rok 2010. Ten v listopadu pokřtili Věra Strnadová,
autorka řady publikací o problematice sluchového postižení,
a herec Jaroslav Dušek.
Kalendář má rozměr A2 a stojí
350 Kč. Můžete si ho zakoupit
v kanceláři APPN (ul. Vratislavova
12 v Praze na Vyšehradě) nebo objednat na e-mailové adrese marie.horakova@appn.cz či
telefonu 222 519 835.
Agentura vznikla v roce 2006

a nabízí sluchově postiženým lidem služby pracovních konzultantů při hledání zaměstnání,
vzdělávací kurzy, přednášky a semináře, tlumočnické služby, zprostředkování rekvalifikačních kurzů, právní poradenství, volný
přístup k internetu, promítání filmů s titulky apod. Stěžejními
projekty jsou „Informační a tréninkové centrum pro neslyšící“
a „Minimum neslyšícího podnikatele“. Od loňského října poskytuje APPN tlumočení přes internet pomocí webové kamery, které
mohou využívat všichni sluchověpostižení lidé v České republice. Podrobné informace o agentuře najdete na stránkách www.
appn.cz.

Fotbalové hvězdy podpořily
basketbal vozíčkářů

Českomoravský fotbalový svaz
a redakce sportovního magazínu
Hattrick připravily nástěnný kalendář Český fotbal pro život bez
bariér. Jde o charitativní projekt
zaměřený na podporu lidí s tělesným postižením. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován
sportovnímu klubu Hobit Brno,
jednomu z nejlepších basketbalových klubů vozíčkářů v Česku.
V kolekci barevných snímků jsou
k vidění například Nedvěd, Rosický, Koller, Baroš, Čech a Šmicer. Kalendář stojí 220 Kč a objednat si ho můžete na www.
bigfotbal.cz/kalendar.
(pel)

Strana 4

První vozíčkářská stezka

5

ING. JAN PROCHÁZKA
– ELIS

4

3

2

Anna Janečková, Pardubice
květiny a dekorativní
předměty

Foxconn je mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě. Její hlavní
sídlo je na Tchajwanu. Foxconn je registrovaná obchodní značka společnosti
Hon Hai Precision Industry Co., která se stala uznávaným globálním lídrem
v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkce spotřební elektroniky
včetně výroby součástek pro komunikační a elektronická zařízení.
Foxconn se umístil na 17. příčce v žebříčku TOP 100 IT společností časopisu Business Week.
První regionální výrobní centrála Foxconn byla v České republice založena
v roce 2000. První výrobní prostory vznikly v Pardubicích společně s regionální
prodejní kanceláří v Praze. V pardubickém závodě je v současné době zaměstnáno 4000 zaměstnanců.
Sídlo společnosti:
Foxconn CZ, s.r.o.
U Zámečku 27
532 01 Pardubice
tel.: 466 056 022, 466 056 416
zamestnani@foxconn.cz
www.foxconn.cz

Již v roce 2008 byl zahájen další provoz v novém výrobním komplexu společnosti v Kutné Hoře v městské části Karlov, pod názvem Foxconn Technology CZ
s.r.o. Primární zaměření kutnohorského závodu směřuje k výrobě a testování
LCD produktů, ale i jiných nových produktových řad a výrobních technologií.
V kutnohorském závodě je v současné době zaměstnáno 850 zaměstnanců.
Sídlo společnosti:
Foxconn Technology CZ, s.r.o.
Karlov 245
284 01 Kutná Hora
tel.: 737 235 007

1
V zimním období sice pěší turisty včetně vozíčkářů či osob s omezenou pohyblivostí nepotkáte v takovém hojném počtu jako ve zbylých
měsících roku, přesto ani sněhová pokrývka (a někdy ani nepříznivé
počasí) neodradí skalní příznivce zdravého pohybu někam se vydat po
schůdných značených i neznačených cestách. Ale i tak budiž následující pozvánka na procházku Mariánským údolím v severovýchodní okrajové části Brna (nedaleko silnice číslo 373 na Ochoz u Brna, Křtiny
a Jedovnici) spíše pozvánkou třeba na první jarní výlet, uvedené
vzdálenosti přitom znamenají celkovou délku.
Popisovaná trasa se speciálním značením piktogramem vozíčkáře –
první počin Klubu českých turistů (KČT) ve prospěch vozíčkářů, na které turisty s tělesným postižením nepřekvapí žádný větší kopec nebo
jiná nepříjemná překážka, vede po obou březích potoka Říčka po asfaltové silničce. Realizaci značení umožnily finanční prostředky z veřejné sbírky na podporu příznivců turistiky z řad zdravotně postižených
spoluobčanů.
Výchozím i cílovým místem je informační tabule na parkovišti a u konečné autobusu městské hromadné dopravy číslo 45 v Líšni (některé
spoje této linky zajišťují nízkopodlažní vozidla – jízdní řád na adrese
www.dpmb.cz/jr_linky.asp) – na mapce označeno symbolem . Při
zvolení počátku cesty po pravém břehu se výletníci nejprve dostanou
k místu zvanému „U Kadlecova mlýna“, kousek dále se u prvního rybníka nachází restaurace „U borovice" (symbol ). Putování pokračuje
na konec rybníka, kde se přejde přes hráz na levý břeh (symbol ).
Odtud se lze vrátit po modré značce doprava na parkoviště – tento
výlet měří zhruba 6,5 kilometru. Kdo za hrází odbočí po modrém turistickém značení doleva, dorazí po krátkém čase k další restauraci –
Muchově boudě s možností příjemného posezení a výhledu na malebnou okolní krajinu (symbol ). Návrat z tohoto místa představuje výlet
dlouhý zhruba 11 kilometrů. Nejdelší, 15kilometrová trasa, znamená
dorazit stále po modré k rozcestníku Říčky, koupaliště u posledního
rybníka (symbol ) ke konci zpevněné cesty a v opačném směru se
vydat zpět.
Tuto speciální vozíčkářskou stezku zástupci KČT slavnostně otevřeli
16. července za přítomnosti více než čtyř stovek nadmíru spokojených turistů-vozíčkářů. Samozřejmě se nepředpokládá, že tato trasa
zůstane jedinou, na kterou se budou moci bez obav vydat nejen vozíčkáři. S návrhy dalších vhodných lokalit pro vytvoření turistické vozíčkářské trasy nechť kdokoliv kontaktuje Václava Zykmunda z ústředního sekretariátu KČT (adresa: Archeologická 2256, 155 00 Praha 5;
telefon: 251 610 181, 736 754 091; e-mail: zykmund@kct.cz). Už nyní je
k realizaci vyhlédnuto několik tras např. v jižních Čechách nebo kolem
Ostravy a Prahy.
Na zmíněnou veřejnou sbírku – číslo účtu 51-0938150237/0100 – lze
přispět libovolnou částkou až do dubna 2011.
(mk)

