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Nezůstávají jenom u slov,
podávají pomocnou ruku
Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace

Tradiční soutěž
bude součástí
Kreativu

„V České abilympijské asociaci
se zaměřujeme na poskytování
podpory v oblasti pracovního
uplatnění klientů se zdravotním
nebo sociálním hendikepem,“
řekla Pavlína Potůčková a přiblížila nám systém práce sociální pracovnice s klientem.
Jde o spolupráci při sestavení
popisu vhodného pracovního místa, sepsání životopisu, vytipování
vhodného zaměstnavatele, při
kontaktování zaměstnavatele, při
pohovoru se zaměstnavatelem
(doprovody). Zároveň poskytuje
poradenství o chráněných pracovních místech v Pardubicích a okolí, o pracovní rehabilitaci, o jednotlivých typech pracovněprávních
vztahů. Součástí je analýza zkušeností klienta s pracovním kolektivem, se vztahy na pracovišti,
s respektováním autorit. Každý
má možnost absolvovat trénink
komunikačních dovedností a při
modelových situacích si zkouší,
jak informovat zaměstnavatele
o svých zdravotních omezeních
nebo jak odpovědět na otázky při
výběrovém řízení.
„Součástí naší sociální rehabilitace je i možnost využití nácvikových míst v některé z tréninkových
dílen v budově Kosatce, kde si klient může v chráněném prostředí,
tedy za podpory sociální pracovnice, bez tlaku na tempo a výkon,
prakticky vyzkoušet své pracovní
a ostatní sociální dovednosti,“ konkretizuje Pavlína Potůčková a dodává: „Nácviková místa je možné
využít v truhlářské, montážní, šicí
či výtvarné dílně. Také v tréninkové kuchyni a kavárně, ale i při
úklidu prostor Kosatce. Při těchto
činnostech úzce spolupracujeme
s úřadem práce při projektu Příprava k práci pro lidi se zdravotním hendikepem.“

Řeč čísel

V roce 2014 se do sociální rehabilitace CAA zapojilo celkem 135
klientů, z toho 58 mužů a 77 žen.
Největší skupinu klientů tvořili lidé
s duševním onemocněním (24,4 %)
a tělesným hendikepem (20,7 %).
Lidé s jiným typem zdravotního
hendikepu (nádorová onemocnění,
epileptici, smyslová postižení, …)
tvořili 20 % klientů, lidé se sociálním hendikepem (dlouhodobě nezaměstnaní) 16,3 %, lidé s kombi-

Přihlásit se můžete
do konce března
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Příspěvek na péči
lidem s postižením
nevyhovuje,
Pavlína Potůčková (vpravo) a Jana Radostová při rozhovoru s novou klientkou sociální rehabilitace.
Snímek: archiv CAA

novaným hendikepem 12 %, lidé
s mentálním hendikepem 6,6 %.
Dvě sociální pracovnice v roce
2014 poskytly klientům celkem
1129 intervencí (schůzky nad 30
minut) a 1175 kontaktů (schůzky
do 30 minut, telefonáty, e-maily). Nejvíce podpory využívali klienti v oblasti výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností
(26,9 hodiny), dále v oblasti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (233,2 hodiny), v oblasti uplatňování práv,
oprávněných zájmů a pomoc při
obstarávání osobních záležitostí
(137,2 hodiny), v oblasti nácviku
dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (26,9 hodiny).

Dvě vizitky

Pavlína Potůčková pracuje s lidmi se zdravotním nebo sociálním
hendikepem už jedenáctým ro-

kem. Do CAA přišla v roce 2004,
předtím učila na ZŠ děti 4. a 5. třídy. V roce 2011 získala magisterský titul v oboru resocializační
pedagogika na Univerzitě Pardubice. Má za sebou celou řadu
odborných kurzů a speciálních
výcviků, v současné době se
věnuje studiu grafologie. O své
práci s upřímností sobě vlastní říká: „Je pro mne úžasné provázet
člověka v jeho určitém momentu,
být součástí jeho příběhu a poté
ho opět pouštět a přijímat někoho jiného, vytvářet další ‚souznění‘, pracovat na dalším vztahu
s dalším klientem, dostávat se do
jeho nejniternějších myšlenek. Práce je pestrá, plná situací k zamyšlení i nad sebou samou, proč
zrovna tento klient, v tuto dobu.
Přinesla mně změnu v přemýšlení. Zároveň i nadhled nad věcmi – některé pro mě začaly ztrácet důležitost a naopak se do
popředí dostávají jiné hodnoty.
Slovo zdraví, spokojenost, radost

Hlavní partneři:

neberu nikdy na lehkou váhu, protože to je dar, který nemá každý.“
Jana Radostová získala vyšší
odborné vzdělání a má titul diplomovaný specialista v oboru
speciální pedagogiky a na Univerzitě Hradec Králové získala titul
bakalář v oboru sociální práce, absolvovala řadu kurzů. V CAA je
sice nováčkem, přišla na podzim
loňského roku, ale osm let předtím pracovala v sociální službě
obecně prospěšné společnosti
CEDR Pardubice. „Začala jsem
cítit, že bych chtěla postoupit dál
a více využít získané vědomosti.
Jsem velice ráda, že jsem se
mohla připojit k pracovnímu týmu
v CAA. Přilákalo mě moderní
prostředí Kosatce, jeho kvalitní
zázemí, kolektiv odborníků a možnost smysluplné práce s klienty.
Jen kdyby bylo o něco méně administrativy…“
(fr)
Další informace na str. 2:
Z deníku sociální pracovnice CAA.

říká Erik Čipera, předseda
společnosti Asistence
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První vítěz
nové kategorie
Czech Press Photo
Jeho soubor snímků úspěšně
zabodoval ještě jednou
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23. ročník abilympiády bude
v květnu součástí Kreativu
Letošní abilympiáda, jejíž 23. ročník se uskuteční v pátek 29.
a v sobotu 30. května v pardubické Tipsport areně, je
součástí Kreativu. Jde o velkou
prodejní a zážitkovou výstavu, která nabídne nejen stále
populárnější tvořivé dílny, ale uskuteční se i výstava kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Abi-Reha a své výrobky nabídnou chráněné dílny.
Česká abilympijská asociace připravila pro abilympiádu celkem 36 disciplín. Každý si může vybrat tři
z nich, ale v příhlášce musí uvést jejich pořadí.

Počet soutěžících bude opět
v každé disciplíně omezený,
proto pořadatelé doporučují přihlásit se co nejdříve! Uzávěrka
přihlášek je v úterý 31. března.
Ke stejnému datu je nutné uhradit účastnický poplatek.
Všichni účastníci letošní abilympiády se musí zaregistrovat – pouze však prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://db.abilympics.cz.
Podrobnosti, organizační pokyny a aktuality jsou průběžně zveřejňovány na www.abilympiada.cz a také
na www.kreativ-pardubice.cz.
(fr)

Prezidentův přešlap

V Kosatci se opět jela
štafeta 111 hodin

Prezident Miloš Zeman
opět spustil lavinu dispoznámka
kusí. Při lednové návštěvě rehabilitačního
ústavu v Brandýse nad
Orlicí v Pardubickém kraji prohlásil: „Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapované, měly být umísťované do
tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba.“
Podle mého názoru je však neštěstí pro všechny
právě tento výrok.
Řada odborníků okamžitě zareagovala a pozastavila se nad tím, jak v současné době může někdo
vyjadřovat tak zastaralý a naprosto protichůdný názor
proti závěrům, které osvědčují moderní vzdělávací
systémy.
Prezidentův mluvčí se sice snažil nešťastný výrok
zmírnit lakonickým konstatováním, že pan prezident
se nechtěl výrokem o handicapovaných dětech negativně dotknout tělesně postižených. Uhasit sílící
plamen vzdoru se mu ale nepodařilo.
Do plamenu mocně foukáme i my: Pane prezidente, šlápl jste vedle! Pochybuju o tom, že známý
šiřitel bonmotů, přirovnání a pořekadel nezná ono
známé: Dvakrát měř a jednou řež.
Jaromír Fridrich

V pardubickém Integračním centru Kosatec se promítal film 111 hodin. Přijel ho představit duchovní otec
projektu Opel Handy Cyklo maratonu, vozíčkář a handbiker Heřman Volf. Na promítání se sešel téměř celý tým České abilympijské asociace – Nadace Agrofert, který loni tento unikátní cyklomaraton absolvoval
v čase 94 hodin 38 minut. Spolu s Terezou Vargovou
z Chrudimi, pro kterou družstvo CAA jelo, si všichni
připomněli atmosféru závodu a uzavřeli tak symbolicky svoji účast.
Heřman Volf představil i novinky letošního ročníku.
Odstartuje 28. července v Praze, cíl bude 1. srpna. Největší novinkou je zvýhodnění týmů s více sportovci
se zdravotním postižením. Každému handbikerovi
nebo tricyklistovi se z celkového času týmu odečte
za každý kilometr ujetý nad limit 100 km jedna minuta. Organizátoři budou ještě více dbát na bezpečnost cyklistů, povinné nebude už jen osvětlení kol,
ale také reflexní prvky na dresech, kolech a reflexní
vesty pro posádky doprovodných vozidel.
Česká abilympijská asociace se letos zúčastní ve
spojení s Nadací Agrofert a městem Pardubice. Podporu za Pardubice slíbil primátor Martin Charvát, který
loňský ročník absolvoval jako řidič doprovodného vozidla. Tým můžete podpořit na www.111hodin.cz. (fin)

