
l Na návrhu zákona o soci- 
álních službách, který v říjnu 
podalo šest senátorů, se jistě 
podílel tým odborníků. Mohly 
se k němu vyjádřit i organi- 
zace lidí s postižením v čele 
s Národní radou osob se 
zdravotním postižením? A byly 
zohledněny jejich podněty?
Ano, senátní návrh byl široce 
konzultován, nejen mezi námi  
senátory, ale i s příslušnými  
organizacemi a odbornou veřej- 
ností.

Jak asi víte, jsem nejen sená-
torka, ale také ředitelka speci- 
ální školy Svítání v Pardubicích. 
V rámci školy provozujeme soci- 
álně terapeutické dílny – tran- 
zitní program. Důkladně tedy  
znám i z této perspektivy pro-
blémy v sociálních službách: spolupracujeme s rodi-
nami, v nichž se pečuje o dítě s postižením, které je 
žákem naší školy. Školu jsem zakládala nejen proto, 
abychom poskytovali vzdělání, ale také abychom 
dokázali vytvořit perspektivu dalšího uplatnění našich 
absolventů. Ostatně právě pro ně je určena so- 
ciální služba tranzitního programu. Snažíme se pro 
ně následně hledat další – co nejvhodnější – sociální 
služby jako například denní či týdenní stacionář,  
domov se zvláštním režimem či chráněné bydlení.  
V rámci tohoto návrhu zákona tak moc dobře vím, co 
je zapotřebí.

l Jsou mezi vaším návrhem zákona a návrhem, 
který loni v červenci shodila ze stolu sněmovna, 
nějaké zásadní rozdíly?
Senátní návrh zákona chceme pojmout stručněji. 
Dost mě mrzí, že Poslanecká sněmovna neprojed- 
nala původní velkou novelu zákona o sociálních 
službách. Není to mé první zklamání, podobně spadl 
pod stůl bohužel také zákon o sociálním bydlení. 
V našem senátním návrhu usilujeme o dílčí změny, 

které však jsou důležité: tou 
hlavní je zvýšit příspěvek na pé- 
či ve IV. stupni. Tohle je prostě 
třeba udělat, a já to podporuju 
a budu podporovat, ať už s tím 
přijde kdokoli! Ale možná přijdou 
další úpravy tohoto zákona, přeci 
jen je teď politická situace velmi 
nepřehledná.

l  Co důležitého kromě zvý- 
šení příspěvku na péči ve  
IV. stupni přináší návrh lidem 
s postižením?
Zvýšení příspěvku skutečně hod- 
ně pomůže a mělo k němu dojít 
už dávno. Chceme také do-
sáhnout změny v oblasti standar- 
dů kvality: nově by měly být je- 
dnoznačně definovány povinnosti 
poskytovatelů služeb a jasně 

stanovené sankce, pokud nebudou splněny. V sou- 
časnosti je toto velmi nejednotné, nepřesně defino-
vané a plynou z toho odlišnosti v posuzování kvality 
jednotlivých poskytovatelů.

l Návrh jste podali loni v období, kdy se konaly 
parlamentní volby. Cesta k případnému prosazení 
zákona tedy bude ještě obtížnější kvůli tomu, že 
se musí stabilizovat nová Poslanecká sněmovna 
a potrvá několik měsíců, než začne standardně 
pracovat. Co se bude s návrhem dít v nejbližší 
době? Je v něm uvedeno, že má nabýt účinnosti 
1. července. Nakolik je tento termín reálný?
Uvidíme. Máme vládu-nevládu a měsíce ubíhají. 
Pro mě je však důležité, aby k námi navrhovaným 
změnám skutečně došlo. Senátní návrh zákona je 
zařazen do programu únorové schůze. A buď to pů- 
jde námi zvolenou cestou, nebo jinak. V tomhle hod-
lám podpořit skutečně kohokoli, kdo se sociálními 
službami bude chtít zabývat. Stojím na straně osob 
s postižením a chci jim pomáhat, jak jen to půjde. 
Proto jsem v politice.                                            (pel)
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„Stojím na straně lidí s postižením. 
A co je zapotřebí udělat, to podpořím,“ 

říká první místopředsedkyně Senátu Miluše Horská
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Senátoři chtějí 
zvýšit příspěvek 
na péči
Naděje pro lidi
s těžkým postižením žije

Svědectví o lidech
s Downovým
syndromem

Zajímavá kniha
získala prestižní cenu

Pardubická národní soutěž řeme- 
slných i volnočasových schop- 
ností a dovedností osob se 
zdravotním postižením se tento- 
krát uskuteční ve čtvrtek a v pá- 
tek. Za dějiště ovšem organizá- 
toři z České abilympijské asociace 
zvolili znovu velkou halu multi- 
funkční Tipsport areny v centru 
města, nijak podstatně se nezmě-
ní ani vše ostatní.

Aranžování květin –  západní styl, 
aranžování suchých květin, bati-
ka, cukrářství, drátování, drhání, 
dřevořezba, elektromechanická 
montáž, enkaustika, fotografování, 
háčkování, keramika, košíkářství, 
malba na hedvábí, malba na sklo, 
malování na kameny, modelování 
z polymerové hmoty, návrh pla-
kátu, 3D origami, paličkování, 
patchwork, pletení, pletení z pa- 
píru, počítačová editace textu,  
síťování, studená kuchyně, šití 
dámského oděvu, technická ilu-
strace, ubrousková technika, výro-
ba nábytku, výroba svíček, výroba 
šperku z korálků, vyřezávání ovo-
ce a zeleniny, vyšívání a zdobení 
kraslic. 

Do některé z uvedených 35 
soutěžních disciplín se může- 
te přihlásit pouze prostřednict-
vím speciální webové adresy 
http://db.abilympics.cz jen do 
31. března. K uskutečnění pří- 
slušné disciplíny je nutná účast 
minimálně tří abilympioniků; jejich 
maximální počet je omezen na 12.  

Jako každoročně nebude ani 
letos chybět zajímavý doprovodný 
program a potřetí také přitažlivá 
prodejní a zážitková výstava 
Kreativ, kde se návštěvníci budou 
moci seznámit i s méně zná- 
mými možnostmi, jak aktivně trá-
vit volný čas.

Obohacením se dozajista stane 
premiérová burza zaměstnavate- 
lů osob se zdravotním postižením,  
na jejíž organizaci se bude podílet  
Úřad práce Pardubice.

Veškeré potřebné informace  
o akci postupně zveřejňuje webo-
vá adresa www.caacz.cz v rubrice 
Aktivity/Abilympiáda.              (mk)

SE LETOS 
KONÁ

Ve čtVrtek 17. 
A  V Pátek 18. kVětNA.

Šestadvacátá 
přehlídka 
zručnosti 

a šikovnosti

Snímek ze setkání hudebníka Jiřího Stivína s dítětem  
z Komunitního centra Motýlek zvolili diváci za vítěze fo-
tosoutěže Život bez bariér. O soutěžích Vládního výboru 
pro zdravotně postižené občany čtěte na straně 7.

Krizová
telefonní
Linka eDA
Unikátní služba
pomohla stovkám rodin



Oba nápady jsou společensky 
prospěšné a zároveň diskutabilní. 
Oba se k nám dostaly z vyspělých 
evropských zemí. Ačkoli roční so- 
ciální služba a garantovaný jed- 
notný příjem pro všechny dospělé 
(v produktivním věku) nesouvisejí 
výlučně se zdravotně postiženými 
lidmi, mohou změnit společnost na-
tolik, že se v ní bude spokojeněji  
žít i jim.

Podívejme se na věc z pohledu 
vozíčkáře závislého na celodenní 
pomoci druhé osoby. Dostává nej-
vyšší příspěvek na péči, přesto je 
v těžké situaci. Uhájil si život ve 
své domácnosti, nikoli v ústavním 
pobytovém zařízení. Stará se o něj 
bývalá manželka, která k němu 
dochází, a několik asistentů. Muž 
ale nemůže sehnat práci, proto mu- 
sí vystačit s invalidním důchodem 
a dávkou na péči. Právě tady je 
zakopaný pes: těch 13 200 korun, 
které vozíčkář dostává měsíčně  
od státu, stačí zhruba na pět hodin 
péče. Po zbytek dne je odkázán na 
bezplatnou pomoc, na dárce nebo 
prostě žije na dluh, který se stále 
zvětšuje.

Dalším závažným problémem je 
nedostatek osobních asistentů. Dů- 
vody? Hlavně nízká mzda a psy-
chická, fyzická i časová náročnost 

péče o člověka s postižením. I pro- 
to mezi asistenty převládají stu-
denti a bezdětní mladí lidé.

Nápad, aby každý dospělý občan 
dostával od státu peníze, aniž by 
musel pracovat, pochází ze Švý-
carska. Předloni se tam dokonce 
konalo referendum, v němž byl 
zamítnut. Ale důležitější je, že se 
o téhle myšlence rozvinula deba- 
ta, která zasáhla i Finsko, Kanadu  
nebo Česko. Není divu: s rychle 
postupující digitalizací a roboti- 
zací je jasné, že ve výrobní sféře  
bude zapotřebí stále míň lidí.  
A kdyby každý dostával solidní  
měsíční příjem na živobytí, lidé by  
nebyli stresovaní z hrozby prázd-
né kapsy.

Někdo by si bez obav zvolil 
levnější život s intenzivnějšími 
vztahy v rodině, někdo by se víc 
věnoval svým zálibám. Většina lidí 
by asi stejně dál pracovala: hlavně 
ti, kteří svou profesi vnímají jako 
seberealizaci, a ti, kteří si nechtějí 
snížit dosavadní životní úroveň.  
A jistě by se našlo i dost lidí, které 
by zaujala příležitost pomáhat ně-
komu se zdravotním postižením. 

Příspěvek na péči by za dané si- 
tuace sloužil jen jako finanční 
přilepšení, nikdo by na něm nebyl 
existenčně závislý.

V Německu zase skupina aktivis- 
tů přišla s návrhem, aby se občan- 
ské povinnosti rozšířily o roční so- 
ciální službu. Měla by být součástí 
běžné školní docházky a absol- 
vovat by ji měl každý po 18. roce  
života v oblasti, kterou si sám vy-
bere: ve zdravotnictví, školství,  
neziskové organizaci nebo armá- 
dě. Záměr je jasný, mladí lidé se 
naučí být společensky prospěš- 
ní a poznají svět za hranicemi 
svého profesního oboru. A v ma- 
teřských školách, kurzech pro  
přistěhovalce nebo třeba péči  
o zdravotně postižené lidi se posílí 
stabilita poskytovaných služeb. I ten- 
hle nápad lze považovat za 
cestu k dostatku osobních asis-
tentů, v níž nehrají klíčovou roli 
peníze.