Společnost nabízí:
v práci v dynamické mezinárodní společnosti s nejmodernějšími technologiemi
v perspektivní a stabilní zaměstnání
            
v motivující finanční ohodnocení
v perspektivitu profesního a kariérového růstu
v závodní stravování
v možnost dalšího vzdělávání (kurzy AJ a práce na PC apod.)
v atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod
Foxconn CZ se za dobu své působnosti v Pardubicích stal významným partnerem města. Pravidelně podporuje sdružení pečující o zdravotně postižené
občany a organizace pro výchovu a vzdělávání mládeže.

Partnerská města a obce
Aktivity České abilympijské asociace každoročně finančně podporuje také řada měst a obcí. Za tento chvályhodný
přístup si zde uvedení zaslouží patřičné poděkování (v závorce je kraj, kam příslušné město či obec spadá).
bylany
(Pardubický)

dašice
(Pardubický)

dobré
dobruška
(Královéhradecký) (Královéhradecký)

dolní roveň
(Pardubický)

dolní ředice
(Pardubický)

dříteč
(Pardubický)

horní jelení
(Pardubický)

hrochův
týnec
(Pardubický)

chrudim
(Pardubický)

chvojenec
(Pardubický)

kočí
(Pardubický)

kostěnice
(Pardubický)

lično
(Královéhradecký)

litomyšl
(Pardubický)

nasavrky
(Pardubický)

opatovice
nad labem
(Pardubický)

ostřešany
(Pardubický)

přelouč
(Pardubický)

ráby
(Pardubický)

rozhovice
(Pardubický)

rybitví
(Pardubický)

sezemice
(Pardubický)

slatiŇany
(Pardubický)

slepotice
(Pardubický)

smiřice
(Královéhradecký)

srch
(Pardubický)

srnojedy
(Pardubický)

valy
(Pardubický)

vysoké mýto
(Pardubický)

staré
hradiště
(Pardubický)

Jedním ze dvou míst lákajících
k občerstvení na trase značené na turistických rozcestnících
modrým piktogramem vozíčkáře je Muchova bouda.

ČERNožice
ČERNÁ
U BOHDANČE (Královéhradecký)
(Pardubický)

staré ždánice třemošnice
(Pardubický)
(Pardubický)

u Bítovany (Pardubický u Jankovice (Pardubický) u Mikulovice (Pardubický)
u Němčice (Pardubický) u rabštejnská lhota (Pardubický) u Řečany nad
Labem (Pardubický) u

Kulturní
a sportovní
nadace
města Náchoda

Bratr. Veverkových 396
530 02 Pardubice

info@digisvet.cz

v WEBHOSTING
v PROFESIONÁLNÍ
		 WWW PREZENTACE
v INTERNETOVÉ OBCHODY

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

V Tejnecku 175
537 01 Chrudim

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

Ani Klub českých turistů nezůstává pozadu ve svých aktivitách určených
osobám se zdravotním postižením. Poprvé v roce 2004 a od té doby
pravidelně každoročně například organizuje řadu pochodů různých délek
s názvem … (tajenka) čtyřlístek. Tyto oblíbené turistické pochody se
konají na desítkách míst po území celé republiky. Letos jejich účastníci
přispěli částkou minimálně 20 korun na sbírkové konto, ze získaných
peněz se vyznačila vozíčkářské turistická cesta – více na předchozí straně.
Přehled pochodů připravených v příštím roce je součástí Kalendáře akcí
KČT, kterým lze také „listovat“ na webu www.kct.cz.
Vodorovně: A. Rozmotávati vlajku. – B. Kus uhlí; cizí mužské jméno;
slovensky „tříska“. – C. Lidový souhlas; obíti kovem; popěvek. – D. Bujný
kůň; přátelský pozdrav; polévkový knedlíček; spojka; slovenská pádová otázka. – E. Sportovní zkratka; vysoký věk; iniciály herce Kostky. – F. Zběhovec;
divadelní závěsy; prkenný strop. – G. Víkendové obydlí; čidla zraku; vlněná
tkanina – H. Přírodní polysacharid s vysokou gelující schopností; spojka;
vylévání. – I. Tím způsobem; průsvitné nerosty; kulovitý bacil.
Svisle: 1. Opak líce; postupně se stávat suchým. – 2. Plemeno psa; druh
zebry. – 3. Předložka; římská bohyně úrody; útok. – 4. Psovitá šelma; a sice;
latinsky „umění“. – 5. Čistidlo na okna; filipínská sopka; značka hliníku. –
6. Tajenka. – 7. Ne tak; osobní zájmeno; římskými číslicemi 499. – 8. Mužské jméno; spojka; sloní zuby. – 9. Akademická zkratka; obec u Komárna;
kouzlo. – 10. Město v okrese Jihlava; bývalá planeta. – 11. Zkratka irské
teroristické organizace; druh květenství.
Pomůcka: agar, kvaga.
(mk)

