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Sídlo:
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice
Telefon: 466 265 583
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VÝDAJE PODLE OBLASTÍ ČINNOSTI

STRUČNĚ O NAŠICH HLAVNÍCH AKTIVITÁCH

(v tisících Kč)

Česká abilympijská asociace vznikla v roce 1997 a zaujímá významnou pozici v neziskovém
sektoru i veřejném životě na Pardubicku. Výrazně se podílíme na zlepšování podmínek pro
vozíčkáře a další zdravotně postižené obyvatele města a blízkého okolí. V následujících řádcích stručně představíme naši činnost v roce 2006.

Kč

%

Abilympiáda 2006

831

22,12

Abilympijský zpravodaj

288

7,77

Podporované zaměstnávání

551

14,29

Bezbariérovost

221

5,73

Zážitkový seminář

166

4,30

NROS globální grant

220

5,72

Chráněná dílna

379

9,84

Osobní asistence

302

7,84

Ostatní

863

22,39

3 821

100

Celkem

Agentura pro podporované zaměstnávání nadále poskytovala služby určené osobám
dlouhodobě znevýhodněným na otevřeném trhu práce a zdravotně postiženým lidem. Jde
jednak o komplexní poradenství, jednak o asistenční pomoc při získávání potřebných
dovedností a zkušeností přímo na pracovišti. Agenturu, v níž působili dva konzultanti, v roce
2006 kontaktovalo osobně, telefonicky či e-mailem 59 lidí. Pro 13 z nich se podařilo najít
práci.
V činnosti pokračovalo i Poradenské středisko pro bezbariérovost. Jeho dva pracovníci
poskytovali poradenství zástupcům stavebních úřadů, projektantům, investorům i dalším zájemcům. Zhotovili celkem 241 vyjádření k projektové dokumentaci. Středisko se také
výrazně podílelo na realizaci bezbariérových tras v Pardubicích a mělo svého zástupce v komisi pro bezbariérovost zřízené při odboru sociálních věcí magistrátu.
Naší novou a velmi důležitou aktivitou je osobní asistence. Jde o terénní sociální službu
určenou pro osoby se sníženou soběstačností. Asistenci jsme začali poskytovat v dubnu výhradně lidem s těžkým tělesným postižením. Celodenní službu, která klientovi umožňuje žít
samostatně a setrvat v přirozeném domácím prostředí, zajišťovalo 8 asistentů pro 15 vozíčkářů z Pardubic a okolí.
Velmi užitečný byl zážitkový seminář „Společnou cestou“, který jsme zajišťovali společně
s TyfloCentrem Pardubice. Jsou na něm simulována různá zraková a tělesná postižení: zdraví lidé si tak mohou vyzkoušet například chůzi se zavázanýma očima a se slepeckou holí či
jízdu na vozíku. Zorganizovali jsme semináře nejen v Pardubicích, ale také v Dašicích,
Hrochově Týnci, Chrudimi, Litomyšli a Vysokém Mýtě. Celkem se jich zúčastnilo 1963 lidí,
převážně školáků, studentů a úředníků.
Naší tradiční akcí je národní abilympiáda. V roce 2006 jsme pro ni zvolili jiný termín a nové dějiště: uspořádali jsme ji v ČEZ aréně ve dnech 26.-27. května. Jde o soutěžní přehlídku schopností a dovedností zdravotně postižených lidí. Více než 100 šikovných
a vzdělaných osob z různých míst republiky se představilo v 18 oborech vhodných pro
uplatnění na trhu práce i pro aktivní využití volného času. Abilympiáda je významnou událostí
pro město i okolí, o čemž svědčí kontinuální podpora mnoha sponzorů, zájem médií a tradiční přijetí některých soutěžících, rozhodčích a oficiálních hostů na pardubické radnici.
Pokračovali jsme ve vydávání novin Abilympijský zpravodaj. Od května 2006 mají noviny
šéfredaktora, který v červnu zcela změnil, respektive vylepšil jejich grafickou podobu.
Celkem jsme připravili a čtenářům po celé republice bezplatně rozeslali 6 čísel Zpravodaje,
který je obsahově zaměřen na různé aspekty života zdravotně postižených lidí: především
na oblast zaměstnávání, abilympijské hnutí, legislativu a volný čas. Během roku jsme zvýšili
náklad asi o 200 výtisků. Noviny si získávají příznivce i mezi zdravotníky, pedagogy a úředníky působícími v sociální oblasti.
Poskytujeme sociální poradenství. Zájemci získají dostatečné informace o důchodech,
jednorázových příspěvcích a opakujících se peněžitých dávkách, kompenzačních pomůc-
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kách atd. Jednotlivým osobám, ale i zaměstnavatelům také pomáháme při jednání s úřady.
Během roku 2006 jsme poskytli sociální poradenství více než 100 klientům.
Volnočasové aktivity jsou zaměřeny na překonání společenské izolace, pasivity a ostychu
klientů. Připravujeme pro ně neformální setkávání, kde si mohou zahrát třeba bowling či dámu, vyzkoušejí si práci s počítačem, popovídají si se zajímavými hosty. Během roku 2006
jsme také několikrát zašli do divadla, zkoušeli jsme drátkování, zdobili kraslice, pletli pomlázky a při vánočním setkání jsme si vyrobili vánoční svícen.
Při informování veřejnosti klademe stále větší důraz na internetové stránky www.abilympics.cz. Obsahově jsme rozšířili zejména rubriku zaměřenou na abilympijské hnutí, v níž průběžně zveřejňujeme podrobnosti o 7. mezinárodní abilympiádě v Japonsku, a také rubriku
týkající se prevence a odstraňování stavebních bariér.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
(v tisících Kč)
Kč
Ministerstvo zdravotnictví
Pardubický kraj
Obce
Statutární město Pardubice
Peněžní dary

%

43

1,14

780

20,81

74

1,97

91

2,43

308

8,22

Poplatky na abilympiádu

56

1,49

Děkujeme všem institucím, nadacím, firmám, médiím a také jednotlivcům, kteří s námi
v uplynulém roce spolupracovali nebo jakkoli podpořili naši činnost.