Jde samozřejmě o běh na 
dlouhou trať s nejistým výsledkem. 
Ale základní příjem pro všechny 
a roční sociální služba už mají 
zastánce mezi psychology, peda-
gogy, intelektuály, ale i podnika-
teli. Obě myšlenky dnes vypadají 
jako utopie, ale může jim patřit 
budoucnost.             Miloš Pelikán

Země zaslíbená, spokojeností a solidaritou oplývající

náš komentář
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Pardubická Česká abilympijská asociace (CAA) je spolkem, 
který v současné době zaměstnává 87 lidí, z toho 65 se zdra- 
votním hendikepem. O jeho pestré činnosti, hodnocení uply- 
nulého roku a výhledech do toho letošního hovoříme s Pavlí-
nou Potůčkovou (na snímku), místopředsedkyní spolku.

n Jak jste spokojeni s právě uplynulým rokem z hle-
diska činnosti CAA? 
Její neoddělitelnou součástí je poskytování registrovaných  
sociálních služeb Osobní asistence a Sociální rehabilitace. 
Jsme pyšní na fungující spolupráci s Úřadem práce Pardubi-
ce v rámci propojování pracovní a sociální rehabilitace, má-
me dobré jméno mezi lékaři, psychology, psychiatry v práci  
s lidmi s psychickým nebo i jiným onemocněním, dostali jsme 
se do povědomí i jiných subjektů, například vzdělávacích 
zařízení, které se na nás obracejí se žádostí o spolupráci. 

n Co se zejména povedlo? 
Zvládli jsme přestup na EET, vymysleli výrobky z betonu, 
které se prodaly na vánočních trzích, pokračovali v tradiční 
abilympiádě i Kreativu a rozšířili jsme nabídku zážitkových 
seminářů. 

n S čím naopak jste spokojeni méně? 
Nedaří se nám zajistit motivační benefity pro naše za- 
městnance v takové míře, v jaké bychom chtěli. Důvodem 
není nezájem, ale nedostatek finančních prostředků. Vý-
chodisko vidíme v posílení týmu fundraiserů a v sociálním 
podnikání. 

n Mohla byste stručně shrnout, co všechno v sou-
časné době CAA nabízí a čím se zabývá? 
Kromě zmiňovaných sociálních služeb pro lidi se zdravotním 
nebo sociálním hendikepem nabízí náš spolek vzdělávací 
zážitkové semináře o životě lidí s hendikepem, provozuje 
konzultační střediska bezbariérovosti, pořádá každoročně 
abilympiádu, dvakrát ročně prodejní výstavu originálních vý-
robků Kreativ, vydává Abilympijský zpravodaj. V Integračním 

centru Kosatec, kde spolek sídlí, mohou lidé navštívit tré-
ninkovou kavárnu U tiskaře Brixe nebo si zakoupit výrobky 
tréninkových dílen z betonu či keramiky. V Kosatci umíme 
uvařit vynikající česká jídla v tréninkové kuchyni nebo vyro-
bit i vlastní med, pomáhají nám včelky umístěné na střeše 
budovy. CAA také provozuje dvě prodejny – Pardubandu 
v Machoňově pasáži a U Pardubáka na Višňovce. Lidé 
s hendikepem vyrábějí pro děti do základních a středních 
škol svačinky, připravují je z baget, housek i chleba, které si 
pečeme ve vlastní pekárně v Hlaváčově ulici. 

n Jak bude vypadat činnost CAA v roce 2018, co vás 
všechno čeká, na co se zaměříte a co byste rádi, aby se 
stihlo a povedlo? 
Chceme nadále udržet vynikající kvalitu sociálních služeb,  
i všech ostatních navazujících aktivit a služeb pro lidi s hen- 
dikepem. V březnu skončí povinná pětiletá doba udržitel- 
nosti projektu ICSAP Kosatec, v čemž vidíme velkou pří- 
ležitost pro rozvoj komerčních aktivit a sociálního podnikání. 
Chceme nadále poskytovat pracovní příležitosti lidem s hen-
dikepem, nabízet zajímavé aktivity pro smysluplné trávení 
jejich volného času, ale i pokračovat v informování veřejnosti 
o obrovském potenciálu, nadání a vnitřní síle lidí, kteří  
i přes potíže způsobené zdravotním stavem dokáží obohatit 
každého z nás… 

n Jak jste spokojeni s finančními příspěvky státních 
orgánů a organizací? 
Každá částka je pro nás velkou pomocí a my si jí nesmírně 
vážíme. Všichni naši donátoři i sponzoři zaslouží naše velké 
poděkování. 

n Co byste ráda řekla na závěr? 
Velké poděkování patří týmu pracovníků sociálních služeb. 
Jejich emočně, časově i morálně náročná práce není adek-
vátně finančně ohodnocena a bez jejich pomoci nad rámec 
svých pracovních náplní by nemohly být realizovány mno- 
hé naše aktivity. Dík patří i dobrovolníkům, kteří nám po- 
máhají na abilympiádách, Kreativech a dalších akcích pro  
veřejnost, stejně jako členům výboru spolku za vytrvalost  
a neztrácení optimismu, i přes řadu náročných situací, kte- 
ré nám rok 2017 přinesl. Inspirací pro každého z nás je 
neuvěřitelná energie a odvaha našeho předsedy Jaromíra 
Krpálka a velký dík směřuje i ke všem zaměstnancům CAA –  
za výbornou práci a úsměvy, které nám vrací a za to, že  
jsou s námi…

Děkuji za rozhovor.                                                    
(fr)

Všichni se těší na měsíc březen,
nabídne další možnosti rozvoje

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
(NRZP) zprovoznila koncem roku na svém webu 
www.nrzp.cz za odborné spolupráce společnosti spe-
cializované na poskytování online profesionálního 
přepisu jedinečnou službu „Hovor bez bariér“. 
Možnost přepisu telefonních hovorů rozhodně velmi 
pomůže především lidem ohluchlým, nedoslýchavým 
včetně seniorů a s kochleárním implantátem, kteří 
upřednostňují jako formu komunikace psanou češti-
nu. Z osmi regionálních poraden ji (zatím) nabízejí 
od pondělí do pátku v rozsahu pracovní doby 
v Pardubicích, Brně a Ostravě.

Z hlediska ovládání se přitom jedná o jednoduchou 
aplikaci. Spouští se na horní liště v záložce „Pora-
denství a služby“. V uvedené části se po otevření zá-
ložky „Poradna NRZP ČR“ a kliknutí na text „Hovor  

s textovým přepisem“ objeví speciální okno. V něm 
musí klient uvést telefonní číslo pro kontaktování  
poradny. Poté se mu ukáže číslo, na které zavolá  
a vyčká, než se mu v tomto „komunikačním“ okně  
objeví informace od příslušného přepisovatele, že  
může začít mluvit. Doslovný přepis řeči přitom vola-
jící vidí.

Služba, stále ve stádiu pilotního projektu, značně 
přispívá ke zrovnoprávnění osob se sluchovým po-
stižením v oblasti telefonické komunikace se slyšícími. 
Hovor se uskutečňuje v reálném čase, volající se mo- 
hou kdykoli ptát, bezprostředně reagovat a předchá-
zet tak nedorozuměním. 

NRZP každopádně potěší pro další pokračování té- 
to chvályhodné aktivity jakékoli – i záporné – při-
pomínky.                                                               (mk)

Vítaná novinka pro sluchově postižené
Den pro zdravotně postižené lidi na Matějské pouti

Tradiční akce se na pražském Výstavišti uskuteční v pondělí 19. bře- 
zna. Je určena dětem a mládeži s hendikepem v doprovodu jejich 
rodičů, vychovatelů či kamarádů, dále dětským domovům, azylovým do- 
mům a ostatním sociálním zařízením. Veškeré atrakce jim budou  
k dispozici od 11 do 15 hodin zdarma. 

Ve stejné době lze bezplatně navštívit i stálou expozici ryb, korálů  
a sasanek Mořský svět a speciální doprovodný zábavný program včetně 
vystoupení klaunů ze skupiny Medúza, připravený na Křižíkově fontá-
ně. Ta bude rovněž dějištěm dvouhodinového koncertu českých umělců,  
který začne v 15 hodin. 

Víkend plný hudby a zábavy na Slovácku
Oáza Hodonín pořádá v pátek 13. dubna festival tolerance 2018. Dě-
jištěm tradiční přehlídky zrakově postižených písničkářů a jejich hostů 
je Obecní dům v Dolních Bojanovicích. Začátek je v 19 hodin; od 22 
hodin se uskuteční country večer, na kterém společně zahrají všichni 
vystupující.

V sobotu 14. dubna večer se na stejném místě bude konat  
19. Slovácký humanitární ples. Pestrý program zahrnuje cimbálovou 
muziku, dechovku, ukázky folklorních tanců, bohatou tombolu či půlnoční 
překvapení. Na festival je vstupné dobrovolné, lístek na ples stojí 100 
korun.

Pohodový víkend zakončí dopolední nedělní posezení s vystupujícími  
a hudební recitál v areálu střediska Oáza.

Závazné přihlášky si můžete vyžádat a další informace včetně těch  
o ubytování a stravování získáte na telefonech 518 352 877 (Oáza Ho-
donín) a 608 149 306 (J. Černý). Uzávěrka je 25. března. 

(pel)

Pozvánky na akce

Snímek: Adéla Bergmanová



Počátkem října se do polské me- 
tropole sjelo 24 krasavic na vozíku 
z 18 zemí Evropy, Asie, Afriky, Se-
verní, Střední a Jižní Ameriky, aby 
se premiérově utkaly o titul Miss 
Wheelchair World. S nápadem na 
uspořádání soutěže, která zazna-
menala jako nezvyklý příspěvek 
k odstranění bariér omezujících 
životní podmínky osob se zdravot- 
ním postižením velký úspěch, při-
šly dvě vozíčkářky. 

Účastnice čekal bohatý a divác- 
ky poutavý program. Dívky o so- 
bě musely nejen něco říci, ale na  
pódiu se také předvést v typickém 
národním kostýmu své země (na 
levém snímku je indická kráska). 
Rozhodně poutavou disciplínou 
byla taneční vystoupení: obecen-
stvo zhlédlo výtečně provedené 
velice zajímavé náročné kreace. 

Rozhodování poroty nebylo vůbec 
jednoduché. Nakonec se nejvíce  
líbila a první světovou královnou 
krásy na vozíku byla korunována 

Aleksandra Čičiková (na druhém 
snímku uprostřed), třiadvacetiletá 
běloruská studentka psychologie. 
Společnost jí dělají vpravo I. Vice- 
miss Lebohang Monyatsi (Jiho-
africká republika) a II. Vicemiss 
Adrianna Zawadzińska z Polska. 
Ta se stala nejúspěšnější soutěží-
cí díky dalším titulům Miss Charm 
a Miss Foto. Dívky mohly těchto  
titulů získat celkem osm, třeba 
Miss Smile nebo Miss Kindness. 
Všechny finalistky se navíc obje-
vily v nezvyklých pózách na krás- 
ném nástěnném kalendáři vyda-
ném při příležitosti soutěže.