-

mr system
měření a regulace
projekty, dodávky a montáže
silnoprodudých rozvodů
servis a výroba rozvaděčů
nízkého napětí
Růžová 512/5
500 04 Hradec Králové

Silak Chrudim

czech insurance agency s.r.o.,
Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha č. p. 1552, PSČ 530 02
tel.: 466 330 164, fax: 466 304 016
e-mail: nekut@czechinsurance.cz

Pro chvíle oddechu
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Obětavá práce nevidomého pro nevidomé
Karel Emanuel Macan (* 25. 12. 1858–† 6. 2. 1925)
se narodil v Pardubicích v rodině železničního inženýra, jednoho ze stavitelů trati do Liberce. Do tohoto podještědského města se později s rodiči přestěhoval, rodina ale nakonec přesídlila do Prahy.
Zde utrpěl ve věku 12 let vážný úraz – při neopatrné manipulaci se zápalkou rozbušky téměř oslepl.
I s tímto značným handicapem úspěšně dokončil reálku a stal se studentem chemie na pražské technice. Život v úplné slepotě ho čekal od 19 let: protože
špatně viděl, narazil doma při usedání na pohovku
okem na hrot nešikovně umístěného kuličkového
počítadla své sestry. Následná operace u proslulého očního specialisty v německém městě Zittau (Žitava) ale nedopadla úspěšně.
Před nástupem v Klarově ústavu pro zaopatřování
a zaměstnávání slepců v Praze na Malé Straně
v roce 1891 absolvoval ve Vídni kurz pro učitele
slepců. V pražském ústavu setrval plných 30 let –
nejprve jako pedagogický správce, později jako
pedagog, kterého uznávala celá Evropa. Ve své práci se tam především věnoval rehabilitaci českých
vojáků, kteří oslepli v bojích první světové války.
Jako první Čech se seznámil s Braillovým systémem slepeckého písma, které v části týkající se
hudební notace zreformoval. Jako spoluautor se podílel na slovníkovém zpracování Klíče k Braillovu
notopisu. Patří mu prvenství v případě knihy pro
slepce nazvané „Jitřenka“. Velké zásluhy má také
na poli časopiseckém: v roce 1917 začal vydávat
periodikum „Zora“, jež vychází dodnes. V téže době
navíc redigoval také měsíčník „Zvon“. V Praze založil první slepeckou knihovnu u nás, současnou
Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana,
která sídlí v samém srdci Prahy v ulici Ve Smečkách, jedné z těch, které ústí na Václavské náměstí. Za jejího předchůdce lze považovat spolek „Český slepecký tisk“ (vznikl v červnu 1918), na jehož
zrodu má také rozhodující podíl.
Od mládí projevoval hudební vlohy, hrál dobře
na klavír, skládal také drobné písničky. Do nástu-

pu na Klarův
ústav se hudbě
také plně věnoval. Skladbu studoval u Zdeňka
Fibicha, zaměřoval se na drobnější kompozice.
Je také autorem
náročných melodramat, pěveckých sborů nebo
chrámové
a komorní hudby. Celkem složil 207 skladeb,
178 písní a 25
instrumentálních
děl. Náš velký
operní
pěvec,
barytonista Emil
Burian, absolvoval s jeho písněmi
mnohá
úspěšná zahraniční turné. Koncert při příležitosti jeho šedesátin, na němž se
hrály jeho skladby, sledoval ve Smetanově síni
Obecního domu dokonce prezident T. G. Masaryk.
Třetí velkou láskou této méně známé, přesto významné postavy české kulturní historie, bylo esperanto. Prostřednictvím tohoto nejrozšířenějšího
mezinárodního umělého jazyka čile korespondoval
s přáteli od nás, ale třeba také až z daleké Austrálie. Roku 1921 zorganizoval v Praze první Mezinárodní kongres nevidomých esperantistů; tato tradice
pokračuje i v dnešní době. Rok poté založil „Spolek
českých nevidomých esperantistů“.
Karel Emanuel Macan je pohřben na Vyšehradském národním hřbitově. V jeho rodišti je po něm
pojmenována jedna z ulic v centru města.
(mk)

ACTIWO Pardubice
TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

Eurobeton Maba

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

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

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

S. K. Neumanna 230
530 02 Pardubice
telefon: 466 310 714
fax: 466 310 003
e-mail: maro@maro.cz
web: www.maro.cz
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Žijte
s přehledem!
Na počátku příštího roku vyjde
aktualizovaná a rozšířená publikace, která je velkým přínosem pro lidi se zdravotním postižením. Liga vozíčkářů zřejmě
už v lednu vydá brožuru Nápadník 2010.
Jde o sborník užitečných informací a rad pro život s postižením, který zahrne i legislativní novinky platné od 1. ledna. Nově do něj byly zařazeny
nejčastější dotazy ke každé kapitole (např. Bariéry a jejich překonávání, Pracovní uplatnění,
Rehabilitace, Doprava a úpravy
aut) a inspirativní příběhy několika osobností.

Publikaci si za cenu 79 Kč
můžete objednat už nyní. Na
telefonní číslo 902 77 79 pošlete SMS zprávu ve tvaru NAPADNIK mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO
mezera VAŠE MĚSTO (OBEC)
mezera ULICE mezera ČÍSLO
POPISNÉ mezera PSČ. Textovku lze napsat jak velkými,
tak malými písmeny, každopádně bez diakritiky. (Příklad:
NAPADNIK POKORNY PAVEL
IVANCICE DOLNI HLINKY 8
66491.) Počet SMS z jednoho
mobilu je omezen na tři.
Od Ligy vozíčkářů ihned obdržíte potvrzení o přijetí vaší
platby. Brožura Nápadník 2010
vám přijde až do schránky!
(pel)