Reciproční smlouvy

84

2,25

Sbírka složenky

29

0,78

Jsme rádi, že nejen zdravotně postižení lidé či osoby sociálně slabé, ale také magistrát
a krajský úřad považují aktivity Asociace na Pardubicku za potřebné. Budeme se nadále
snažit vytvářet pro lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním podmínky k rovnoprávnému a plnohodnotnému životu.
Ivana Dolečková, ředitelka sdružení

ÚP Pardubice

934

24,90

Globální grant NROS

168

4,47

2

Osobní asistence

12

0,32

Ostatní a reklama

1 170

31,22

Celkem

3 749

100
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STRUKTURA NAŠEHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
(v tisících Kč)
Hlavní
činnost
Spotřebované nákupy celkem
z toho: - spotřeba materiálu
- spotřeba energie
Služby celkem
II.
Osobní náklady celkem
III.
z toho: - mzdové náklady
- zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky celkem
IV.
Ostatní náklady celkem
V.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
VI.
a opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem
VII.
Daň z příjmů celkem
VIII.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
I.
celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
II.
celkem
Aktivace celkem
III.
Ostatní výnosy celkem
IV.
z toho: - úroky
- jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv
V.
a oprav. položek
Přijaté příspěvky celkem
VI.
z toho: - přijaté příspěvky (dary)
- přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
VII.
I.

Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Hosp.
činnost

Celkem

211
201
10
1 171
1 770
1 357
413
1
40
26

3
3
0
201
92
69
23
1
1
13

214
204
10
1 372
1 862
1 426
436
2
41
39

0
0
94

0
0
1 124

0
0
1 218

0

0

0

0
59
3
56
0

63
13
50
4

0
122
16
106
4

345
345
0
2 112

2
0
2
0

347
345
2
2 112

3 219
2 610
-609

311
1 193
882

3 530
3 803
273

Česká abilympijská asociace má v souladu se svými stanovami tyto orgány:
- valná hromada,
- správní rada,
- ředitel, jednatel,
- revizní komise.
Valná hromada
Je nejvyšším orgánem. Tvoří ji všichni členové sdružení. Svolává ji správní rada podle
potřeby, nejméně však jednou za rok. Valná hromada schvaluje úkoly Asociace pro příslušné období a volí na dobu čtyř let členy správní rady a revizní komise.
Správní rada
Je statutárním orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Zajišťuje činnost
sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Do 11. října 2006 byla tříčlenná a pracovala ve složení Vladimír Podnecký (předseda Asociace), Jaromír Krpálek (1. místopředseda a jednatel), Miloš Pelikán (2. místopředseda). Dne 12. října se uskutečnila valná
hromada sdružení, která zvolila novou, pětičlennou správní radu ve složení Ivana Dolečková,
Aleš Dvořák, Pavlína Kohoutková, Jaromír Krpálek a Vladimír Podnecký.
Ředitel, jednatel
Jsou voleni správní radou. Jednatel zastupuje ředitele; oba mají stejná práva a povinnosti.
Ředitelkou sdružení byla zvolena Iva Dolečková, jednatelem byl zvolen Jaromír Krpálek.
Revizní komise
Je kontrolním orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Vykonává dohled
nad činností a hospodařením Asociace, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky
a podává návrhy na jejich odstranění. Tříčlenná revizní komise pracuje od 12. října 2006 ve
složení Jana Burgrová, Jaroslav Hladík a Alena Krpálková.
Zmíněná valná hromada také přijala změny stanov Asociace. Tou nejvýznamnějšíí je nové
sídlo: naše sdružení nyní sídlí v Pardubicích na ul. Jana Palacha 324.

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V ČINNOSTI ASOCIACE
rok 1997
Založena Česká abilympijská asociace a zahájeno členství v Mezinárodní abilympijské federaci.
rok 1998
srpen
Prvé spolupořádání národní abilympiády; hlavním pořadatelem bylo sdružení T-Atlas.
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rok 2000
květen
Vydáno prvé číslo novin Abilympijský zpravodaj.
srpen
Uspořádání 5. mezinárodní abilympiády v Praze.
rok 2002
leden
Sloučení sdružení T-Atlas s Asociací.
březen
Zahájena spolupráce s pražským Jedličkovým ústavem a školami zaměřená na pořádání
dětské abilympiády; převzetí patronátu nad touto akcí.
červen
Prvé výhradní pořadatelství národní abilympiády.
prosinec
Založena agentura pro podporované zaměstnávání.
Vznikl prvý pořad v Českém rozhlasu Pardubice.
rok 2003
září
Prvé spolupořádání zážitkového semináře „Společnou cestou“.
říjen
Zřízeno poradenské středisko pro bezbariérovost.
listopad
Český reprezentační tým vyslán na 6. mezinárodní abilympiádu v Indii.
rok 2004
Podíl na vytvoření mapy bezbariérovosti Pardubic.
rok 2005
červen
V rámci Globálních grantů získána významná finanční podpora na projekt „Rozšíření nabídky služeb a rozvoj lidských zdrojů v agentuře podporovaného zaměstnávání v Pardubicích“.
rok 2006
duben
Zahájeno poskytování osobní asistence lidem s tělesným postižením.
květen
Započata tvorba projektů spadajících pod Evropské strukturální fondy.
červen
Agentuře podporovaného zaměstnávání uděleno ocenění za vynikající kvalitu od Sdružení
pro cenu České republiky za jakost.
červenec
Abilympijský zpravodaj poprvé vydán v nové grafické podobě.
říjen
Na valné hromadě zvolena nová správní rada Asociace.
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ROZVAHA (v tisících Kč)
A.
I.
z toho
II.
z toho
III.
IV.
z toho
z toho
B.
I.
II.
z toho
z toho
z toho
z toho
III.
z toho
z toho
z toho
IV.
z toho
z toho