O modelování z fimo hmoty byl velký zájem
FIMO
je velmi kvalitní modelovací hmota podobná moduritu, dostupná
v barevných kostičkách v mnoha odstínech. Po krátkém hnětení
se stává měkkou a poddajnou a dá se lehce tvarovat v podstatě čímkoli. Hodí se pro výrobu nejrůznějších dekoračních
předmětů, postaviček, přívěsků, sponek, korálků i k ozdobení
skla.
Hotový předmět se vypéká v troubě na 110 °C po dobu 20 až
30 minut nebo jej lze 20 minut vařit ve vodě. Po vychladnutí lze
výrobek přelakovat a hmota potom připomíná porcelán.
Místo, kde bylo stále hlučno a rušno. Dílnička, kde si lidé mohli vyzkoušet modelování z fimo hmoty, byla během abilympiády doslova
v obležení. Někteří zájemci, mezi nimiž byli i vozíčkáři, si dokonce
museli počkat, až se u stolků uvolní místo. Není tedy divu, že letos už je
tahle činnost novinkou mezi vyhlášenými disciplínami. Jednou z rozhodčích zřejmě bude Soňa Boštíková z Chrudimi (na snímku), které
jsme loni v ČEZ aréně položili několik otázek.
l Modelování tady bylo jen na ukázku, ale zřejmě se najdou lidé se zdravotním postižením, kteří by

to rádi zkusili i jako soutěžící…
Asi ano. Když mně pořadatelé nabídli, abych na abilympiádě předváděla modelování z fimo hmoty, hned jsem
na to kývla. Mám totiž ověřeno, že děti i dospělí rychle zjistí, jak snadná a příjemná tahle činnost je. Navíc je
potěší, že si mohou vlastnoručně vyrobit a odnést malý dárek. Pokud se modelování stane soutěžní
disciplínou, ráda v ní budu působit jako rozhodčí. Bude to pro mě velká výzva.

l Proběhla už u nás nějaká soutěž v modelování z fimo hmoty?

Nevím o ní. Běžně se pořádají semináře, kurzy a tvůrčí dílny. Modelování je tvůrčí záležitost, skoro
každý si rád „hraje“ podle svých představ a obvykle nechce dělat něco podle jednotného zadání.
Ale pro zdravotně postižené lidi by porovnání jejich dovedností asi mělo smysl: modelování rozvíjí
jemnou motoriku rukou, a proto se dá považovat za vhodnou rehabilitační činnost. A právě soutěž
je může motivovat, aby si práci s fimo hmotou vyzkoušeli a zjistili, co jsou schopni z ní vytvořit.

l Jaké výrobky jsou podle vás vhodné pro soutěžní úkol?

Jako vzory můžou být stanoveny květina, spirála a list. Lidé si je často volí, když mají fimo hmotu
poprvé v ruce. Dají se z nich rychle udělat hezké šperky, magnetky nebo třeba přívěsky. Zároveň
jsou velmi vhodné i pro bodové hodnocení: dá se spolehlivě určit, kdo vytvořil barevnější, složitější
a nápaditější květinu nebo list.

l Co vzkážete čtenářům v souvislosti s příští abilympiádou?
Ať se nebojí přihlásit se do disciplíny modelování z fimo hmoty. A pokud to udělají, tak jim doporučuji,
aby si to doma či na nějakém workshopu vyzkoušeli. Modelování je sice snadné, ale osobně si nedovedu
představit, že v soutěži bude patřit k nejlepším naprostý začátečník.
(pel)

Mediální partneři:

Z deníku
sociální pracovnice CAA

O jednom z mnoha případů
nám vyprávěla Pavlína Potůčková, která mapuje kauzu paní
Evy o přiznání invalidního důchodu. Příběh, který trval neuvěřitelných 46 (!) měsíců, měl
nakonec šťastný konec. Čtěte
a divte se...

Květen 2010: Seznámila jsem se
s paní Evou, která byla dlouhodobě v evidenci úřadu práce (ÚP).
Občas si nějakou práci vyzkoušela, ale bohužel vždy jen na krátkou
dobu.
Květen 2011: ÚP své klientce
nabídl možnost podívat se do
tréninkových dílen Kosatce.
Září 2011: Uzavřely jsme Smlouvu o spolupráci v rámci sociální
rehabilitace.
Říjen 2011: Eva začala dojíždět
jednou týdně do naší šicí dílny
k nácviku.
Prosinec 2011: Ve spolupráci
s ÚP jsme dohodly její zařazení do
projektu Příprava k práci v rámci
pracovní rehabilitace. Evě, která
dojížděla z přilehlého malého
městečka, se v šicí dílně líbilo,
zvykla si na menší kolektiv a zadané úkoly zvládala.
Květen 2012: Vzhledem k nedostatku financí až tento měsíc ÚP
přípravu k práci schválil.
Říjen 2012: Do tohoto měsíce
klientka dojížděla třikrát týdně na
čtyři hodiny, postupně se zaučovala u ručního a strojového šití.
Po ukončení přípravy k práci nebylo bohužel možné pro Evu najít takové pracovní místo, které
by vyhovovalo jejím dovednostem
a pracovnímu tempu. Po diskusích jsme se shodly na možnosti podání žádosti o invalidní
důchod.
Listopad 2012: Uskutečnila se
první schůzka s psycholožkou
pardubické nemocnice, která doporučila spolupráci s psychiatrickým stacionářem.
Leden 2013: Klientka začala
pravidelně dojíždět do denního
psychiatrického stacionáře.
Březen 2013: Eva podala žádost
o invalidní důchod, o čemž jsem
informovala jejího obvodního lékaře, který jí tuto možnost nikdy
nenabídl.
Duben 2013: Po jednání Lékařské posudkové komise Okresní
správy sociálního zabezpečení
(OSSZ) jí byl přiznán invalid-

ní důchod I. stupně s účinností
od 7. 2. 2013.
Květen 2013: Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla
o zamítnutí vyplácení invalidního
důchodu z důvodu nízkého počtu
odpracovaných let. Po konzultaci
na OSSZ mně odpovědná pracovnice poradila, aby Eva zkusila
dohledat první písemné záznamy
odborného lékaře. Zašly jsme za
vedoucím lékařem Lékařské posudkové komise v Pardubicích,
který nám sdělil, že pokud Eva
nějak podloží písemnou zprávou,
že měla psychické potíže již po
porodu (od roku 1983), může jí
být invalidní důchod přiznán od tohoto data a zpětně za pět let
vyplacen.
Listopad 2013: Kopii v nemocničním archivu nalezené první
zprávy z vyšetření psychiatrem
z roku 1983 jsme zanesly vedoucímu lékaři Lékařské posudkové
komise OSSZ a Eva si podala
novou žádost o invalidní důchod.
Leden 2014: Vedoucí lékař postoupil posudek, kterým přiznal
klientce invalidní důchod I. stupně
od 28. 9. 1983, ČSSZ Praha.
Únor 2014: Urgovaly jsme vyjádření ČSSZ, které dosud nedorazilo. Nakonec se mně podařilo
kontaktovat právníka ČSSZ, který byl ochoten vyslechnout celý
příběh a při tom odhalil neúplnost
doložených dokladů. Nasměroval
nás k odpovědné pracovnici, která
vyhledala Evin spis v archivu nedořešených případů!? V žádosti
neodpovídaly některé dny sociálního pojištění z roku 1983.
Úřednice ochotně kontaktovala
bývalého Evina zaměstnavatele
a získala důležité doložení její
pracovní smlouvy i s potvrzením
o jejím odchodu na mateřskou
dovolenou.
5. 3. 2014: Potěšující telefonická informace z ČSSZ – Evě byl
přiznán invalidní důchod I. stupně
od roku 1983.
Začátek dubna 2014: Eva mně
přinesla ukázat rozhodnutí ČSSZ
o přiznání invalidního důchodu,
o jeho současném pravidelném
měsíčním vyplácení a o vyplacení částky za pět let zpětně! „Moc
vám teda za všechno děkuju,“
loučila se…
(fr)
(Křestní jméno klientky
redakce Zpravodaje změnila.)

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.
Zadarmo ale samozřejmě není ani zpracování, ani distribuce, náklady přitom průběžně narůstají. Obliba Zpravodaje je pro Českou
abilympijskou asociaci (CAA) 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.
(r)
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
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Novinky z přípravy deváté mezinárodní abilympiády

Nejvýznamnější změna se týká
postupu při hodnocení disciplín

Druhou evropskou pořadatelskou
zemí vrcholné soutěžní přehlídky
pracovních schopností a dovedností
osob se zdravotním postižením bude v roce 2016 Francie. Uskuteční se
v prvních jarních dnech – od středy
23. do neděle 27. března – v Bordeaux (tento přístav na jihozápadě země na pobřeží Atlantiku je hlavní město departementu Gironde a regionu
Akvitánie [Aquitaine]). Dějištěm bude
Výstavní centrum (le Parc des Expositions), jehož prostory budou samozřejmě patřičně uzpůsobeny pro
bezpečný pohyb abilympioniků. Ve
stejném termínu tam budou také
v regionálním kole Světové dovednostní soutěže (WorldSkills) bojovat
o postup do celostátního finále mladí lidé ve věku 17–22 let. Obě soutěže
se budou konat pod společným mottem „Obyčejné dovednosti, neobyčejní lidé“.