Jak mi trhali zub aneb
Vozíčkář v osidlech českého zdravotnictví
Jednoho slunečného dne
jsem se vydal do města na
objednanou návštěvu zubaře. Na vytažení zbytku
špičáku. Jeden z důsledků
toho, že si odmala pořádně nečistím zuby. Ale co,
s přibývajícími roky stejně
ubývá pravých a přibývá falešných zubů.
Přijel jsem na elektrickém
vozíku do čekárny. V ordinaci mě paní doktorka nasměrovala rovnou pod lampu
vedle křesla a pravila: „To
vytáhneme na vozíku, ani
nemusíte přesedat.“ Po injekci nastalo umrtvení, ale
po chvíli se objevil problém:
začalo mi být horko. Sestřička popadla namočený
ručník a dala mi ho za
týl. Hlavu jsem na pokyn doktorky strčil dolů mezi své nohy, což pomohlo. Doktorka
se však obávala zdravotních komplikací, protože coby osoba s roztroušenou sklerózou
užívám prednison. A tak rozhodla, že
mi zub vytáhnou v nemocnici na druhém
konci města. Zavolala tam, napsala zprávu
k provedení zákroku, objednala sanitku
a sdělila mi: „Za chvíli jsou tady.“
Marně jsem navrhoval, že do nemocnice pojedu po svých. Ty dva kilometry přece zvládnu, stejně se s elektrickým vozíkem do sanitky nedostanu! Ani jedna není vybavená
nájezdovými lyžinami či zvedákem na elektrický vozík, to vím jistě... Po třičtvrtěhodinovém pobytu v čekárně se ztvrdlou,
znecitlivělou čelistí jsem zaťukal na ordinaci.
Vyšla sestřička a s úsměvem oznámila:
„Už jsou tady, hned vás naloží.“ V otevřených dveřích jsem za ní viděl saniťáka
v oranžovém obleku, jak sedí na zubařském
křesle a doktorka mu ošetřuje chrup. Nevěřil jsem vlastním očím, ale taková byla realita!
Saniťák konečně přišel. Zamířili jsme před
budovu, kde čekal jeho kolega. Otevřeli boční
dveře u sanitky, jenom ty byly pro vozíčkáře
na električáku dostatečně široké. Ale jak mě
dostat dovnitř? Vozík váží 120 kg plus já pár

desítek kilogramů. „No co, zavoláme hasiče,“
uklidnil mě saniťák.
Za chvíli už se městem rozléhala siréna
hasičského náklaďáku. Řítil se po hlavní třídě
plné aut, projel tři světelné křižovatky a zahnul
k nám. Vystoupilo z něj pět urostlých chlapíků, popadli mě i s vozíkem a strčili do sanitky. Jejich velitel objevně konstatoval: „Když
jsme vás teď naložili, tak určitě budete chtít
v nemocnici zase vyložit.“ Já na to se ztvrdlou pusou přikývl. A tak jsme vyrazili: jeden
vozíčkář se dvěma zřízenci v sanitce a hasičské auto plné hasičů. Aby cesta byla co
nejkratší, vzali jsme to přes klidovou zónu, kam
auta nesmí.
Menší zádrhel nastal u nemocnice před branou pro osobní vozidla a sanitky. Požárníci
museli vystoupit, protože tak velké auto jí
neprojede. A tak došli k pavilónu pěšky. Tam
mě vyložili s dohodou, že po zákroku sestřička zavolá, a oni zase přijedou.
S doporučením od lékařky jsem se prodral
po čtyřech kolech nacpanou čekárnou do
ambulance. Doktor nasadil zubařské kleště
a začal cloumat se zbytkem zubu a mým tělem. Musel jsem ho přerušit, neboť znecitlivění zubu po dvou hodinách přestávalo. Dostal
jsem proto další silnou injekci, a za chvíli bylo
po problému.

Po zásahu jsem však
nutně potřeboval na malou.
Co teď? Bezbariérový záchod v celé budově není!
V téhle situaci jde stud stranou. Na doporučení sestřičky jsem si ulevil klasickou
metodou pro muže za otevřenými, sto dvacet centimetrů širokými dveřmi od
operačního sálu. Přestože
pohyb personálu byl neustálý, přišel báječný pocit ulehčení.
Byl jsem rád, že mám všechno za sebou. Po chvíli
čekání přijela sanitka. Vystoupil z ní udělaný, svalnatý a vysoký, asi stodvacetikilový chlap, hotový Rambo.
„Nazdar, tak ty chceš odvézt.
Já tě znám,“ houknul na mě.
Přemýšlel jsem, odkud.
„Tebe jsem vez’ do lázní Dubí u Teplic,“
dodal. „Už vím, ale to bylo tak před čtrnácti roky,“ vzpomněl jsem si. Řidič se rozhodl, že hasiče volat nebudeme, a požádal na
dispečinku o dva volné řidiče. Otevřel dveře,
popadl mě do náruče a posadil na sedadlo.
Ve třech pak naložili prázdný vozík. Abychom byli plně vytíženi, stavili jsme se ještě
na chirurgii pro stařenku s mechanickým vozíkem.
Na vytlučené silnici sanitka občas silně drncala a stará paní dávala nahlas najevo svou
nelibost. „Pan doktor mi povídal, že při přepravě mám ležet, vždyť jsem po operaci, máte
to napsané v papírech,“ připomněla řidičovi. „Ale paní, za chvíli jste doma, bereme to
zkratkou,“ odvětil bohorovně.
Přivezli mě před domek a vyložili ve třech
na vozík. Řidič silák mě na něj posadil s konstatováním: „Tak vidíš, hasiče jsme ani nepotřebovali.“
Vylíčené zážitky nyní beru s úsměvem.
Vše dobře dopadlo, a to je hlavní. Musím poděkovat všem (po sečtení patnácti) lidem, kteří se zapojili do akce a věnovali mi svůj
drahocenný čas a energii.
JAROSLAV HLADÍK