A.
I.
II.
z toho
B.
I.
II.
III.
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
IV.
z toho
z toho

A K T I VA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodob. majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem
PA S I VA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

2004

2005

2006

116
133
133
362
207
0
-379
-133
-207
1 376
0
99
25
0
0
48
1 236
18
1 218
0
41
4
37
1 492

58
133
133
463
308
0
-538
-133
-308
1 816
0
273
26
0
0
82
1 540
39
1 501
0
4
4
0
1 875

19
55
55

1 057
0
1 057
1 057
435
0
0
414
232
18
0
52
31
2
4
48
27
21
0
21
1 492

1 437
0
1 437
380
1 057
438
0
0
391
76
0
0
87
48
3
7
54
83
33
47
0
47
1 875

207
397
55
207
3 342
0
306
97
0
0
18
2 983
57
2 927
53
53
0
3 362
1 710
0
1 710
273
1 437
1 652
0
0
402
84
6
0
143
62
0
11
15
20
61
1 250
7
1 243
3 362
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ÚČETNÍ ČÁST

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Od prosince roku 2002 začala Česká abilympijská asociace v Pardubicích poskytovat
služby v programu Podporovaného zaměstnávání. Jeho cílem je poskytnout člověku možnost, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce. Podpora je poskytována prostřednictvím pracovního konzultanta podle individuálních schopností a potřeb konkrétního
člověka.
Cílovou skupinou jsou lidé znevýhodnění na trhu práce – lidé s fyzickým, psychickým,
smyslovým, mentálním a kombinovaným postižením, dále pak lidé s postižením vnitřních orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním.
Velkou výhodu, nejen pro uživatele služeb, ale i zaměstnavatele představuje možnost
poskytnutí asistence na pracovišti, kdy pracovní konzultant u uživatele podporuje rozvoj takových dovedností, znalostí a návyků, které jsou potřebné pro udržení si zaměstnání.
Zaměstnavatel tak nemusí novému zaměstnanci s handicapem věnovat větší pozornost než
ostatním zaměstnancům.
Adekvátní podpora je poskytována také zaměstnavateli při přípravě přijetí i při zaměstnávání uchazeče. V případě potřeby je pracovní konzultant schopen zajistit pomoc s přijetím
uchazeče do pracovního poměru, s úpravou pracovního místa a pracovní náplní, s vytvořením podmínek pro přijetí do pracovního kolektivu apod.
Mezi další služby, které agentura poskytuje, spadá poradenství o problematice postižených i v oblasti legislativy (informujeme o aktuálních změnách v oblasti zaměstnávání lidí
s postižením, zejména o možnostech dotací a novelách právních předpisů z oblasti zaměstnanosti) a také pomoc při vyřizování administrativních záležitostí spojených s žádostí
o dotaci od úřadu práce.
Agentura podporovaného zaměstnávání spolupracuje s Úřadem práce Pardubice, pro
který organizuje v rámci pracovní rehabilitace bloky skupinového poradenství pro lidi
s obtížnější umístitelností na trhu práce.
V roce 2006 nově oslovilo agenturu podporovaného zaměstnávání 59 zájemců o službu.
Sedmnáct klientů podepsalo Dohodu o účasti v programu Podporovaného zaměstnávání
a 13 klientů uzavřelo pracovně právní vztah se zaměstnavatelem. Asistence na pracovišti
byla poskytnuta třem klientům.
V červnu 2006 získala naše agentura inspekční certifikát Sdružení pro cenu České republiky za jakost a s tím související osvědčení o propůjčení práva k užívání značky „Podporované zaměstnávání – vynikající kvalita České unie podporovaného zaměstnávání“.
Kontakt: Bc. Pavlína Potůčková, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel.: 466
797 084, mobil: 777 006 525, e-mail: pz@abilympics.cz.