Vítězka svoje životní krédo vy-
jádřila dvěma větami: „Nezáleží na 
tom, jestli je člověk zdravotně 
omezený. Každý je úspěšný, silný 
a krásný bez ohledu na to, jak se 
pohybuje.“

Na internetu soutěží provádí web 
www.misswheelchairworld.com, 
několik videí z průběhu lze najít 
na YouTube.                           

(mk) 
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Když poslanci loni shodili ze stolu takzvanou velkou novelu zákona o sociálních službách, zdálo se, že 
zanikla i možnost zvýšit v dohledné době příspěvek na péči. Konkrétně IV. stupeň této dávky určený 
pro lidi s nejtěžším postižením, kteří žijí ve své domácnosti a potřebují celodenní pomoc druhé osoby. 
Realita však není beznadějná.
Existuje totiž i senátní návrh zmíněného zákona, který loni v říjnu předložili Vladimír Plaček, Miluše 
Horská, Šárka Jelínková, Lumír Kantor, Emílie Třísková a Jiří Vosecký. Klíčový je § 11, kde je navrhnuto  
u příspěvku na péči toto znění písmena d):
- „jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel poby- 
tových sociálních služeb podle § 48, 49, 51 a 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu,
- 19 200 Kč v ostatních případech“.
Navrhované zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni tedy má za cíl posílit příjem osob v úplné zá- 
vislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. Zvětší se tak finanční podpora v případech, kdy je 
péče zabezpečena neformálním pečovatelem, případně ambulantními nebo terénními službami.
Tato změna samozřejmě zdvihne celkové roční výdaje státu na dávku. V souvislosti se zvýšením pří-
spěvku na péči ve IV. stupni závislosti definovanému okruhu osob (asi 25 tisíc osob, dětí i dospělých) jde 
konkrétně asi o 1,8 mld. Kč ze státního rozpočtu.

Další novinky v návrhu zákona
Podzimní senátní návrh obsahuje i další významné změny. Především prodloužení doby poskyto- 
vání zdravotní péče během hospitalizace, která není na překážku vyplácení příspěvku na péči. 
Navrhuje se, aby příspěvek na péči nebyl vyplácen, jestliže je oprávněné osobě po dobu delší než 
celé dva kalendářní měsíce poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, a to za podmínky, že 
jinak pomoc osobě poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče.
Princip současné úpravy zaručující po vymezenou dobu hospitalizace poskytování příspěvku na péči 
se tedy nemění. Návrh však tuto dobu prodlužuje na dva měsíce, což by byla dobrá zpráva 
pro příjemce příspěvku na péči. A také pro neformálního poskytovatele pomoci: právě on posky- 
tuje v Česku potřebnou pomoc zhruba dvěma třetinám příjemců příspěvku. A obvykle se podílí na 
péči i v době hospitalizace závislé osoby: zabezpečuje některé její základní životní potřeby.
Návrh by měl přispět i ke snížení účelového hlášení neformálních pečovatelů do evidence 
uchazečů o zaměstnání, kteří však nemají zájem o zprostředkování zaměstnání, ale snaží se 
uchovat si některé benefity (být nadále státním pojištěncem apod.). Za zmínku stojí také opatření 
ke zkrácení celkové doby správního řízení o příspěvku na péči, změny v oblasti standardů 
kvality služeb nebo změna způsobu úhrady za péči, ubytování, stravování u chráněného byd- 
lení s cílem ponechat klientům část příjmu, s nímž mohou samostatně hospodařit.
Vzhledem k nestabilní situaci na politické scéně nelze odhadnout, jak senátní návrh zákona o sociálních 
službách dopadne. Cesta k jeho eventuálnímu prosazení nejspíš bude dlouhá a svízelná. Nicméně v po- 
lovině února má dojít k prvému čtení v Senátu. A zmiňovaný říjnový návrh obsahuje i článek VII. s for- 
mulací, že „zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2018“.                                                    (pel)

Senátoři chtějí zvýšit 
příspěvek na péči ve IV. stupni 

pro lidi žijící doma

Cesta k pomyslnému trůnu světové 
vozíčkářské missky nebyla snadná

Změny k nepoznání vítají všichni obyvatelé

Život v obci Kateřinice, protáhlé dědině 
v údolí obklopené Hostýnskými vrchy se 
zhruba tisícovkou obyvatel nedaleko Vsetí-
na, se z obecné roviny nijak výrazně neliší 
od podobně velkých sídelních celků. Ale jed-
na, na první pohled viditelná okolnost jí dá-
vá punc výjimečnosti: několikaletá velká po- 
zornost na bezbariérové úpravy komunikací, 
budov sloužících veřejnosti i navazující in- 
frastruktury. A aby toho nebylo málo, od po- 
čátku se tyto chvályhodné úpravy plánují 
jako kompletně bezbariérové. Toho se také 
týkal článek s názvem „Vesnice, která znač-
ně vybočuje ze zažitého pravidla“ uveřej-
něný v čísle 5/2014 našeho Zpravodaje. 
Dnešní článek popisuje, co se za tu dobu 
fakticky událo a zda je bezbariérovost už  
teď stoprocentní.

V roce 2012 schválilo obecní zastupitelstvo 
strategický projekt „Mobilita obce Kateřinice“ 
s 11 dílčími projekty. Kvůli nemožnosti pro-
financovat veškeré uvažované akce pouze 
z rozpočtu obce, požádalo její vedení v tém-
že roce o zařazení projektu do „Programu 
mobility“ Vládního výboru pro zdravotně po-
stižené občany. Žádost byla akceptována – 
všechny podprojekty sice nakonec finančně 

podpořeny nebyly, přesto se započalo s re-
alizací jednotlivých akcí. Obec je průběžně 
financuje ze svého rozpočtu i z různých ak-
tuálně vyhlášených dotačních titulů.

V době, kdy vyšel uvedený článek, byla už 
dokončena rekonstrukce přístupové lávky 
k fotbalovému hřišti v dolní části obce včet-
ně okolních zpevněných ploch po jejím po-
škození přívalovými dešti. V roce 2013 na 
to navazovalo vybudování bezbariérových 
chodníků v horní části obce. 

Jednoznačně nejnáročnější akcí bylo zpří-
stupnění multifunkční budovy z roku 1967 
v centru obce, kde je kromě obecního úřa-
du dále kulturní dům, mateřská škola, školní 
jídelna a kuchyně, veřejná knihovna, v su-
terénu se nacházejí kulturně společenské 
místnosti. Z důvodu zajištění vícezdrojového 
financování bylo nutno rozdělit rekonstrukč-
ní práce do více etap. 

Série fotografií ukazuje výraznou promě-
nu tohoto objektu (vlevo je stav před rekon-
strukcí) po přístavbě nového centrálního 
vstupu, za stěžejní prvek v interiérové bez- 
bariérovosti se považuje výtah vedle scho- 
diště. V každém poschodí je hygienické zá-
zemí pro osoby s handicapem.

Nyní už v podstatě zbývá úprava půdních 
prostor (v současnosti sídlo spolku MAS 
Střední Vsetínsko a archiv obecního úřadu): 
v budoucnu by v nich měly vzniknout další 
třídy mateřské školy s velikou pohybovou 
místností. 

V rámci stavebních úprav budov obchodů 
v horní i dolní části obce projekt nezapomí-
ná ani na přístupy do nich – instalace ná-
jezdových ramp by měla být hotová do kon-
ce tohoto roku. A za raritu se dá zcela jistě 
považovat skutečnost, že s bezbariérovými 
úpravami se počítá i v místním evangelic-
kém kostele z roku 1952.

Místo v projektu má samozřejmě i podpo-
ra vzdělávání a výchovy dětí a mládeže. Ve 
školní budově staré přes sto let s tělocvič-
nou přistavěnou v roce 2008 se vyučuje 
pouze na prvním stupni. Původní bezbari-
érové zpřístupnění školy počítalo se třemi 
plošinami. Po jednání se členy místní Mo-
ravské organizace vozíčkářů (sdružuje přes 
40 handicapovaných z Kateřinic i z jiných re-
gionů Moravy, její předseda Petr Adámek je  
členem zastupitelstva) se tato forma ale za- 
vrhla a nově se počítá se dvěma výtahy – 
jeden bude de facto přístavba staré budovy, 

druhý součástí přístavby nové školy k budo-
vě tělocvičny. 

Závěrečnou fází – k realizaci by mělo do-
jít příští rok – je vzájemné propojení spole-
čensky významných budov bezbariérovými 
chodníky.

Obec Kateřinice se dostala více do pově-
domí po svém absolutním vítězství v jubilej-
ním 20. ročníku soutěže „Vesnice roku“ v zá-
ří 2014. Díky jejím bezbariérovým úpravám 
už je proto skutečnou minulostí povzdech 
vozíčkáře P. Adámka ze zmiňovaného člán-
ku: „V souvislosti se stále všudypřítomnými 
schody v kulturním domě tam přetrvávají 
značně omezené možnosti k pořádání pravi-
delných setkání i příležitostných akcí. Věřím 
ale, že i tato překážka bude brzy minulostí.“ 
Naopak se v plné míře potvrzují slova teh-
dejšího i současného starosty Vojtěcha Zu-
bíčka ze slavnostního vyhlášení výsledků 
jmenované soutěže: „Do života v naší obci 
se zapojují všichni lidé, všechny spolky. Je 
to zlatá třešinka na dortu. Vážíme si u nás je-
den druhého, jsme šťastní, respektujeme se 
navzájem. Pracujeme, ale všichni pamatují  
i na zábavu a pomoc druhým. To je u nás to 
nejkrásnější.“                                         (mk) 



Legendární „Praha – Prčice“ 
nebo „Lanškrounská kopa“, 
další z turistických pocho- 
dů s velkou účastí. Zdaleka 
nejen na těchto není nyní 
nic neobvyklého setkat se 
s turisty s pohybovými ome- 
zeními, se sluchovým po- 
stižením i jinými zdravotními 
handicapy; oba jmenované 
mají navíc i speciální vo-
zíčkářské trasy. Absolvová-
ní jakéhokoliv pochodu či 
klubového výletu má přitom 
i pro tyto příznivce pohybu 
po lesních, lučních, … ces-
tách i stezkách povahu vý- 
konnostní turistiky. V tomto 
díle našeho seriálu proto 
nebudeme výjimečně nikde 
konkrétně putovat, ale při-
blížíme si sekci zdravotně 
postižených turistů v Klubu 
českých turistů (KČT). 

