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Abilympiádu
nabídne velká
výstava Kreativ
23. ročník abilympiády, který se uskuteční v pátek 29. a v sobotu 30. května 2015 v Pardubicích, se
stane součástí velké akce s názvem Kreativ. Akce
zacílená na velkou prodejní a zážitkovou výstavu bude postavena na stále populárnějších tvořivých dílnách, součástí však budou i výstava kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek Abi-Reha a stánky výrobků chráněných dílen. To vše by mělo do velké haly
Areny Pardubice přitáhnout širokou veřejnost, která
bude mít možnost, samozřejmě se všemi soutěžícími a jejich doprovodem, přijít i na tradičně bohatý
doprovodný program.
Zájemci o účast na národní přehlídce schopností
a dovedností osob se zdravotním postižením si mohou vybrat maximálně tři disciplíny, jejichž pořadí
uvedou v přihlášce. Kompletní soutěžní nabídku najdou tradičně na webu pořádající České abilympijské
asociace. Uzávěrka přihlášek končí 31. března, do kdy
bude třeba zaplatit i poplatek pro soutěžící a doprovod. Jedná se o částku 750 korun za osobu a ti, kteří nebudou požadovat ubytování, zaplatí 330 korun.
Účastníci, jejich doprovod, organizátoři a všichni
pořadatelé se musí zaregistrovat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://
db.abilympics.cz.
(fr)

Před několika dny jsme vstoupili do roku 2015.
Věříme, že bude mostem mezi lidmi, spojí jejich přání a touhy
a nasměruje je k dalším úspěchům v osobním životě.
Ke klidné cestě přes něj je potřeba pevné zdraví, notnou dávku štěstí a hodně optimismu.
Česká abilympijská asociace a redakce Abilympijského zpravodaje

Všichni musíme být odborníky, ale zároveň i dobrými hospodáři
Česká abilympijská asociace Pardubice
má za sebou další rok činnosti, už třetí
v moderním objektu Integračního centra sociálních aktivit ve Sladkovského
ulici. O pohled zpátky i stručný výhled
do budoucnosti jsme požádali její ředitelku Ivanu Dolečkovou (na snímku).
n Bilanční rozhovor nemůžeme začít jinak než obvyklou otázkou: Jak hodnotíte
rok 2014?
Těší mě, že se nám podařila celá řada věcí,
ale zároveň to byl hodně těžký rok. Předně
bych ráda poděkovala všem našim lidem,
kteří odvedli opravdu dobrou práci – bez
nich by se nám mnohé věcí nepovedly,
mnohé bychom ani nedokázali zrealizovat. I přes určité potíže se nám podařilo
zachovat všechny naše činnosti, průběžně dochází k rozvíjení a zdokonalování

Mohla byste některé
z úspěšných akcí zmínit?
Podařil se 22. ročník abilympiády, který měl tentokrát
i zahraniční účast, a my jsme
náročnou organizaci zvládli
bez větších zádrhelů. Jsem
ráda, že se ve spolupráci
s Rozvojovým fondem Pardubice podařilo otevřít naši
prodejnu Pardubanda, kde
získali pracovní příležitosti lidé s postižením a nabízíme
zde zejména regionální potraviny. Velký zájem o sortiment nás těší, věřím, že
tržby budou stoupat. Vylepšili jsme prostředí samotného Kosatce – zrekonstruovali jsme zahradu, která je

nabídky. Naše Integrační
centrum sociálních aktivit ve
Sladkovského ulici, které je
nejen v Pardubicích známé
pod jménem Kosatec, je využíváno, nabízí pestrou paletu činností a už si získalo svoje místo v povědomí
široké veřejnosti. Můžeme
se spolehnout na přízeň
našich sponzorů a podporovatelů, nezakrývám, že
i na jejich otevřenou ruku.
S trochou humoru a nadhledu řečeno – vždyť o peníze
jde v dnešní době až v první
řadě. Za všechno jim patří
naše velké poděkování, protože bez nich bychom nemohli zrealizovat spoustu věcí.

n

Hlavní partneři:

k dispozici nejen našim klientům, ale
využívají ji obyvatelé města, zejména maminky s malými dětmi. Velice vydařený
byl i druhý ročník výstavy Kreativ, který jsme opět pořádali ve spolupráci
s ČSOB Pojišťovnou Pardubice. O řadě
dalších povedených akcích podrobně informujeme na našich webových stránkách.
n Česká abilympijská asociace se výrazně zviditelnila i při cyklistické štafetě
napříč Českem a Slovenskem.
Jsem hrdá na všechny, kteří tenhle náročný
závod absolvovali. Ujet nonstop 2222 kilometrů je obdivuhodné. Náš osmičlenný
tým s podporou Nadace Agrofertu to dokázal za téměř 95 hodin. Všichni mají můj
neskonalý obdiv.

(Pokračování na str. 2)
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„Přípravy reformy psychiatrické péče stagnují a jednostranná kampaň
v médiích situaci jen zhoršila“, říká Tomáš Tylich, předseda sdružení KOLUMBUS
Co nejvíc vadí a co nejvíc chybí
uživatelům psychiatrické péče?
V současnosti nám nejvíc vadí stigmatizační kampaň některých médií po říjnové
žďárské tragédii. Byla tak masivní, že někteří duševně nemocní lidé měli obavy z „honu
na čarodějnice“, u jiných se zhoršil zdravotní stav. Jednostranná mediální masáž zasáhla i jejich rodiny. FOKUS Praha (organizace odborníků v oblasti psychiatrické
péče) proto podal stížnost na způsob informování o zmíněné události v České
televizi. Stížnost připravuje i naše sdružení
KOLUMBUS, jehož členy jsou uživatelé
psychiatrické péče.
Co duševně nemocným lidem velmi chybí? Komunitní péče, vhodné bydlení, smysluplná práce, potřebná kvalita života a také
odstranění cejchu společenské nebezpečnosti. Mnohdy tito lidé nedosáhnou na příspěvky na péči a průkazy ZTP/P, v seniorském věku je nechtějí přijmout domovy
důchodců ani domovy zvláštní péče s celodenní službou.

l

Na nutnosti provést reformu psychiatrické péče se shodují odborníci
i politici. Evropská komise už souhlasila
s dotacemi. Stát však reformu odkládá.
Proč?
Hlavně z finančních důvodů, reforma bude
stát miliardy a potrvá několik let. Ale jsou
i jiné problémy a existují tlaky pro i proti. My
uživatelé chceme hrát v přípravách a realizaci reformy důstojnou roli. Vždyť jde především o nás.
Původní vize šesti miliard korun z evropských fondů pro českou psychiatrii se rozplynula. Evropská komise reformu nejprve
odmítala zařadit mezi podporované strategie, ale podle českých ministerstev už svůj
postoj přehodnotila. I tak bude psychiatrie
nejspíš moci čerpat během pěti let maximálně 4,5 miliardy korun – podle psychiatra
Martina Hollého by i taková částka byla
úspěchem.
Přípravy reformy už dlouho stagnují.
Představitelé organizací i jednotlivci sdruže-

l

Podporujme cesty k samostatnosti,
nikoli zdi a ploty!
Na podzim vnikla šestadvacetiletá schizofrenička do jedné
školy ve Žďáru nad Sázavou, ubodala tam studennáš komentář střední
ta a zranila další tři lidi. Tragická událost měla pochopitelně velkou odezvu v médiích. V mnoha novinových článcích však převládal pomýlený náhled na preventivní opatření, která by riziko opětovné
tragédie snížila.
Jak by se společnost mohla chránit před duševně nemocnými lidmi, to byl hlavní motiv
nejednoho komentáře či glosy. Pro laika není od takto pojatého zamyšlení daleko k pocitu, že je žádoucí mít se na pozoru i před ostatními trvale chorými a zdravotně postiženými
osobami.
Žádoucí to samozřejmě není. Vyspělý demokratický stát musí být vstřícný ke všem
skupinám obyvatel, samozřejmě s výjimkou pachatelů trestných činů a přečinů. A pokud
jde o psychicky nemocné jedince, klíčové téma zní jinak: Jak by jim společnost měla
pomáhat, aby žili co nejsamostatněji a přitom neohrožovali okolí.
Nepodezřívám významné deníky, že chtějí čtenáře nabádat k ostražitosti vůči těm, kdo
nevidí, neslyší nebo třeba sedí na vozíku. Ale zaráží mě samozřejmost, s níž novináři
vidí řešení v důkladněji hlídaných školách, přísnější legislativě, intenzivnějším dozoru nad
duševně chorým člověkem… Prostě všude možně, jenom ne v lepší psychiatrické péči,
než je ta dosavadní. Nutnost reformy přitom prosazují mnozí psychiatři, souhlasí s ní vláda a zásadní změnu podporují i zdravotní pojišťovny.
Jako za Franze Josefa. Tak charakterizují odborníci českou praxi umísťování lidí s psychiatrickou diagnózou do velkokapacitních léčeben. Ani ambulantní péče není kvalitativně
na potřebné úrovni a neodpovídá nárůstu úzkostných stavů, depresí a poruch způsobených stresem ve společnosti. Chystaná reforma to má změnit: v naší zemi vznikne během
několika let stovka regionálních center duševního zdraví, jejichž úkolem bude starat se
o nemocné lidi tak, aby nemuseli být hospitalizováni a mohli žít tam, kde jsou zvyklí.
Je dobře, že v oblasti psychiatrické péče Česko postaví mosty vstřícnosti a pokusí se
zbourat či aspoň snížit zdi obřích léčeben. Důležité však je i to, aby novináři a politici
unáhleně nepožadovali pro duševně nemocné lidi nové zídky a ploty. Reforma se totiž
neobejde bez podpory veřejnosti, na kterou mívají jejich názory velký vliv. Miloš Pelikán
ní v Platformě pro transformaci systému
péče o lidi s duševním onemocněním v ČR
proto odeslali 15. září předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi otevřený dopis, ve kterém
vyjádřili nesouhlas se současným vývojem
a požadovali vypracování Národního plánu
péče o osoby s duševním onemocněním.
Hlavním subjektem v této oblasti je poslední dva roky ministerstvo zdravotnictví.
Vydalo 80stránkový dokument pod názvem Strategie reformy psychiatrické péče, který lze dohledat na stránkách www.

