
ČESKÁ 
ABILYMPIJSKÁ 
ASOCIACE, Z.S.

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  

2 0 1 7



ÚVODNÍ SLOVO

ČAA je spolkem, který zaměstnává lidi se zdravotním hendikepem.

Neoddělitelnou součástí spolku je poskytování registrovaných

sociálních služeb Osobní asistence a Sociální rehabilitace. Jsme

pyšní na fungující spolupráci s Úřadem práce Pardubice v rámci

propojování pracovní a sociální rehabilitace, máme dobré jméno

mezi lékaři, psychology, psychiatry v práci s lidmi s psychickým

nebo i jiným onemocněním, dostali jsme se do povědomí i jiných

subjektů (vzdělávacích zařízení, jiných spolků), kteří se na nás

obracejí se žádostí o spolupráci v rámci vzdělávání o životě a práci s

lidmi s hendikepem.  

Zvládli jsme přestup na EET, vymysleli jsme výrobky z betonu, které

se prodaly na vánočních trzích, pokračovali jsme v tradiční

abilympiádě i Kreativu, rozšířili jsme nabídku zážitkových seminářů. 

Ač bychom chtěli, nedaří se nám zajistit dostatečné motivační

benefity pro naše zaměstnance v takové míře, v jaké bychom chtěli.

Důvodem není nezájem, ale nedostatek finančních prostředků. 

Chtěla bych znovu poděkovat našim zaměstnancům, sponzorům,

partnerům a donátorům. Bez jejich podpory  

bychom za rok 2017 nezvládli tolik dobrých a užitečných věcí.

Společně s námi děláte svět lidí s postižením bez těžších překážek. 

Děkujeme Vám všem za Vaši podporu.

P A V L Í N A  P O T Ů Č K O V Á

místopředsedkyně ČAA
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KDO JSME

Název: Česká abilympijská asociace, z.s. 

Sídlo: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice 

Budova: Integrační centrum sociálních aktivit Pardubice Kosatec 

IČ, DIČ: 67363156, CZ67633156 

Telefon: 466 052 052 

E-mail: info@caacz.cz, recepce@caacz.cz 

Web: www.caacz.cz 

Bankovní spojení: 3951423379/0800 

Výbor spolku: 

Jaromír Krpálek (předseda) 

Mgr. Pavlína Potůčková (místopředsedkyně) 

Vladimír Podnecký 

Mgr. Adéla Bergmanová 

JUDr. Drahoslava Bartošková 

Kontrolní komise: 

Alenka Krpálková 

Bc. Jana Radostová 

Jaroslava Minaříková 

Veřejný závazek ke stažení zde: 

http://www.caaos.cz/nase-aktivity/socialni-sluzby-2/ 
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VZNIK, POSLÁNÍ A ČINNOST 

V Pardubicích působíme už 21 let a pomáháme lidem s

hendikepem. Naší nejdůležitější charakteristikou je

zaměstnávání hendikepovaných lidí. Snažíme se vytvářet vymezená

pracovní místa, která přizpůsobujeme potřebám lidí s nějakým

zdravotním omezením. 

V současné době jsme zaměstnavatelé více než 80ti lidí, z toho

více jak 70% jsou lidé s hendikepem. 

Jsme poskytovatelé dvou sociálních služeb (Sociální rehabilitace,

Osobní asistence), většina aktivit se odehrává v našem sídle

v Centru Kosatec. Máme zde Konzultační a poradenské středisko

bezbariérovosti, tréninkové dílny (Vstupní tréninkovou dílnu,

Kutilskou dílnu, Výtvarnou dílnu), tréninkové byty, tréninkovou

kuchyň a restauraci. Realizujeme Zážitkový seminář, kde si můžete

zkusit život s hendikepem na vlastní kůži. V intervalu dvou měsíců

vydáváme Abilympijský zpravodaj v tištěné podobě s výtiskem

skoro 4 000 ks. Jsme také hrdí pořadatelé národní abilympiády a

Kreativu. 

Nedílnou součástí Kosatce je kavárna U tiskaře Brixe, která je

přístupná veřejnosti každý všední den. Máme zde i velký

víceúčelový sál s kapacitou až 80ti lidí. Kde se odehrávají

nejrůznější edukační akce, semináře, konference a další. K těmto

akcím zajišťujeme také občerstvení, teplou i studenou kuchyni. Na

střeše Kosatce bydlí včeličky..Máme vlastní pekárnu, vyrábíme

zdravé eSvačinky, provozujeme několik bufetů v pardubických

školách a máme dvě prodejny – Pardubandu, U Pardubáka.