V současné době usku-
tečňuje organizovanou turis- 
tiku pro uvedenou skupinu 
sedm odborů, které jsou sou-
středěny ve třech morav- 
ských krajích. Většina jich  
je v Moravskoslezském – 
v Ostravě, Bohumíně, Opa- 
vě a v Odrách (město se-
verozápadně od Nového Ji-
čína). Další dva mají sídlo  
v Olomouci a Zábřehu. (Olo-
moucký je přitom „pouhým“ 
oddílem v rámci KČT Dobrý 
hospodář – slovo „hospodář“ 
nesouvisí s ekonomikou,  
ale s pohostinskými zaříze- 
ními). Nejjižnější odbor fun- 
guje v Brně. Členy se ovšem 
mohou stát i turisté z jiných 
regionů.

Zaměření organizovaných 
vycházek do přírody se ni- 
kterak neliší od ostatních:  
základem zůstává poznává-
ní krás i historie naší vlasti, 
samozřejmě s přihlédnutím  
k možnostem a schopnos-
tem účastníků konkrétního 
výletu. Vzhledem k tomu,  
že je vedou zkušení vyško- 
lení zdravotně postižení cvi- 
čitelé turistiky, mohou se na 
cesty bez obav vydat i lidé 
s handicapem, kteří mají mi- 
nimum turistických zkuše-
ností.

Kromě toho pořádají jed-
notlivé odbory každoročně  
také čtyřdenní celostátní 
sraz zdravotně postižených 
turistů a třídenní oblastní 
(krajské). Snahou přitom je 
pozvat účastníky na místo 
v příslušné oblasti dosud 
opomíjené. V letošním roce 
se tak od 15. do 18. března 
Česká Třebová stane dějiš- 
těm 5. zimního srazu. V ter-
mínu 11. až 13. května se 
uskuteční 38. oblastní sraz 
Moravskoslezského kraje, 
poslední předprázdninový  
víkend (29. června až 1. čer- 
vence) bude v Boskovicích 
17. oblastní sraz Jihomorav-
ského kraje, jako poslední 
se sejdou zdravotně handi- 
capovaní turisté od 7. do 
9. září v Mohelnici na 15. 
oblastním srazu Olomouc-
kého kraje. 

Pro organizované turisty 
s tělesným, zrakovým nebo 
vnitřním postižením platí pro 
výkonnostní turistiku obec- 

né doporučení: jejich oše-
třující lékař by jim měl na 
základě provedeného tzv. 
zdravotně-sportovního za- 
třídění doporučit vhodnou 
denní kilometráž 3, 6, 10,  
15 nebo 20 kilometrů. Pro  
vícedenní akci je další ne- 
zbytnou podmínkou zajiště-
ní ubytování na lůžku pod 
střechou.

Bronzové, stříbrné, zlaté  
a diamantové odznaky pěší, 
cyklo a zimní turistiky, oce-
nění za dlouholetou aktivní 
výkonnostní turistiku, má 
dlouhá řada členů KČT (pou- 
ze ti mohou uvedené od-
znaky plnit) včetně osob se 
zdravotním postižením. Pod- 
mínky jejich plnění podrob-
ně rozepisuje metodika, kte-
rá je umístěná na uvedené 
webové adrese.   

Kromě toho mohou všichni 
turisté, tedy i neorganizova-
ní, získat základní odznak 
Turista III. stupně (modrý), 
II. stupně (žlutý) a I. stupně 
(šedý) a bronzovou, stříbr- 
nou, zlatou a diamantovou 
verzi odznaku Českomorav-
ský turista. Top oceněními 
pak jsou čestné tituly Mistr 
turistiky a Zasloužilý mistr 
turistiky. Podrobnosti uvádí 
web www.kct.cz.

Sekce zdravotně postiže- 
ných turistů informuje o všem 
potřebném na vlastní webo- 
vé adrese www.turisti-zdp. 
estranky.cz, zájemci tam mi- 
mo jiné najdou také kalendář 
akcí.                   

(mk)
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u  firma zaměstnávající více než 50 procent 
  osob se zdravotním postižením

u  dlouholetá praxe se zaměstnáváním 
  zdravotně postižených 

u  nabídka služeb a zboží formou 
  náhradního plnění

u  pečlivost a zodpovědnost při veškeré činnosti

u  správa a digitalizace archivů

Najdete v nás 
vždy spolehlivého partnera

Rokycanova 2654
530 02 Pardubice

Tel.: 466 304 366
Web: www.k2p.cz

E-mail: info@k2p.cz

Jedním ze čtveřice moravskoslezských odborů je KČT 
zdravotně postižených Elán Opava, který už několik let 
připravuje jarní protažení – pochod Elánská 25 Speciál. 
Letos se na různě dlouhé trasy vydají příznivci turistiky  
v sobotu 14. dubna. A jako na správném pochodu ani  
na tomto neodejdou s prázdnou: jako doklad o absol-
vování dostanou diplom a ve vandrbuchu jim přibydou 
další jedinečná razítka.

Úzkou spojitost s komunitou turistů 
se zdravotním postižením má od roku 
2004 Novoroční čtyřlístek, každoroční 
celorepublikové zahájení turistické se-
zony. 
Čtyřlístek symbolicky vyjadřuje čtve-
řici předsevzetí – překonat vlastní 
pohodlnost a odhodlat se k výletu po 
značených i neznačených cestách, po-
zvat na něj někoho blízkého, poznat 
blízké okolí a přispět drobnou částkou 
na dobrou věc. A právě ten poslední 
skutek se týká uvedené skupiny. 
Z vybraných částek se totiž financuje 
značení vozíčkářských tras, zatím po- 
slední třináctá prochází od konce září 
okolo sanatoria Klimkovice nedaleko 
Ostravy. V našem turistickém seriálu 
představí tuto druhou speciální trasu 
na území Moravskoslezského kraje ná- 
sledující číslo.
Celková částka dosáhla v předešlém 
roce hodnoty zhruba 250 tisíc; ob- 
dobná výše se vybere každý rok. 
Kromě vozíčkářských tras se použila 
také třeba na bezbariérové úpravy 
pokoje na chatě KČT Prášily na Šu-
mavě a vstupního prostoru obnovené 
Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Pochody zařazené do této akce mají 
různou vzdálenost a konají se do- 
slova od Krušných hor po Beskydy 
a od Krkonoš po Novohradské hory 
ve skutečnosti od poloviny prosince 
do poloviny ledna. 
Častým cílovým/průchozím místem 
bývá vrchol nějakého kopce, výletníci 
se tak mohou zapojit i do dlouhodo- 
bého celostátního projektu Vystup na  
svůj vrchol. Turisté mohou při účasti  
za mírný poplatek získat do speciální-
ho záznamníku unikátní razítko vyro- 
bené pouze pro příslušný vrchol. Akce 
už měla skončit, ale vzhledem k oblí-
benosti se prodlužuje.

Výkonnostní turistika 
láká nejen tělesně postižené ctitele pohybu

Skalničkáři Pardubice
vás srdečně zvou 

na prodejní výstavu 
skalniček, cibulovin, dřevin 

a ostatních rostlin,
která se koná ve spolupráci 

s Českou abilympijskou asociací
v Integračním centru Kosatec, 
Sladkovského 2824, Pardubice

 ve dnech
12. dubna (čtvrtek): 9–17

  a 13. dubna (pátek): 9–17.

Na vaši návštěvu se těší  
Skalničkáři Pardubice

(www.skalnicky.cz/pardubice.php).

Při pohledu na obrázky se nabízejí otázky: Namalovali to špatně pro-
jektanti? Nebo to špatně převedli do reality stavbaři? Anebo ...?   (mk)

I tak může vypadat (bez)bariérovost

K přehmatu amerických policistů došlo ve 
městě Oklahoma City. Dvoučlenná hlídka 
totiž zastřelila muže bez ohledu na hlasi-
té upozorňování sousedů, že je jako hlu-
choněmý nemůže slyšet; navíc měl být  
i mentálně zaostalý… Incidentu předchá-
zela situace, kdy muž přicházel ke stráž-
cům zákona s kovovou trubkou. Protože 
nereagoval na výzvy, začal jeden z nich  
ze vzdálenosti zhruba 4,5 metru střílet.  
Policisté přitom přijeli ověřit hlášení o za- 
parkovaném voze, který předtím ujel  
z místa nehody bez zranění osob. Ná- 
sledné vyšetřování potvrdilo, že v auto- 
mobilu jel pouze otec oběti střelby.  (mk)

Přesně, leč nepřesně
pravda pravdoucí ...
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tePOStOP, společnost
s ručením omezeným

CHeStAV

ACtIWO PARDUBICe

eLektrOPOMŮCkY PArDUBICe s.r.o.

Vyluštění z čísla 6/2017: 
1. DVACÁTÝ
2. DOBROU VĚC
3. KANADA

Cenu získávají: 
1. Jiří Michalec, Pardubice
2. Anna Stejskalová, Plzeň
3. Marta Željazková, Pardubice

Počet zaslaných řešení u poslední křížovky s abi- 
lympijskou tematikou se opět vrátil do vyšších čí-
sel. Přišlo téměř devět desítek vyluštěných znění, 
pouze v jediném případě byla chybná – tajenky byly 
sice napsány správně, nebyly ovšem označené pří- 
slušným číslem a v uvedeném pořadí navíc pře-
hozené.

(mk)

Pravidla soutěžní křížovky:
1) Vyluštění (při více tajenkách včetně jejich čísla – například 1. ABILYMPIÁDA, 2. PARDUBICE) 
 poslat do stanoveného termínu. 
2) Z důvodu zasílání cen poštou připsat také doručovací adresu. Jiný způsob převzetí nutno 
 domluvit na uvedeném e-mailu.
3) Od května 2013 možno luštit také prostřednictvím Facebooku.
4) Jména výherců i správné řešení, podle prostoru také kompletně vyluštěný obrazec příslušné 
 křížovky otiskne následující vydání.
5) Před odesláním raději vícekrát překontrolovat napsané znění včetně označení tajenek správným 
 číslem.

