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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, CZ67363156
TELEFON 466 052 052
E-MAIL info@caacz.cz
WEB
www.caaos.cz
BANK. 3951423379/0800
ÚČET
VÝBOR SPOLKU

Jaromír Krpálek (místopředseda), Vladimír Podnecký , Mgr. Pavlína
Potůčková, Radek Kučera

KONTROLNÍ KOMISE

Alena Krpálková, Bc. Jana Radostová , Jaroslava Minaříková
Veřejný závazek je ke stažení zde
http://www.caaos.cz/nase-aktivity/socialni-sluzby-2/
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PRO KOHO TU JSME
Pomáhat nás baví!!
Již 19 let pomáháme lidem se zdravotním postižením v integraci a setrvání v jejich
přirozeném prostředí. Poskytujeme všestrannou podporu, která má podobu
různých služeb a chráněných pracovních míst v naší organizaci. Nabízíme dvě
sociální služby, široké spektrum tréninkových a chráněných pracovních míst,
zážitkové semináře pro veřejnost a další...
Daří se nám i v sociálním podnikání, když vidíme příležitost, tak se jí chopíme a
stále vyhlížíme nové příležitosti pro tvorbu chráněných pracovních míst.
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REGISTROVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
OSOBNÍ ASISTENCE
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
-pečující služba-preventivní službaProstřednictvím osobních asistentů
Zintenzivnění sociálních kontaktů, získání a
pomáháme lidem se zdravotním postižením či udržení si zaměstnání na trhu práce, které
seniorům při setrvání v jejich přirozeném
odpovídá zájmům uživatele, jeho
prostředí.
schopnostem, nadání i osobním možnostem.

11 560 hodin

100

1 181 intervencí

čerpali uživatelé osobní tolik uživatelů využilo intervence je schůzka
asistence
nad 30 minut s
služeb sociální
uživatelem
rehabilitace

9 let

už poskytujeme
služby
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40

VYUŽITÍ
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Typy hendikepů uživatelů sociální rehabilitace v %
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Osobní asistence byla poskytnuta
celkem 34 lidem z Pardubic a okolí z toho
20ti ženám a 14ti mužům.
7 uživatelů bylo nezletilého věku, kde
asistence probíhala především
v předškolním či školském zařízení.
Osobní asistenti navštívili klienty služby
za celý rok celkem 3167 krát.
V službě je k dispozici sociální pracovník a
minimálně deset pracovníků v sociálních
službách (osobních asistentů).

Sociální rehabilitace je určená pro osoby se
zdravotním nebo sociálním hendikepem. Služba
byla od května 2016 rozšířena o pracovníka v
sociálních službách, který byl rovněž v přímé péči s
klienty (jako stávající dvě sociální pracovnice). PSS
provázel uživatele při tréninku dovedností
potřebných pro nástup do zaměstnání ve vstupní
tréninkové dílně v Kosatci.
Do konce roku dílnou prošlo celkem 14 uživatelů.
V rámci sociální rehabilitace také pokračovalo v
roce 2016 zavedené bezplatné právní poradenství
pro klienty se zdravotním nebo sociálním
hendikepem. Celkem bylo poskytnuto 240 hodin
právního poradenství.
38%

Senioři
38%

Zdravotně
postižení
62%

Skladba uživatelů osobní asistence

62%
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NÁCVIKOVÁ MÍSTA

V rámci sociální rehabilitace za
rok 2016 prošlo nácvikovými
místy 30 lidí

Uživatel sociální rehabilitace má možnost využít
nácvikového místa v Kosatci k vyzkoušení si svých
pracovních dovedností a schopnosti docházet do
práce. Vše je pod odborným dohledem sociálního
pracovníka, který pak s uživatelem vše probere a
společnými silami se snaží vytěžit z možnosti
vyzkoušet si "pracovat" v bezpečném prostředí co
nejvíce. Pokud uživatel neví, jaké chce zaměstnání
nebo na tom není tak dobře, aby někam pravidelně
docházel a vykonával pracovní činnost, tak je mu k
dispozici vstupní tréninková dílna. Uživatelé služby
mohli tak trénovat například ruční práce s nácvikem
jemné motoriky (trhání vatelínu, stříhání molitanu,
nátěry květináčů, kamínků), pracovali se dřevem
(výroba dřevěných rámečků, broušení dřeva
smirkovým papírem), třídili korálky dle barev,
velikosti, materiálu, podíleli se na výrobě
svíček, drobných šperků, výrobků z keramiky, dřeva,
drátu.
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NAŠE AKTIVITY

victoria's best

sociální služby
tréninková kavárna a restaurace
tréninkové dílny (truhlářská, montážní,
výtvarná, šicí)
tréninkové byty
poradenské středisko bezbariérovosti
zážitkový seminář
F La A
abilympiáda
KreativV O R
Abilympijský zpravodaj
bezbariérová doprava
prodejna Pardubanda
eSvačinky
včelaření v Kosatci
Klub Lvíček a S kamarády na zkušenou

V průběhu roku přibyly další tři
aktivity:
pekárna
prodejna u Pardubáka
Klub volnočasových aktivit

S tím se opět rozšířila naše nabídka
chráněných pracovních míst..