BEZBARIÉROVOST VE MĚSTĚ
Pokračovali jsme v mapování komunikací a objektů města Pardubic. Získané údaje, hlavně změny rekonstrukcí a nové objekty jsou předány na odbor dopravy magistrátu, zároveň
byly zaneseny do mapy bezbariérovosti, která je umístěna na internetu (www.mesto-pardubice.cz/spravamesta/bezbarierovost), kde je k dispozici i ucelená Koncepce bezbariérovosti města Pardubice.
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Podílíme se na realizaci bezbariérových tras v Pardubicích v rámci Národního rozvojového
programu mobility pro všechny.
Zpracováváme přehled dostupnosti objektů jednotlivých městských obvodů (MO), jejich
ucelený přehled dáváme k dispozici pracovníkům MO a naše údaje pomáhají při realizaci
rekonstrukcí a dalších úprav stávajících objektů MO.
Ve své činnosti jdeme často nad rámec našich kompetencí, náš pracovník Jaroslav Hladík
je sám vozíčkář, a tak zná nejlépe potřeby těchto lidí a má perfektně zmapovanou
situaci v celém městě. Při mapování stávajících objektů přímo na místě jedná se správci, manažery a techniky objektů, všem zároveň vysvětluje a názorně ukáže, jak by to mělo vypadat, co je potřeba odstranit a které věci upravit. Ve většině případů se setkává s ochotou
a zájmem tuto problematiku řešit. Po dohodě pak odstraněné závady překontroluje, aby stav
odpovídal vyhlášce o bezbariérovosti.
Tyto bariéry se podařilo odstranit především u objektů veřejné správy a nových komerčních objektů. U staré zástavby, zejména u obchodů a restaurací, je situace horší. Největším
argumentem majitelů soukromých objektů je nedostatek financí, narážíme však i na prostou
neochotu cokoliv změnit, často zůstává jen u slibů. Velkou bariérou je nevědomost lidí, proto se snažíme složitou problematiku neustále objasňovat a velkou část naší činnosti věnujeme osvětě.
Pravidelně se zúčastňujeme zasedání Bezbariérové komise města Pardubic. Spolupracujeme s různými subjekty z neziskového sektoru např. TyfloCentrum, Parník, Prosaz atd. Od
pracovníků těchto sdružení i občanů města přijímáme řadu podnětů a upozornění na vzniklé bariéry, které se snažíme řešit nebo alespoň přispět svými zkušenostmi k jejich řešení.
Kontakt: Ing. Jaroslav Hladík, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel:. 466 797
082, mobil: 774 410 012, e-mail: bariery@abilympics.cz.

BEZBARIÉROVOST V KRAJI
Naše středisko poskytuje konzultace, poradenství a odborné posuzování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., a to z pohledu
uplatňování vyhlášky 369/2001 Sb.
Účastníme se kolaudačních i předkolaudačních řízení staveb, spolupracujeme se stavebními úřady, odbory dopravy, zástupci měst a obcí, odbornou veřejností a investory v Pardubickém kraji.
V roce 2006 jsme poskytli projektantům nebo investorům celkem 224 konzultací, podali
184 telefonických informací a pětadvacetkrát jednali se zástupci měst a obcí.
Vypracovali jsme 241 vyjádření k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení v rámci výstavby měst a obcí v Pardubickém kraji, mezi nimiž byly samozřejmě Pardubice,
ale také Blato, Borek, Brandýs nad Orlicí, Černá za Bory, Čeperka, Čepí, Česká Třebová,
Dašice, Holice, Chrast, Chrudim, Chvojenec, Lázně Bohdaneč, Litětiny, Moravany, Mnětice, Nemošice, Němčice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Platěnice, Pohránov, Přelouč,
Rokytno, Rybitví, Slatiňany, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Starý Máteřov a Třebosice.

LOGISTIC České Budějovice ❖ MAGNET BLANCHE PORTE Pardubice ❖ MARO
Pardubice ❖ MARTEXO Hradec Králové ❖ MATERIA Pardubice ❖ MEPO Hradec Králové
❖ MĚSTA A OBCE: Bítovany, Čáslav, Čepí, Černožice, Dašice, Dobré, Dobruška, Dolní
Roveň, Dolní Ředice, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Horní Jelení, Horní Ředice, Hrochův Týnec,
Choceň, Choltice, Chrast, Chvojenec, Jankovice, Kladruby nad Labem, Kočí, Kostěnice,
Lanškroun, Lázně Bělohrad, Libišany, Luže, Mikulovice, Moravany, Náchod, Nasavrky,
Opatovice nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Poděbrady, Prachovice, Prostějov,
Rabštejnská Lhota, Ráby, Rohovládova Bělá, Rozhovice, Sezemice, Skuteč, Slatiňany,
Slepotice, Smiřice, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Svitavy, Třebechovice
pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Valy, Veselí, Vysoké Mýto ❖ MICROSOFT Praha ❖
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR Praha ❖ MKT Chrudim ❖ MODELÁRNA
Nemošice ❖ MONDI BAGS Štětí ❖ MONDI BUSINESS PAPER SALES CZ Praha ❖
MONTIFER Přelouč ❖ MONTPLAST Veselí ❖ MOPOS COMMUNICATIONS Pardubice
❖ MTS GROUP Pardubice ❖ NADACE DUHOVÁ ENERGIE Praha ❖ NAPA TRUCKS
Pardubice ❖ NESSY Hradec Králové ❖ NOPEK Vysoké Mýto ❖ NOPO Slatiňany ❖
NOTUS Hradec Králové ❖ NOVPLASTA CZ Chrudim ❖ OBAL CENTRUM Pardubice
❖ PARDUBICKÝ KRAJ ❖ PAREXPO Pardubice ❖ PAVEL ZDENĚK Pardubice ❖ PENTASERVIS Holice ❖ PIVOVAR Hlinsko v Čechách ❖ PIVOVAR Klášter ❖ PIVOVAR Pardubice
❖ PLANETLINK Pardubice ❖ PLASTMONT Pardubice ❖ PLYNOSTAV Pardubice ❖
PROMAN Chrudim ❖ QUALITEST Pardubice ❖ RCD RADIOKOMUNIKACE Staré Hradiště
❖ REM-HP Pardubice ❖ ROMAN NIMMERTONDL Pardubice ❖ RWE TRANSGAS Praha
❖ SANIT STUDIO Hradec Králové ❖ SATEC Chrudim ❖ SDA Pardubice ❖ SEED
SERVICE Vysoké Mýto ❖ SILAK Chrudim ❖ SIVAK Hradec Králové ❖ SLUŽBY MĚSTA
PARDUBIC ❖ SOSTAF Heřmanův Městec ❖ SPEKTRUM Skuteč ❖ STAVBY SILNIC
A ŽELEZNIC Hradec Králové ❖ STAVEBNÍ IZOLACE Hradec Králové ❖ STAVEBNÍ
PODNIK Přelouč ❖ STAVOFINAL Hradec Králové ❖ STAVONA Pardubice ❖ STENO CZ
Mikulovice ❖ STROJCENTRUM Hradec Králové ❖ STUDIO PRESS Čáslav ❖ SUMO
Srch ❖ SYNPO Pardubice ❖ ŠKOLY: Konzervatoř Pardubice, Sportovní gymnázium
Pardubice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, Střední odborná
škola cestovního ruchu Pardubice, Střední průmyslová škola chemická, Pardubice,
Střední průmyslová škola potravinářské technologie Pardubice ❖ TAURUS Chrudim ❖
TECHNIHOR Pardubice ❖ TEPOSTOP Přelouč ❖ TIBOR HORVÁT–ANALYTICKÉ VÁHY
Pardubice ❖ TONERA Praha ❖ TRANSFORM Lázně Bohdaneč ❖ TVAR Pardubice ❖
TVARPAL Hradec Králové ❖ UNIKO Hradec Králové ❖ UNO-HK Hradec Králové ❖ ÚŘAD
PRÁCE Pardubice ❖ VEMA Chrudim ❖ VESNA Čeperka ❖ VODOVODY A KANALIZACE
Pardubice ❖ VOESTALPINE STAHLHANDEL Pardubice ❖ VST-ENIGINEERING Pardubice
❖ VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ Praha ❖ VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA Pardubice ❖ VÝCHODOČESKÉ DIVADLO Pardubice ❖ VÝCHODOČESKÉ MUZEUM Pardubice ❖ VÝCHODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY Rosice u Chrasti ❖
VÝTAHY Pardubice ❖ ZASILATELSTVÍ ŽELEZNÍK Pardubice ❖ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
Libčany ❖ ZVČ Hradec Králové ❖