reformapsychiatrie.cz. Evropská komise pak
25. srpna 2014 schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020
Česká republika, která je základním dokumentem umožňujícím naší republice čerpat
prostředky ze strukturálních fondů.
V oblasti zdravotnictví se do Dohody podařilo zahrnout i „vytvoření prostředí pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče a přesun
jejího těžiště do komunity prostřednictvím
nově vzniklých kapacit pro poskytování komunitní a k dlouhodobé péči alternativní

péče; vzdělávání pracovníků a poskytovatelů psychiatrické péče, programů na podporu duševního zdraví a destigmatizačních
programů směřující k sociální inkluzi duševně nemocných a zvýšení jejich participace
na trhu práce“.
Potřebujeme v Česku samostatný zákon na ochranu osob s duševním onemocněním, který prosazuje Národní rada
osob se zdravotním postižením?
Není to jednoznačné. Nikdo zatím neřekl, co
by měl takový zákon obsahovat. V různých
zemích Evropy existují různé zákony, které
se však zaměřují spíš na ochranu společnosti před duševně nemocnými lidmi než
naopak. Je pravdou, že Národní rada takový
právní předpis podporuje, ale je zapotřebí
vytvářet tlak zdola a lobbovat za lidi s duševním onemocněním.

l

Vozíčkáři, zrakově postižení lidé nebo třeba diabetici „svůj“ zákon nepožadují…
Je tady zásadní rozdíl v bariérách. Co je
bariérou pro zmíněné skupiny osob, pro nás
překážkou není. My naopak máme svoje
bariéry: patří k nim pasivita, neprůbojnost,
jednání na úřadech, různé fobie atd. Další důležitou věcí je rozdílné vnímání tělesného či smyslového postižení a duševní
nemoci: všeobecně je ve společnosti lépe
přijímáno somatické postižení než duševní
onemocnění. Veřejnost je vstřícnější k postižení, které výrazněji neomezuje svéprávnost jedince.
Ve vyspělých evropských zemích lidé s duševním onemocněním svůj zákon mají. Jde
například o Anglii, Francii, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko, Itálii, Švédsko, Finsko a Norsko. Ale třeba ve Francii
lidé s tímto postižením tento právní předpis
kritizují a požadují jeho zrušení. Každopádně rozhodující je, co si o zákonu myslí sami lidé s duševním onemocněním, nikoliv
veřejnost a zákonodárci, kteří většinou této
problematice nerozumějí.
(pel)

l

Výstava Kreativ v ČSOB Pojišťovně zaujala i potěšila
tzv. enkaustiky, nebo u stánku
dráteníka, což ostatně potvrzuje
i snímek.
2. ročník výstavy Kreativ svůj
účel splnil. Jeho už tak bohatý
program oživila výstava prací dětí ZUŠ v Polabinách a waldorfské školy v Gorkého ulici i nabídka kavárny Tvoje dílna.
„Bylo tu osmadvacet vystavo-

Velkému zájmu veřejnosti se těšil
2. ročník pardubické výstavy Kreativ, který nabídl celou řadu velice
zajímavých výrobků nejen k podívání, ale i ke koupi. Mnozí zájemci využili možnosti a řadu kreativních metod i samotnou výrobu
předmětů si vyzkoušeli.
Pořádající Česká abilympijská
asociace opět využila vhodných
prostor přízemí a I. patra budovy ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí.
U jednotlivých stánků a stanovišť bylo hodně rušno. Tlačenice
byla třeba u malování voskem,

Od léta roku 2000, kdy vyšel Abilympijský zpravodaj poprvé, dostáváte, vážení a milí čtenáři, toto periodikum zaměřené na život
osob se zdravotním postižením stále zdarma.

Všichni musíme být odborníky, ...
(Dokončení ze str. 1)
n Každá mince má však vedle
příznivé lícové strany i tu rubovou…
V průběhu roku jsme se nevyhnuli řadě úsporných opatření. Bohužel se přímo dotkla některých
našich pracovníků, které jsme
museli propustit a snížit stavy. To
mělo samozřejmě i širší dopad.
Stávajícím zaměstnancům přibyla
práce, mnozí byli hodně unaveni
a některé věci nešly tak, jak jsem
si představovala. Věřím, že těžký rok máme za sebou a bude
líp. Nic to však nemění na konstatování, že každý na svém
úseku musí být nejen kvalitním
odborníkem a zapáleným pracovníkem, ale hlavně dobrým hospodářem.

vatelů, své výrobky prezentovalo
pět chráněných dílen a na patnácti místech bylo možné se zapojit do tvořivých dílen.
Zájem splnil naše očekávání –
v průběhu celého dne se na výstavu přišlo podívat téměř 2000
lidí,“ shrnula za organizátory Jana Jirásková.
(fr)

n Pro vás samotnou byl rok
2014 úspěšný i tím, že jste
uspěla v komunálních volbách.
Na kandidátce Hnutí ANO 2011
jste se dostala do zastupitelstva města Pardubice. Co to
bude znamenat pro CAA?
Jestli máte na mysli nějaké výhody, tak to asi ne. V této souvislosti
však ráda konstatuju, že spolupráce s magistrátem je v posledních letech na velmi dobré úrovni
a budu jenom ráda, když tento
trend bude pokračovat i dál.
n Jaký bude rok 2015, na co se
nejvíc těšíte?
První, co mě v souvislosti s těšením napadá, je jaro, ale to je
ještě hodně daleko…, ale teď
vážně. Rok to nebude vůbec jednoduchý, ale věřím, že se nám

bude dařit. Úplně nejstručnější vyjádření zní: hlavně bychom ho
chtěli kvalitně přežít. Doufám, že
se objeví výzvy z Evropských
fondů, které budeme moci využít.
Rádi bychom stabilizovali a ještě dál rozvinuli stávající aktivity,
připravené máme některé další.
Spoléhám na kreativitu a nadšení
našich lidí a pomoc všech, kteří
jsou našimi podporovateli. Jim bychom rádi přízeň, které si nesmírně vážíme, vrátili v tom, že všechny naše aktivity bude široká
veřejnost přijímat s uznáním a řady z nich se zúčastní. Naší společnou snahou je, aby Česká abilympijská asociace byla značkou
kvality a spolehlivosti.
Děkuji za rozhovor.
Jaromír Fridrich

Mediální partneři:

Zadarmo ale samozřejmě není ani zpracování, ani distribuce,
náklady přitom průběžně narůstají. Obliba Zpravodaje je pro Českou abilympijskou asociaci závazkem vydávat ho i nadále, protože informací závažného i oddechovějšího charakteru není nikdy
dost…
Proto uvítáme každou korunu, kterou se rozhodnete podpořit vydávání Abilympijského zpravodaje. Uvedete-li do zprávy pro příjemce
jméno a adresu, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí daru.
Za všechny příspěvky předem děkujeme.
Možné způsoby podpory:
Poštovní poukázka A
2 Adresa majitele účtu: Česká abilympijská asociace, o.s.,
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
2 Ve prospěch účtu (číslo účtu)/kód banky:
272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511
Bezhotovostní převod na účet
2 Číslo účtu/kód banky: 272070133/0300 nebo 339338/5500
2 Variabilní symbol: 511

(r)

Inspirativní konference o současnosti i výhledech péče o osobu blízkou
Na konferenci o podpoře pečujících osob,
která se uskutečnila v aule Univerzity
Pardubice, se diskutovalo o různých formách a možnostech pomoci. Své názory
prezentovali nejen odborníci z řad akademických pracovníků, studenti, zástupci
veřejné správy, neziskových organizací
a poskytovatelé sociálních služeb. Se svými zkušenostmi 280 přítomných seznámili
i ti, kteří sami o někoho blízkého pečují nebo ti, o které někdo pečuje.
Václav Krása, předseda Národní rady osob
se zdravotním postižením, na konferenci řekl:
„Péče o osobu blízkou znamená nikdy nekončící činnost, mnohdy i určitou osamělost. I přesto je péče v rodinách nejčastější formou sociální péče. Tato forma péče má ve společnosti
vysokou prestiž, která ale není patřičně zohledněna v podpoře pečujících osob.“ V souvislosti s tím představil opatření, díky nimž by se měl
ulehčit jejich život: např. zajištění nezbytného
času na odpočinek, změnu posuzování míry

Studentka Univerzity Pardubice Romana Fricová
hovořila o tom, jak za pomoci dvou osobních
asistentek zvládá vysokoškolské studium. Muž
na snímku je její manžel, který je také pečující
osobou.
Snímek: archiv Univerzity Pardubice