Vánoční Ryba a prázdný stůl: dva impulsy k důležitému zjištění
Písecké
diakonické
středisko
Blanka na nábřeží Otavy, Vánoce. Slovo „diakonie“ pochází
z řečtiny a znamená „sloužit, starat se o druhého“. Většina klientů
střediska, seniorů, zde na Vánoce zůstává. Ještě před deseti lety
si většinu z nich odvážely na
svátky rodiny domů. Dnes je to
spíš vzácností. Není čas? Nebo
zájem? Nebo by to bylo na úkor
pohodlí?
Služby na středisku jsou o svátcích v oslabeném, víkendovém režimu. Přesto jsou klienti-zájemci
včas dopraveni na program do jídelny, které říkám při volných
setkáváních raději obývák, i když
je nás tu na dva tucty. Zní to domáčtěji, že?
Je krátce před Štědrým dnem,
a my se tu sešli jen tak, na kus
řeči. Je pátek, kdy jsou uživatelé
zvyklí na „kulatý stůl s ředitelem“.
Nemám tentokrát nic připraveno,
nic nebylo ani předem ohlášeno.
Známe to mnozí: nečekané programy bývají někdy ty nejhezčí,
když se spontánně improvizuje.
Improvizace spočívala tentokrát
v nápadu sociální pracovnice přinést z domova cédéčko s Rybovou Českou mší vánoční. Otřepaný vánoční program? Jak kdy, jak
kde, jak pro koho. Před hudbou
ještě přečte část půvabného textu mše, která je spíše sérií pastorálních scén, a já říkám něco
o autorovi.
Pak se zhasíná, zůstávají jen

svíčky. Legrační: maně
pořád odsedávám od
vánočního stromečku,
aby mi nechytil rukáv,
i když jsou svíčičky
elektrické. Ty na stolech jsou ale z pravého vosku. Většina klientů hůř slyší, máme
důvod si hudbu pustit
„na plné pecky“. Vyhovuje mi to, jsem zvyklý
už od svého bigbeatového mládí. I Rybově
dvě staletí staré hudbě
to svědčí, má švih, šťávu, rytmus
i melodii na výsostně kultivované
úrovni.
Vím, že klasická hudba se u našich seniorů nesetkává zrovna
s velkým zájmem. Přesto cítím
v obýváku pohodu. Sedám na
gauč, pečovatelky přisedají, ale
musí mít oči všude – někdo si
rozlije čaj, jinému spadne hůl, třetí se zakucká. A Ryba duní, jiskří, zpívá, hladí, snad ani sám
Mozart by to nesložil lépe. Srovnání se mi vnucuje stále přesvědčivěji. Ryba byl ovšem „jen“ Čech,
navíc chudý venkovský kantor
bez možnosti cestování či mecenášů. Je tedy jen náš. Vlastně je
to příjemné vědomí. Aspoň něco
národního autentického nám zbylo... Jen si nejsem jistý, zda vánoční nálada, kterou v obýváku tuším, není jen můj subjektivní pocit. Do tváří v přítmí nevidím.
Po doznění je chvilku ticho. Pak

ti, co mohou, tleskají, i ti ostatní
se usmívají a sdělují, jak se
krásně cítili. Ryba vyhrál. Vyhrálo
i obyčejné rodinné společenství,
kde si lze jen tak přisednout na
kanape a se zavřenýma očima
sdílet krásu. Pro naše seniory
mezi osmdesátkou a stovkou je
to vzácné.
Zjišťuji, že proti profesnímu vyhoření nám pomáhají i uživatelé, pokud jim přispějeme k tomu, aby byli v pohodě. A jejich
pomoc je větší, než jsem si kdy
myslel.

Co s tím?

Večer téhož dne. Sestřičky a pečovatelky mi říkají o paní z nedalekého bydliště, která byla vrácena z nemocnice. Potřebuje
nutně péči. Její syn, známý alkoholik, ale odmítá dát klíče
zaměstnankyním, které o ni pečovaly už dříve. Hrozí jim fyzickým napadením. Zatím jen hrozí,

proto ještě nejde o případ pro policii. Víme,
že i před pobytem v nemocnici mívala paní
často hlad, někdy se
nemohla zvednout na
nohy. Syn bývá doma
jen na přespání a vystřízlivění, ráno zas odchází. Duševní stav paní jí neumožňuje situaci
samostatně vyhodnotit
a přivolat si pomoc. Co
s tím? I osmdesátiletá
nemohoucí paní má právo na důstojný život. Nedaleko
v naší diakonii mají její vrstevníci
Rybu i rybu, ona jen opilého syna a zřejmě i hlad. Ani dcera nepomůže. Není sice naší profesní
povinností se v takovýchto případech starat, ale lidskou a občanskou ano. Obtelefonováváme
několikeré instituce a úřady. Marně. Chápou problém, ale nejsou
kompetentní. Linka pro seniory
je prý jen pro ty, kteří sami zavolají – ale tato paní si sama nezavolá. Sociální odbor městského
úřadu by rád pomohl, ale pomáhá jen těm, kteří o to požádají,
nemůže své služby vnucovat.
Ano, je to tak. Mají pravdu. Všichni mají pravdu. Ani já, kdybych
byl na vedoucí pozici těchto úřadů a institucí, bych asi nejednal
jinak. Co s tím?
Existuje i syndrom oběti, která
je duševně závislá na svém trapiči. Nedokáže odejít, ani kdyby

mohla. Ptám se sám sebe: Nechceme tedy páchat dobro proti
vůli paní samotné? Zároveň ale
mám obavu, zda paní ještě žije.
Večer se vždy díváme alespoň
do oken, zda se uvnitř svítí. Ano,
zdá se, že jde i televize. Zkoušíme už pokolikáté s jednou ze
sestřiček zvonit. Konečně. Slyšíme šourání. Paní tedy žije. Dokonce nám otvírá – nic prý nepotřebuje. Je to tak opravdu?
Nebo to říká v zastrašení, protože je kdesi v bytě její trýznitel?
Asi nezbyde než podat oznámení na policii k přešetření a sledování.
Zjištění druhé: Proti vyhoření
nám, zaměstnancům, úžasně pomáhají lidé, kteří jsou v tísni či
krizi, a tak pro ně musíme udělat
i něco nad běžný rámec naší
činnosti. Ostatně, existuje vůbec
nějaký limit při pomoci bližním?
Křesťanství takové rámce překonává.
Situace té paní je i podnětem pro
nás, kteří z iniciativy Městského
úřadu v Písku pracujeme na komunitním plánování sociálních služeb, abychom se pokusili cosi smysluplného a funkčního navrhnout.