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů jsme se účastnili předkolaudačních a kolaudačních řízení. Byly mezi nimi například HC centrum ve Starém Hradišti, res-
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PODĚKOVÁNÍ
Uskutečňování aktivit naší Asociace v dostatečné míře bylo v roce 2006 možné díky
finanční a materiální podpoře uvedených sponzorů a partnerů. Převažovaly mezi nimi průmyslové podniky včetně nadnárodních společností a menší firmy ze soukromého sektoru.
Nechyběly ale ani finační instituce, školská zařízení, města a obce i jiné subjekty. Pro mnohé byl přitom tento rok prvním v jejich partnerství s abilympijským hnutím.
❖ ABE.TEC Pardubice ❖ ABK Pardubice ❖ ACTIWO Pardubice ❖ ADONIX Pardubice ❖
AGAMA Pardubice ❖ AGENTURA STEP Pardubice ❖ AGRO Dašice ❖ AGRO-AQUA
Pardubice ❖ AGROMETALL Heřmanův Městec ❖ AGROPOL FOOD Praha ❖ AGRO
TRADE Pardubice ❖ AGROSTAV Pardubice ❖ ALBA PLUS Pardubice ❖ ALUPA Pardubice
❖ AMAKO Heřmanův Městec ❖ AMOS SOFTWARE Praha ❖ APIS-C Pardubice ❖ ARAPO
Hradec Králové ❖ ATELIÉR ARCHITEKTURY ŠUDA - HORSKÝ Hradec Králové ❖ ATOLL
Pardubice ❖ AUTOCENTRUM Pardubice ❖ AUTOPRODEJ DUKLA Pardubice ❖
AVE-KONTAKT Pardubice ❖ AWOS Pardubice ❖ BARTH-MEDIA Pardubice ❖ BEDNÁŘ
CONSULTING Hradec Králové ❖ BISON TRADING CZ Pardubice ❖ BLAVO CHEMICALS
Pardubice ❖ BROMO Pardubice ❖ CANDY Pardubice ❖ CANRU Pardubice ❖ CENTRUM
Pardubice ❖ CERTUS SPEDITION Choteč ❖ CESA Pardubice ❖ CODE Pardubice
❖ COLAS CZ Praha ❖ COREL CZ Praha ❖ CS FINANCOVÁNÍ GROUP Pardubice ❖
CYKLOS Choltice ❖ CZ PLAST Kostěnice ❖ CZECH INSURANCE AGENCY Pardubice
❖ ČECH PROJEKT Pardubice ❖ ČESKÁ RADA HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ Praha ❖
ČESKÁ SPOŘITELNA Pardubice ❖ ČESKÁ TELEVIZE Praha ❖ ČESKÝ ROZHLAS
Pardubice ❖ ČEZ Chvaletice ❖ DABRO Rokytno ❖ DAKAM Dašice ❖ DANSK SVENSK
KOEDEXPORT Praha ❖ DIVADLO DRAK Hradec Králové ❖ DMA Praha ❖ DOPRAVNÍ
PODNIK MĚSTA PARDUBIC ❖ DTP STUDIO Praha ❖ E-PRO Pardubice ❖ EKOGREEN
Lány na Důlku ❖ EKO-MAL Pardubice ❖ ELECTRANS Pardubice ❖ ELEKTRÁRNY
OPATOVICE Opatovice nad Labem ❖ ELMOZ-SERVIS Prachovice ❖ ELREG Pardubice ❖
ELTIP Pardubice ❖ EMPORI Hradec Králové ❖ ENELEX Chvaletice ❖ ENERGOLAND
Srnojedy ❖ EXPLOSIA Pardubice ❖ EXVER FOOD Staré Ždánice ❖ FINAL TECH
Pardubice ❖ FLORASERVIS JARMILA PEJPALOVÁ Praha ❖ FOSPOL Prachovice u Dašic
❖ FRIMARK CZ Pardubice ❖ GAP Pardubice ❖ GEOPLÁN Pardubice ❖ GIPSMONT
Chrudim ❖ GLOBUS ČR Pardubice ❖ GMS Pardubice ❖ GOLDFEIN Pardubice ❖ GRAFIX
Pardubice ❖ GWF Chrudim ❖ HAK VELKOOBCHOD Pardubice ❖ HAMZOVA ODBORNÁ
LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ Luže-Košumberk ❖ HK AUDIT Hradec Králové ❖
CHLÁDEK A TINTĚRA Pardubice ❖ CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA Choceň ❖ ILEX HRAMAT
Pardubice ❖ IMA Pardubice ❖ IMEDA Hradec Králové ❖ INTECO EUROTREND Hradec
Králové ❖ INTERGAL VRCHOVINA Vrchovina u Chocně ❖ IPAK Pardubice ❖ ITEST PLUS
Hradec Králové ❖ JINGS Blato ❖ JIPAST Hradec Králové ❖ JIROUT – KOMPRESORY
Pardubice ❖ JOCOB Třebechovice pod Orebem ❖ JUST CS Praha ❖ K & N Pardubice ❖
K2P Pardubice ❖ KÁVOVINY Pardubice ❖ KELCOM INTERNATIONAL Pardubice
❖ KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ❖ KONTO BARIÉRY Praha ❖ KOOPERATIVA,
POJIŠŤOVNA Pardubice ❖ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO
KRAJE ❖ KRAJSKÁ KNIHOVNA Pardubice ❖ KRALOWETZ ČR Pardubice ❖ KTSINTEGRA Pardubice ❖ KURY Zdechovice ❖ KVĚTENA Pardubice ❖ KVĚTINY BOČEK JIŘÍ
Praha ❖ LADISLAV LAMKA – FERDA Hradec Králové ❖ LAMITEC CZECH Pardubice ❖
LIBOR BROM – MOSTR Prachovice u Dašic ❖ LOPLE SDRUŽENÍ Pardubice ❖ MADETA
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taurační zařízení v Rokytnu, rekonstrukce kasáren na podporované a upravitelné byty
a zdravotní středisko v Opatovicích nad Labem, rekonstrukce železniční stanice v Liticích
nad Orlicí či výstavba upravitelných bytů v Čepí. V Pardubicích šlo jednalo o rekonstrukce
ulic Dašická, Češkova a Bělehradská, dále o přístupovou rampu k budově pošty 02 atd.
V rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny byla v roce 2006 realizována první trasa a naše pracovnice se pravidelně účastnila kontrolních prohlídek na stavbě,
podílela se rovněž na přípravě druhé trasy mobility, která má být hotova v roce 2007.
Ačkoliv činnost našeho střediska není typickou přímou sociální službou, významným způsobem se podílí na zlepšení integrace zdravotně postižených osob v celém Pardubickém
kraji. Pokud by nebylo bezbariérovosti, tito lidé by se nemohli zapojovat do pracovního, kulturního ani sportovního života společnosti, protože by jim to architektonické a stavební bariéry nedovolily vůbec nebo ve značně ztížené podobě.
Snahou našich pracovníků je zabránit vzniku dalších architektonických bariér a i při opravách a rekonstrukcích se zasadit o to, aby byly v co možná největší míře odstraněny současné bariéry a ráz a funkčnost prostředí bylo vytvářeno s ohledem na osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Pozitivní důsledky činnosti našeho střediska zaznamenávají samotní zdravotně postižení,
zejména vozíčkáři a nevidomí.
Kontakt: Alena Bělohlávková, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel.: 466 797
085, mobil: 774 410 012, e-mail: bariery@abilympics.cz.