Světové hry poprvé za oceánem
Vrcholnou akcí pro sportovce s mentálním postižením jsou Světové hry, které se konají pod
patronací Mezinárodní organizace sportovců
s intelektovým znevýhodněním (INAS). Jejich
premiérový ročník se uskutečnil v roce 2004 ve
švédském městě Bollnäs a hned druhý ročník o pět let později v Liberci přinesl naší výpravě největší počet medailí – celkem dvacet. Pak
se o světové medaile bojovalo v roce 2011 v italských městech Janov
a Loano.
Počtvrté se nejlepší mentálně postižení sportovci sejdou od 20.
do 27. září 2015 ve více než dvoumilionovém ekvádorském přístavu
Guayaquil. Organizátoři předpokládají účast tisícovky sportovců, kteří
budou bojovat o medaile v atletice, basketbalu, cyklistice, futsalu, plavání, stolním tenisu, tenisu a ve veslování. Všem půjde zároveň i o nominaci na letní paralympiádu v brazilském Rio de Janeiru v roce 2016.
Pavel Tilinger, místopředseda pro zahraniční styk Českého svazu mentálně postižených sportovců nepovažuje výběr Ekvadoru za ideální: „Ze
všech kontinentů má INAS nejširší členskou základnu v Evropě, takže Světové hry daleko od ní podle mě nejsou zrovna nejšťastnější volbou. Nicméně jsem přesvědčený, že celkově všechno dobře dopadne,
protože tamější lidé jsou organizačně velmi zdatní.“
Ekvádor v závěrečném hlasování těsně porazil sousední Kolumbii a také Chorvatsko, které mnozí považovali za jasného favorita.
(mk)

V roce 2011 reprezentoval naši republiku jako jediný cyklista Dalibor
Havelka, který obsadil stříbrnou příčku v časovce.
Snímek: Vladimír Slavík

závislosti, změnu sociálního zajištění pečujících
osob nebo odbornou psychologickou pomoc.
Jiří Schlanger z ministerstva práce a sociálních věcí představil převážně analytický projekt
Podpora neformálních pečovatelů. Jeho cílem
je zpracování souhrnné analýzy a studie, jejichž
závěry mohou posloužit jako podklad k návrhům na systémové úpravy v přístupu k pečujícím osobám a k přípravě podkladů pro legislativní změny. Vedení resortu výstupy použije pro
zdůvodňování potřebnosti zabývat se systematicky touto skupinou osob.
Radku Svatošovou, koordinátorku Národní rady pro Pardubický kraj, potěšil značný zájem:
„Konference se stala inspirací pro podobná
setkání. Její závěry s pomocí studentů zpracujeme a využijeme pro zlepšení práce v této
důležité oblasti.“
Mezi účastníky, kteří kromě Pardubického kraje přijeli i z Královéhradeckého, Středočeského,
Prahy a Brna, byly i místopředsedkyně Senátu
Miluše Horská a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková.
(mk)

Dvakrát bronzová příčka
v nejoblíbenější disciplíně

Jedinou zahraniční účastnicí na třídenní 12. celoslovenské abilympiádě
v Bratislavě se soutěžním dnem v sobotu 11. října byla neslyšící Jana
Studená z obce Kožušany-Tážaly nedaleko Olomouce. Do slovenské
metropole přijela sama, nepotřebovala ani tlumočení znakové řeči ani
dorozumívání se prostřednictvím psaní textu.
Prezentovala se ve vyšívání – v disciplíně, v níž si nejvíce věří. Protože
Slovenská abilympijská asociácia, organizátor akce, vyhlásil jako samostatné soutěže vyšívání plným stehem a vyšívání křížkovým stehem, nastoupila oproti naší abilympiádě dvakrát (na snímku vytváří
stanovenou výšivku křížkovým stehem). V obou případech obsadila
na základě přidělených bodů od trojice rozhodčích třetí místo.
Z 26 vypsaných disciplín musel organizátor nakonec pro nízký zájem
zrušit pouze kadeřnictví a výrobu dřevěného výrobku. V soutěžích
představilo svoje pracovní a volnočasové schopnosti a dovednosti
celkem 150 soutěžících.
Jana Studená zaznamenala ještě větší úspěch na květnové abilympiádě v Pardubicích: kromě vyšívání vyhrála také aranžování květin –
západní styl. Jako třetí disciplínu si zkusila malbu na sklo, kde se jí ale
nedařilo – skončila poslední, dvanáctá.
(mk)
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Visegrádská
čtyřka jednala
o přístupnosti
veřejné dopravy
V Integračním centru sociálních
aktivit v Pardubicích, sídle České
abilympijské asociace, se uskutečnila mezinárodní konference
Přístupnost veřejné dopravy pro
osoby s omezenou mobilitou v zemích tzv. Visegrádské čtyřky, tj.
u nás, v Polsku, na Slovensku
a v Maďarsku. Na setkání diskutovali s odborníky ze jmenovaných
zemí vozíčkáři, nevidomí a neslyšící i další zájemci o tuto problematiku, kteří se podělili o kladné
i záporné zkušenosti.
Průběh konference nám přiblížil Jaroslav Matuška z pořádající
Dopravní fakulty Jana Pernera
Univerzity Pardubice:
Jednotlivá vystoupení potvrdila,
že v každé zemi „Visegrádu“ trápí osoby se zdravotním postižením při cestování, ale také jako
pěší účastníky provozu na komunikacích jiné problémy. Přesto se
našly i společné bariéry, které by
bylo vhodné odstraňovat společným postupem – např. užívání
parkovacích stání, vydávání parkovacích průkazů nebo zpřístupňování atraktivních turistických
cílů i pro osoby pohybově, zrakově nebo sluchově postižené.
Problémy vznikají i při modernizaci železničních stanic a přestupních míst, neboť ne všechny
provedené úpravy jsou ku prospěchu všem cestujícím.
Společná a jednotná řešení napříč státy a regiony se hledají
těžko, nicméně díky výměně informací a sdílením zkušeností,
jako v případě této konference,
můžeme docílit pokroku alespoň
v některých oblastech. O to se
snaží i projekt „Práva osob
s omezenou mobilitou v zemích
Visegrádské čtyřky“, jehož koordinátorem je naše fakulta.
Ve spolupráci s kolegy z univerzit v Žilině, Varšavě a Budapešti
probíhá online průzkum mezi uživateli dopravy ve zmíněných čtyřech zemích. Na základě jeho
výsledků budou formulovány návrhy dalšího společného postupu
a doporučení, která by zlepšila
přístupnost dopravy v daných zemích. Zájemci se do průzkumu
mohou zapojit na www.visegrad-handicap.euweb.cz
(mk)

Cesta do pravěku v pardubickém muzeu
i pro zrakově postižené lidi
Východočeské muzeum v Pardubicích bude mít jako prvé v republice stálou archeologickou výstavu s hmatovou stezkou
pro zrakově postižené návštěvníky. Připravovaná expozice je zaměřena na období
pravěkého a raně středověkého osídlení
regionu. Nevidomým či slabozrakým lidem
poslouží speciální hmatový katalog, který
byl v listopadu pokřtěn v pardubickém centru Kosatec. Autory publikace jsou studenti
pardubické a Karlovy univerzity.
„V posledních desetiletích se muzea snaží
vytvářet poučné, zábavné a interaktivní
výstavy, aby zvýšila povědomí lidí o historii
nás všech. Bezbariérový přístup se stává
takřka samozřejmostí, ovšem zrakově postižené osoby si na své v mnoha muzeích
zatím nepřijdou,“ říká David Richter z Univerzity Pardubice. „Vnímat archeologii dalším smyslem, hmatem, je aktuální trend, jak
náš obor zatraktivnit běžným návštěvníkům.
Proč tedy nespojit tyto dvě věci dohromady? Umožníme dospělým i dětem osahat

si některé pravěké a středověké předměty
běžného života a zároveň tuto část expozice přizpůsobíme pro lidi se zrakovým
postižením,“ dodává Dominika Schmidtová,
studentka pardubické a Karlovy univerzity.
Speciální katalog s názvem Hmatem do
pravěku obsahuje text ve zvětšeném černotisku pro slabozraké návštěvníky a přepis do Braillova písma. Jsou v něm i reliéfní plastové obrázky. Na slavnostním křtu
obdržela jeden výtisk Daniela Morávková,
vedoucí střediska TyfloServis Pardubice,
ostatních devět si převzal zástupce Východočeského muzea.

K osahání bude i model
neolitického domu

Záměr vytvořit stálou hmatovou stezku je
finančně podporován programem Think Big
Nadace O2, který pomáhá realizovat nápady aktivních mladých lidí. „Hmatové exponáty se v minulosti objevily třeba v pražském
Národním muzeu, jsou v Národní galerii,

inspirovali jsme se i v zahraničí. Například
v Paříži v Louvru je hmatová expozice pojatá jako ucelená část jednoho oddělení.
Několik exponátů k osahání jsme našli taky v berlínském muzeu: tam jsou ovšem
vybrány jen nejatraktivnější archeologické
předměty, třeba busta egyptské královny
Nefertiti,“ podotýkají studenti.
Na dlouhodobém projektu pracují vysokoškoláci více než rok a půl. Za dílčí úspěchy lze považovat získání financí od Nadace O2, vstřícné stanovisko muzea a vydání
katalogu. Bezbariérová výstava s hmatovou stezkou bude v pardubickém zámku,
kde Východočeské muzeum sídlí, otevřena
v roce 2015.
„Připravujeme asi deset keramických a několik kovových a kamenných replik. Součástí stezky však budou i další atrakce, třeba
model neolitického domu. Na stolcích budou kontrastní obrázky a text v Braillově
písmu a černotisku, návštěvník si bude moci poslechnout audio nahrávky,“ vysvětluje