Logo
organizátora
abilympiády v barvách
francouzské trikolóry
vytvořil na předchozí abilympiádě v roce
2011 v Soulu v rámci
soutěžní diciplíny tvorba webových stránek
kvadruplegik Thomas
Veillon (www.thomasveillon.com), bronzový medailista, jeden z mála mimoasijských. Jako symbol svobody, štěstí
a úspěchu zvolil člověka získávajícího
únikem z obtížné situace (červený kruh)
společenské uznání.

Organizátorem abilympiády je nově
vytvořená organizace Abilympics France – její web www.abilympics-france.fr
zatím moc informací neobsahuje. Sdružuje zástupce subjektů s vazbou na
osoby se zdravotním postižením, zaměstnavatelské asociace z různých odvětví a představitele regionu Akvitánie
i centrální vlády. Aktivity má v zásadě
stejné jako Česká abilympijská asociace, a proto její členové věří, že také
abilympiáda přispěje ke zvýšení povědomí běžné veřejnosti o životě osob se
zdravotním postižením.
Pro soutěžící připravila (zatím) 49 disciplín, které rozdělila do šesti skupin.
Každopádně dojde k určitým úpravám
v jejich počtu, blíže viz v části Časový

Všichni soutěžící se musí připravit na
to, že rozhodčí (nadále tři) budou při
bodování postupovat jinak než doposud. Tato podstatná úprava by měla
více splňovat podmínky spravedlivého
a transparentního rozhodování.
Koordinátor rozhodčích (dříve hlavní
rozhodčí) v každé disciplíně s ostatními dvěma zkonzultuje detaily při rozhodování o zadávání úkolů, materiálech,
vybavení, hodnotících kritériích atd.
Jeden každý rozhodčí bude zodpovědný za určitou část soutěžního úkolu, bude ji proto také hodnotit. Do kompletního vyhodnocení dané soutěže nebudou
jednotliví rozhodčí znát bodování svých
kolegů. Body a umístění dostanou vzájemně až v této fázi, přičemž budou mít

harmonogram. Čtyři disciplíny budou
mít kategorie „začátečníci“ a „pokročilí“:
abilympionici se do nich budou zařazovat podle stupně a charakteru postižení, aby nebyli příliš z(ne)výhodněni
oproti ostatním soutěžícím.

Nový systém vyhodnocování

právo vyjádřit ve stanoveném časovém
limitu svůj názor. Teprve poté budou
výsledky zveřejněny.
Organizátor také chce kvůli hladké
přípravě spravedlivého a transparentního bodování spolupracovat s jednotlivými členy Mezinárodní abilympijské
federace (IAF) při dostatečně včasné
nominaci rozhodčích z jiných států.

Časový harmonogram

Abilympics France rozeslal na přelomu loňského a letošního roku všem členům IAF technický popis disciplín obsahující mj. zadání úkolů a hodnotící
kritéria. Každý oslovený měl do konce
února poslat zpět svůj výběr disciplín.
Na základě těchto odpovědí potom
v březnu všichni obdrží kompletní seznam disciplín, které by se měly v soutěžních dnech – v pátek 25. a v sobotu
26. března – nakonec uskutečnit.
Posledním důležitým termínem je konec června: všichni oslovení musí organizátora informovat o počtech svých
soutěžících v jednotlivých disciplínách.
Abilympiáda bude mít s druhou akcí
společný zahajovací ceremoniál, slavnostní zakončení bude pro každou samostatné, následující rozlučková party
bude ovšem zase společná. Organizátor již také zahájil jednání s potenciálními partnery a sponzory. Podle postupu
příprav bude uveřejňovat veškeré potřebné informace na svém webu.
Na webu www.abilympiada.cz v oddíle Světová postupně přibývají informace
týkající se této mezinárodní abilympiády, je tam už základní popis soutěžních
úkolů v jednotlivých disciplínách. Úvodní
informace v angličtině lze najít na www.
jeed.or.jp/english/index.html.
(mk)

Jaromír Krpálek ve Francii
počítá s účastí
asi deseti soutěžících

Složení českého reprezentačního týmu na devátou mezinárodní abilympiádu v Bordeaux
i záležitosti s tím spojené má
na starosti Jaromír Krpálek, jednatel České abilympijské asociace.

n Předpokládám, že hlavní kritérium pro nominaci
do reprezentace, tj. výborné výsledky v soutěžích
národní abilympiády, zůstane zachováno.
Ano, při nominaci se bude vycházet z výsledků minulých třech abilympiád a také, zda příslušná soutěžní disciplína byla vypsána organizátorem z Francie. Máme několik takových, které jsou typické jen pro naše národní
kolo, a tím je obtížné z nich někoho vybrat. Předpokládám, že budeme nominovat kolem deseti soutěžících.
n Považujete rozhodnutí francouzských organizátorů o změně systému hodnocení jednotlivých soutěžních disciplín za správný krok? (Systém je podrobněji
popsán v článku vlevo – pozn. aut.)
Každopádně je to změna, která je zajímavá a má v sobě
větší prvky nezávislosti rozhodčích.
n Můžete nám již v současné době sdělit některé
další důležité informace týkající se účasti našeho reprezentačního týmu jako např. o dopravě, ubytování,
nutných poplatcích, počtu jeho členů apod.?
Jak už jsem říkal, budeme nominovat tak deset soutěžících. Doprovod, který souvisí s výpravou, bude zajišťovat
překlady a servis pro soutěžící.
O způsobu dopravy zatím rozhodnutý nejsem. Je možno jet bezbariérovým autobusem – cesta z Pardubic
trvá 16 hodin čistého času, vzdušná vzdálenost je zhruba
1500 kilometrů. Druhá varianta je letecky z Prahy do Bordeaux s přesedáním v Paříži.
Organizátor stanovil účastnický poplatek na 150 euro
v případě včasné přihlášky, později pak na 200. Ubytování
bude jistě příjemné, bude se odvíjet od našich finančních
možností.
(mk)

eSvačinky: rodiče je z domova objednají
a děti ve škole dostanou přímo do ruky
napsali o nás ...
Starosti o to, jakou svačinu ráno dítěti do
školy připraví, mohou rodiče pardubických
školáků vypustit. Místo nich housku s máslem a šunkou, zeleninový či ovocný salát,
případně bezlepkovou bagetu s čerstvou
zeleninou nachystají handicapovaní klienti
tamější České abilympijské asociace. Stačí
si jen na chvilku sednout k počítači a jídlo
na webu eSvačinky objednat. Podepsaný
sáček se svačinou dostanou děti do ruky
přímo ve škole.
Projekt, který v Pardubicích funguje už
druhým rokem, pomáhá hned několikrát. Rodičům šetří nervy, dětem nabízí zdravé a rozmanité svačiny a tělesně či mentálně postiženým dává alespoň na pár hodin práci.
Do první přestávky u dětí Petra Říhová, jež
patří do „čety přípravářů“, kvůli tomu vstává už ve čtyři ráno. O hodinu později je
v provozovně, kde maže s ostatními kolegyněmi housku za houskou, do nich vkládá
šunku, sýr, omývá zeleninu. Když neví, kolik
koleček okurky patří do bagety, poradí jasné instrukce nalepené na zdi nebo šéfová
Lenka Podnecká na invalidním vozíku.
„Průměrně děláme ráno 40 až 50 svačin,
nejčastěji housky se šunkou pro menší děti, deváťáci už ale chtějí spíš větší bagety. Jediné, co moc nejde, jsou zeleninové
saláty,“ říká Podnecká, která má zároveň
na starosti administrativu. Ze šanonu vytáhne, kolik svačin a jaké ten den musejí
udělat, zabalené jídlo opatří štítkem s datem i složením a pak je uloží do sáčků, na
které nalepí počítačem připravenou etiketu
se jménem dítěte a školou. „To všechno
umožňuje systém propojený s webem, který jsme si sami vymysleli, nikdo jiný ho nemá,“ říká hrdě koordinátor projektu Tomáš
Pokorný.

Maurerův Výběr Grand Restaurant je partnerem eSvačinek! V lednu se na lodi Grand Boghemia
v Praze uskutečnila tisková konference, na které manželé Maurerovi informovali o tom, že na svačinky přispějí jednou korunou z každé degustace objednaného menu při akci Grand Restaurant
Festival 2015. Navíc budou mít pardubičtí školáci „Svačinku De Luxe“, jejíž recepturu vytvořili šéfkuchaři Pavel Sapík (Terasa U Zlaté Studně) a David Šašek (Aria hotel, CODA Restaurant).
Na snímku (zleva) David Šašek, Jaromír Krpálek (jednatel CAA), Ivana Dolečková (ředitelka CAA),
Pavel Sapík, Monika Maurerová, Pavel Maurer.
Snímek: archiv MauMau

Do škol pak svačiny putují na kole, autobusem nebo je řidič auta při rozvozu klientů předá na dohodnutém stanovišti. Do
první přestávky musejí být u dětí.