OSOBNÍ ASISTENCE
Ve druhé polovině roku 2005 se Česká abilympijská asociace rozhodla rozšířit nabídku
služeb o poskytování služby osobní asistence (OA). Smyslem této služby je zajistit podporu lidem se zdravotním postižením z Pardubic a blízkého okolí při každodenních běžných
úkonech prostřednictvím osobního asistenta. Služba, která začala fungovat od dubna roku
2006, zároveň podporuje maximální možnou míru soběstačnosti svých uživatelů, zvyšuje jejich možnost setrvat v přirozeném domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl.
V roce 2006 poskytovala Česká abilympijská asociace prostřednictvím osmi asistentů
službu osobní asistence 15 klientům z Pardubic a okolí. Snahou je plánovaný počet klientů
stále navyšovat.
Služba je poskytována čtyřiadvacet hodin, věkové rozmezí klientů bylo od 7 let až k seniorům. Probíhalo průběžné vytipovávání zájemců o službu, sociální šetření a mapování jejich
potřeb a vedení databáze zájemců o službu. Také docházelo k průběžnému vyhledávání
osobních asistentů a zanášení do vytvořené databáze, popřípadě aktualizace získaných
údajů koordinátorem osobní asistence, podpora klientů v samostatném vyhledávání osobních asistentů a shánění sponzorských finančních darů.
Česká abilympijská asociace spolupracovala s dalšími organizacemi poskytujicími OA jak
při zajišťování služeb, tak ve školení asistentů a pravidelně propagovala osobní asistenci
v médiích a na tématických akcích.
Kontakt: Lucie Lédlová, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel.: 466 797 081,
mobil: 777 006 575, e-mail: osobni.asistence@abilympics.cz.
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ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ
Zážitkový seminář je vhodnou formou, která postupně pomáhá odstraňovat informační,
psychické a komunikační bariéry, které mezi zdravými a postiženými lidmi stále přetrvávají.
Následně může dojít ke sblížení těchto skupin a jejich vzájemnému lepšímu porozumění.
Posláním semináře je umožnit účastníkům zážitek Každý si „na vlastní kůži“ vyzkouší jízdu
na vozíku, překonávání architektonických bariér pomocí francouzských holí a sebeobsluhu
jednou rukou. Ocitne se tak v obtížných situacích, které musí postižený člověk řešit při běžných denních činnostech. Účastníci tak poznají pocity člověka s pohybovým postižením
a zároveň si uvědomí, jak a čím lze těmto lidem pomoci.
Seminář připravilo TyfloCentrum Pardubice v součinnosti s vedoucí odboru sociálních věcí pardubického magistrátu Ivanou Liedermanovou. Poprvé se uskutečnil v roce 2003.
Asociace začala s TyfloCentrem systematicky spolupracovat v roce 2004 a původní zážitkový seminář, zahrnující problematiku nevidomých a slabozrakých, se rozšířil o problematiku tělesně postižených osob.
V roce 2006 jsme pořádali semináře pro tyto základní školy: ZŠ Ohrazenice,
ZŠ Štefánikova Pardubice, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ Dašice a ZŠ Hrochův Týnec. Ve
spolupráci s TyfloCentrem Pardubice jsme pak zorganizovali semináře pro Střední zdravotnickou školu Chrudim a Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
V rámci Evropského týdne mobility jsme tyto semináře uspořádali v Litomyšli a Chrudimi.
V doprovodném programu Běhu Terryho Foxe měli účastníci možnost projet překážkovou
dráhu na vozíku. Na Dni zdraví v Pardubicích a Chrudimi jsme návštěvníky jednak podrobně
informovali o problematice života osob s pohybovým postižením, ale zároveň i o službách
a celkové náplni činnosti České abilympijské asociace.
V roce 2006 prošlo zážitkovým seminářem 1963 účastníků, kterým se plně věnovali lektoři Aleš Dvořák a Veronika Foltová.
Kontakt: Aleš Dvořák, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel.: 466 797 083,
mobil: 774 410 011, e-mail: zseminar@abilympics.cz.