VARIETY

Jsme organizace, která chce dávat pracovní příležitost
především lidem se zdravotním postižením, pro které je často
velmi náročné uplatnit se na volném trhu práce. Na konci roku
2016 jsme zaměstnávali skoro 90 zaměstnanců a
z toho bylo více jak 50% lidí se zdravotním postižením. Máme
navázanou výbornou spolupráci s Úřadem práce, který k nám
posílá zájemce o pracovní místo. Za tento rok se nám povedlo
zrealizovat i pracovní rehabilitaci pro 2 zdravotně postižené.
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VČELAŘENÍ V KOSATCI

Včely jsou na střeše budovy Kosatec. Ze třech včelstev
máme nyní deset. Za tento rok jsme stočili 109 kg medu té
nejlepší kvality a chuti.
Úly se vyrábí v naší tréninkové truhlářské dílně.

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA

Velkoprostorový automobil Renault Master s
hydraulickou plošinou pro nástup vozíčkářů najel
každý měsíc přibližně
2 600 km. V rámci sociální reh

365

vypracovaných
stanovisek a vyjádření

1 221

telefonických informací

126

zmapovaných
staveb

301
konzultací

rok 2016 prošlo ná
místy 30
eSvačinky

Svačinky je možné objednat online nebo je zakoupit
v bufetech ve smluvených v Pardubicích a okolí.
Pečivo od tohoto roku pečeme sami v nové pekárně.
V celém procesu jsou zapojeni opět lidi se zdravotním
postižením - pečou, připravují svačiny a pak je i prodávají..
Rozvážíme do 8 škol a 2 úřadů.
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ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ

240

Představuje veřejnosti zdravotní hendikep zážitkovou
formou.
Účastníci semináře si mohou vyzkoušet například jízdu na
vozíku, překonávání architektonických bariér pomocí
francouzských holí či sebeobsluhu jednou rukou.

žáků základních škol

1 057

účastníků celkem

122

žáků středních škol a gymnázií

PORADENSKÉ STŘEDISKO
BEZBARIÉROVOSTI

365

vypracovaných stanovisek
a vyjádření

1 221

telefonických informací

126

zmapovaných staveb

301

konzultací

Pracovníci mapovali komerční a veřejné objekty, veřejné
komunikace; spolupracovali se správci
a majiteli
těchto reh
V
rámci
sociální
budov na odstranění bariér. Poskytovali odborné
rok posuzování
2016 prošlo ná
konzultace, poradenství a odborné
projektové dokumentace pro územní a stavebnímísty
řízení. 30
Účastnili se kolaudačních řízení, kontrolních a
závěrečných kontrolních prohlídek staveb, atd.
V průběhu roku 2016 pracovníci tvořili na webových
stránkách organizace interaktivní mapu přístupnosti
pro fyzicky znevýhodněné.
Máme dvě střediska - Pardubice a Vysoké Mýto
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ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
3 500
výtisků
6+1

3

redaktoři

vydaných čísel

Pravidelně jednou za dva měsíce se mohou odběratelé těšit
na noviny, které jim přiblíží život člověka s hendikepem. Celý
rok se zájemcům rozesílá zadarmo.

REGIONÁLNÍ PRODEJNA
PARDUBANDA

Sortiment regionálních výrobků byl v roce 2016 rozšířen o
produkty z naší pekárny, které se těšily velké
rámciv Pardubicích.
sociální reh
oblibě. Pardubanda sídlí v MachoňověVpasáži

365
24.
vypracovaných
ročník

126
2
zmapovaných
dny soutěží

4000
návštěvníků
1 221

60
301
soutěžících
konzultací

stanovisek a vyjádření
telefonických informací

staveb

rok 2016 prošlo ná
místy 30

ABILYMPIÁDA

Soutěž se konala tradičně v pardubické Tipsport aréně, kde
soutěžili lidé se zdravotním hendikepem v různých pracovních
disciplínách jako např. fotografování, keramice, cukrářství,
malbě na sklo i hedvábí, košíkářství a dalších.
Celá akce byla doprovázená pestrým programem pro
veřejnost a byla spojená s Kreativem.
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KLUB LVÍČEK
Volnočasová aktivita pro lidi se zdravotním postižením,
konající se každé úterní a čtvrteční odpoledne.
V roce 2016 byl celoroční plán s názvem Lvíček na zámku.
Jednalo se o blok historických přednášek se zaměřením na
život Pernštejnů v Pardubicích.
Proběhlo 96 setkání.