Zdravé bufety a automaty

Na nápad dodávat svačinky do škol
navedli pracovníky občanského sdružení
kolegové ze sousední královéhradecké neziskovky, kde podobný projekt – v menším –
funguje. „Sešli jsme se s řediteli všech pardubických škol, vysvětlili jim, co chceme

dělat, a nechali je ochutnat první výrobky. Až
na dva či tři byli projektem nadšení,“ popisuje začátky Filip Novotný ze sdružení.
A tak asociace podle požadavků hygieniků
pronajala a vybavila provozovnu, „najala“
první zaměstnance, nasmlouvala dodávky
surovin od regionálních pekařů, řezníků, nechala vytvořit speciální web. Investice do
dnešních dnů zhruba za půldruhého milionu korun.
Vzhledem k tomu, že v samotných Pardubicích chodí do základních škol kolem

4,5 tisíce dětí, očekávali, že denně určitě
prodají kolem dvou stovek svačin. Jenže rodičů, kteří by si sedli k počítači a jídlo objednali, zase tolik nebylo. Nejlevnější houska
je přitom za 15 korun, nejdražší velká bageta za 30. „Tak jsme na to šli jinak. Dohodli
jsme se s některými řediteli, že u nich zajistíme bufet se zdravými potravinami nebo
dodáme jídlo do jejich automatů. Ve dvou
z nich jsme v září začali,“ říká Pokorný.
Asociace přitom nemá za cíl vydělávat, 200
až 250 svačin jí na pokrytí nákladů bohatě stačí. Zbytek neprodaných baget jde do
prodejny Pardubanda, což je chráněný obchůdek v centru města.
„Bufítek“ na chodbě Základní školy Pardubice-Dubina tvoří dva stoly a velká lednice. V obležení dětí je, ještě než začne
vyučování, a o první přestávce zrovna tak.
Nejčastěji mizí pitíčka Capri, rýžové chlebíčky a housky od eSvačinky. „Největší hlad
měly děti po Vánocích a včera se housky
i bagety prodaly hned první přestávku. Jinak jsou ale jejich chutě značně proměnlivé,“ říká na adresu školáků Jana Zamastilová. Fakt, že si k invalidnímu důchodu
může v bufetu přivydělat, je pro ni stejně
důležitý jako to, že se na pár hodin cítí využitá.
Ředitelka školy Ludmila Kozáková mezitím
k bufetu přivedla návštěvu. „Původně jsme
tu měli automaty s klasickým sortimentem.
Nejenže nejlevnější bageta stála 30 korun
a určitě nebyla nejčerstvější, ale firma na
naše přání něco změnit vůbec neslyšela. Tak
jsme s nimi smlouvu zrušili a pustili sem
eSvačinky,“ pochvaluje si.
A zdá se, že spokojení jsou i školáci. „Mívám z domova třeba chleba se sýrem, sem
si pak mohu jít dokoupit nějakou dobrotu,“
směje se desetiletá Johana Novotková, když
si s kamarádkou přebírá objednaný mrkvový
salát.
(Hospodářské noviny
26. 1. 2015 – str. 5)
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Česká abilympijská asociace
velice děkuje za podporu svých aktivit v roce 2014
také následujícím městům a obcím z pěti okresů tří krajů.
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Zajímavou přírodou v sousedství sídlišť

slepotice

staré ždánice

vlčí habřina

Slavnostní otevření desáté a na území Prahy
druhé vozíčkářské trasy
Klubu českých turistů
(KČT) provázelo v netradiční den, ve středu
19. listopadu, nevlídné
deštivé počasí. Ale i tak
se několik zdravotně
postižených turistů vydalo na okružní pětikilometrovou trasu se
čtyřmi odpočinkovými
altány rozsáhlým Kunratickým lesem, který se
nachází na Jižním Městě, komplexu panelových sídlišť. Popsané
výlety zobrazuje otištěná mapa, na další dva
doporučené by se ale
vozíčkáři měli raději vydat s doprovodem.
Vozíčkářská trasa KČT
patří svým celkovým
převýšením 56 metrů,
profilem a povrchem ke
středně obtížným, je tudíž proznačena červenou ikonou vozíčkáře.
Nejlepší přístup k výchozímu bodu – textačnímu
místu U dubu na modré
značce – je od Obchodního centra Chodov
přes ulici U Kunratického lesa. Na sídlištním
úseku se postupně
prochází ulicemi Petýrkovou (kde je řada bytů
pro vozíčkáře a také
stanice zmíněného speciálního autobusu), Dědinovou,
Krajnickou
a Gregorovou k hotelu
Globus s bezbariérovým Levý snímek – Nový přístup do areálu Nového hradu.
WC a možností občer- Pravý snímek – Nedaleko od Kunratického lesa se mezi panelovými domy ukrývá
stvení. Za hotelem za- historická památka – původně středověká Chodovská tvrz. Pozdější majitelé ji přestavěli
číná lesní úsek, který na patrový barokní zámeček téměř kruhového půdorysu s arkádami na nádvorní straně. Od
vede krátce i po cyklo- rekonstrukce v 80. letech 20. století se využívá především pro různé kulturní akce.
trase A22, zbytek po zelené značce, návrat je
tasekvoje tisovcovité (čínské), reliktní pravěké opadapo modré souběžně s ulicí U Kunratického lesa.
vé jehličnany. Pohybuje se v něm také 40–50členné
Turistům se zdravotním postižením lze dále doporu- stádo muflonů. Tyto „zelené plíce“ okolního hustě obyčit třeba výlet od stanice metra Roztyly po žluté znač- dleného území jsou protkané množstvím značených
ce k potoku na opačném okraji lesa a stále po ní po- i neznačených cest, které celoročně lákají četné nákračovat proti jeho proudu (na protějším břehu jsou vštěvníky nejen ke krátkým procházkám. Zvláště živo
areály Thomayerovy nemocnice a IKEMu). Cestou je zde každý rok druhou listopadovou neděli: koná se
nemohou minout dvě restaurace s neobvyklými ná- oblíbený náročný přespolní terénní běh Velká Kunrazvy – první se jmenuje Na Tý louce zelený, u neda- tická se třemi charakteristickými prudkými stoupáními
leké U krále Václava IV. je navíc zookoutek.
a přeběhy potoka.
Novou příležitost k zajímavé návštěvě dostali handiU Obchodního centra Chodov je kromě velkého
capovaní turisté díky rozsáhlé asanaci zřícenin gotic- parkoviště také stanice linky C metra a autobusová
kého Nového hradu uskutečněné v letech 2012 a 2013. stanice nízkopodlažní speciální linky H1, která ale
Při ní byl totiž přes šíjový příkop zbudován dřevěný jezdí pouze v pracovních dnech v rozmezí 2–3 ho(dubový a akátový) most, který by měl i vozíčkářům din, zastavují zde i další tři linky.
umožnit pohodlnou cestu do míst, kde 16. srpna 1419
podlehl infarktu král Václav IV. K ruinám vede modrá
Všechny bezbariérové vozíčkářské trasy patří do
značka, přístup k ní se doporučuje od ulice Na Lho- projektu Turistika pro všechny. Od roku 2008 je
tech, příp. od rozcestí U dubu po téže barvě vlevo.
částečně financuje i výtěžek z každoroční sbírky konaV třistahektarovém Kunratickém lese (značná část né při celostátní turistické akci „Novoroční čtyřlístek“,
je součástí přírodního parku Údolí Kunratického poto- která vznikla o čtyři roky dříve. Ročně tak KČT získá
ka) rostou kromě původních dubů, buků a borovic mj. na podporu turistů se zdravotním postižením částku
nedaleko popisované cesty po žluté značce i dvě me- mezi 150 až 180 tisíci korun.
(mk)

Specialisté na eshop
www.webovy-servis.cz

Pila Pištora Komárov
Komárov 76
533 71 Dolní Roveň

Mobil: 603 505 290
Telefon: 466 688 279
pila.komarov@seznam.cz

- Svoz, zpracování a prodej dřeva
- Výroba montovaných dřevostaveb
Česká abilympijská asociace děkuje
novému partnerovi za materiální sponzoring svých aktivit.

ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o.