NÁRODNÍ ABILYMPIÁDA
Jde o soutěžní přehlídku pracovních a volnočasových schopností a dovedností zdravotně
postižených lidí. Asociace se na ní organizačně podílí od roku 1998. Zpočátku ji připravovala společně se sdružením T-Atlas. V roce 2002 se naše sdružení stalo výhradním pořadatelem abilympiády.
Tato akce se koná v Pardubicích a má velký význam jak pro soutěžící, tak pro diváky.
Zdravotně postižení lidé mohou ukázat široké veřejnosti, že se dovedou uplatnit v nejrůznějších oborech lidské činnosti, že aktivně tráví volný čas, úspěšně podnikají a mají co
nabídnout i případným zaměstnavatelům. Návštěvníci se mohou přesvědčit, že i člověk
s těžkým postižením dokáže podat kvalitní pracovní výkon, když k tomu má vytvořeny vhodné podmínky.

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI A ÚŘADY
Na realizaci našich aktivit a projektů se formou dlouhodobé spolupráce podílejí zejména
tyto instituce a neziskové organizace:
Asistence, Praha
(www.asistence.org)
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
(http://czp-pk.unas.cz)
Česká unie pro podporované zaměstnávání
(www.unie-pz.cz)
Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy
(www.jus.cz)
Krajský úřad Pardubického kraje
(www.pardubickykraj.cz)
Magistrát města Pardubic
(www.mesto-pardubice.cz)
Městský úřad Chrudim
(www.chrudim-city.cz)
Mezinárodní abilympijská federace (International Abilympic Federation, IAF)
(www.jeed.or.jp)
Nadace rozvoje občanské společnosti
(http://nros.beneta.cz)
Pražská organizace vozíčkářů
(www.pov.cz)
Rehabilitační centrum Krajské nemocnice Pardubice
(www.nem.pce.cz)
Rytmus, Chrudim
(www.rytmus.org)
SKP-centrum Cedr, Pardubice
(www.skp-cedr.cz)
Speciální škola Svítání, Pardubice
(www.svitani.cz)
SPID handicap, Pardubice
(www.vozickari.cz)
TyfloCentrum Pardubice
(www.tyflocentrum.cz/pardubice)
Úřad práce Pardubice
(http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info)

V neposlední řadě je abilympiáda místem, kde vládne pohodová atmosféra, kde se
navazují nová a utužují již existující kamarádství a kde si lidé vyměňují nejrůznější poznatky
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dech. Pro zájemce jsme připravili překážkovou dráhu. Někteří absolvovali trať dokonce i na
námi zapůjčeném mechanickém vozíku.