Johana Tlustá, jedna z autorek projektu.
Zrakově postižený člověk se s ostatními
návštěvníky vydá na cestu proti proudu času, od raného středověku až do dávného
pravěku. Nebude o nic ochuzen, stezka
Hmatem do pravěku ho zavede do všech
místností a ke všem tematickým blokům
(odívání, stravování, pohřbívání, sídlení) nové výstavy. Katalog mu poskytne základní
informace o archeologii a také o pravěkých
výrobních surovinách a materiálech: jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na keramiku,
kámen, kovy a organické látky.
Vznikající archeologickou výstavu lze už
nyní považovat za výbornou inspiraci pro
ostatní muzea. Hmatové repliky nalezených
předmětů a stezka totiž přilákají zrakově
postižené lidi a zároveň jistě potěší i běžné
návštěvníky, zvlášť děti. Chytrý nápad studentů spojit ve výstavnictví atraktivitu s odstraněním zbytečných bariér si zaslouží pochvalu.
(pel)
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Termín pro tuto křížovku: úterý 10. února 2015.
Vyluštění z čísla 5: 1. NEVIDOMÝ, 2. OZDRAVNÉ –
viz kompletně vyluštěný obrazec.
Cenu získávají:
1. Monika Čuříková, Pardubice,
2. Věra Nováková, Ostrava,
3. Jaroslava Forštová, Pardubice,
4. Dagmar Mastníková, Praha,
5. Monika Ryvolová, Pardubice.
Rekord z minulého čísla zůstal zachován: vyluštění poslalo 60 křížovkářů, jenom jedno bylo špatné: znění sice
správně, ale přehozená čísla tajenek.
(mk)

G
H
I
Tato křížovka se v čase vrací do
roku 2000, roku „narození“ Abilympijského zpravodaje. V prvním
ročníku začal mj. také vycházet
seriál o osobách se zdravotním
postižením, které se i přesto zabývaly mnohdy zajímavými aktivitami. Jako první představil Jaroslava Schöna (na snímku se
zmíněným obrazem), důchodce
z Kroměříže s těžkým zrakovým
handicapem, jehož oblíbenou zálibou bylo … malování. Článek pojednával především o jeho rozhodnutí namalovat ve skutečné velikosti
kopii rozměrného Tizianova obrazu „Apollo trestá Marsya“ (na šířku
i na výšku má zhruba dva metry), který je jako jeden z nejcennějších obrazů u nás chloubou kroměřížského arcibiskupského zámku.
A stejnému tématu je věnována i tato křížovka.
Aktivní několikanásobný úspěšný účastník národní abilympiády věnoval práci na obraze každodenně … (1. tajenka). Plátno maloval doma, tam ale vzhledem ke své velikosti nemohlo zůstat. A tak ho po
dokončení nakonec umístil do své malé soukromé … (2. tajenka)
v centru Kroměříže. V současnosti je obraz v majetku mladšího syna.
Autor originálu, benátský mistr Tiziano Vecelli (mezi 1488 a 1490–
1576), obraz maloval těsně před svou smrtí. Používal nejen velké
štětce připomínající koště, ale také špachtle a dokonce i vlastní …
(3. tajenka).
Vodorovně: A. Čidlo zraku; jednostopý dopravní prostředek; tlach. –
B. Přístav; domácké ženské jméno; dravý pták. – C. Indická tanečnice;
potom; kaz – D. Okrasný kapr; provádět tavbu; kozel (nářečně). –
E. Iniciály herečky Stašové; 2. tajenka; obyvatel pralesa. – F. Rýnský
člun; potápěčský zvon; patro ve stodole. – G. Nehodná; rumunská řeka; v esperantu „šest“. – H. Platidlo v zemích EU; pulz; textilní látka. –
I. 1. tajenka.
Svisle: 1. Kontrast; typograf. – 2. Kruh; střelba na pozdrav. – 3. Lihové
rozmnožovací zařízení; karetní barva. – 4. Velká množství; ohleduplnost; komoň. – 5. Pláštěnka; antická hra v kostky; ukazovací zájmeno. – 6. Včelí příbytek; ptáci; poloha na zádech. – 7. Tím způsobem;
součást voňavek; předložka. – 8. Hrob; jméno zpěvačky Turner; SPZ
okresu Kladno. – 9. Dějiště bitvy u Slavkova; lichokopytníci. – 10. Toliko; koncertní budova. – 11. Citoslovce klapnutí; 3. tajenka.
Pomůcka: aves, Prace, ses, Talna.
(mk)
- Pro vylosované luštitele soutěžních křížovek jsou připraveny zajímavé ceny, které věnoval jeden z partnerů České abilympijské
asociace, firma Annabis Olomouc podnikající v oblasti výroby
a prodeje i výzkumu a vývoje konopných produktů a doplňků stravy.
- Pro zařazení do slosování stačí do termínu uvedeného u příslušné křížovky zaslat na některý otištěný kontakt pouze správné
znění tajenky/tajenek (ve druhém případě vč. jejich čísla – např.
1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE).
- Protože ceny doručuje pošta, musí k vyluštění každý ještě připsat korespondenční adresu. Jiný způsob (např. osobní převzetí) je
nutno předem domluvit na telefonu 466 052 050.
- V následujícím vydání se luštitelé dozvědí jména výherců minulé křížovky i znění tajenky/tajenek, snahou je vždy také zařadit
obrazec dotčené křížovky s kompletním vyluštěním.
- Od května loňského roku lze k luštění používat také facebook.
- Každý by si měl před odesláním vyluštěného znění i několikrát
bedlivě zkontrolovat jeho správnost. Stejná důslednost se doporučuje i při kontrole více tajenek, zda jsou označeny správným
číslem. (Toto lze jednoduše provést doplněním tajenkových výrazů
do příslušných míst v úvodním textu.)
- Mnozí křížovkáři s luštěním skončí teprve tehdy, až se jim podaří
kompletně odstranit chybějící/neúplné výrazy. Pro pomoc většinou
sahají po různých encyklopediích, slovnících, atlasech i jiných zdrojích informací, někdy zkoušejí hledat také na internetu.
Ale je značně výhodnější pomocník – speciální program Velký křížovkářský slovník (VKS). Jeho první verze pochází z roku 2001,
databáze nejnovější verze 4.0 obsahuje zhruba 590.000 hesel.
VKS lze objednat na adrese ALIS spol. s r.o., Mariánská 538,
470 01 Česká Lípa, na e-mailu alis@alis.cz nebo prostřednictvím
formuláře na www.nvks.cz. Na uvedeném webu, jehož obsah se
průběžně doplňuje a rozšiřuje, jsou samozřejmě také podrobné informace o tomto jedinečném pomocníkovi.
Kontakty:
 e-mail: filip.novotny@caacz.cz; do předmětu heslo KŘÍŽOVKA,
 klasická pošta: Česká abilympijská asociace, o.s., Filip Novotný,
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice; na obálku heslo KŘÍŽOVKA.
(mk)

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. je jedním
z předních dodavatelů energií v České republice.
Její rozhodující činností je výroba, dodávka a prodej
elektrické energie a tepla.
Soustavu zásobování teplem elektrárny Opatovice
tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a teplo z ní
odebírá na 60 tisíc domácností v regionu
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále několik
stovek odběratelských subjektů
z kategorie průmyslových objektů, správních,
obchodních, sportovních, zdravotnických
a kulturních zařízení.
V rámci svého firemního dárcovství se společnost
ve výše uvedeném regionu zaměřuje na podporu
charitativních a sociálních projektů, zdravotnictví,
kultury a na podporu školství, dětí a mládeže.
Více na
www.eop.cz.

Ing. Martin Tomášek,
Lázně Bohdaneč

Hostinec U Kosteleckých

ACTIWO Pardubice

ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.

Specialisté na eshop
www.webovy-servis.cz
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Zážitkový les na historickém
pomezí Čech a Moravy
CHestav CZ

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným

mr system

Necelý rok trvalo, než na
pomyslné mapce krajů s vozíčkářskými turistickými trasami Klubu českých turistů
(KČT) přibyl další, Pardubický. Devátou speciální stezku
z projektu „Turistika pro
všechny“ slavnostně otevřeli
v sobotu 13. září v lesním
areálu Brand u rybníka Rosnička na severozápadním
okraji města Svitavy. Protože oblast Svitavska patří
fakticky na Moravu a uvedeným lesním komplexem prochází historická hranice mezi Čechami a Moravou,
dostanou se výletníci na této cestě značené na otištěné mapce i ve skutečnosti
červenou ikonou vozíčkáře
do obou částí naší země.
Středně těžká okružní bezbariérová trasa je určená
hlavně pro elektrické vozíky,
zvládnout by ji měli také sportovně založení vozíčkáři na
mechanickém vozíku, vhodná
je určitě také pro handbikery, ostatním se doporučuje
z důvodu několika obtížnějších míst doprovod. Vzhledem k tomu, že prakticky
celá vede po značené cyklotrase, je potřeba věnovat
při pohybu zvýšenou pozornost projíždějícím cyklistům.
Povrch stezky je po celé délce zpevněný, luční cesty
bylo nutno upravit pro bezpečný pohyb vozíčkářů nebo
osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stezka začíná u jmenovaného rybníka, nejdelší okruh
s převýšením 50 metrů je dlouhý 12 kilometrů, absolvovat
lze i dva kratší okruhy o délce 2,6 nebo 7 kilometrů. Na
dlouhé trase jsou na pěti místech lavičky a tři informační panely s mapou a popisem turistických zajímavostí
a místních přírodních krás; čtvrtá je nedaleko cesty na
kraji obce Kukle (na mapce vlevo nad zelenou značkou).
K občerstvení lze využít dvě zařízení u rybníka – letní
restauraci Plechárna, kde je také možnost zaparkovat auto, a rybářskou chatu Rosnička na opačném břehu.
Les Brand se od roku 2011 ve dvou etapách velmi změnil: stal se z něho živý interaktivní prostor, kde se prostřednictvím různých sportovních, rekondičních i naučných
aktivit zabaví malí i velcí. V první části projektu vznikla
nejen značená cyklotrasa, u rybníku Rosnička byla zřízena
venkovní posilovna, kam dospělé vč. seniorů i starší děti
lákají zařízení připomínající vybavení profesionálních posiloven. Stejně hojně navštěvovaná je také 1,8 kilometru
dlouhá fitness stezka s deseti stanovišti vybavenými
jednoduchými dřevěnými prvky pro zábavné rodinné cvičení
i pro podporu dovednosti v přeskocích, chůzi po kladině
apod. Další akcí bylo prodloužení původní naučné stezky
„K pramenům řeky Svitavy“ z roku 1984. Nyní je na její
trase celkem 15 informačních tabulí, výletníci mohou mj.
přejít po zajímavě řešených lávkách zatopený písník,
zdejší významný krajinný prvek. Vozíčkářská trasa, součást
druhé etapy, zčásti prochází oběma stezkami. Více informací o revitalizaci lesního areálu přináší webová adresa
www.ic.svitavy.cz/cs/m-324-brand-lesni-rekreacni-areal.
Druhou bezbariérovou trasu v roce 2013 a desátou
v pořadí vyznačil KČT v Kunratickém lese v Praze. Představíme ji v některém z následujících čísel.
(mk)