TEPOSTOP, společnost
s ručením omezeným
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Pro chvíle oddechu
„Holčička na vozíku jedoucí závod. Kluk s protézami,
který líže zmrzlinu. Plavec
bez ruky… A u toho srdceryvné nápisy, že je možné
vše, že každý může dokázat velké věci, navzdory handicapu jsou vytrvalí
a vítězí… Tyto obrázky by
se daly označit kategorií
inspirační porno. Používám vědomě termín ‚porno‘. Objektivně jde o situaci, kdy jedna skupina
využívá tu druhou. V tomto případě jsou využíváni lidé handicapovaní ve prospěch lidí zdravých.“
Krátká ukázka z celosvětově proslulého desetiminutového vystoupení na konferenci TED (T = technology =
technologie, E = entertainment = zábava, D = design)
v Sydney loni v dubnu výstižně představuje nonkonformní australskou vozíčkářku, jejímž výrazným poznávacím znakem bylo … (1. tajenka). Její osobnost výstižně charakterizují i ostatní četné výroky o osobách
se zdravotním postižením zdaleka nezapadající do
představ běžné veřejnosti o této skupině obyvatelstva.
Za všechny alespoň tento „Začala jsem si říkat po-

A
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H
I

ACTIWO
Pardubice

mr system

Termín pro tuto křížovku: neděle 5. dubna.
Vyluštění z čísla 6/2014: 1. ČTYŘI HODINY, 2. GALERIE, 3. PRSTY – viz kompletně vyluštěný obrazec.
Cenu získávají:
1. Stanislav Felcman, Pardubice,
2. Ivana Valentová, Holice,
3. Petr Špička, Praha,
4. Iva Kryšpínová, Vojenice,
5. Alena Nováková, Pardubice.
Pouze dva křížovkáři z nového rekordního počtu zaslaných vyluštění – 82 – nenašli správná tajenková znění.
(mk)
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stižená žena – kripl. A i po dlouhé době, po 13 letech,
to lidi stále šokuje. Dělám to proto, že to je právě svět,
jehož … (2. tajenka) dává pocítit sílu a moc.“
Další provokativní výroky už ale od této aktivistky
a vystudované novinářky a pedagožky nikdo neuslyší:
32letá Stella Young trpící vrozenou poruchou lomivostí
kostí zemřela počátkem prosince loňského roku.
Vodorovně: A. Věhlas; sklonění (množ. č.). – B. Druh
papouška; první zástupce ministra národní obrany
ČSSR v letech 1979–1989. – C. Listnatý strom; výkon
fotbalisty; mezinárodní kód letiště Morafenobe. –
D. Vzorec teluridu uranu; bod v džudu; náš bývalý
hokejista. – E. 1. tajenka. – F. Kněžský oděv; značně;
tekutina vylučovaná ledvinami. – G. Travina podobná
prosu; pochoutka; příležitostná koupě. – H. Zástava
dýchání; součást oleje. – I. 2. tajenka; polní práce.
Svisle: 1. Zařízení na drcení; likérník. – 2. Textilní
látka; lepším způsobem. – 3. Operní píseň; ochrnutí. –
4. Domácké mužské jméno; ženské jméno; dobrý nápoj. – 5. Kmen v Zairu; darebák. – 6. Ochranný symbol
egyptské bohyně Tveret; velký ořech; Einsteinovy iniciály. – 7. Nejmladší Titán; zkratka organizace zahraničního obchodu. – 8. Kořist; cizí zkratka pro „soukromý“;
hrabavý pták. – 9. Nabroušená; opak velké. – 10. Moderní; síh severní. – 11. Zběhovec; popisování.
Pomůcka: Aka, apnoe, Rusov, sa.
(mk)
Soutěžní křížovka o zajímavé ceny od partnerů České abilympijské asociace se poprvé objevila v čísle 1/2012. Příjemným zjištěním je přitom skutečnost,
že zájem o luštění nikterak nepolevuje a prakticky
pokaždé „rodinu“ stálých luštitelů rozšíří nějaké nové
jméno.
Podmínky a doporučení pro zařazení do slosování
o léčivé konopné produkty firmy Annabis Olomouc
zůstávají stejné také v roce 2015:
- Do termínu uvedeného u příslušné křížovky zaslat
na některý uvedený kontakt vyluštěné znění tajenky/
tajenek (ve druhém případě vč. jejich čísla – např.
1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE).
- Kvůli doručování cen poštou je nutné napsat také
doručovací adresu. Případný jiný způsob převzetí lze
telefonicky domluvit na čísle 466 052 050.
- Počínaje květnem 2013 je možné se zapojit také
prostřednictvím facebooku.
- Následující vydání otiskne jména výherců i správné
řešení a podle prostorových podmínek také kompletně vyluštěný obrazec příslušné křížovky.
- Každý by si měl před odesláním i vícekrát překontrolovat napsané znění vč. označení jednotlivých
tajenek správným číslem.
Kontakty pro zasílání vyluštění:
 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)
Bělehradská 299/132
120 00 Praha 2
Modrá linka: 844 188 188
servis@generali.cz
www.generali.cz
Významný partner
České abilympijské asociace
dlouhodobě finančně podporuje
její četné aktivity.
Děkujeme!

NEDCON BOHEMIA, s.r.o.
Holandská 34
533 01 Pardubice 21
Telefon: 467 002 111
E-mail: info.cz@nedcon.com
Česká abilympijská asociace velice děkuje
za dlouholetou podporu aktivit
pro osoby se zdravotním postižením.
V loňském roce tak mohla
z poskytnutých financí
předního výrobce skladového zařízení
pořídit vybavení do tréninkové kuchyně,
letos koupí závěsný set
pro tréninkovou kavárnu U tiskaře Brixe.
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„Příspěvek na péči lidem s těžkým postižením nevyhovuje, je nutná
systémová změna,“ tvrdí Erik Čipera, předseda společnosti Asistence
r Loni v listopadu jste zahájili kampaň
Daruj asistenci. Jde hlavně o sbírku pro
několik vašich klientů na vozíku, kteří žijí
samostatně v přirozeném prostředí, potřebují stálou pomoc druhé osoby, ale příspěvek na péči jim pokryje pouhé čtyři hodiny
osobní asistence denně. Nakolik jim kampaň pomohla? A jak dlouho ještě potrvá?
Kampaň je stále otevřená a během roku se
s ní opět ozveme. Loni jsme vybrali peníze
na více než 400 hodin osobní asistence,
které rozdělíme mezi dva klienty s celodenní potřebou podpory asistentů. Děkujeme
všem, kteří se zapojili a s kampaní nám pomohli. Vybraná částka může působit jako
kapka v moři, situaci neřeší dlouhodobě ani
systémově, je ale důležitou pomocí vozíčkářům, kteří se ocitli ve velmi nepříznivých
poměrech. Dalším naším cílem je, aby veřejnost měla reálnou představu, jak na tom
tito lidé jsou, a podpořila systémovou změnu v oblasti sociálních služeb.
r Celodenní asistenci potřebovala dlouhé roky i vozíčkářka Jana Hrdá, která má
velký podíl na tom, že u nás byl přijat
zákon zahrnující i příspěvek na péči.
Při diskusích o výši této dávky vždycky
zdůrazňovala, že už samotný její název
stanovuje, že jde o pouhé finanční přispění člověku s postižením: že se tedy očekává jeho snaha zajistit si zbytek peněz na asistenci vlastními silami
nebo si sehnat dobrovolníky ochotné
pomáhat bezplatně. Co soudíš o tomto
argumentu?
Oceňuji, co Jana Hrdá v sociální sféře dokázala a jak na veřejnost i své okolí půso-

bila. Oceňuji, jak dokázala zajistit celodenní asistenci pro
sebe samou v době, kdy žádná osobní asistence vlastně
neexistovala. Musíme si však
uvědomit, že jsou tu lidé se
zdravotním postižením, kteří
nemají dost sil a potřebných
dovedností na to, aby si zbytek peněz nebo pomoc dobrovolníků zajistili.
Je nutné si odpovědět na
otázku, zda společnost počítá i s těmito lidmi a co dělá pro to, aby se
nedostali do neřešitelné situace. Individuální přístup je v sociálních službách základním předpokladem. Je nutné respektovat skutečnost, že tu jsou lidé s těžšími
formami zdravotního postižení, kteří nechtějí trávit život v ústavním zařízení. Musíme
najít způsoby, jak jim umožnit žít v domácím prostředí – i těm, kteří se nemohou
spolehnout na podporu rodiny a neumějí

efektivně hledat finanční ani
lidské zdroje. Tyto okolnosti by
je neměly vylučovat z běžné
společnosti, na tom se jistě
všichni shodneme.
r Příspěvek na péči dosud
nebyl
valorizován,
a tak má dnes nižší reálnou hodnotu než třeba
před pěti lety. Valorizační
opatření není v legislativě zakotveno. Nakolik by
pravidelná valorizace pomohla vozíčkářům, kteří příspěvek pobírají ve III. a IV.
stupni?
Nechci nikterak snižovat snahu o prosazení valorizace příspěvku, hlavní problém ale
vidím jinde. Lidé pobírající příspěvek ve
IV. stupni si mohou díky němu zajistit 4 hodiny osobní asistence denně, často ale potřebují k aktivnímu samostatnému životu
12 i více hodin pomoci denně. Co mají

Příspěvek na péči se poskytuje v různé výši podle čtyř stupňů závislosti žadatele na
fyzické pomoci jiného člověka. Pro osobu starší 18 let je příspěvek nastaven takto:
I. stupeň závislosti = 800 Kč měsíčně,
II. stupeň závislosti = 4000 Kč měsíčně,
III. stupeň závislosti = 8000 Kč měsíčně,
IV. stupeň závislosti = 12000 Kč měsíčně.
Pro osoby mladší 18 let je příspěvek o něco vyšší: pohybuje se od 3 do 12 tisíc korun.
Další informace o dlouhodobé kampani Daruj asistenci lze najít na stránkách www.
darujasistenci.cz.