Karel Funk,
ředitel střediska
Diakonie ČCE
Blanka v Písku

První projekt s vlastní kalkulačkou
Specialitou dlouhodobého projektu „Zaměstnej a nakup“ je internetový kalkulátor náhradního plnění,
který je umístěný na adrese www.
neziskovky.cz. Každému podnikateli spočítá, kolik zdravotně
postižených by měl zaměstnat
a jakou výši náhradního plnění
může uplatňovat. Tato kalkulačka má ale především pomáhat
při optimalizaci daňové povinnosti jednotlivých plátců v souvislosti
s dary.
O projektu lze mluvit také jako
o poradně poskytující potenciálním zaměstnavatelům návod, jak
přistupovat k zaměstnávání zmiňované skupiny populace. Vedoucím chráněných dílen zase
doporučí způsoby jednání s podnikatelskými subjekty při shánění práce pro své zaměstnance.
V „nabídkovém koši“ nechybí na-

Nebývalý zájem o „miniauto“
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příklad ani odkazy na firmy, které
nabízejí odběr zboží či služeb
v rámci náhradního plnění, nebo informace legislativního charakteru.
Na jednodenním speciálním
zářijovém semináři poskytli autoři projektu – ČSOB, Neziskovky.cz, a PricewaterhouseCoopers
Česká republika (auditorské, daňové a poradenské služby) –
zástupcům výrobních firem řadu
důležitých informací souvisejících
se zaměstnáváním osob se
zdravotním postižením i s náhradním plněním. Na workshopu,
který se konal jako součást semináře, se zástupci chráněných
dílen a neziskových organizací
prostřednictvím konkrétních případů obeznámili s doporučeným
obchodním postupem při prodeji
svých výrobků.
(mk)

Nová šance v kavárně Bez konce
Celkem deset klientů s mentálním handicapem z kladenské Zahrady a smečenského Domova Pod Lipami má novou příležitost, jak
se plnohodnotně uplatnit na trhu práce. V rámci jedinečného projektu
občanské prospěšné společnosti „Startujeme“ za finanční podpory
kladenského magistrátu a peněz z Evropské unie byla v prostorách
nově zrekonstruovaného Divadla Lampion v Kladně slavnostně otevřena kavárna Bez konce.
Provozovatel očekává, že si pracovníci kavárny dokáží na sebe vydělat, a počítá s tím, že do roka budou vytvořeny pracovní pozice pro
dalších deset lidí. Kavárna je otevřena denně, kromě neděle, do dvaceti hodin.
(r)

Dobrá zpráva pro vozíčkáře

Ještě před „světovou“ premiérou na letošním zdravotnickém veletrhu Medical Fair Brno ve dnech 20. až
23. října jsme v minulém čísle Abilympijského zpravodaje představili Elbee, vozidlo speciálně vyvinuté pro
tělesně postižené osoby. Po ukončení veletrhu lze
říci, že rozhodnutí předvést tuto horkou novinku právě na významné veletržní akci bylo rozhodnutí veskrze správné.
Zástupci výrobce – strojírenské firmy Závody lehkých
konstrukcí Loštice – byli doslova a do písmene po celou
dobu veletrhu v jednom kole. Přesto si na každého
návštěvníka našli dostatek času k tomu, aby ho pečlivě vyslechli, následně mu vysvětlili vše potřebné
a zodpověděli i případné dotazy. A navíc: desítky z nich
se předběžně zapsaly jako potenciální zájemci o „elbíčko“.
Konstrukční a výrobní tým čeká ve zbývajícím období
roku náročný úkol: dokončit design interiéru a připravit
vozidlo k úspěšné homologaci, na jejímž základě by
se mohlo přistoupit ke zkušebním jízdám a následně
spustit výrobu. Vše podstatné o „vozíčkářském“ speciálu je obsahem webové adresy www.elbee.cz.

Expertní skupina Pro Prahu bezbariérovou, působící od letošního ledna při magistrátu, dosáhla velkého úspěchu. Rada hlavního města Prahy uznala oprávněnost jejího požadavku na odstranění bariér v pražském metru.
O co jde? Magistrát v říjnu zařadil mezi klíčové projekty do roku 2015
i bezbariérové úpravy starších stanic a vůbec poprvé na ně vyčlenil
1,4 miliardy korun. Tomuto záměru se bude podřizovat sestavování
rozpočtu v oblasti investičních projektů až do zmíněného roku.
Jak ukázal internetový průzkum mezi osobami se zdravotním
postižením, seniory a rodinami s kočárky, lidé považují za nejpotřebnější zpřístupnit stanice metra Anděl, Můstek, I. P. Pavlova a Karlovo náměstí v centru města. Bariérových stanic je celkem 25, ale
už za šest let budou možná vozíčkáři cestovat metrem v mnohem větším rozsahu než dosud.
(pel)