6) Kontakty pro zasílání:
– e-mail:  milos.kajzrlik@caacz.cz
   předmět – heslo KŘÍŽOVKA
– klasická pošta: 
   Česká abilympijská asociace,   
   Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice 
   obálka – heslo KŘÍŽOVKA                                                                                                                         (mk)

Pro chvíle oddechu

Po loňském tematickém zaměření tajenek šesti sou-
těžních křížovek na historii národních abilympiád  
budou v tomto luštitelském roce všechny souviset 
s významnými dny vztahujícími se ke zdravotnímu 
postižení. Na úvod je nutné zdůraznit, že ve většině 
kalendářů o nich ale není zmínka. Pokud by tomu 
tak bylo, našli bychom některé uvedené každoročně  
ve ... (1. tajenka), jiné jsou naopak pohyblivé, tedy 
stejně jako nejznámější Velikonoce. 
Prvním takovým významným datem je každého 4. led- 
na Světový den Braillova písma. Tento den v roce 
1809 se totiž nedaleko Paříže narodil do rodiny sed- 
láře Louis Braille, vynálezce speciálního bodového 
písma pro nevidomé – na obrázku. Jako tříletý si 
způsobil otcovým šídlem poranění levého oka, zcela 
oslepl následkem infekce, která napadla i druhé. V de- 
seti letech začal díky stipendiu studovat na Králov- 
ském institutu pro slepou mládež (Institut des Jeunes 
Aveugles). Výuka čtení tam probíhala prostřednictvím 
hmatového rozeznávání vystouplých písmen. Psaní  
bylo žákům ale odepřeno: tisklo se vlisováním drátě-
ných písmen do papíru. 
Byl to mladík ve věku …  (2. tajenka) let, když vymyslel 
systém vyražených (vystouplých) bodů. Inspiroval ho 

přitom starý nepoužívaný ... (3. tajenka) dva- 
náctibodový systém nočního psaní pro přijí- 
mání rozkazů i za tmy kapitána Charlese 
Barbiera de la Serre, který ho přinesl při své 
návštěvě školy. Z původního počtu bodů jich 
mladý vynálezce pro svou abecedu použil 
pouze šest. V ústavu se posléze stal profe-
sorem. 
Jeho první kniha pro nevidomé vyšla v roce 
1829. O osm let později přidal znaménka 
pro zápis matematických symbolů a hudby. 
Celosvětové používání Braillova slepeckého 
písma se datuje rokem 1932. 
L. Braille zemřel v roce 1852 na tuberkulózu.
ovně: A. Plněný čokoládový bonbon; dědina. – 

B. Hýkavci; 2. tajenka. – C. Ztráta kovu při tavení; 
rázně. – D. Černá káva; automobilový podvozek; 
ostravská SPZ. – e. Plíce a srdce poraženého do-
bytčete; klouzek modřínový (lidově). – F. Švédská 
hora; cisterna; řadová číslovka. – G. Monopolní sdru-
žení podniků; mužské jméno. – H. Dvoukřídlý hmyz; 
samice chobotnatce. – I. 3. tajenka; proudění.
Svisle: 1. Obuvnické lepidlo; vyhynulý pštros; kujný 
nerost. – 2. Iniciály herce Skamene; roztroušená 
skleróza; slovenská předložka. – 3. Pobídka; část  
těla; eden. – 4. Římskými číslicemi 51; klesat; fran- 
couzský šlechtický přídomek. – 5. Střešní krytina; 
pracovat s jehlou a nití; mezinárodní kód letiště 
Easton. – 6. Předložka; vynálezce odstředivky; zkrat-
ka Lesní správy. – 7. Slovenská pádová otázka; vi- 
dina; opravna lodí. – 8. Staré vztažné zájmeno; 
zápalka; řecké písmeno. – 9. Foukat; římská bohyně 
úrody; infekční činitel. – 10. MPZ Ekvádoru; křičeti; 
jaká věc. – 11. 1. tajenka.
Pomůcka: Akka, ESN, verpán.                            

termín pro tuto křížovku: 
úterý 10. dubna.                                                    (mk)
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štafety        3x 1600 m      16 hod. 
dětská rovinka  100 m 16.45 hod.  
lidový běh       1600 m      17 hod. 

PARDUBICká DeVítkA
16. ročník městského běhu
středa 25. dubna v 18 hod.

Celý výtěžek 
z dobrovolného startovného 

na charitativní lidový běh 
bude po závodě předán 

rodičům Míši Hlaváčkové
(www.pomoztemisce.cz).

SteNO CZ s.r.o.         
Mikulovice 304 
530 02 Pardubice  prodejna                                                   
tel.: 466 885 111 pondělí–pátek: 7–15.30 hod.                                                   
info@steno.cz  tel.: 466 885 555    
www.steno.cz          pardubice@steno.cz   

Firma podnikající v oboru instalatérského a sanitárního zboží 
a zahradních doplňků

 se jako významný dlouholetý sponzor aktivit České abilympijské asociace řadí 
mezi její nejvěrnější partnerské organizace. 

Za dobu své dosavadní více než dvacetileté existence si na trhu 
ve svém oboru zajistila přední postavení v rámci celé ČR. 

Kromě centrály a tří středisek v Praze, Liberci a Brně  
založila na Slovensku v Banské Bystrici dceřinou společnost.

Firemní prodejna s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi 
v centrále v Mikulovicích u Pardubic má v nabídce

široký sortiment testovaných výrobků od prověřených dodavatelů. 

PILA PIŠtORA  kOMáROV                                            



Nezisková organizace EDA cz 
zřídila před více než dvěma lety 
krizovou telefonní Linku EDA 
800 405 060. Mohou ji využít 
členové rodin z celé České re-
publiky, pokud se například do-
zvědí závažnou diagnózu svého  
dítěte do věku 26 let či se musí 
vypořádat s následky jeho těžké- 
ho úrazu a potřebují podporu.
 „Krizová intervence po telefonu 
je pro klienty bezpečná a anonym- 
ní. Klient může volat ve chvíli, kte- 
rou si sám určí, a z místa, které 
si zvolí. Zároveň může hovor kdy- 
koliv ukončit nebo přerušit. Pra-
covníci Linky EDA jsou vázáni 
mlčenlivostí a etickým kodexem. 
Jsou zkušenými odborníky, kteří 
prošli kurzem krizové intervence 
a mají bohaté zkušenosti s prací 
z jiných krizových linek,“ informu-
je ředitelka organizace EDA Petra 
Mžourková.

krizová linka, chat a e-mail
Lidé se mohou na linku obrátit 
s důvěrou a bez obav, navíc fun-
guje zdarma. Provozní doba pro 
hovory a chat je v pracovní dny od 
9 do 15 hodin, kromě telefonu je 
k dispozici chat na stránce www.
elinka.iporadna.cz. Chatování je 
vhodné pro zájemce, kteří preferují 
písemné vyjádření nebo kteří ne-
mohou hlasový projev použít. Na 
stránkách www.eda.cz lze využít 

i emailové poradenství na adrese 
linka@eda.cz. Pracovníci odpoví-
dají pisatelům do deseti pracov-
ních dnů.

Co služba nabízí
l Pomoc při hledání možných vý-
chodisek z akutní krize.
l Podpora a provázení v těžké ži-
votní situaci.
l Bezpečný prostor pro sdílení 
prožitků, o kterých se těžko mluví.
l Základní sociálně právní pora- 
denství a kontakty na navazující 
služby.

Linka EDA představuje unikátní 
službu pro rodiny dětmi: jejím cílem 
je stát se oporou rodině v situaci, 
se kterou si samy neumí poradit. 
Byla zařazena do sítě celostátních 
poskytovatelů sociálních služeb  
a finančně podpořena Ministerst-
vem práce a sociálních věcí.

Krizová telefonická Linka EDA 
je v provozu od března 2015  
a za dobu své existence pomoh- 
la víc než 1000 rodinám. Nárůst 
hovorů a chatů byl loni oproti 
předloňsku téměř stoprocentní.  
Proto se rozrůstá její pracovní 
tým a zvýšil se i počet konzultantů.                                  

(pel)

Příběhy klientů
Následující příběhy nejsou auten- 
tické, obsahují ovšem životní situ-

ace, se kterými se lidé potýkají, než 
zavolají na linku. Zároveň dobře 
ilustrují, jak probíhají konzultace. 
Zachováváme naprostou anony- 
mitu našich klientů.

Babička, jejíž vnučka 
má centrální 
hypotonický syndrom

Moje vnučka Janička se dceři na- 
rodila v termínu, jak měla. Prospí-
vala pomaleji, byla drobnější, než 
je obvyklé, měla pomalejší reakce 
jak pohybové, tak zrakové: její re-

akce na naše tváře či hračky byly 
jiné než u dětí, které jsme vídali  
u známých. Pediatr říkal, že se ne- 
máme čeho obávat, že každé dítě 
je rozdílné. Když bylo Janičce půl 
roku, lékař nám sdělil své obavy 
a pro jistotu nás poslal na neuro-
logické vyšetření. Tam dceři sdě- 
lili, že Janička má centrální hypo-
tonický syndrom a bude potřeba 
začít s ní cvičit. Z hlediska zraku 
nám doporučili navštívit kvalitního 
dětského očního lékaře v Centru 
zrakových vad.

Tak se rozjel kolotoč, který nebral 
konce. Pro celou rodinu bylo toto 
období opravdu velmi vysilující  
a představa pohodového rodinné- 
ho života se začala vytrácet s při- 
bývajícími vyšetřeními, která potvr-
zovala, že pomalejší reakce bude 

mít Janička celý život a je těžko 
odhadnutelné, jak na tom bude. Ve 
zmíněném Centru nám dali kontakt 
na neziskovku EDA zaměřenou na 
ranou péči, kde jsme měli šanci 
řešit všechno kolem Janičky: cvi-
čení, rozvoj motoriky, rozvoj zraku, 
vhodné kočárky, školy...

Zpočátku pro mě byla nejdůleži-
tější možnost sdílet všechny naše 
obavy a pocity, které se kolem si-
tuace Janičky a budoucnosti její  
i mé dcery točily. K tomu perfektně 
posloužila linka krizové pomoci  
od organizace EDA, kde jsem tyto 
obavy mohla sdílet. Teď už jsem  
víc v obraze a vím, že Janička mů- 
že žít plnohodnotný život, třebaže 
může vypadat jinak: matematika  
a tělocvik budou o něčem jiném,  
než jsem měla já. Mohla jsem se  
svěřit a mluvit o věcech, které 
jsem mezi jinými babičkami sdílet 
nemohla.

Maminka, která si 
potřebovala promluvit

Na Linku EDA jsem volala, protože 
jsem se už pár dní cítila hodně 
sama, přepadala mě úzkost z bu-
doucnosti, špatně jsem spala. Sta-
rost o sedmnáctiletou dceru, která 
je vývojově opožděná, rozumově  
v pásmu střední mentální retarda- 

ce, zvládám jakžtakž, ale bojím se, 
že mi začnou ubývat síly. Dcera 
má poruchy pozornosti, soustředě- 
ní, takže se špatně učí i ve spe-
ciální škole. Problém je, že když 
není po jejím, propadá silným zá-
chvatům vzteku – ječí, dupe, buší 
hlavou o zeď a v poslední době 
napadá nejen učitelku a spolužá-
ky, ale i mě.

Má postavu jako dospělá hodně 
silná žena, a když se ji snažím 
uklidnit, utržím často nějakou mo-
dřinu. S dcerou a domácností mi 
hodně pomáhala moje maminka, 
ale ta před třemi měsíci zemřela. 
Otec dcery od nás odešel, když se 
ukázalo, že bude potřebovat zvý-
šenou péči po celý svůj život. Po-
sílá nám slušné alimenty, takže  
materiálně nemáme nouzi.