Kavárna BÍLÁ VRÁNA přesídlila do centra Prahy
Unikátní kavárna Bílá vrána se loni v listopadu přesunula do centra Prahy. Sociální podnik, v němž
jsou zaměstnáni lidé s mentálním
postižením, najdete v blízkosti
Václavského náměstí: na adrese Ve Smečkách 5.
Jsou pro vás přichystány domácí koláče, dorty vlastní výroby
a lehké obědy, strávíte příjemný
čas se šálkem dobré kávy nebo
mléčným koktejlem a čerstvými
dobrotami. To vše v nekuřáckém
prostředí a za příznivé ceny. Samozřejmostí je dětský koutek.
„Bílá vrána se stala místem, kde
se potkávají naši klienti s hosty,
kteří chtějí ochutnat nejen naše
lahůdky, ale i kulturu lidí se znevýhodněním,“ říká Zoran Dukić ze
společnosti Pohoda, která kavárnu provozuje. Její součástí je
i Momentální scéna. „Jde o prostor, kde se lidé se znevýhodněním mohou umělecky vyjádřit.
Hrají divadlo, vystavují obrázky či
fotografie, zpívají, promítáme filmy... Zveme všechny na výstavu
obrazů Caterini Cappelli – Plasty,
která potrvá celý březen,“ doplňuje Dukić.

dělat? Potřebujeme na toto téma otevřít
celospolečenskou debatu nikoliv o číslech,
ale o lidech.
r Jak by tedy měl vypadat optimální
model příspěvku na péči? A co je nutné
udělat pro jeho prosazení?
Zajištění důstojných životních podmínek pro
lidi s nejtěžšími druhy zdravotního postižení, kteří jsou odkázáni na stálou pomoc
druhých osob, je pro mne základním východiskem. Příspěvek na péči by jim měl tuto pomoc zajistit v plné míře, nikoliv částečně. Nechť tito lidé mají zvýšenou podporu
sociálních pracovníků ve svých komunitách,
městských částech a obcích – takovou
podporu, která bude moci reagovat i na
aktuální změny zdravotního stavu.
Spíše než jako ke skupinám či stupňům
závislosti bych doporučoval přistupovat ke
všem žadatelům o příspěvek individuálně
a stanovovat míru finanční podpory výhradně podle aktuální potřebnosti konkrétního člověka v konkrétní životní situaci.
Česká republika na tom ekonomicky není
tak špatně, aby bylo obhajitelné opakovat zadání typu najít v sociální oblasti
úspory nebo zpřísnit poskytování dávek.
Celospolečenským zadáním je pomáhat
lidem se zdravotním postižením žít podle
jejich představ a jasně formulovat oblasti,
které pro rozvoj člověka považujeme za
klíčové. Jsem si jist, že se to společnosti jako celku vrátí. A stejně tak si jsem
jist, že se to společnosti vrátí i v případě,
že bude naléhavé potřeby osob s těžkým
postižením přehlížet.
(pel)

Burza filantropie
v Pardubickém kraji pokračuje
Úspěšná dobročinná aktivita zahájila svůj čtvrtý ročník. Právě
v těchto týdnech mohou neziskové organizace působící v okresech Pardubice a Chrudim přihlašovat na burzu veřejně prospěšné
projekty, které se následně budou ucházet o podporu donátorů.
Uzávěrka přihlášek je 31. března.
Burzy filantropie tradičně pořá-

dá Koalice nevládek Pardubicka
a Pardubický kraj ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou komorou. Zkrátka nepřijdou ani neziskovky z Ústeckoorlicka a Svitavska:
své projekty budou moci přihlašovat od 31. března do 30. května.
Podrobné informace i elektronický formulář lze najít na stránkách www.burzafilantropie.cz.
(pel)

Změna otevírací doby půjčovny

Netradiční kavárna nabízí i catering pro nejrůznější akce neziskových i komerčních organizací.
Objednáním vynikajícího jídla podpoříte nejen Pohodu, ale hlavně její zaměstnance s mentálním postižením. Mezi spokojenými klienty
Bílé vrány je třeba Česká spořitelna, Ministerstvo práce a sociál-

ních věcí, Úřad městské části
Praha 2 nebo Americké kulturní
centrum.
Další informace o kavárně, která má otevřeno ve všední dny
od 10 do 18 hodin, a také program Momentální scény lze najít
na stránkách www.kavarnabilavrana.cz.
(pel)

Od letošního roku má půjčovna kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek v 1. patře sídla Svazu tělesně postižených v České republice
v Praze na Karlínském nám. 12 otevřeno takto:
Pondělí 9–15 hod.
Středa
9–16 hod.
Čtvrtek
9–13 hod.
Pátek
9–16 hod.
Osobám se špatnou pohyblivostí ochotně po telefonu nejen poradí
s výběrem pomůcky, ale také ji pro ně rezervují.
Kontakt – Michaela Řiháčková, telefon: 606 848 952, e-mail: michaela.
rihackova@gmail.com.
Nedaleko je stanice tramvají číslo 3 a 8, přímo u objektu zastavuje speciální autobusová linka H1 pro osoby se zdravotním postižením.
(r)

Působivé drama o lásce silnější než smrt
Mezi kandidáty na Oscara je i pozoruhodný film Teorie
všeho, který pojednává o nejslavnějším žijícím vozíčkářovi. Tím bezesporu je třiasedmdesátiletý astrofyzik Stephen
Hawking. Od mládí trpí amyotrofickou laterální sklerózou:
nemoc způsobila postupné ochrnutí celého těla. V polovině
80. let navíc prodělal tracheotomii a zcela ztratil schopnost
mluvit. Muž proto používá speciální software umožňující
hovořit s lidmi pomocí počítače s řečovým syntezátorem,
který ovládá jediným pohyblivým prstem. Na přednáškách
ho většinou doprovází asistent, který opakuje jeho „zvuky“, aby mu posluchači rozuměli.
Dvouhodinový snímek se však zaměřuje víc na Hawkingovo soukromí než na jeho vědecké působení. Příběh začíná
v roce 1963, kdy měl coby student kosmologie na univerzitě
v Cambridgi našlápnuto k úžasné budoucnosti. Zbožňují ho
profesoři, spolužáci i půvabná Jane, která na téže škole studuje umění. Lékařské vyšetření ale stanoví drsnou diagnózu:
poškození nervového systému, které do dvou let způsobí
smrt. Jenže Stephen a jeho dívka Jane se osudu vzepřou.
Vezmou se a snaží se normálně žít. On si nemoc nepřipouští a dodělává si doktorát. Ona ho všemožně podporuje,

často až za hranici
sebeobětování. Čím
víc se blíží předpokládaný konec, tím
hektičtěji se oba snaží společně žít.
Láska nakonec vítězí. Stephen Hawking
se dokonce stává otcem a harmonická rodina, svérázný smysl
pro humor a intenzivní
vědecká a osvětová
činnost se mu na
celá desetiletí stanou
oporou v boji s těžkým
postižením…
Hlavní postavu zahrál Eddie Redmayne
tak přesvědčivě, že
za ni byl nominován

na Oscara. Romantické drama nabízí i působivou dobovou
atmosféru, skvostnou hudbu a téměř hmatatelné emoce.
Zkrátka však nepřijde ani divák, kterého zajímá, za jakých
okolností vznikla třeba teorie o velkém třesku nebo o černých dírách.
Biografický příběh o géniovi na vozíku měl světovou premiéru loni v září. Příznivé recenze už sklidil doma v Británii a také ve Spojených státech. V našich kinech se film
Teorie všeho promítá od 26. února.
(pel)
Zajímavosti o filmu
4 Stephen Hawking zhlédnul film ještě před jeho dokončením. Prohlásil: „V některých momentech jsem měl
pocit, že se dívám sám na sebe.“
4 Eddie Redmayne pracoval během natáčení s tanečním instruktorem, aby byl schopen pohybovat se jako
osoba, jejíž svalstvo ochabuje každým dnem.
4 Téměř všechny věty vyslovené ve filmu hlasovým
simulátorem namluvil samotný Hawking.
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První vítěz nové kategorie prestižní soutěže
Rozhovor s oceněným fotografem

Recepty
z Kosatce

 Proč jste se rozhodl přihlásit do soutěže také

fotografie v této nové kategorii?
Fotografie jsem přihlašoval do kategorie Reportáž a další sérii do kategorie Příroda a životní prostředí, jak je
tomu v soutěži běžné – vedle těchto je tam ještě šest
dalších hlavních kategorií. Na mimořádná ocenění, kterých je několik, se autoři nehlásí, ale porota je sama
vybírá a navrhuje. Vlastně jsem vůbec netušil, že Výbor
dobré vůle, jehož práci znám a už léta si jí velmi vážím,
se rozhodl udílet jednu z těch zvláštních cen.