Lze čekat zlepšení?
O složitém zařizování i absolvování cesty vlakem by mohl vyprávět prakticky každý vozíčkář,
který se k takovému způsobu dopravy rozhodne. Tuto skutečnost
dlouhodobě kritizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.
Jednou z cest k nápravě by
mohla být školení zaměstnanců
Českých drah, součást vzdělávacího programu „Komunikace
s osobami zdravotně postiženými“. O pomoc při jeho realizaci
oslovila letos Národní rada Dopravní vzdělávací institut. Speciální kurzy se skládají ze dvou částí
– seznámení s největšími pro-

blémy vozíčkářů při cestování
a s možnými kroky k jejich
usnadnění či odstranění.
Na úvodním kurzu proškolili lektoři z Národní rady osm zaměstnanců uvedeného institutu. Ti poté coby lektoři na následných
školeních postupně vzdělávají
především zaměstnance s předpokládaným denním (či častým)
stykem se zdravotně postiženými
cestujícími, tj. třeba pokladní, výpravčí nebo průvodčí.
Podobné kurzy se připravují také
pro obsluhující personál v metru
a v tramvajích. Jejich realizace
ale závisí na dotacích z fondů
Evropské unie.
(mk)

Na snímcích je kromě bočního a čelního pohledu zachycen také prostor pro řidiče a individualizovatelné
ovládací zařízení.
Pokud vše dopadne podle předpokladů, mohlo by se
Elbee – na základě předběžné domluvy – stát dokonce
v rámci doprovodného programu také „účastníkem“ příští
národní abilympiády.
Snímky, text: Miloš Kajzrlík

Postižení obdrží dotaci
na spolkovou činnost a vzdělávání
Rada Pardubického kraje se rozhodla podpořit spolkovou a vzdělávací činnost organizací, které
hájí zájmy zdravotně postižených
osob. Kraj uvolní na tyto aktivity
300 tisíc korun.
„Do začátku září jsme však řešili kritickou situaci ve financování
sociálních služeb. Díky dodatečným prostředkům získaným z Ministerstva práce a sociálních věcí
můžeme přistoupit k realizaci dalších záměrů,“ řekl radní Pardubického kraje odpovědný za oblast
sociální péče Miloslav Macela.
K tomuto kroku se zavázala krajská samospráva v programovém
prohlášení.
Organizace s krajskou působností je budou v souladu se

svými vnitřními předpisy dále
distribuovat na okresní a místní
organizace. „Základním klíčem pro
stanovení dotace je počet členů
s trvalým pobytem v Pardubickém
kraji. Jejich činnost je pro sociální
oblast velice důležitá. Pomáhají
lidem překonat handicap a podílejí se na jejich zapojování do
běžného života. S tím jsou však
spojeny určité náklady, které kraj
svým příspěvkem částečně pokryje,“ dodal radní Macela.
Na území Pardubického kraje
působí kolem deseti velkých organizací sdružujících zdravotně
postižené. Mezi největší patří Svaz
tělesně postižených a Svaz postižených civilizačními chorobami.
(fr)
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Vznikl paralympijský tým Pardubického kraje
V závěru měsíce září byl ustaven paralympijský tým
Pardubického kraje, jeho patrony se stali hejtman
Radko Martínek a radní Jana Pernicová. Krajská organizace si vytkla, že podpoří přípravu sportovců
z regionu na paralympiádu a postupně seznámí školy, ústavy a stacionáře na území kraje s organizací
sportu handicapovaných. Současně jim nabídne organizační, materiálovou i metodickou pomoc.
„Spojení samosprávy s handicapovanými sportovci
může zvednout zájem veřejnosti o práci s talentovanou mládeží a posílit tak integraci postižených spor-

tovců do společnosti,“ uvedl hejtman. Pardubický kraj
již osm let vypisuje samostatné grantové programy
na podporu handicapovaných sportovců. „Jsou koncipovány tak, aby upřednostňovaly každodenní činnost specializovaných sportovních klubů a tělovýchovných jednot,“ uvedla radní Jana Pernicová.
Podle statistiky Českého paralympijského výboru
je v Pardubickém kraji organizováno celkem 1156
handicapovaných sportovců, z toho 855 mladých lidí
s mentálním, sluchovým, zrakovým nebo tělesným
postižením.
(fr)
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Tři univerzity = tři ocenění
Jedna moravská a jedna česká
univerzita se koncem září staly
držiteli významných ocenění soutěže „Škola bez bariér 2009“, kterou vyhlásil Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové jako součást osvětové kampaně „Kroky
k integraci“. Při slavnostním ceremoniálu byla navíc předána
zvláštní cena zástupci další univerzity z východní části republiky.
Cenu za nejvstřícnější přístup
ke studentům se zdravotním postižením získala brněnská Masarykova univerzita. Ta již před
devíti lety založila Středisko pro
pomoc studentům se specifickými
nároky (tedy především zdravotně postiženým), které jim poskytuje kompletní servis. (V akademickém roce 2008/2009 bylo ke
studiu zapsáno 296 vysokoškoláků se zdravotním postižením.)
Metropolitní univerzita Praha byla oceněna za nejlepší projekt
integrace handicapovaných studentů – shodou okolností stejného názvu, jako je název soutěže.
Projekt počítá s komplexním programem pomoci studentům s tělesným postižením (v uplynulém
akademickém roce jich tady studovalo 66): např. zajištění bezplatného a bezbariérového studia,
bezbariérové ubytování, profesní
poradenství nebo také možnost
studia v zahraničí.
Důvod udělení zvláštní ceny
Československé obchodní banky
objasnila Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB: „Naším hlavním pilířem společenské odpovědnosti
je podpora vzdělávání. S Výborem dobré vůle spolupracujeme
dlouhodobě na projektu Fond
vzdělání, který poskytuje stipendia pro zdravotně a sociálně
znevýhodněné studenty. Naše studenty osobně známe a sledujeme jejich příběhy. Proto jsme
se rozhodli udělit zvláštní cenu
ČSOB za individuální přístup Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za
její postoj k těžce postiženému
studentovi Michalu Pavelkovi.“ Tohoto mladíka s diagnózou svalové atrofie a nutností napojení
na přístroje doprovázela do června, kdy nemoci podlehl, do školy asistentka. Díky zajištění pod-

Může se hodit i vám ...