S KAMARÁDY NA ZKUŠENOU
V rámci sociální reh

rok 2016 prošlo ná
místy 30

Aktivita S kamarády na zkušenou vyšla z potřeb klientů a osob o ně
pečující. Je zde dáván prostor oběma stranám, jak pečujícím, tak
osobám v péči. Uskutečňují se tři druhy akcí – jednodenní,
dvoudenní a celovíkendové. Jednodenní a dvoudenní akce jsou
pořádány v prostorách ICSAP Kosatec a jsou určeny pro osoby v
péči.
Celovíkendová akce je pořádána mimo prostory Kosatce a je i pro
pečující osoby.
Proběhlo 24 setkání.
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NOVÉ AKTIVITY
PEKÁRNA

V pekárně se peče od září a střídají se dvě směny
- ranní a noční. Pečeme různé druhy baget, chlebů,
kaiserek, rohlíků a koláčů. Pečivo se prodává v
našich dvou prodejnách, školních bufetech a
vyrábíme z něho zdravé eSvačinky. Opět jsou zde
vyhrazená pracovní místa pro zdravotně
postižené.

PRODEJNA U PARDUBÁKA

Od října 2016 jsme otevřeli novou prodejnu v ulici
K Višňovce v Pardubicích, kde je k dispozici
čerstvé pečivo, čaje, káva a voňavé koření.

KLUB VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Klub je placená služba pro lidi se zdravotním postižením,
kteří jsou závislí na péči jiné osoby. Klienti navštěvují
prostory Klubu v ulici K Višňovce. Mezi činnosti Klubu patří
podpora klientů v soběstačnosti a samostatnosti. Klub
nabízí možnost smysluplně trávit volný čas, umožňuje
rozšiřování sociálních kontaktů klientů.
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3 500
výtisků

3

6+1

redaktoři

vystavovatelů v květnu

365

vypracovaných
stanovisek a vyjádření

1 221

telefonických informací

KREATIV

Kreativ je velmi oblíbenou prodejní výstavou originálních a
kreativních výrobků.
Pořádá se vždy 2x do roka:
- součást abilympiády (květen)
- podzimní Kreativ (listopad)

vydaných čísel

46

VÝZNAMNÉ AKCE
V ROCE 2016

33

vystavovatelů v listopadu

126

zmapovaných
staveb

301
konzultací

6

kreativních dílniček

2 000

V rámci sociální reh
rok 2016 prošlo ná
místy 30

návštěvníků

VÍTE, JAK POMOCI?

Jednodenní akce v sále Kosatce, na které se mohl přijít
podívat každý zájemce o sociální a související služby
pro lidi s hendikepem.
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3 500
výtisků

3

6+1

redaktoři

vydaných čísel

46

vypracovaných
stanovisek a vyjádření

1 221

telefonických informací

Už uběhlo 5 let od otevření našeho nového sídla
Integračního centra sociálních aktivit Pardubice Kosatec.
V rámci oslav se mohl kdokoliv podívat po celé
bezbariérové budově, ochutnat naše pečivo, svačinky,
kávu či si zkusit zážitkový seminář.

33

vystavovatelů v květnu vystavovatelů v
listopadu

365

5. VÝROČÍ CENTRA KOSATEC

126

zmapovaných
staveb

301
konzultací

V rámci oslav byla vytvořená pamětní schránka v budově,
kde byly uložené upomínkové předměty a poselství
6
budoucím generacím.

V rámci
sociální reh
V odpoledních hodinách se v sále sešli
naši významní
rok se2016
prošlo ná
partneři, dárci, sponzoři či přátelé, kteří
zúčastnili
dražby darovaných obrazů od předních východočeských
místy
30
umělců.
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3 500
výtisků

3

6+1

redaktoři

vydaných čísel

Významné návštěvy v
Kosatci

365

vypracovaných
stanovisek a vyjádření

1 221

telefonických informací

Michaela
Marksová

OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE
Olympijský park měl velký úspěch a my jsme po celých
sedmnáct dní zajišťovali občerstvení s pojízdnou
kavárnou. Návštěvníci tak mohli ochutnat náš domácí
medovník a lahodnou kávu.

ministryně MPSV

126

zmapovaných
staveb

301
konzultací

Jan
ChvojkaV rámci sociální reh

ministr pro lidskárok
práva
2016 prošlo ná

místy 30
VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
10.srpna jsme se zúčastnili veletrhu, kde byly
prezentovány sociální služby.
Akce byla součástí Olympijského parku a účast i přes
nepřízeň počasí byla velmi početná.
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3 500

FINANCE
A
FUNDRAISING
3

Náš rozpočet je poskládán z dotací od orgánů veřejné správy, darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od
nadačních fondů a nadací a ze zisků z vlastní činnosti. Uvědomujeme si však potřebu tuto oblast dále rozvíjet, abychom
mohli ve své činnosti pokračovat a stále jí rozvíjet.
Všem, kdo nás podporují děkujeme, velice si toho vážíme!

Díky finanční podpoře firmy Steno, jsme mohli v tomto roce vybudovat pekárnu. Děkujeme!

HLAVNÍ PARTNEŘI

Pila Komárov

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
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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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FINANČNÍ ZPRÁVA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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