 V profilu na vašem webu uvádíte, že jste již

dlouhou dobu strávil ve společnosti osob se zdravotním postižením. Jak vás tato zkušenost obohatila?
Je to trapné, ale rád bych v této souvislosti ocitoval
sám sebe – a to zakončení závěru z fotografické knihy
Arkadie, která vyšla v roce 2010: „Setkávat se s lidmi
se zdravotním postižením jsem zvyklý. Jako dítě jsem
mnoho času trávil s tátou v dětské léčebně v Nových
lázních v Teplicích a pohybovat se v této společnosti mi
připadá naprosto samozřejmé. A přesto mě tito lidé
nepřestávají dojímat pro svou zranitelnost a závislost
na společnosti. Solidarita se slabými jedinci je výsadní vlastností člověka. Rád se pohybuji ve společnosti
těchto lidí možná proto, že si pak připadám nějak víc
člověkem.“
(mk)

Na slavnostním vyhlášeni výsledků loňského dvacátého ročníku soutěže české zpravodajské fotografie Czech Press Photo byl 20. listopadu jako první vítěz kategorie Můj život
s handicapem, kterou zaštítil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), oceněn Štěpán Hon.
Mezinárodní porotu z fotografií tematicky zaměřených na specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým či mentálním postižením nejvíce zaujala jeho série snímků „Zásnuby Jindřišky
a Hynka v areálu týdenního stacionáře Hvozdy“ –
jeden z nich výmluvně ilustruje tento článek, na
dolním jsou zástupkyně Czech Press Photo a VDV
s některými oceněnými fotografiemi.
Rozhodnutí poroty potvrdila i Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové: „Z velkého výběru fotografií nás nejvíce upoutala série z Domova pro
lidi s mentálním postižením. Jde o téma u nás
opomíjené, a proto nás potěšilo, že právě s takovou sérií fotografií můžeme seznámit veřejnost.“
Soubor těchto snímků navíc získal třetí místo ještě v kategorii Reportáž.
Do ročníku 2014 přihlásilo 267 našich a slovenských fotografů téměř 3,5 tisíce snímků. Vítězné
ze všech osmi kategorií jsou umístěny na webu
http://czechpressphoto.cz.
Soutěž Czech Press Photo vznikla v roce 1995
jako obdoba celosvětové World Press Photo.
Prostřednictvím barevné i černobílé fotografie
představuje veřejnosti významné události roku.
Její význam tkví i v podílu na podpoře zájmu
o fotožurnalistiku jako prostředku mezilidského
poznání a porozumění.

Štěpán Hon (*1976, Teplice)
Absolvent oboru fotografie na FAMU se dlouhodobě soustřeďuje na dokumentární a reportážní fotografii.
Od roku 1996 plných deset let intenzivně dokumentoval život na Zakarpatí. V letech 2003 a 2004 působil ve funkci oficiálního fotografa prezidenta Václava Klause. Několik svých cyklů věnoval ruské metropoli:
v samotné Moskvě pokrývají jeho obří fotografie stěny hotelu v centru
města. Od roku 2010 v Norsku pravidelně fotografuje nejslavnější evropské závody psích spřežení, nyní jako oficiální fotograf. Pro sdružení
Post Bellum portrétoval pamětníky důležitých historických událostí pro
výstavu „My jsme to nevzdali, příběhy 20. století“.
Komunita osob se zdravotním postižením mu není neznámá. Mnoho času v jejich společnosti
totiž prožil v Arkadii Teplice, která svými aktivitami podporuje důstojný a plnohodnotný život dětí
i dospělých se zdravotním znevýhodněním v přirozeném prostředí za spolupráce s rodinou.
Svoje fotografie vystavoval na řadě společných i samostatných výstav. Před oceněním v nové kategorii soutěže Czech Press Photo v ní už dříve několik cen získal.

Nevidomí rodiče, pražské neziskovky a život se smrtí:
nejúspěšnější témata loňské publicistiky
V pražském Lichtenštejnském paláci se 2. prosince odehrál slavnostní večer k Mezinárodnímu dni
osob se zdravotním postižením.
Jeho hlavní událostí bylo vyhlášení výsledků tradiční publicistické
soutěže Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Soutěž
byla poprvé vyhlášena v roce 1994
a za dobu její existence porota
posoudila více než 1200 prací.
Hodnoceno je zejména to, jak může přihlášené dílo seznámit širokou veřejnost s životem lidí s postižením a pozitivně ovlivnit její
přístup k této skupině obyvatel.
V tiskové kategorii předával ceny
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier.
Zvítězil seriál PRAŽSKÉ NEZISKOVKY, který připravuje Veronika
Cézová pro Pražský deník (viz snímek). „Autorka odvedla obrovský
kus práce. Systematicky se věnuje
různým typům postižení, na příbězích jednotlivých lidí a rozhovorech
s nimi přibližuje veřejnosti problé-

my, které život s handicapem přináší. Současně vždy představí organizaci, která osoby s určitým
postižením sdružuje, a služby, které jim poskytuje,“ zdůvodnila své
rozhodnutí porota.
Ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová předala
ceny v rozhlasové kategorii. Vyhrála Radka Rozkovcová za pořad VIDĚT NEVIDĚNÉ z cyklu
Kafemlýnek Radia Proglas. „Doku-

ment je mimořádně zdařilou
a obdivuhodnou
výpovědí nevidomé, vzdělané
mladé ženy, která se svým nevidomým mužem
vychovává zdravé
temperamentní, dnes již
5leté dítě. Její
pozitivní a sebevědomý postoj
k sobě i k životu nutí i její okolí
zacházet s ní důstojně jako s člověkem bez handicapu. Úvahy o přístupu k porodu, výchově i nesnadné mateřské péči by jistě mohly
být inspirativní pro ostatní vidoucí i nevidoucí maminky,“ konstatovala porota.
Pomyslná nejvyšší příčka v televizní kategorii patří pořadu ŽIVOT SE SMRTÍ. Jde o sedmidílný
cyklus Šárky Horákové-Maixne-

rové, Petry Všelichové, Richarda Hýska a Lenky Polákové, který odvysílala Česká televize. Dle
vyjádření poroty „je třeba ocenit odvahu autorů, kteří s úctou a velkou
citlivostí nahlížejí do osudů sedmi
lidí, kteří se vyrovnávají s rakovinou. Někteří využili paliativní péči,
která je určena lidem v pokročilém nebo terminálním stadiu
nemoci, jiní se spolehli na své
blízké. Ukazuje se, jak nesmírně
důležité je, když jsou kolem umírajících lidé, kteří je provázejí.
Dokument je významný zejména
tím, že poodhaluje soukromí lidí,
kteří si už na nic nemusejí hrát,
vědí své a vyjadřují se s naprostou upřímností“. Cenu si autorky převzaly od Václava Krásy,
předsedy Národní rady osob se
zdravotním postižením.
Celkem bylo v XXI. ročníku soutěže uděleno 15 ocenění, o všech
se lze dozvědět na stránkách
www.vlada.cz.
(pel)

Také letos patří tento sloupek
receptům z „dílny“ Otakara Vaňhy, vedoucího, a Milana Kňourka, kuchaře tréninkové restaurace a kuchyně pro zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
Kovbojské fazole „Jessie James“
Suroviny: 2 paprikové klobásy,
100 g anglické slaniny, 1 hrnek
červených (nebo jiných barevných) fazolí, 1 cibule, 3 stroužky
česneku, 1 konzerva loupaných
rajčat, čerstvá paprika, sůl, pepř,
chilli nebo pálivá paprika (příp.
čerstvá chilli paprička), solamyl,
olivový olej, trochu červeného
vína, jarní cibulka na posypání.
Na oleji orestujeme nadrobno
nakrájenou cibuli a naplátkovaný
česnek. Pak přidáme na kousky
nakrájenou klobásu se slaninou.
Okořeníme a dále restujeme. Vlijeme fazole, které jsme nechali
minimálně 12 hodin namočené ve
vodě, a konzervu rajčat, která v ní
trochu rozsekáme nožem, a nakrájenou papriku. Dusíme, až jsou
fazole měkké. Podlejeme červeným vínem, zahustíme solamylem
a povaříme. Na talíři posypeme
nakrájenou jarní cibulkou. Podáváme s chlebem, pittou, tortilou
nebo po česku s knedlíkem.
Zapečené těstoviny
s brokolicí a bramborami
Suroviny: 1 balík těstovin (vrtule, mušličky), 1 menší brokolice,
1 cibule, 1 plechovka žampionů, 20 dkg šunkového salámu, 6 brambor, 1 parmazánová
omáčka od Vitany, 1 vejce.
Osmažíme cibuli, brokolici a přidáme žampiony se salámem, chvíli podusíme. Do zapékací mísy
dáme vrstvu těstovin, posypeme
směsí, pokládáme kolečka brambor a polijeme uvařenou omáčkou. Takto střídáme stále dokola
vrstvy, na závěr polijeme a posypeme sýrem, dáme do trouby
a zapečeme 20 minut.
Zvláštní kombinace, ale výborná
chuť – nemusí se dávat brokolice.
abilympijský zpravodaJ
(číslo 1 – únor 2015).
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zaostřeno na ...
Aktivity podepřené vlastními zkušenostmi

Pražská organizace vozíčkářů (POV) vznikla v roce
1991 z jejich vlastní iniciativy.
Postupem času své služby rozšiřovala a profesionalizovala. Z toho důvodu se může stále významněji podílet
na zlepšování podmínek, které především osobám na
vozíku umožní kvalitní a aktivní život bez přítomnosti
různých bariér a v konečném důsledku je v co možná
nejširším měřítku začlení do společnosti.
Členy sdružení je v současnosti 220 osob, v drtivé
většině vozíčkářů. Proto při svých četných aktivitách,
které na sebe navazují, vycházejí z vlastních zkušeností, potřeb a požadavků.
Rozsáhlý soubor uskutečňovaných služeb lze rozdělit do tří oblastí. V poradenství je to třeba pomoc sociálního pracovníka, právníka a dalších odborníků, pomoc
s organizací osobní asistence a péče o svou osobu nebo nabídka služeb profesionálů na odstraňování architektonických bariér v domácnosti i veřejném prostranství. Do vzdělávacích a volnočasových aktivit patří např.
arteterapie, společenské akce a setkání, ŠIP-KÁRY –
tréninky šipek, Klub TÚRA – jednodenní poznávací a turistické výlety nebo tradiční celorepublikové Sportovní
setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda.
Sídlo POV a zároveň kontaktní místo pro členy i klienty
je na adrese Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1 (telefony: 224 827 210 a 224 826 078; e-mail: pov@pov.cz;
web: www.pov.cz).