Aktuálně utlumuji školní docház-
ku dcery pro její častější záchvaty 
vzteku. Pro školu začíná být ne-
bezpečná, snažím se ji brát dvakrát 
týdně do stacionáře, aby byla i me- 
zi jinými lidmi. Někdy to zvládne 
lépe, jindy hůře. Od té doby, co 
odešla moje maminka, jsem si uvě-
domila, že nemám komu zavolat 
ani koho požádat o pomoc. Často 
se teď cítím unavená a někdy 
úplně bez energie. Potřebovala 
jsem to někomu říct, jak mám ten 
život těžký.

Mám nějaké přátele, které jsem 
získala díky škole, kam dcera cho-
dila, i teď ve stacionáři se zdá, že 
jsou tam milí lidé, s podobně po-
stiženými dětmi, ale copak jim  
mohu říci o svém strachu z bu-
doucnosti? Na lince mě vyslechli  
a mám pocit, že i pochopili. Pod-
pořili mě v tom, abych vedle péče  
o dceru věnovala také nějakou 
péči sobě, aby mi nedošla ener- 
gie jako teď. Hledali jsme možnosti, 
co bych mohla dělat, aby mě to 
těšilo a zároveň to bylo možné sla- 
dit s péčí o dceru. Také mi předali 
kontakty k psychoterapii a vysvět-
lili, jak funguje. 

Jsem ráda, že mohu na Linku 
EDA opětovně zavolat. Jsem teď 
klidnější. 

Lenka Dobešová, eDA cz
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Moravská metropole se stala počátkem pro-
since místem konání prvního hackathonu na 
světě, kterého se mohli zúčastnit nejen ne-
slyšící a nedoslýchaví soutěžící. Kvalitní tlu-
močení do znakového jazyka a přepis mlu-
veného slova zajistil organizátor nezvyklého 
klání, společnost Tiché spojení. 

Třicet příznivců světa moderních technolo- 
gií v šesti týmech po dva víkendové dny non- 
stop intenzivně vytvářelo co nejlepší soft-
warové aplikace včetně návrhu, business 
modelu a technického provedení na zadané 
téma komunikace bez bariér, které by uži-
vatelům se sluchovým postižením značně 
usnadnily kontakt s okolním světem. Mohli 
přitom spolupracovat s grafiky a webdesig-
néry, navíc mohli využít i služeb dvou desí-
tek odborných poradců.

Odměna ve výši třiceti tisíc korun za ví-
tězný projekt nakonec připadla po obtížném 
rozhodování poroty aplikaci s prozatímním 
názvem Tlumočník do kapsy – o jeho prven-
ství se přičinil především značný sociální do-
pad a rychlé i snadné řešení. Projekt získal 
již během nočních hodin na Facebooku přes 
stovku fanoušků a dokonce i první poptáv-
ky po službě. Navíc se stal mezi ostatními 
vytvořenými projekty výjimečným z důvodu 
„postupu“ do jednoho z hlavních tuzem-
ských nadačních programů zaměřených na 

sociální podnikání, kde na něm organizátor 
hackathonu dále spolupracuje. Jeho praktic-
ké užívání by probíhalo na principu, že se 
neslyšící může kdykoli spojit s tlumočníkem, 
který je právě online kdekoli po území re-
publiky. 

Projekt Blapp na druhém místě vytvořil tým 
studentů střední školy pro neslyšící a nedo-
slýchavé. Jednalo se o technologii k rozpo-
znávání znakového jazyka a jeho přepisová-
ní do textové podoby.

Na pomyslném „bronzovém“ stupínku se 
umístil týmový projekt Deaf Travel. Jeho 
podstata tkví ve zpřístupňování kulturních 
památek a různých cestovatelských portálů 

neslyšícím návštěvníkům a uživatelům pro-
střednictvím natočených videí příslušných  
památkových objektů či turistických destinací 
a s jejich následným poskytnutím samotným 
hradům, zámkům, muzeím, městům apod. 

Kladnou odezvu na tento nezvyklý souboj 
vyjádřil Petr Vlach, výkonný ředitel pořáda-
jící organizace: „Chtěli jsme ukázat, že ne-
slyšící jsou velmi šikovní, i když si to společ-
nost často nemyslí. My sami zaměstnáváme 
neslyšícího, který se u nás učí programovat. 
Rádi jsme takovou velkou akci zpřístupnili 
právě skupině osob se sluchovou vadou, na 
kterou se často zapomíná, jelikož jejich va- 
da není na první pohled vidět. A máme vel- 

kou radost z výsledků.“ Překvapení neskrý-
vala zástupkyně jednoho z tuzemských mo-
bilních operátorů: „Práce týmů s mentory  
nás ohromila. Je vidět, že když jsou samotní 
uživatelé zapojeni do hledání řešení, tak lé-
pe reflektují reálné potřeby neslyšící komu-
nity a postupují rychleji.“ 

S hackathonem (hack day, hackfest) se 
seznámili i někteří účastníci 9. mezinárodní  
abilympiády, která se uskutečnila koncem  
března 2016 ve francouzském městě Borde-
aux. Také před dvěma roky se totiž ve vyzý-
vacím 48hodinovém nonstop souboji utkali 
tvůrci s cílem připravit inovativní aplikace  
pro osoby se zdravotním postižením.   (mk)

Dvoudenní nonstop soutěž potvrdila zručnost neslyšících softwarových nadšenců

Otištěný obrázek je 
zvětšená verze online 
mapy dostupných slu-
žeb rané péče, která je 
umístěná na webu 
https://ranapece.vcas- 
napomocdetem.cz. Tato 
chvályhodná aktivita Na- 
dace rozvoje občanské 
společnosti, součást  
programu  Včasná po- 
moc dětem, by měla ro- 
dičům s různě zdravot-
ně postiženými potomky 
usnadnit nejen hledání 
daných služeb, ale zároveň jim poskytnout více 
relevantních informací. V mapě lze přitom vyhledávat 
jednak podle nejbližšího poskytovatele, jednak po-
dle druhu zdravotního handicapu. Jako ukazatel 
správného směru slouží nad ní umístěné „Desatero 
pro rodiče“ – souhrn dotazů, které by měly být 
zodpovězeny jejím prostřednictvím.

Bezplatnou ranou péči 
řadí zákon o sociálních 
službách do tzv. terén-
ních služeb, může být 
doplněna o ambulantní 
formu. Jedná se vlastně 
o podpůrný prostředek 
pro rodiny s dítětem do 
sedmi let se zdravot-
ním postižením nebo  
s ohrožením vývoje  
kvůli nepříznivému zdra- 
votnímu stavu s při-
hlédnutím k jeho po- 
třebám. Velkým kladem 

služby je rozhodně její značný podíl při před- 
cházení budoucí závislosti konkrétního mladého je- 
dince na pomoci poskytované různými specializova-
nými zařízeními. 

Program Včasná pomoc dětem dopodrobna před-
stavuje webová adresa www.vcasnapomocdetem.cz. 

(mk)

Mapa jako pomocná ruka

Andrea Nondková, vedoucí Linky EDA 

Linka eDA už pomohla stovkám rodin v těžké situaci



Předloni se na světě objevila 
pozoruhodná kniha O čem se 
NEmluví, sbírka rozhovorů o mla- 
dých lidech s Downovým synd-
romem. Její autorkou je Olga 
Strusková, publicistka, ale též di- 
vadelní i televizní scenáristka  
a režisérka. Jak sama říká, jde  
o četbu určenou hlavně pro lidi, 
kteří zatím mají to štěstí a jsou 
relativně zdraví.

Kniha, kterou vydalo nakladatel- 
ství Maxdorf za podpory Nadace 
T-SOFT Eternity, volně navazuje na 
titul Děti z planety DS, vydaný  
v roce 2002. V něm o svých  
zkušenostech hovořili rodiče čer-
stvě narozených a malých dětí  
s Downovým syndromem. Novější 
soubor přináší výpovědi mladých 
lidí s tímto mentálním postižením. 
Mluví o sobě naprosto otevřeně: 
autorka má jejich naprostou dů-
věru, neboť obvykle vystupovali  
v nějaké hře či filmovém dokumen-
tu, který režírovala. A s mnohými 
se dokonce spřátelila – jako třeba 
s Tadeášem Kalcovským.

„On byl můj první ‚downík‘. Když 
mu bylo 9 let, zavolala mi jeho 
máma. Prý se od Táni Fischerové 
doslechla, že hledám kluka s DS 
pro divadlo. Domluvily jsme se, 
že se na Tadeáše zajedu podívat 
k nim domů. (...) Byl usměvavý  
a společenský, ba dokonce začal 
jevit o divadlo zájem. Myslím, že 
byl u nás vůbec prvním hercem 
s DS. Od té doby uplynulo ne-
uvěřitelných 19 let. S Tadeášem 
i jeho mámou jsme za tu dobu 
prožili mnohé. Především se z nás 
stali přátelé, kteří o sobě navzá-
jem vědí a myslí na sebe v časech 
dobrých i zlých. Tadeáš mě začal 
vnímat jako ‚tetu‘ a dodnes mi tak 
říká. Těší mě nejen to, ale taky 
jeho ohromný osobnostní růst.  
Z kluka, který byl občas vzdorovitý 

a schovával se za máminu sukni, 
se stal mladý muž. Má sice stále 
problémy s výslovností, ale přesto 
se nebojí komunikovat s lidmi, 
je velmi samostatný a dokáže si 
poradit i ve spletitých životních 
situacích,“ uvádí Olga Strusková 
před rozhovorem s Tadeášem 
a jeho matkou. Osobně laděné 
krátké texty uvádějí i všechny 
ostatní rozhovory.

Autentický pohled na život, tou-
hy, obavy a sny lidí s DS není 
jediným přínosem knihy O čem se 

NEmluví. Zajímavé a bohaté na 
informace jsou i názory odborníků: 
o svých dlouholetých zkušenos-
tech a poznatcích hovoří třeba 
Pavla Baxová, ředitelka společnos-
ti Rytmus (a též matka Tomáše, 
mladého muže s DS), psycholožka 
Lenka Filípková nebo Petr Eisner, 
konzultant pro oblast sexuality  
a vztahů lidí s postižením. Výborný 
je rozhovor autorky s právníky 
Danou Kořínkovou a Janem Str-
nadem, kteří vyvracejí hluboce  
zakořeněné mýty o nesvépráv- 

nosti člověka s mentálním posti- 
žením a způsobech, jak mu zajistit 
pomoc.