Na horním snímku je záběr z promoce studentů se zdravotním postižením
Metropolitní univerzity Praha.
Dolní snímek, jehož autorem je Aleš Ležatka, zachycuje zrakově postiženého studenta Masarykovy univerzity Brno.

mínek ke studiu se chlapec
dostal nejen do tak potřebného
kontaktu s lidmi, ale hlavně se
mohl zapojit do vědeckých výzkumů prostřednictvím distribuovaných výpočtů.
Smysl udílení cen i smysl kampaně samotné obhajuje ředitelka
Výboru Milena Černá: „Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Jak se domluvit s neslyšícími?

Česká komora tlumočníků znakového jazyka nabízí
nejrůznější tištěné publikace i materiály v elektronické verzi nejen tlumočníkům, ale také zájemcům z řad
široké veřejnosti, kteří se zabývají problematikou
osob se sluchovým postižením.
Materiály se týkají např. tlumočení pro neslyšící,
českého znakového jazyka a jeho uživatelů, kultury neslyšících a vzdělávání osob se sluchovým postižením nebo
pojednávají o kompenzačních pomůckách pro osoby s vadami sluchu. Mnohé z nich je možné také doporučit pracovníkům ve zdravotnictví nebo ve státní správě a ve školství pomohou při výuce
českého znakového jazyka.
Kompletní seznam vydaných knih i DVD vč. jejich cen uvádí webová
adresa www.cktzj.com/index.php?page=eshop s možností objednání
vybraných materiálů prostřednictvím e-shopu.
Komora vznikla koncem roku 2000 v reakci na neutěšitelnou situaci
v tlumočnických službách pro neslyšící v naší zemi. Svými aktivitami se snaží přiblížit tyto služby na úroveň běžnou v zemích
Evropské unie. Patří k nim např. osvětové a vzdělávací semináře
a přednášky pro tlumočníky i pro širokou veřejnost.
(mk)

dlouhodobě podporuje studium
mladých lidí se zdravotním handicapem a usiluje o jejich rovný
přístup ke vzdělání. Proto realizujeme osvětovou kampaň Kroky
k integraci, která slouží k otevření
celospolečenské debaty o přístupu českých škol k handicapovaným studentům a propaguje příklady dobré praxe.“
(mk)

Na 64 stránkách této brožury, která je bezplatně
k dispozici ve všech zdravotních pojišťovnách (v některých pobočkách ovšem
bývá rozebrána), se přehledně popisují postupy
v souvislosti se zdravotní péčí, především pak
s výší poplatků za ošetření a léky ve členských
státech Evropské unie,
v Lichtenštejnsku, Norsku
a na Islandu (státy Evropského hospodářského
prostoru), ve Švýcarsku
a v Černé Hoře, Chorvatsku, Makedonii, Srbsku
a Turecku (tzv. smluvní
státy, s nimiž naše republika uzavřela mezistátní
Smlouvu o sociálním zabezpečení). Průvodce se
doporučuje hlavně osobám, které hodlají některou z uvedených zemí
navštívit jako turisté.
Při této příležitost je
vhodné upozornit, že až
na několik málo výjimek
se v této publikaci nesetkáte s tím, že by osoby
se zdravotním postižením
byly od poplatků zcela či
alespoň částečně osvobozeny. Při přepočtu na
českou měnu tyto poplatky prakticky pokaždé
značně převyšují 30 korun. Navíc – vše zde
uvedené platí pouze v případě zdravotnických zařízení financovaných z veřejných zdrojů.
Jinak musí pacienti většinou počítat s úhradou celé péče.
Brožuru zpracovává a pravidelně vždy se stavem k měsíci
květnu příslušného roku aktualizuje Centrum mezistátních úhrad
(nám. W. Churchilla 2, 113 59

Praha 3; telefon: 234 462 041;
e-mail: info@cmu.cz). Na webové
adrese tohoto styčného orgánu
České republiky v oblasti zdravotní péče www.cmu.cz lze najít
kromě elektronické verze brožury
a dalších aktualizovaných informací také elektronickou podatelnu dotazů, námětů a stížností.
(mk)

Zapojte se do literární soutěže o významu internetu a telefonu!
Sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz vyhlásila šestý ročník literární soutěže Internet a můj handicap. Název sice zůstává stejný,
ale soutěž se tematicky rozšiřuje: lidé s postižením se mohou zaměřit i na význam telefonu. Odpovídá tomu i hlavní cena,
mobilní telefon s dvouletým bezplatným připojením k internetu
od společnosti Telefónica O2.
Výsledky budou oznámeny a hodnotné ceny předány na konferenci INSPO, která se uskuteční
v sobotu 13. března 2010 v Kongresovém centru Praha.
Maximální rozsah textu je 600
slov. Autoři mají vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim in-

ternet či telefon pomáhá překonávat omezení daná zdravotním
postižením. Porota posoudí jak literární úroveň díla, tak obsahovou
zajímavost. Do soutěže nebudou
přijaty práce, které do ní už byly
v minulosti přihlášeny.
Pro účastníky jsou připraveny zajímavé ceny. Telefónica O2 kromě mobilního telefonu věnuje dva
USB modemy s dvouletým bezplatným připojením k internetu;
čtyři autoři získají od společnosti AEC flash disk s nainstalovaným produktem TrustPort USB
Antivirus 2010 s plnou roční licencí. Na další soutěžící čekají různé encyklopedie a knihy. Zvláštní cenu udělí časopis Vozíčkář.

Aktuální informace se objeví na
stránkách www.helpnet.cz v rubrice INSPO. Zde jsou také zveřejněny všechny texty z dosavadních ročníků soutěže, které mohou
posloužit i jako inspirace novým
autorům.
Soutěžní příspěvek opatřený
poštovní i elektronickou adresou
je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději 14. února 2010
na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo
může být bezplatně zveřejněno
ve sborníku konference INSPO,
na portálu Helpnet.cz a případně v dalších médiích.
(pel)