Provozujeme také Truhlářskou a Šicí dílnu, kde vyrábíme výrobky

na zakázku. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služby poskytujeme již desátým rokem. 

 

Sociální rehabilitace (SR) je zaměřená na podporu při hledání práce

pro lidi se zdravotním nebo sociálním hendikepem. V rámci služby

nabízíme nácviky pracovních dovedností nebo přípravu k práci na

několika místech (Tréninková vstupní dílna, Kutislká dílna,

Výtvarná dílna, tréninková kuchyně, tréninková kavárna U tiskaře

Brixe, úklid a údržba, recepce budovy Kosatec, výrobna eSvačinek,

pekárna, Šicí a Truhlářská dílna). 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní asistence (OA) je pro lidi se zdravotním postižením a

seniory, pomáhá jim v setrvání v jejich přirozeném prostředí a při

naplňování jejich potřeb. Služba je poskytovaná terénně, v

přirozeném prostředí klienta (domácnost, škola, práce,..).  

 

 

SR 

Počet pracovníků v 

přímé péči: 

3 

Počet uživatelů: 

 88 

Počet intervencí: 

1 069

OA 

Počet pracovníků v přímé 

péči: 

13 

Počet uživatelů: 

41 

Počet hodin přímé péče: 

8 830
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PORADENSKÁ STŘEDISKA
BEZBARIÉROVOSTI

Činnost středisek bezbariérovosti je především zaměřena na

odstraňování bariér ve vystavěném prostředí v součinnosti se

Stavebním úřadem a majiteli staveb a na prevenci vzniku

architektonických bariér. V současné době provozujeme dvě

střediska - v Pardubicích a ve Vysokém Mýtě.  

Počet pracovníků: 5 

Počet odstraněných závad: 101 

Počet konzultací: 348 

Počet zmapovaných staveb: 99 

Počet kolaudací  a kontrolních prohlídek staveb: 131 

Počet podaných telefonických informací: 1 370 

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ

Celostátní periodikum v tištěné barevné podobě podává s

pravidelností dvou měsíců zajímavé informace a možnosti ze světa

lidí s hendikepem.  

Počet vydaných čísel: 6 + 1 (speciál) 
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ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ

Zážitkové semináře uskutečňujeme od roku 2004.  

Tímto seminářem za 14 let prošlo neuvěřitelných 16 967 lidí.

Seminář je určený pro široké spektrum lidí, kterým se pomocí

prožitku „na vlastní kůži“ snažíme ukázat skutečný život a pocity

lidí s nejrůznějšími typy postižení. Klademe si za cíl konat tu

nejlepší osvětu pro zdravou veřejnost a tím snížit v maximální

možné míře destigmatizaci, kterou zdravotně postižení prochází.  

Zážitkové semináře realizujeme především v Integračním centru

Kosatec, které je celé bezbariérové a fyzická omezení (např.

paraplegie, kvadruplegie) si zde mohou zájemci vyzkoušet opravdu

na maximum. Seminář je možné také zorganizovat jinde, např. ve

škole, na úřadě, ve firmě, v nemocnici.  

Jedinečným aspektem našeho semináře je, že ho celou dobu vedou

lidé s hendikepem, naši zaměstnanci. Má to nesmírnou váhu na

celou kvalitu semináře. Prožitek a účinek celého procesu se tím pro

účastníky několikanásobně zvýší. Při semináři otevřeně mluví o

svém znevýhodnění. 

Počet pracovníků: 2 

Počet seminářů: 1 057 
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eSVAČINKY

Cílem našeho projektu eSvačinky je pozitivně ovlivnit stravovací

návyky dětí na základních školách směrem ke zdravé, čerstvé a chutné

stravě. 

Nabízíme pardubickým školákům zajímavou alternativu k nezdravým

pokrmům plných tuku, cukru a chemických aditiv, které se stávají stále

rozšířenějšími. Současně vycházíme vstříc zaneprázdněným rodičům,

kteří chtějí svým dětem dopřát vyváženou a kvalitní stravu, ale ne vždy

mají na její přípravu čas.  

eSvačinky se dají objednat online - www.esvacinky.cz nebo v našich

bufetech ve vybraných pardubických školách. 