Za zmínku stojí i předmluva 
Downův syndrom: hledání společ- 
ného i rozdílného z pohledu spe-
ciální pedagogiky. Speciální pe- 
dagožka Monika Mužáková v ní 
shrnuje podstatné informace o zá- 
kladních symptomech útlého dět-
ství, školního věku a dospělosti 
jedince s touto nemocí. Naznačuje 
také možnost, jak najít společnou 
cestu životem: „Přestože nás více 
spojuje, než rozděluje, rovnocen-
nost lidí s Downovým syndromem 
není samozřejmý vývojový trend 
lidské společnosti, ale každoden-
ní, trpělivá snaha nás ostatních 
přiblížit se jejich jinakosti. Ztotož-
nění se s jejich bytostnou potře- 
bou srozumitelně vnímat náš spo-
lečný svět.“

O kvalitách knihy O čem se 
NEmluví svědčí fakt, že loni v pro- 
sinci zvítězila v prestižní publi-
cistické soutěži Vládního výboru 
pro zdravotně postižené občany. 
V odůvodnění porota vyzdvihla 
profesionální přístup Olgy Strus- 
kové a její mimořádnou schop-
nost empatie. Její čtivé rozhovory 
jsou navíc doplněny skvělými  
černobílými fotografiemi Jany Va- 
něčkové. 

Sečteno a podtrženo, čtenáři si 
díky knize mohou udělat reálnou 
představu o různých aspektech 
života lidí, kteří vnímají, přemýš- 
lejí, jednají a vypadají jinak než 
většinová společnost. A třeba si 
uvědomí, že je chyba v nás zdra- 
vých, kteří neumíme nalézt způ- 
sob jejich uplatnění mezi námi, 
neumíme přijímat jejich odlišnost, 
neumíme je pochopit a pomoci 
jim. Lidé s Downovým syndromem 
chtějí žít s námi, jen my to ne- 
umíme.                   (pel)

V Praze byly v pátek 1. prosince vyhlášeny 
výsledky soutěže o Ceny Vládního výboru pro 
zdravotně postižené občany za publicistiku  
zaměřenou na téma zdravotního postižení.  
Dějištěm slavnostního večera, který se konal 
u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdra-
votním postižením, byl tradičně Lichtenštejn-
ský palác na Kampě.

Soutěž se poprvé konala v roce 1994 a za 
dobu její existence do ní bylo přihlášeno více 
než 1400 děl. Loni bylo hodnoceno 101 prací, 
které posuzovala nezávislá devítičlenná poro-
ta. Hlavním kritériem je to, jak může dílo oslovit 
širokou veřejnost, seznámit ji s uvedeným té- 
matem a pozitivně ovlivnit její přístup k hen- 
dikepovaným lidem. Cílem soutěže je vyzd-
vihnout díla přinášející nezkreslený obraz  
o životě těchto osob.

V tiskové kategorii vyhrála kniha O čeM 
Se NeMLUVí (PříBěHY MLADýCH LIDí  
S DOwNOVýM SYNDrOMeM), kterou na-
psala Olga Strusková a vydalo nakladatelství 
Maxdorf spolu s Nadací T-SOFT Eternity. Au- 
torce se podařilo přiblížit problematiku one-
mocnění z různých hledisek: od popisu, co 
za ním stojí, až po prožitky lidí. O knížce po- 
jednává samostatný článek na této stránce 
dole.

Vítězem rozhlasové kategorie je pořad  
MAtěJ z cyklu Dobrá vůle, který pro Český 
rozhlas připravila tereza reková. Chlapec, kte- 
rému byly diagnostikovány poruchy autistic-
kého spektra s rysy Aspergerova syndromu,  
žije v rodině se svými čtyřmi bratry a sestrou, 
kterou inspiroval k napsání divadelní hry a bás- 
nické sbírky. Matěj má absolutní sluch, fenome- 
nální paměť, rád zpívá, studuje na pečovatele. 
Pořad obsahuje i úryvky z divadelní hry, která 
seznamuje veřejnost se zmíněným postiže- 

ním. Je z něj patrné, jak důležitá je rodina pro 
rozvoj autisty.

Nejzdařilejším počinem v televizní kategorii 
je pořad O DIVADeLNíM SOUBOrU 
SLUNOVrAt z cyklu Klíč. Pro Českou televizi 
ho připravili Michaela Fialová a Jaroslav 
Hovorka. Soubor je díky svým hercům výjimeč- 
ný: jeho členy jsou děti a mladí lidé s men- 
tálním a kombinovaným postižením, kteří na- 
vštěvují speciální školu v Hradci Králové.  
Pod vedením umělecké vedoucí Blanky Vávro-
vé vystupují každoročně v sále Filharmonie 
Hradce Králové, spolupracovali se souborem 
Hradišťan, Spirituál kvintetem, tanečníkem Ště-
pánem Machem a dalšími umělci. Slunovrat 
se zaměřuje na pantomimická taneční pásma 
s ohledem na možnosti herců za doprovodu 
profesionálních hudebníků. Každé představe-
ní je silným kulturním a emočním zážitkem pro 
herce, jejich rodiče i publikum.

Jak dopadla fotografická soutěž
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 
také uspořádal podruhé fotografickou soutěž 
Život bez bariér. Hodnoceno bylo celkem 79 fo-
tografií od profesionálů i amatérů. Členy poroty 
byli zástupci organizací lidí s postižením, úřadu 
ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a le-
gislativu a fotografů. Cena se uděluje za sním-
ky, které nejlépe zachycují rovnocenné zapojení 
lidí s postižením do společenských aktivit. Le-
tos byla mimořádně udělena i cena veřejnosti: 
lidé mohli hlasovat během dne otevřených  
dveří v Lichtenštejnském paláci 17. listopadu.  
Hlasovalo celkem 388 návštěvníků a zvítězila 
fotografie kAžDý Z NáS MŮže SVět 
OBOHAtIt, jejímž autorem je Hugo Vítámvás. 
Vznikla při setkání klienta Komunitního centra 
Motýlek s hudebníkem Jiřím Stivínem, který  
v září 2012 vystoupil na benefičním koncertu 
pro Motýlek.

Za nejlepší porota zvolila otištěný snímek 
LICHOOčkO StíNOVkA AUtOPOrtrét 
BrýLOVkA, jehož autorem je Lubomír 
Pavelčák. Je silně krátkozraký a zrak se mu 
neustále zhoršuje. Poté, co mu muselo být jedno 
oko odebráno, začal s sebou nosit fotoaparát, 
aby si mohl přiblížit předměty ve svém okolí 
(třeba jízdní řády, cenovky v obchodech). S vel- 
kou námahou rozluští písmenka nebo tvary, ale 
vše, co je mimo rozsah 5 až 7 cm, je pro něj 
rozmazané. Tak začal fotit svět kolem sebe 
a s pomocí počítače a digitální lupy se pak do- 
ma může podívat, kde byl a co vše se tam na-
cházelo. Jednoho dne sundal vlastní brýle a za- 
čal dělat fotografie přes ně. Pojmenoval je 
Brýlovky. V přihlášce Lubomír Pavelčák uvedl: 
„Vím, že nikdy v životě neudělám profi fotku 
a nebudu fotit podle pravidel. Prostě si zazna-
menávám obraz pro sebe a podle sebe.“   (pel)

Recepty 
z kosatce
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Jako na letošním prvním jídle, 
vybraném z bohaté nabídky knihy 
receptů tréninkové restaurace 
České abilympijské asociace, si 
můžete pochutnat na pokrmu,  
v němž tvoří důležitou ingredienci 
zelí. 

Zelné závitky 

Doba přípravy: 
50 minut 

Suroviny (4 porce):
1 hlávka bílého zelí, 200 g 
plátkové šunky, 200 g plátkové-
ho tvrdého sýra, asi 200 g hlad-
ké mouky na obalení, 2 vejce, 
asi 200 g strouhanky, sůl, olej 
na smažení

Postup přípravy:
Zelí očistíme a rozebereme na 
jednotlivé listy. Velké listy vloží- 
me do vroucí osolené vody a krát-
ce spaříme. Pak je ihned ochla- 
díme ve studené vodě a necháme 
okapat. 
Listy rozložíme na pracovní plochu 
a položíme na ně plátky šunky  
a sýra. Okraje listů přehneme smě-
rem ke středu a pak listy pevně 
stočíme do závitků.   
Připravené závitky obalíme v hlad-
ké mouce, osolených rozšleha-
ných vejcích a strouhance. V pánvi 
rozehřejeme olej a závitky zvolna 
osmažíme dozlatova. Vhodnou pří- 
lohou je bramborová kaše. 

(mk) 
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Věrohodné a čtivé svědectví o lidech 
s Downovým syndromem

Olga Strusková
je publicistka, překladatelka, sce-
náristka, režisérka. Specializuje  
se na propagaci japonského dra- 
matického umění v naší zemi, je 

 také dlouhodobě aktivní v pro-
jektech zaměřených na osoby se  
zdravotním  postižením, zejména 
na lidi s Downovým syndromem.
Vytvořila přes šedesát televiz- 
ních filmů, mezi nimi i reportáže 

 z mezinárodních abilympiád v au- 
stralském Perthu (1995) a japon-
ské Šizuoce (2007). Je například 
spoluautorkou memoárů o Fran-
ku Towenovi Můj život s tancem 
(1996) a přeložila knihu izraelské 

spisovatelky Navy Semel Učila jsem se létat (1998).
Olga Strusková se věnuje i divadelní tvorbě: v roce 1996 režírovala 
původní činohru se zpěvy Ester a scénický pořad z moderní hebrejské 
poezie Svícen v poušti. V české premiéře uvedla monodrama izraelské 
autorky Navy Semel Jotam, věčné dítě (1997), jehož hlavní postavou 
je chlapec s DS. V roce 2009 vytvořila a režírovala divadelní hru Malý 
princ, v níž si zahrálo 25 dětí s DS a herec Jan Zadražil. V roce 2015 
mělo premiéru volné pokračování s názvem Návrat mladého prince,  
v němž účinkoval i herec na vozíku Jan Potměšil.
Úspěch zaznamenala i s představením Z deníku hraběnky M (2014), 
jehož scénář přizpůsobila „na tělo“ herečce Zoře Jandové. Jde o příběh 
Japonky Mitsuko, která byla manželkou rakouského šlechtice Heinri- 
cha Coudenhove-Kalergiho, s nímž pobývala na jeho zámku v Pobě- 
žovicích na Domažlicku. Zmíněná herečka předtím ztvárnila hlavní  
postavy ve dvou jejích inscenacích: slavnou šansoniérku Edith Piaf  
a mexickou malířku Fridu Kahlo. 