Velkou místní raritu představuje rekonstruovaný Památník včelích matek, další akce v rámci druhé revitalizační etapy (na mapce na modré
značce pod rozcestím U památníku). Unikátní dřevěný pavilon s úly
připomíná včelařskou tradici regionu,
kdy na počátku 20. století v těchto
místech provozovali němečtí včelaři oplozovací stanici včelích matek.
Oprava vrátila ztracenou „krásu“ také pískovcovému kameni památníku i zchátralé studni, která má znovu
funkční rumpál. Úpravou prošla také
původní louka.
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Když se čas zastaví...

Atraktivní cena Nadace Vodafone Rafael:

Každý den se setkáváme s rodinami, které se rozhodly pečovat o svého blízkého.

300 tisíc korun pro neziskovku

Každý den se setkáváme s lidskými osudy.
Každý den si uvědomujeme, jak důležitá je rodinná
sounáležitost. Začíná už výchovou dětí, modelem chování rodičů k jejich rodičům. Předáváním maličkostí v podobě rad či pohlazení, pochopením pro přání a potřeby
těch nejbližších.
Realita běžného života je mnohde ale úplně jiná. Vymlouváme se na uspěchanost doby, na nedostatek
času, pracovní vytíženost a mnoho dalších „pádných“
argumentů.
Vztahy v rodinách bychom však měli hýčkat jako rodinné stříbro. Společně se naučit smát i plakat, pracovat i lenošit, vyprávět si rodinné příběhy nebo v poklidu mlčet. Přijde totiž chvíle, kdy se sami sebe
začneme ptát: „Kdo u mě jednou bude stát, až se mé
síly začnou vytrácet? Kdo mi jednou podá šálek s čajem
se slovy „Mám tě rád“? Kdo jednou řekne, že mu
budu chybět?
Zkuste to aspoň trochu napravit. Začněme rodinnými
příběhy.

Nadace Vodafone ve spolupráci s BMI sdružením vyhlásila v prosinci novou cenu Rafael, spojenou s finanční odměnou 300 tisíc korun. „Každoročně se o ni budou moci
ucházet neziskové organizace, které příkladně využívají
informační a komunikační technologie ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením,“ sdělil na tiskové
konferenci k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením ředitel nadace Ondřej Zapletal. „Věříme, že technologie a internet mohou významně pomáhat v integraci
lidem s hendikepem, a to ve větší míře než tradiční asistenční služby.“
Uzávěrka přihlášek do soutěže o cenu Rafael je 17. února

Podrobné informace o ceně Nadace Vodafone
Rafael, literární soutěži
Internet a můj handicap a konferenci INSPO lze najít
na stránkách www.inspo.cz. Na dotazy odpoví Jaroslav
Winter ze sdružení BMI, e-mail: winter@brezen.cz,
telefon: 777 807 727.

Nová literární soutěž
Hodiny s příběhem

Hodiny nás provázejí celým životem. Jejich tikot měří čas od
minuty narození v našem rodném listě až po minutu na tom
úmrtním. Nezáleží tolik na délce
života, ale na okamžicích, kdy se čas zastaví. Jsou to
chvíle, které se hluboce otisknou do našich srdcí, které
nám ukazují ty nejdůležitější věci. Některé jsou úsměvné, jiné bolestné a další nám mění život.
Podělte se s námi o duši vašich hodin, o nezapomenutelné příběhy vaší rodiny. Mohou to být kapesní hodinky
po dědečkovi, kuchyňské hodiny nebo ty na věži vašeho kostela. Pošlete nám jejich fotografii s příběhem…
Z nejpovedenějších textů vytvoříme knihu s fotografiemi a expozici pro putovní výstavu. Budou také průběžně zveřejňovány na facebooku. Tři dílka oceníme
hezkými dárky. Všechny soutěžní příspěvky mohou potěšit a inspirovat mnoho lidí, kteří ty nezapomenutelné
okamžiky hledají…
Texty, jejichž délka by neměla přesáhnout dvě strany formátu A4, lze posílat do 30. června 2015 na e-mail
hodiny@ruah-ops.cz nebo poštou na adresu RUAH o.p.s.,
Tyršova 2061, 256 01 Benešov. Na obálku napište „Hodiny
s příběhem“. V červenci vybere porota 30 nejzajímavějších příběhů. Hodiny k nim umělecky nafotí profesionální
fotograf. Snímky budou otištěny ve zmíněné knize a zařazeny do připravované výstavy.
(pel)

2015. Zvítězit může projekt, který přináší užitek většímu
počtu uživatelů (minimálně 500) nejméně po dobu půl roku. Cena by měla přispět k dalšímu rozšíření uživatelské
obce. Nadace Vodafone navíc deklaruje možnost podpořit
v budoucnu další vývoj řešení či zvýšení jeho společenského dopadu.

Tradiční konference s mnoha novinkami

Cena Rafael bude prvně udělena na konferenci Internet
a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční 28. března 2015 v pražském
Kongresovém centru. Na této akci budou rovněž vyhlášeny výsledky tradiční literární soutěže Internet a můj
handicap. Do ní mohou autoři s postižením už nyní posílat své příspěvky o tom, jak jim internet nebo telefon
pomáhají naplno žít. Soutěž má uzávěrku 22. února 2015.
Autoři tří nejlepších textů si „premiérově“ odnesou 7000,
5000 a 3000 korun, které věnuje firma ERA.
Další novinkou na zmíněné konferenci je ocenění ve výši
5 tisíc korun za nejlepší přednášku v každé z programových sekcí a za nejlepší exponát. Rozhodne o něm hlasování účastníků. Dvacítka vylosovaných hlasujících pak
dostane flash disk.
(pel)

Podmanivý příběh
o cestě z temnoty ke světlu
V prosinci měl v našich kinech premiéru
pozoruhodný francouzský film Příběh Marie. Vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození hluchá
a slepá: tento malý zázrak se odehrál
ve Francii na konci 19. století.
Marie Heurtinová není ani ve čtrnácti
letech schopná komunikovat se svým
okolím. Její otec ji navzdory doporučení
lékaře, který jej přesvědčoval, že je slabomyslná, odmítá umístit do ústavu pro
choromyslné. Dívky se nakonec ujmou
řádové sestry a zvlášť jedna z nich, Marguerite, dělá vše pro to, aby ji vyvedla
z hlubin jejího vnitřního vězení a našla
cestu, jak s ní komunikovat a naučit ji žít.
Marie se zpočátku jen brání, snaží se
uniknout a křičí jako divoké zvíře…
Navzdory počátečním nezdarům Marguerite uspěje. Díky své trpělivosti, radostné víře a ochranitelské lásce naučí Marii vlastní znakovou řeč založenou na dotycích rukou. Smyslově postižená
dívka nakonec zvládne i Braillovo písmo, začne psát na stroji, šít, plést, studuje zeměpis a stane se z ní půvabná mladá žena.
Emotivně velmi působivé drama se promítá hlavně v artových kinech a filmových klubech. Režisér Jean-Pierre
Améris o něm řekl: „Film, který jsem si představoval, je průzračný a lehce srozumitelný. Chtěl jsem natočit Mariiny ruce, jak se dotýkají zvířat, stromů a tváří, dojemné chvíle, ze kterých se rodí řeč, a příběh osvobození, znovuzrození.“
Mimochodem, výuková technika sestry Marguerite se používá dodnes.
(pel)