 

Celkem prodaných eSvačinek: 40 680 

Nejoblíbenější eSvačinky 

bageta se šunkou a sýrem: 9 107 ks 

sezónní ovocná miska: 5 076 ks 

 

 

 

 

 

 

PEKÁRNA 

V pekárně pečeme pečivo především pro eSvačinky, pečivo můžete

také zakoupit v našich dvou prodejnách. V pekárně je dvousměnný

provoz a stále se rozšiřuje sortiment. 

Více naleznete na www.pekarnaupardubaka.cz 

Nejoblíbenější pečivo: žitný chléb 
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KLUB LVÍČEK

Klub Lvíček je volnočasovou aktivitou pro lidi různého věku i různého

typu hendikepu. Koná se každé úterý a čtvrtek od 13 - 16 hodin.

Celoročním tématem byl "zdravý životní styl" s měsíčními okruhy - Já a

moje stravování, Hodnota přátelství, Zdravý jídelníček, Já a pohyb, Móda a

já, Pitný režim, Bezpečná dovolená, Prázdninové aktivity, Péče o naše

zdraví, Já a kultura. 

Počet setkání: 94 

Počet pravidelných účastníků: 8 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

V Klubu probíhá nácvik a prohlubování získaných dovedností vedoucí k

osamostatnění, využívání veřejných služeb, čtenářské zastaveníčko,

zdravý životní styl, chovatel, zahradník a toulky po okolí. 

 

 

Počet účastníků: 4 

 

 

S KAMARÁDY NA ZKUŠENOU

Je aktivita konající se jeden víkend v měsíci, kdy účastníci tráví celý den

bez své pečující osoby. Tím se připravují na období bez pečujících osob a

především pečující osoby si mohou odpočinout. Jednou za rok vyjedou

účastníci i jejich pečující osoby společně s našim týmem pracovníků. 

Počet setkání: 11 

Počet účastníků: 9 
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PARDUBANDA

Pardubanda je prodejna regionálních potravin, která se nachází v krásné

secesní Machoňově pasáži v centru města Pardubice. 

Regionální pečivo, pardubický perník, kávu, čaj, koření, med, ořechy,

sýry a mléčné produkty a mnoho dalších krajových produktů najdete na

jednom místě. Obchod se skvělou atmosférou a usměvavým personálem.

I takový zážitek na vás čeká, když navštívíte Pardubandu. Součástí je i

Multifunkční prostor – v prodejně lze pořádat výstavy a komorní

vystoupení.  

www.pardubanda.cz 

 

 

 

 

 

 

 

VČELAŘENÍ V KOSATCI

Na střeše Kosatce máme nejpilnější zaměstnance, jsou to naše včeličky. 

 

Počet včelstev: 7 

Stočeného medu: 130 kg 

 

 

 

 

PRODEJNA U PARDUBÁKA

Útulná maloobchodní prodejna v Pardubicích na Višňovce (ulice K

Višňovce 2690). Prodáváme zde pouze vlastní slané pečivo a koláče, které

jsou kvalitní a bez přidaných „éček“. Své chuťové pohárky můžete potěšit

světlou i tmavou bagetou, celozrnnou kaiserkou, světlým i žitným chlebem,

anglickým rohlíkem, croissantem nebo pletýnkou. Doporučujeme Vám naše

sladké koláčky s povidly, tvarohem nebo mákem, které jsou úplně bez

uměle přidávaného cukru. 
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TRÉNINKOVÁ RESTAURACE S KUCHYNÍ

Tréninková restaurace nabízela po celý rok pro zaměstnance, ale i pro jiné

organizace a úřady možnost vybrat si ze dvou hlavních jídel.  

 V kuchyni se také připravují rauty na nejrůznější akce. 

Pravidelně jsme vařili více než 80 obědů měsíčně 

KAVÁRNA U TISKAŘE BRIXE

Kavárna je veřejnosti přístupná každý všední den od 9 -18 hodin.  
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25. ROČNÍK ABILYMPIÁDY

Jsme hrdí pořadatelé abilympiády, kterou organizujeme v ČR už čtvrt

století! Abilympiáda je ve znamení několika desítek disciplín pro lidi se

zdravotním postižením. Mezi oblíbené soutěžní disciplíny patří

fotografování, keramiku, aranžování suchých květin a vyšívání. Novinkou

tohoto ročníku byla možnost pro soutěžící přihlásit se už od 15 let.  