Vládní výbor ocenil díla 
pozitivně informující o lidech s postižením



Akce české abilympijské asociace
kreAtIV 

– Jarní a podzimní část prodejní a zážitkové výstavy především 
 volnočasových aktivit (vč. méně známých) a potřeb pro kreativní 
 dovednosti s tvořivými dílnami
– čtvrtek 17. a pátek 18. května, Tipsport arena Pardubice 
– čtvrtek 29. listopadu, ČSOB Pojišťovna Pardubice 
– www.caacz.cz, www.kreativ-pardubice.cz

Ostatní akce
NGO MArket

– Prezentace činností neziskových organizací s doprovodnými 
 přednáškami, workshopy i dalším přitažlivým programem
–  středa 11. dubna, Fórum Karlín
–  www.forum2000.cz

SeNIOr

ŠIkOVNé rUCe NAŠICH SeNIOrŮ

– Expozice nejen řady pomůcek a služeb pro osoby  se zdravot- 
 ním postižením a rukodělných prací seniorů s atraktivním  
 doprovodným  programem 
– čtvrtek 21. až neděle 24. června, Výstaviště Lysá nad Labem
– ww.vll.cz

žIVOt BeZ BArIér

– Výstava na téma aktivního života osob s různými zdravot- 
 ními handicapy a seniorů doplněná prodejní expozicí výrob- 
 ků chráněných dílen 
–  pátek 9. až neděle 11. listopadu, Výstaviště Černá louka 
 Ostrava  
– www.cerna-louka.cz 

V průběhu roku se navíc po celé republice koná mnoho většinou 
jednodenních veletrhů sociálních služeb, kde se návštěvníci 
dozvědí o rozsahu nabídek těchto aktivit v příslušných městech,  
krajích apod. Podrobnosti zveřejňují různé webové adresy nebo také 
místní/regionální sdělovací prostředky.                                       (mk)

     OP
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zaostřeno na ...   

Přehled veletrhů a výstav

Na postu ředitelky OZP Akademie je od srpna 
2015 nevidomá Petra Helebrantová, absol-
ventka speciální pedagogiky a zároveň  psy-
chologie, dále řady odborných kurzů a au-
torizovaná zástupkyně pro zkoušku profesní 
kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Před  
jmenováním do této vedoucí funkce pracovala 
tamtéž jako specialistka vzdělávání a lektor-
ka. Za tuto obětavou práci získala ocenění Za- 
městnanec roku 2014 za chráněný trh práce 
v soutěži Nadačního fondu pro podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením.
O soutěži, tedy i o vítězce, informovalo také 
poslední číslo Abilympijského zpravodaje roč-
níku 2014. Z otištěného rozhovoru není od věci 
připomenout její odpověď na otázku, co vzká- 
že zdravotně postiženým lidem, kteří marně 
hledají práci: „Ať vydrží a nevzdávají se, ani 
když jejich situace vypadá beznadějně. Nadě-
je je vždy, a já věřím, že na každého se občas 
štěstí usměje. Samozřejmě pro to musí člověk 
udělat maximum, pracovat na sobě, sebevzdě- 
lávat se. O co větší úsilí než zdravý člověk 
musí někdy člověk s hendikepem vyvinout, 
o to větší je pak jeho radost z úspěchu.“

Setkání s vo- 
zíčkářem stejně 
jako třeba s ne- 
vidomou nebo 
neslyšící oso-
bou bývá větši-
nou pro širokou 
laickou i odbor- 
nou veřejnost 
spojeno s růz- 
nými nedorozu-
měními apod. 
Existují sice už 
četná „desatera“ 

o zásadách a rozdílnostech přístupu k různě 
hendikepovaným spoluobčanům včetně pří-
padné pomoci, jsou ale určena hlavně pro 
pracovníky ve zdravotnictví.
Publikace Rozumíme si pomáháme si je od- 
borná příručka ke stejnojmennému projektu 
Českého červeného kříže (ČČK). Prostřed-
nictvím textů i barevných obrázků pomáhá 
při řešení situací, jak se chovat k lidem 
s různými typy postižení, jak s nimi komu- 
nikovat a jak (nejen) jim v případě potřeby 
poskytnout první pomoc a následnou péči. 
Na publikaci se také v rámci spolupráce  
s ČČK významně podílela představovaná ne- 
ziskovka: pod „OZP Akademie“ se skrývá 
pětice jejích lektorek s dlouholetými zku- 
šenostmi v problematice života osob se 
zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním 
postižením. Autorkou části věnované zása-
dám první pomoci v takových případech je 
zkušená lektorka ČČK Eva Bernatová.

Neziskovka, jakých moc není
Pro lidi pohybující se delší čas mezi osobami se zdravotním po-
stižením není trojice písmen v názvu neziskové organizace, kterou 
představuje tento díl seriálu, nic neznámého. Zkratka zastupuje 
slova „osoba se zdravotním postižením“ a za součást jejího ná-
zvu byla zvolena především kvůli dostatečnému zdůraznění vý-
jimečné skutečnosti v tuzemských podmínkách. V neziskovce 
totiž jako v jedné z mála pracují toliko právě zaměstnanci z uve-
dené skupiny lidí – kromě převažujících lektorů široké palety 
odborných, rekvalifikačních a osvětových kurzů jsou to dále třeba 
specialisté vzdělávání nebo marketingu. Někteří navíc mají s při-
hlédnutím ke svému hendikepu a pro zabezpečení co nejlepší- 
ho zvládání svých činností jako pomocníky pracovní asistenty.

Okolnosti vzniku OZP Akademie – stalo se tak 24. července 
2014 – výstižně zdůvodňuje její první výroční zpráva: „Z vlastních 
zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se zdra- 
votním postižením, víme, že lidé s hendikepem to nemají s hle-
dáním a udržením práce jednoduché. Nejenže je brzdí samotný 
hendikep, ale mají ztížený i přístup ke vzdělávání a ke zvýšení 
kvalifikace. A mnoho z nich má právě nízkou nebo zastaralou 
kvalifikaci, se kterou nacházejí jen velmi těžko místo na trhu 
práce. Běžné vzdělávací instituce nemají zkušenosti s výukou 
zdravotně postižených a neumějí reagovat na jejich specifické 
potřeby. Učebny nemají bezbariérový přístup, studijní materiály 
nejsou upravené pro nevidomé, o možnostech studia pro slu-
chově postižené ani nemluvě.“

Veškeré svoje chvályhodné aktivity s rozsáhlým dopadem při- 
tom uskutečňuje na principu sociálního podnikání, formy význam-
ně podporující zapojování osob se zdravotním znevýhodněním 
do pracovního procesu, tedy i veřejně prospěšné. Tento princip 
ostatně deklarují její zakládací dokumenty včetně přesného uve-
dení způsobu jeho naplňování.

Sociální podnikání je úzce spjato i s ochranou životního pro- 
středí, proto neziskovka důsledně dodržuje zásady environmen-
tálně šetrného provozu. Znamená to třeba omezování tisku na 
minimum a upřednostňování používání elektronických dokumen- 
tů = poskytování většiny studijních materiálů v elektronické 
podobě nebo používání především recyklovatelných zdrojů. Pre- 
feruje také komunitní přínos – úzkou spolupráci s místními i re- 
gionálními subjekty včetně předávání zkušeností, nápadů apod. 

„Učit se pro život, ne pro školu,“ 
citát římského filozofa Lucia Annaea Senecy, ale také: „Vzdělání 
je ta nejspolehlivější cesta k odstranění bariér mezi lidmi.“ Tato 
moudrá slova na domovském webu neziskové organizace vý-
mluvně napovídají, na co se její kolektiv zaměřuje. A je nutno 
dodat, že veškeré aktivity z oblasti vzdělávání jsou skutečně 
obdivuhodné. 

Všechny kurzy navíc spojuje jedna důležitá okolnost. Nenásil-
nou formou dávají do souvislosti dva dosti odlišné světy, které 
k sobě jinak mají chtě nechtě stále blízko – svět osob se zdra- 
votním postižením a bez takového hendikepu, v tomto případě 
reprezentovaný především institucemi státní správy. Daná podo- 
ba kurzů velmi láká i zájemce s touhou rozvíjet svůj potenciál.

A čím tedy vlastně přitahují? Prvořadě asi důrazem na to, aby 
se jejich účastníci cítili během výuky dobře, aby se nestresovali. 
Proto devět lektorů s vysokoškolským vzděláním v různých obo- 
rech a s dlouholetými pedagogickými zkušenostmi, navíc i absol- 
ventů četných odborných kurzů, praktikuje podle konkrétních 
situací a možností individuální přístup ke každému kurzistovi. 
Před klasickým výkladem dávají přednost jakési průvodcovské 
činnosti v probírané tematice a s tím souvisejícímu usnadnění 
komunikace ve skupině žáků (tzv. facilitace). Nikdy nechybí ani 
hravý, interaktivní styl ani inspirativní atmosféra. Kurzy komuni- 
kace s osobami se zdravotním postižením s akreditací minister- 
stva práce a sociálních věcí (MPSV) mají povahu zážitkových 
seminářů: každý účastník prožije vše takříkajíc „na vlastní kůži“. 
Přínosná je dozajista i výuka v malé skupince s maximálním 
počtem osmi účastníků. Přihlásit se nemusejí obávat ani vozíčká- 
ři, protože příjemné učebny v kancelářské budově jsou bezba-
riérově uzpůsobeny. 

Získat potřebné vzdělání pro výkon smysluplného zaměstnání 
je obecně pro osoby se zdravotním omezením obtížnější. Z toho 
důvodu mohou za splnění určitých podmínek absolvovat všechny 
pořádané kurzy zdarma. Každý platící účastník kurzu totiž jeho 
zakoupením zároveň přispívá na dobrou věc – z vybraných peněz 
se financuje studium hendikepovaných. Možnost vzdělávat se 
bezplatně mají také nezaměstnaní v evidenci úřadu práce. Do 
kurzů se mohou samozřejmě přihlásit i mimopražští účastníci. 

Všem zdravotně postiženým lidem se absolvováním jakéhokoliv 
kurzu každopádně zvýší šance získat vhodné zaměstnání. Ale 
protože vyznat se v situaci na trhu práce není vůbec jednoduché, 
jde pomoc neziskovky ještě dále. Za spolupráce dalších organi-
zací taková zaměstnání vyhledává, a to včetně prací na částečný 
úvazek nebo z domova, může i poskytnout nezbytné poradenství 
a konzultace.

Učebny se nacházejí na Kubánském náměstí 11 v Praze 10. 
Z tramvajových linek tam jezdí čísla 7, 22 a 24. Při využití metra 
je třeba cestovat „zelenou“ linkou A do bezbariérově přístupné 
stanice Strašnická a dále pokračovat tramvajemi číslo 7 nebo 22, 
příp. autobusem číslo 175 na zastávku Murmanská.

Zmiňovaná webová adresa OZP Akademie s veškerými informa- 
cemi nejen o kurzech je www.ozpakademie.cz. Pro kontakt slou-
ží čísla mobilů 721 551 650 a 605 222 388 nebo e-mail info@
ozpakademie.cz. Svoji stránku má také na Facebooku.        (mk)