OP

Bezbariérové prostory sídla POV, známého také jako
Centrum samostatného života, se nacházejí nedaleko
obchodního domu Kotva. Otevřeno je v pondělí až čtvrtek od 9 do 16 hodin, v pátek o hodinu méně; klienti
mohou použít upravenou toaletu. Zhruba 300 metrů odsud, v ulici Za Haštalem, se samozřejmě také v kompletně bezbariérovém Středisku přístupného vzdělávání konají vzdělávací a některé volnočasové akce.

Série odborných konferencí

se stejným názvem jako předchozí popsaný projekt odstartovala v roce 2012, jejich význam každoročně podtrhuje záštita ministra/ministryně pro místní rozvoj. Vždy
v listopadu vystoupí se svými příspěvky mnozí, kteří se
ve své práci touto problematikou více či méně zabývají.
Tématem první konference bylo vytváření prostoru pro
prezentaci existujících projektů týkajících se mapování
a odstraňování architektonických bariér, v roce 2013 se
mluvilo o profesionalitě v mapování přístupnosti veřejného prostoru a o sjednocení metodických pokynů, loni
se účastníci věnovali hlavně shrnutí dosavadního postupu při sjednocování zmíněných pokynů.
Diskusní vystoupení ze všech dosavadních konferencí
jsou na uvedeném specializovaném webu.
(mk)

50403 / 2003
530 02 Pardubice 2

Veletržní a výstavní kalendárium
duben
NGO MARKET – veletrh neziskovek (www.forum2000.cz)
čtvrtek 23. 4.
Fórum Karlín

Přes bariéry

Úroveň volného pohybu je úzce spojena s úrovní
bezbariérovosti. Na tuto problematiku se soustředí třetí
oblast činnosti – projekt, který se při svém vzniku před
více než 15 lety nazýval Bezbariérová Praha. Stále se
prvořadě týká situace v hlavním městě, ale v mnohém
jeho hranice přesahuje, proto dostal před několika málo
lety současný název.
Projekt řeší pět oblastí. Stěžejní postavení náleží mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy. Významné jsou samozřejmě i další oblasti, mj. koncepční
práce, organizace odborných školení, pracovních jednání,
seminářů a konferencí, připomínkování legislativy, snaha o vytváření jednotné metodiky mapování přístupnosti
a vydávání publikací o přístupnosti veřejného prostoru.
Důležitost projektu Přes bariéry (nejen) pro POV zdůrazňuje i specializovaný web www.presbariery.cz.

P.P.

Součástí projektu Přes bariéry je odborný a současně
i zážitkový seminář Překonejme bariéry, který se loni
uskutečnil už podvanácté ve spolupráci s Fakultou
architektury ČVUT a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Zejména studenti architektury,
pozemních a dopravních staveb a dalších technických
i uměleckých oborů, ale také ostatní veřejnost na
něm vždy získávají informace jak o legislativních požadavcích, tak o požadavcích ze strany osob s omezenou schopností pohybu a orientace na bezbariérovost prostředí.
Snímek: Pavel Lupač

Na loňském vánočním benefičním koncertu pro POV
vystoupil kytarista Štěpán Rak. Snímek: archiv POV

Hra vyzývající ke změně života
opět v Pardubicích
Víkend s Bohem. Tak se
jmenuje divadelní hra Mária Kubece, která se počátkem jara objeví podruhé v Pardubicích.
Benefiční
představení
se uskuteční v pondělí
23. března v bezbariérovém ABC klubu. Začátek
je v 18 hodin.
Dle vyjádření autora „jde
o zamyšlení nad věcmi
vážnými i nevážnými a o tom, co by se stalo, kdyby u nás zaklepal
nečekaný návštěvník. Hlavní postavy s humorem a nadhledem ukazují,
že lze čelit i těžkým životním zkouškám. A že pokud jsme ochotní
naslouchat a změnit svůj život, odpověď na naše otázky vždycky přijde.“ Hra má velký úspěch po celé republice, diváci na ní oceňují zejména vtipnost, pravdivost a moudrost.
Návštěvníci podpoří dobrou věc: výtěžek je určen na nákup eurozámků a euroklíčů pro lidi se zdravotním postižením. Stojí za zmínku,
že po představení bude následovat diskuse s Máriem Kubecem
a známou kraniosakrální terapeutkou Lucií Uhlířovou. Lístky lze pořídit v Turistickém informačním centru pod Zelenou bránou nebo na
stránkách www.vikendsbohem.cz/vstupenky, kde jsou zveřejněny i termíny představení v dalších městech.
(pel)

květen
REHAPROTEX – rehabilitační, kompenzační a protetické pomůcky
(www.bvv.cz/rehaprotex)
úterý 12. 5. – pátek 15. 5.
Výstaviště Brno
ABI-REHA (doprovodná akce národní abilympiády) – rehabilitační,
zdravotní a kompenzační technika, prodejní expozice chráněných dílen
(www.abilympiada.cz; www.kreativ-pardubice.cz; www.parexpo.cz)
pátek 29. 5. – sobota 30. 5.
Tipsport arena Pardubice
červen
Senior – Handicap: aktivní život, Šikovné ruce našich
seniorů – pomůcky a služby pro různé druhy zdravotního postižení
(www.vll.cz/veletrh-210)
LÁZEŇSKÝ VELETRH – léčebná, rehabilitační a relaxační péče, zdravotní pojištění, zdravotnická technika, diagnostika, fitness, wellness,
dietologie, ošetřující a léčebná kosmetika (www.vll.cz/veletrh-197)
čtvrtek 11. 6. – neděle 14. 6.
Výstaviště Lysá nad Labem
říjen
NON-HANDICAP – pomůcky a specializované předměty denní potřeby
pro osoby s tělesným postižením (www.incheba.sk)
čtvrtek 1. 10. – pátek 2. 10.
Incheba Bratislava
Život bez bariér – problematika stáří a zdravotního postižení (www.
cerna-louka.cz/akceN_521/v)
pátek 16. 10. – neděle 18. 10.
Výstaviště Černá louka Ostrava
NON-HANDICAP – problematika života osob se zdravotním postižením
(www.incheba.cz)
středa 21. 10. – pátek 23. 10.
Výstaviště Praha-Holešovice
(mk)

Česká unie neslyšících nabízí od října 2014
přepis mluvené řeči online

Simultánní přepis mluvené řeči je
optimálním komunikačním systémem pro ohluchlé či nedoslýchavé osoby. V České republice tuto
sociální službu poskytuje Centrum zprostředkování simultánního
přepisu České unie neslyšících
(CZSP ČUN), které uskutečnilo již
téměř 1500 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu. Od 1. října 2014
zajišťuje simultánní přepis také online, na dálku.
Služba je určena pro osoby se
sluchovým postižením, které mají k dispozici tablet nebo chytrý
telefon s operačním systémem
Android. Zájemce, který ji bude
chtít využívat, se musí předem zaregistrovat na www.transkript.cz.
Do tabletu či mobilu si přes
Google Play nainstaluje zdarma
aplikaci eScribeDroid od společnosti Transkript online. Odkaz na
aplikaci je rovněž přímo na uvedených stránkách této sociální firmy.

Partneři:

Dále je třeba, aby mobilní zařízení mělo kvalitní mikrofon a podporovalo technologii 3G připojení
na internet a uživatel měl u svého
operátora aktivovánu službu internetu. V místech, kde je kvalitní wifi, je možné využít i toto připojení.
Pokud někdo nebude schopen
zvládnout ovládání tabletu, bude
moci po dohodě s technikem navštívit pobočku CZSP ČUN v Praze v Dlouhé 37, kde se s ovládáním seznámí. Do budoucna budou
podobná střediska také v Ostravě,
Brně, Liberci, popřípadě v dalších
městech.
Službu online přepisu bude možné využívat k jakýmkoliv účelům
splňujícím definici sociální služby,
tedy že zájemce z důvodu své vady či poruchy sluchu není schopen
řešit svou životní situaci tak, aby
řešení podporovalo sociální začlenění. Tím se míní možnosti plně
se zapojit do ekonomického, soci-

álního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve
společnosti považován za běžný.
Pokud půjde o jednání s komerčním subjektem, který se naopak
bude snažit využít klienta ve svůj
prospěch, bude muset tento subjekt přepis uhradit, nebo mu služba poskytnuta nebude.
Simultánní přepis online probíhá
tak, že uživatel spustí aplikaci
eScribeDroid a přihlásí se. Jakmile
se spojí s přepisovatelem, objeví
se na displeji jméno přepisovatele
a může začít rozhovor se slyšící
osobou. Její řeč přepisovanou do
textové podoby sleduje sluchově
postižený uživatel na displeji. Pro
rozhovor je vhodné zvolit místo,
které není příliš hlučné, a mluvčí
aby nebyli daleko od tabletu.
Další potřebné informace jsou
na stránkách ww.eprepis.cz nebo
www.czsp.cun.cz v odkazu Typy
zajišťovaných přepisů.
(wr)