Během dvou dnů se v pestrém doprovodném programu představilo 280

účinkujících, kteří předvedli dvacet vystoupení.    

Celkem soutěžících: 78 

Vyhlášených disciplín: 36 

Uskutečněných disciplín: 18 

KREATIV

Kreativ jsme v tomto roce pořádali opět dvakrát. Byl důležitou součástí

abilympiády a pak se konal na podzim samostatný Kreativ v ČSOB

Pojišťovně.  

 

Počet stánků na ABI: 35 

Počet stánků podzimní Kreativ: 59 

Počet kreativních dílniček: 12 
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UDÁLOSTI, KTERÉ STOJÍ ZA
ZMÍNKU

V druhé půlce roku jsme vytvořili na základě poptávky Kutilskou dílnu,

která slouží ke dvěma účelům:  

- rodí se v ní originální a naprosto jedinečné betonové dekorace a výrobky  

- poskytuje nácviková místa lidem s postižením 

Výrobky této dílny můžete vidět na každé stránce Výroční zprávy.   

Beton si sami vyrábíme z cementu a písku, je to náročná, ale krásná práce.

Podívejte se sami... 

Počet vyrobených věcí: 230 ks 

Nejvíce vážící výrobek:16,5 kg (květináč) 

Nejžádanější výrobek: svícen na čajovou svíčku 

AKCE VE VÍCEÚČELOVÉM SÁLE KOSATCE

V průběhu roku se v sále konaly nejrůznější edukační, rozvojové a

podpůrné akce.  

 

 

 

 

 

 

VZNIK KUTILSKÉ DÍLNY
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UDÁLOSTI, KTERÉ STOJÍ ZA 
ZMÍNKU

Rozhodli jsme se, že  uděláme vlastní marmeládu, jako poděkování pro naše

sponzory a podporovatele, kterých si velmi vážíme. Nasbírali jsme 100kg

jahod, všechny jsme je očistili a v tréninkové kuchyni společně vyrobili

vynikající a jedinečnou domácí jahodovou marmeládu.  

Počet marmelád: 410 ks (malé zavařeniny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA OBRAZŮ - LÉČBA HUMOREM

Kosatec se stal výstavním místem pro 50 obrazů od malířů z celého světa,

kteří malovali na téma "Ticho". Každý vnímá ticho úplně jinak...  

 

 

 

 

 

 

JAHODOBRANÍ
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UDÁLOSTI, KTERÉ STOJÍ ZA
ZMÍNKU

I letos jsme prezentovali své dvě sociální služby na Veletrhu sociálních

služeb v Pardubicích.  K dispozici jsme měli i naše výrobky, které se těšily

velké oblibě. Pro zájemce jsme měli přichystanou ukázku relaxačních

technik. Ty si mimo jiné vyzkoušela i náměstkyně MPSV Jana Hanzlíková.

K prodeji byly i výrobky z betonu, dvě betonová dekorativní korýtka si

koupil ministr pro lidská práva Jan Chvojka, své betonové korýtko si odvezl

i náměstek primátora Jakub Rychtecký. 

DEN PARDUBICKÉHO KRAJE

Na Dni Pardubického kraje jsme měli možnost prodávat své výrobky z

dílen (výtvarné a kutilské), velký zájem byl i o pečivo z naší pekárny.  

 

 

 

 

 

 

VELETRH  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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UDÁLOSTI, KTERÉ STOJÍ ZA 
ZMÍNKU

Kosatec oslavil své šesté narozeniny, ke gratulantům se přidala široká

veřejnost, ale i školy nebo jiné organizace. My jsme jim za odměnu přichystali

speciální lavičku, na kterou se nám mohli podepsat. Pro děti byl přichystán

doprovodný program a obří vymalovánka. Mezi významné hosty patřila

náměstkyně MPSV Jana Hanzlíková, ředitelka DPS Dubina

 Monika Kopecká, ředitel ÚP Petr Klimpl. 

 

 

 

 

 

FESTIVAL JÓGY V KOSATCI

Celý den se u nás zcela zdarma cvičila jóga, která byla určena úplně pro

každého bez ohledu na věk, zkušenosti či zdravotní postižení.   

 

 

 

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 6. NAROZENINY 

KOSATCE
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DONÁTOŘI, PARTNEŘI A
SPONZOŘI

Děkujeme, že s námi děláte dobro.  

Velmi si vaší podpory vážíme! 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

Pila 

Komárov
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDITORA
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