Z tvorby našich čtenářů
Moje GPS

Kvůli svému postižení jezdím na vozíku a taky mám dost
velké problémy s orientací. Pokaždé mě ale zachrání můj
starý mobil, který i bez modulu GPS mi vlastně jako GPSka
slouží.
„Mari,“ volám z něho manželovi, který sedí doma u počítače a pracuje. „Nevím, kde jsem, nevím kam dál. Asi jsem
zabloudila.“
Manžel otevře mapu v počítači a podle mého popisu vyhledá místo, kde se nacházím, a už mě naviguje, kterým
směrem se mám vydat, kterou ulicí jet, na které křižovatce
kam odbočit. Díky mě je hledání v internetových mapách
pro něj koníčkem a počítač velkým kamarádem. Takže moje bloudění je vlastně velice užitečné. Aspoň pro něho.
Naposledy po mě manžel pátral v areálu fakultní nemocnice. Hromada budov, výtahů a chodeb. Jeden z výtahů mi
zastavil, kde neměl, a já vystoupila na úplně neznámém
místě: na malém dvorku, na kterém nikdo nebyl. Než jsem
se stihla rozhlídnout, kde to vlastně jsem, dveře se zavřely
a výtah byl pryč.
Tlačítko na jeho přivolání tady bylo tak nešikovně umístěné, že jsem na něj nemohla dosáhnout. Teď přišla na řadu
opět moje stará dobrá „GPSka“. Zavolala jsem manželovi,
popsala mu celou situaci, a on se snažil na mapě areálu
nemocnice vypátrat moji polohu. Trpělivě jsem čekala. Mezi
tím jsem se chtěla s vozíkem otočit čelem k výtahu. To se
mi povedlo tak šikovně, že jsem z něj spadla na zem. No
hurá! Aspoň, že jsem měla mobil v ruce.
Vyťukala jsem nemocniční ústřednu a volala o pomoc.
Jak ale vysvětlit, kde jsem, když to sama netuším. „Haló,
můžete mi někdo pomoct? Ležím tady na zemi, ale nevím kde.“
„To je ale hloupý vtip!“ Ozvalo se na druhém konci.
„A neblokujte nám linku! Ta je tady pro vážnější případy!“

„Ale já vážný případ jsem,“ křičela jsem do už hluchého
telefonu. Zkusila jsem to ještě jednou. „Zavolám na vás policii!“ zařval někdo na opačném konci a položil. Na můj třetí pokus už ani nikdo sluchátko nezvedal.
Nezbývalo mi nic jiného než čekat a doufat, že manžel
moji polohu přece jen vypátrá. Pomohl mi vždy a pomůže
mi i teď, věřila jsem.
Už jsem se začala smiřovat s myšlenkou, že tady strávím
noc a možná i další den, kdy se nad mým tělem začnou
slétat supi a sbíhat divá zvěř a nakonec tu zůstanou ležet
jen mé kosti vybělené sluncem, když vtom se otevřely dveře výtahu.
„Tady jste!“ Přistoupil ke mně neznámý muž a začal mi
pomáhat na vozík.
„Co to tady provádíte?“ zeptal se.
„Ležím a opaluji se,“ usmála jsem se na svého zachránce.
„Ale slunce už zašlo.“
„Ráno by ale vyšlo zas,“ nedala jsem se.
„Vy jste ale číslo!“ pousmál se. „Nevím, jak váš manžel přišel na to, kde jste, ale zburcoval celou ostrahu nemocnice.
Už půl hodiny tady chodíme a hledáme vás. Ještě, že jsem
si vzpomněl na tento kdysi kuřácký dvorek. Sem už nikdo
nechodí a nikdo by vás tady ani nehledal.“
Než jsme vešli do výtahu, ještě jednou se rozhlédl kolem
sebe: „Ale asi sem zase začnu chodit. Aspoň udělám něco pro své zdraví – budu kouřit na čerstvém vzduchu.“
Věra Schmidová

Restart

Nejsem psavec ani nejsem spisovatelka, ačkoli mi vyšla kniha a řádků, psaných dvěma prsty, je víc, než bych dokázala kdy spočítat. Nejsem ani poeta, i když usínám s veršem

v mysli a hledáním dalších rýmů na ozvěnu kroků pozdního chodce na ulici. A už vůbec nemám ambice proslavit
se prózou, i když jich mám několik rozepsaných v útrobách
počítače. A stejně je tu něco, co mne donutilo vydatlovat
spisovnou češtinou momentální stav romantické i veskrze
praktické duše imobilní ženy, žijící na dvakrát dvou metrech
své elektricky i elektronicky ovládané postele.
Odsud si řídím svůj život, úředničinu, fantazii, své pocity
i své sny.
Stačí kliknout a psát.
Priority jsou jasné, z minima vyždímat maximum.
Na monitoru je všechno tak jednoduché.
Virtuální láska, virtuální výlet, virtuální přátelé, a osamělost
je pryč. Jenže někdy stačí maličkost, a zrovna dopsaný
článek zmizí díky čtyřem kočičím tlapkám proběhnuvším
po klávesnici. Zákon schválnosti jak vyšitý, úder do klávesy „delete“ nebo tiché zamručení větráku při vypínání
počítače…
A tak je to vlastně se vším.
Nevyhovující virtuální láska, přátelství, věta – a jedno
kliknutí. Zaseknutí na tématu, nedostatek inspirace –
a jednoduché řešení. Vypnout nepohodlné, nedostačující,
nudné, negativní, kritizované.
Jenže v životě, v tom pravém hmatatelném životě mi
klávesa „enter“ dveře neotevře, „delete“ od bolesti nepomůže a tlačítko „restart“ pro sebe léta marně hledám. Je
skvělé cestovat, aniž bych utratila za letenky, je skvělé mít
informace, aniž bych běhala po knihovnách, a je skvělé nebýt sám. Jen to objetí, hřejivé a s tlukotem srdce pod svetrem, mi žádný počítač nenahradí.
A tak sice blahořečím technickým vymoženostem, hltám
zprávy na serverech, diskutuji na chatech, ale zároveň mi
moc chybí úplně obyčejné zaklepání na moje dveře.
Iveta Kollertová
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Soutěž zaměřená na zaměstnance
s postižením má své vítěze
Zaměstnavatelé mohli do poloviny září už
počtvrté nominovat své pracovníky, kteří spadají do kategorie osob se zdravotním postižením, do ojedinělé soutěže. V konkurenci 24
finalistů v ní letos uspěli Petra Helebrantová
z OZP Akademie a Roman Pišný z Městského úřadu Jindřichův Hradec. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 21. října v prostorách
Staroměstské radnice.
Soutěž, kterou pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), probíhala v kategoriích Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce
a Zaměstnanec roku z běžného trhu práce.
„Na myšlenku soutěže nás přivedl fakt, že stojí za to nejen zviditelňovat a podporovat samotné kvalitní zaměstnavatele a jejich produkty,
ale i zaměstnance, kteří se podílejí na úspěchu
a rozvoji jejich firmy,“ uvedla Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP.
(pel)
l

Zaměstnanec roku 2014 za chráněný trh
práce: Petra Helebrantová

Já jsem neměla pocit, že bych měla být za
svoji práci nějak zvlášť oceněná. Přijde mi
přirozené vše, co dělám, protože mám práci
ráda a vidím v ní smysl a potěšení. Jsem
skromnější člověk, na druhou stranu mám samozřejmě velkou radost z toho, že kolegové
jsou s mojí prací spokojení.
r Bylo těžké získat se zrakovým postižením práci?
Nejdřív jsem se snažila najít si něco na
otevřeném trhu práce, uspět mezi zdravými
lidmi, ale setkávala jsem se s odmítáním
a předsudky. Zaměstnavatelé většinou nezajímaly moje znalosti a dovednosti, ale fakt, že
velmi špatně vidím, který automaticky snižoval moji šanci na úspěch už při pohovoru.

Jak vás zaměstnavatel podporuje?
OZP Akademie je moje srdeční záležitost.
Dělám v ní řadu věcí, práce je pestrá, neustále
se něco nového učím. Vzhledem k tomu, že
jsou u nás zaměstnáni výhradně lidé se zdravotním postižením a každý zaměstnanec má
jiné specifické potřeby, je mezi zaměstnanci
velké porozumění a opora.
r

r Co vzkážete zdravotně postiženým lidem, kteří marně hledají práci?
Ať vydrží a nevzdávají se, ani když jejich
situace vypadá beznadějně. Naděje je vždy,
a já věřím, že na každého se občas štěstí
usměje. Samozřejmě pro to musí člověk udělat maximum, pracovat na sobě, sebevzdělávat se. O co větší úsilí než zdravý člověk musí
někdy člověk s handicapem vyvinout, o to větší je pak jeho radost z úspěchu.

Přestože je sama nevidomá, pomáhá Petra
druhým. Vystudovala psychologii a speciální
pedagogiku a nyní pracuje jako specialistka
vzdělávání a lektorka OZP Akademie. „Pro naši
organizaci je jednoznačně zaměstnancem roku
kolegyně Petra Helebrantová. Ačkoliv poškození nebo ztráta zraku je pro člověka velkým
omezením, Petra je důkazem toho, že lze pracovat a dokonce pomáhat druhým i s takovýmto handicapem,“ říká Mirka Kroupová z OZP
Akademie, která ji nominovala.
Petra se jako lektorka zaměřuje především
na rozvoj „měkkých dovedností“ zaměstnanců
či uchazečů o zaměstnání. Specializuje se
převážně na komunikaci, asertivitu, komunikaci
s obtížnými klienty, výkonovou motivaci a také na rekvalifikační kurzy.
r Co pro vás znamenala nominace do
soutěže?

l	Zaměstnanec

roku 2014 za otevřený trh
práce: Roman Pišný
Roman již řadu let bojuje s progresivní svalovou dystrofií Beckerova typu, je kvadruplegikem s kontinuálním napojením na plicní ventilátor. Ani taková diagnóza mu však nezabránila
v tom, aby neustále pracoval a věnoval prakticky veškerý čas své největší zálibě – sportu.
Je známým znalcem sportu a organizátorem
sportovních akcí v Jindřichově Hradci. Je externím redaktorem Jindřichohradeckého deníku,
dodavatelem obrazového zpravodajství Týdeníku Jindřichohradecka a externím zpravodajem pro okres Jindřichův Hradec na portálech
Jihočeský sport a Jihočeský fotbal. V neposlední řadě také kompletně zpracovává sportovní rubriku Jindřichohradeckého zpravodaje.
„Roman je nejen spolehlivým, pracovitým,
precizním a nadšeným kolegou. Na svůj osud
si nikdy nepostěžoval, ba naopak. Obdivuhodným životním postojem inspiruje řadu dalších

Z receptů Otakara Vaňhy a Milana Kňourka, vedoucího a kuchaře tréninkové restaurace a kuchyně pro zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, jsme pro
toto číslo vybrali opět dva.
(nejen hendikepovaných) lidí a je zářným
příkladem toho, že i člověk s tak závažným
onemocněním má ve společnosti své nezastupitelné místo,“ říká šéfredaktorka Jindřichohradeckého zpravodaje Marcela Kozlová,
která Romana nominovala.
r Co pro vás znamenala nominace do
soutěže?
Umím i neumím to, co osoby bez hendikepu. Podle mého názoru by lidé neměli být
rozdělováni na zdravé a nemocné, nýbrž
posuzováni dle svých schopností. Přesto si
nesmírně vážím kolektivu, s nímž spolupracuji. I touto nominací mi dal najevo, že si mé práce cení.
r Bylo těžké získat se zdravotním postižením práci?
Psal jsem inzeráty, odpovídal na ně, posílal
motivační dopisy, tak jako to dělají lidé, kteří
chtějí doopravdy pracovat. Jsem z nevelkého
města, kde už jsem si svými činnostmi udělal
nějaké jméno, takže sehnat práci pro mne zase nebyl takový problém.
r Čím je pro vás práce pro Jindřichohradecký zpravodaj výjimečná?
Je specifická v tom, že jeho vydání má
zkrácenou uzávěrku, proto musím být neustále
ve střehu, aby to, co vyjde za pár dní, bylo
aktuální v tu chvíli, kdy zpravodaj otevře čtenář. Zbožňuji stres, mám rád, když se něco
vykonává na poslední chvíli. O to víc se
člověk musí soustředit, nic nepoplést, na nic
nezapomenout. Na každém vydání je vidět,
že je vyráběno s radostí.

Jak vás zaměstnavatel podporuje?
Už ví, co má ode mne čekat, takže mi dává
volnou ruku. Důvěra v mé schopnosti je tou
nejlepší podporou. Dovolím si jej tímto veřejně peskovat za to, že mě málo vytěžuje.
Zvládnu víc.
Hana Potměšilová
r

Křišťálový hranol a finance pro oceněné neziskovky
Vítěze soutěže Neziskovka roku
2014, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti, vybrala
odborná porota ze 135 přihlášených neziskových organizací.
V kategorii malá neziskovka uspělo pražské sdružení Lata, které
pracuje s ohroženou mládeží. Jako
nejlepší střední neziskovku porotci vybrali sdružení Pferda, které
pomáhá handicapovaným. Vítě-

zem kategorie velká neziskovka je
Charita Opava.
U veřejnosti mělo největší úspěch
centrum výcviku psů pro postižené
Helppes, které například aplikuje
v praxi vlastní metodiky ve speciálním výcviku psů pro diabetiky
a osoby s poruchami autistického
spektra.
Cílem ocenění je ukázat příklady dobré praxe neziskových orga-

nizací. S cenou je spojen i finanční
příspěvek ve výši 20 000 korun.
Mimo to vítězné organizace získaly symbolický křišťálový hranol.
"K této ceně se vážou synonyma jako průhledný, čistý, průzračný, takové by neziskovky měly
být. Zároveň když na něj svítí
slunce nebo se setká s jiným
světlem, umí rozestřít celé své
barevné spektrum. To je pro nás

symbolické. My také chceme vidět
celé spektrum kvalit neziskových
organizací. A jsme rádi, když jsou
organizace také skvěle řízeny,"
uvedla ředitelka Nadace rozvoje
společenské odpovědnosti Hana
Šilhánová.
Mezi partnery projektu Neziskovka roku jsou například Skupina
ČEZ, KPMG, Nadace Karla Janečka nebo ČSOB.
(r)

Rytmus Chrudim nově pomáhá i s bydlením
Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim
začne v lednu poskytovat podporu samostatného bydlení. Jde o terénní službu pro dospělé lidi s mentálním postižením z Pardubického kraje, kteří chtějí žít samostatně. Služba
je ze zákona placená, uživatel ji hradí
z příspěvku na péči.
Asistent za ním dochází do bytu a poskytuje
mu podporu při činnostech důležitých pro běžný chod domácnosti: například při úklidu, vaření, praní a nákupech, s hospodařením s penězi,
s navazováním nových vztahů v neznámém
prostředí či jednáním na úřadech. Pomáhá také
při učení nové cesty do práce nebo v oblasti

Recepty
z Kosatce

Podpora samostatného bydlení zahrnuje i trénink
nakupování.

trávení volného času. Důležitou oblastí je i prevence a řešení krizových situací.
Nezáleží na tom, zda má klient vlastní či pronajaté bydlení, nebo zda vhodné bydlení teprve hledá. Asistent pomůže komukoli vyhledat
vhodné nabídky podle jeho přání a možností.
Individuální rozsah podpory domlouvá asistent
s uživatelem a případně s dalšími lidmi z jeho
okolí, například s opatrovníkem či rodinou.
Kontaktní osobou je Eva Sládková (777 222
139, sladkova@rytmuschrudim.cz). Domluví s klientem úvodní schůzku, a pokud projeví o službu zájem, zařadí ho do pořadníku. Jakmile se ve
službě uvolní místo, bude ho informovat. (pel)

Plněná kuřecí kapsa

Suroviny:
600 g kuřecích prsíček, 100 g
šunkového salámu, 100 g eidamu, 1 vejce, sterilovaný hrášek
(kukuřice), žampiony, sojová
omáčka, sůl, pepř, olej na smažení; na obalení – 1 vejce,
strouhanka, mouka.
Čtyři kuřecí řízky naklepeme,
osolíme a posypeme grilovacím
kořením. Směs (šunkový salám,
sterilovaná kukuřice nebo hrášek
a žampiony) chvíli podusíme, pokapeme sojovou omáčkou a vmícháme vejce.
Pak plníme polovinu plátku a položíme plátek tvrdého sýra. Plátek přeložíme a vytvoříme kapsu, obalíme v trojobalu (mouka,
vejce, strouhanka) a smažíme
na pánvi, lepší je ale ve fritovacím hrnci.
Výborné jídlo s vhodnou přílohou česnekovými bramborami
nebo hranolky.

Pikantní šmodrchánky

Suroviny:
1 balíček listového těsta, 250 g
salámu (gothaj nakrájený na
plátky), 1 vejce, 3 stroužky prolisovaného česneku, grilovací
nebo pikantní koření.
Z těsta vyválíme placky, na
které pokládáme plátky salámu
a posypeme kořením. Placku zabalíme a pokrájíme na kolečka, která ukládáme na vymaštěný plech. Z jedné strany je
pomažeme rozšlehaným vejcem
s utřeným česnekem. Pečeme
asi 12–14 minut.
Výborné k vínu.
abilympijský zpravodaJ
(číslo 6 – prosinec 2014).
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zaostřeno na ...
Poradenská jednička
pro osoby se specifickými potřebami

K nejvyhledávanějším serverům v oblasti odborného internetového poradenství a informačního servisu v problematice
zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, drogové i jiné závislosti, zaměstnanosti a také ve sféře občanské
a psychologické patří už mnoho let InternetPoradna.cz. Tato
unikátní aktivita funguje zdarma na celorepublikové bázi. Od
roku 2001 ji na adrese www.internetporadna.cz provozuje stejnojmenné občanské sdružení (Wurmova 7, 779 00 Olomouc;
telefon: 587 406 126; mobil: 774 724 877; e-mail: office@ internetporadna.cz nebo olomouc@internetporadna.cz.
Každý tazatel se může spolehnout na odbornou pomoc: s touto
poradenskou službou totiž jako dobrovolníci spolupracují odborníci z řady oborů – sociální pracovníci, právníci, lékaři, speciální Část nového webu, který InternetPoradna popedagogové a mnozí další, v současnosti jich je přibližně 150.
stupně zprovozňuje. o
Další vyhledávanou službou je poradenství v krizových situacích
prostřednictvím E-linky důvěry (chatová obdoba linky důvěry).

Cesta od otázky k odpovědi

Tazatel má vždy možnost si zvolit, zda svůj dotaz zadá anonymně a jaké údaje do jednotlivých polí i textu uvede. Návštěvník stránek se může do systému zaregistrovat přes e-mail
(odpověď mu poté přijde na tento e-mail, stejně jako potvrzení o zadání dotazu a jeho přiřazení odborníkovi), anebo může
dotaz zadat zcela anonymně. Podstatné však je uvést kraj, ze
kterého tazatel pochází, ve kterém bydlí. Pracovníci mají možnost zprostředkovat odpověď od odborníka ze stejného regionu
a podpořit tak návaznost na vhodného specialistu.
Umístění dotazu na uvedený web je spojeno se souhlasem
se základními pravidly služby, např. s jeho následným zveřejněním, maximálně sedmidenní lhůtou na odpověď nebo ochranou osobních údajů. V této fázi si zadaný dotaz nemůže přečíst
žádný odborník ani návštěvník portálu.
Pracovník zašle dotaz některému z odborníků v dané problematice a následně hlídá jeho včasné zodpovězení.

zajímavost ze světa
S velkými úspěchy se z vystoupení nejen doma v Brazílii vrací do
São Paula skupina nevidomých dětských baletek. Nadšené publikum
přitom většinou ani nepozná, že tanečnice mají zrakové postižení. Pod
jejich téměř profesionálním uměním
je podepsána obětavost Fernandy
Bianchini, která před dvaceti lety založila taneční soubor Associação
de Ballet e Artes para Cegos Fernanda Bianchini.
K výuce kroků a pohybu používá tato fyzioterapeutka a bývalá balerína se svými instruktory pouze slovní
pokyny a fyzický kontakt. A to přitom tak dokonale, že
dívky se pak na pódiu pohybují, jako kdyby viděly.
Ke své aktivitě říká: „Splnilo se mnoho našich snů.
Dívky reprezentovaly Brazílii na paralympiádě v Londýně, tancovaly i v New Yorku nebo v Buenos Aires.
Chci ale víc: chci, aby protančily celý svět a ukázaly
mu, že nic není nemožné. Když jsou tady na pódiu,

50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Svět, o kterém
je stále více slyšet

Regionální aktivity

Poradenské služby mohou klienti využít i při osobní konzultaci
v Poradně pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory
na uvedené olomoucké adrese. Sociální pracovnice jim pomáhají zejména v sociálním poradenství. V současné době je
nejvíce využíváno poradenství v oblasti dluhů (včetně exekucí,
oddlužení), důchodů, příspěvků na péči, jiných sociálních dávek,
bydlení aj. Služba je určená dospělým osobám se zdravotním
postižením, seniorům a jejich blízkým, je poskytovaná zdarma
každý pracovní den. Zájemce si může sjednat osobní konzultaci, kromě telefonického a e-mailového kontaktu může použít
také skype pod nickem poradna.pro.ozz.
Klienti s bydlištěm v Olomouckém kraji se mohou zapojit i do
aktivit v rámci služby sociální rehabilitace Restart. Je to služba
určená pro dospělé osoby se zdravotním postižením a jejich blízké. Tito klienti v nepříznivé sociální situaci dostávají s přihlédnutím ke konkrétním potřebám různou pomoc v osobním rozvoji,
velký význam má i pomoc při zvládání stresu a při lepším porozumění sobě samému.
Do března 2015 je realizovaný projekt z evropských zdrojů
„Něco za něco“ s výmluvným podtitulkem „Uč se a práci najdeš“.
Podpořené osoby vede k posílení pracovní integrace, odstranění
bariér v přístupu na trh práce a k udržení si zaměstnání. Do
projektu jsou zapojené osoby s tělesným či duševním postižením nebo chronickým onemocněním (příp. s jejich kombinacemi) a osoby pečující o někoho blízkého. Účast je podmíněna
úspěšným absolvováním vstupního pohovoru a podpisem maximálně jednoleté smlouvy. Klienti mohou využít např. individuální
profesní, pracovní a psychologické poradenství, podstoupit ergodiagnostické vyšetření a bilanční diagnostiku nebo absolvovat
různé vzdělávací, rekvalifikační i jiné kurzy, třeba kurz osobnostního rozvoje. Sedm měsíců mohou také regulérně pracovat, tuto
dobu lze podle zájmu zaměstnavatele prodloužit.
(mk)

OP

P.P.

Zajímavá čísla přinášejí statistické údaje o využívání poradenské služby, které jsou převzaty z výroční zprávy sdružení za uplynulý rok.
K tomu lze doplnit, že značný počet dotazů
se na internetovém poradenství týkal problematiky psychologické a občanské. V psychologickém poradenství jsou tradičně převažujícím tématem duševní problémy, mezilidské
a partnerské vztahy. Ve druhé oblasti se většinou jednalo o otázky související se sociálními dávkami, invalidními důchody, majetkoprávními a občanskoprávními vztahy.

Jedním z mnoha kurzů zařazených do projektu „Něco za něco“ byl také kurz zaměřený
na získávání znalostí práce s výpočetní technikou.
Snímek: archiv InternetPoradna

Pocity vyjadřují tancem
mám dokonce pocit, že na svůj
handicap zapomínají. Sklízejí potlesk jako opravdoví umělci. Vidět
je, jak se na jevišti usmívají a jsou
šťastné, je ten největší dar, který od
těchto dětí jako dobrovolnice můžu dostat.“
Stejně nádherné pocity z možnosti tancovat se zrakovým postižením
na tak vysoké úrovni, se kterými
se svěřily dvě mladé členky souboru, mají zcela jistě i ostatní dívky:
„Když tančíme, nic jiného pro nás neexistuje... Jen
jeviště, hudba, kroky a pohyby, které musíme dělat tělem. Balet nám prostě pomáhá zbavit se strachu
z mnoha věcí, z chůze, ze zvuků.“
Protože rozhodující devízou souboru je pomáhat
a šířit dobrou náladu, je zcela normální, že do jeho
kurzů docházejí nejen děti s jiným typem postižení,
ale i tanečnice bez jakéhokoliv zdravotního handicapu. A odmítnuti nejsou ani senioři.
(mk)

Partneři:

Nezisková organizace Tichý
svět (dříve APPN), která již osm
let pomáhá tisícům lidí se sluchovým postižením, se v roce
2014 oblékla do nového kabátu. Rozšířila svou působnost do
dalších sedmi poboček v krajích
a kromě názvu změnila i logo, to
nyní propojuje všechny její projekty jasným symbolem pomoci neslyšícím. Veřejnost a média
upoutala především zapůjčením
stovky tabletů do nemocnic pro
možnost kontaktu neslyšících
pacientů s online tlumočníkem
přes skype a také nabídkou
kurzů znakového jazyka pro policisty a zdravotníky v Liberci.
Na podzim přišla s další novinkou – představila Tichou linku, Centrum online komunikace. Jde o nový komunikační
nástroj, který díky vyvinuté počítačové aplikaci propojuje službu online tlumočení do znakového jazyka a online přepis
mluvené řeči.
„Tichá“ je každá aktivita
Tichý svět realizuje řadu společensky prospěšných projektů a aktivit, které reagují na požadavky
a potřeby neslyšících a podporují je
v jejich samostatnosti a plnohodnotném zapojení do života. Poskytuje jim sociální a právní poradenství, pomáhá jim najít práci. Své
služby nabízí kromě Prahy dále
v Kladně, Českých Budějovicích,
Plzni, Liberci, Ústí nad Labem,
Hradci Králové a Olomouci. V Praze provozuje blízko stanice metra
Ládví Tichou kavárnu, kde pracují neslyšící například na pozicích
obsluhy, a Tichou pekárnu s neslyšícími pekařkami, které pro kavárnu pečou dorty, slané koláče
quiche, ale i bezlepkové a sezonní
pečivo. Kavárna slouží také jako
tréninkové prostředí a nabízí podporu studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní začátky. Zároveň funguje jako místo,
kde se přirozeně střetávají dva
světy – svět slyšících a neslyšících. Podnik se dostává do širšího
povědomí a získává si sympatie
veřejnosti. V roce 2014 zvítězil
v anketě městské části Prahy 8
„Nejlepší na Osmičce“ v kategorii
kavárny, cukrárny. O vítězství rozhodli lidé svým hlasováním.
Velké oblibě se již dva roky těší
také další aktivita – dvojjazyčný
internetový server Tiché zprávy,
který zaměstnává neslyšící na
všech úrovních od výběru zpráv

po jejich překlad do znakového
jazyka, natáčení, střih a vkládání
na web.
Klíčová služba organizace
Toto výsadní postavení má Tichá linka, která odstraňuje bariéru
v komunikaci neslyšících: díky ní
mohou neslyšící telefonovat. V letech 2008–2014 byla primárně založená na online tlumočení znakového jazyka. Zájem neslyšících
klientů o linku stále stoupá. V roce 2010 ji využívalo 254 klientů,
v roce 2013 jsme neslyšícím přetlumočili 25.249 situací. Linka slouží i ve vybraných nemocnicích, do
nichž společnost zapůjčila tablety
pro možnost kontaktu neslyšících
a zdravotníků s online tlumočníkem. První stovku tabletů Tichý svět
zakoupil z výtěžku Adventního koncertu České televize, nyní hledá finanční prostředky na nákup dalších, aby se počet bezbariérových
nemocnic mohl nadále rozšiřovat.
V prosinci 2012 začala organizace realizovat projekt, který rozšíří
Tichou linku na komplexní službu
nejen pro uživatele znakového jazyka, ale i pro neslyšící uživatele
mluvené řeči, tedy osoby nedoslýchavé a ohluchlé. V nejbližší době by mělo proběhnout spuštění
unikátního Centra online komunikace, na kterém se podílela svými
zkušenostmi a účastí v projektu
i Česká unie neslyšících v čele
s prezidentem Martinem Novákem. Vývoj počítačové aplikace finančně podpořila Nadace Vodafone. Praktickou ukázku aplikace pro
online tlumočení a přepis, na kterých je založen princip fungování
Centra online komunikace, předvedli zástupci společnosti v sedmi
městech České republiky během
září a také na pražské říjnové konferenci o systémové komunikační
podpoře neslyšících. Závěrečná fáze testování aplikace probíhala ve
spolupráci s Českou unií neslyšících a jejími přepisovateli, online
tlumočníky, dále s neslyšícími uživateli služby a také se zástupci nemocnic a úřadů.
Ředitelka společnosti Tichý svět
Marie Horáková je přesvědčena,
že nově vyvinutý software umožní
další rozvoj a zefektivnění služby
online tlumočení a online přepisu: „Zbývá tedy překonat předsudky a otevřít mysl a srdce lidem,
aby nás vpustili do nemocnic
a úřadů, abychom mohli tuto službu neslyšícím poskytovat.“
Tichý svět