DNY ZDRAVÍ
Do této aktivity lze zařadit Fórum pro zdraví, které se konalo 4. října v chrudimském
Muzeu, a Den zdraví uspořádaný v Domě techniky Pardubice 11. prosince. Na těchto akcích jsme představovali návštěvníkům naši organizaci a služby poskytované našim klientům.
Snažili jsme se jim také přiblížit život zdravotně postižených lidí.

a zkušenosti. Těší nás, že město abilympiádu oficiálně považuje za významnou akci a pravidelně ji podporuje.
Abilympiáda se v roce 2006 konala se ve dnech 26.-27. května. Přijelo na ni 101 lidí z různých míst republiky, mezi nimiž převažovaly osoby s mentálním postižením. Hlavním dějištěm národní abilympiády byla vůbec poprvé ČEZ aréna. Záštitu nad ní převzali předseda
Senátu Přemysl Sobotka, prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek a primátor Jiří
Stříteský. Přehlídku finančně podpořil Pardubický kraj, město Pardubice a také desítky dalších měst a obcí, převážně z východních Čech. Velmi důležitá pro nás rovněž byla sponzorská pomoc mnoha firem.
Soutěžilo se v 18 disciplínách. Největší zájem projevili abilympionici o studenou kuchyni,
vyšívání, batiku a aranžování květin. Z počítačových disciplín se uskutečnila pouze editace
textu. Pro všechny účastníky byl tradičně připraven bohatý doprovodný program: úsměvné
obrázky kreslil Jan Honza Lušovský, vystoupil klaun a kejklíř Vojta Vrtek, vyprávěla herečka
a politička Táňa Fischerová, zazpíval Michal Hudček atd. Za zmínku stojí i výstava pomůcek
pro lidi s postižením a expozice užitných a dekorativních výrobků chráněných dílen.
Rozsáhlou akci jsme připravovali téměř půl roku. Považujeme za úspěch, že naprostá většina účastníků byla s jejím organizačním zajištěním spokojena.
Další národní abilympiádu uspořádáme znovu na konci května, opět ve velké hale ČEZ
arény. Očekáváme podobný počet soutěžících a doprovázejících osob. Pokusíme se zajistit této akci větší publicitu a propagaci, abychom na ni přilákali víc návštěvníků.
Rozsah ani skladbu vyhlášených soutěžních disciplín nebudeme měnit, avšak účastníci se
mohou těšit na nejedno překvapení. v doplňkovém programu. Ten zahrne i výstavu rehabilitační, kompenzační a zdravotní techniky Abi-Reha, kterou opět připraví agentura Parexpo,
a seminář zaměřený na sociální služby.
Kontakt: Alena Krpálková, CAA, Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice, tel.: 466 304
366, e-mail: abilinfo@abilympics.cz.

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
Abilympijský zpravodaj začal vycházet v roce 2000. Jeho sedmý ročník v roce 2006 měl
dvouměsíční periodicitu a vyšlo v podstatě jeho šest čísel: tři normální, jedno dvojčíslo a jedno speciální, které bylo věnováno 14. ročníku národní abilympiády v Pardubicích.
Jedná se o celostátní plnobarevné periodikum, které je zájemcům zasíláno zdarma, jeho
náklad dosahuje průměrné výše 3500 výtisků.
Abilympijský zpravodaj na svých stránkách přináší užitečné a zajímavé informace týkající
se zdravotně postižených lidí. Zaměřuje se hlavně na abilympijské hnutí a zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. Obsahovou náplň tvoří portréty osobností, články
o různých legislativních nedostatcích, tipy na kvalitní knihy, pozvánky na společenské a kulturní akce, tipy na výlety, kursy a semináře. Důsledně odkazuje na zdroje informací, zejména na webové stránky.
V roce 2006 Abilympijský zpravodaj výrazně zlepšil grafickou i obsahovou stránku.
Informoval o důležitých legislativních novinkách, věnoval se reformě sociálních služeb,
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přinesl obsáhlé rozhovory „Nový zákon velkou změnou v sociálním zabezpečení“
a „Podporované zaměstnávání je v centru pozornosti všech“. Z dalších publikovaných článků stojí za pozornost: „Cvičení psi usnadňují život nejen nevidomým“, „Pomůcka pro příbuzné lidi s roztroušenou sklerózou“, „Ojedinělá rekvalifikace dala životní šanci šestnácti
lidem“, „Jak dobře radit rodině s postižením dítětem“ atd.
Stěžejní články z každého čísla se aktuálně objevují na webových stránkách České abilympijské asociace, tamtéž lze nalézt i všechna archivní čísla od roku 2000.
Kontakt: Mgr. Jaromír Fridrich, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel.: 602
485 765, e-mail: fridrich.jaromir@seznam.cz.

SOCIÁLNÍ PORADENST VÍ
Smyslem této služby je poskytnout zájemcům dostatečné informace o sociálních dávkách,
jednorázových příspěvcích a opakujících se peněžitých dávkách, o důchodech, o problematice zaměstnávání zdravotně postižených občanů a kompenzačních pomůckách.
Pracovník poskytuje asistenci při jednání s úřady, a to nejen zájemcům z cílové skupiny, ale
i zaměstnavatelům.
Cílovou skupinou jsou lidé znevýhodnění na trhu práce – lidé s fyzickým, smyslovým, mentálním a kombinovaným postižením, dále pak lidé s postižením vnitřních orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním. Během roku 2006 využilo služeb sociálního
poradenství přes 100 klientů.
Nejčastěji se lidé dotazovali na možnost pracovního uplatnění při pobírání invalidního důchodu, na sociální dávky a koncem roku také na příspěvky na péči a na stupně závislosti
podle nového sociálního zákona.

KONTAKT SE ZAMĚSTNAVATELI
V rámci projektu Globální grant oslovujeme zaměstnavatele v celém Pardubickém kraji
a vysvětlujeme jim problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Snažíme se
nejen odbourávat předsudky a podávat informace, kde mohou získat podporu při vytvoření
volného místa, ale i jaká mají práva a povinnosti pramenící ze zákona o zaměstnanosti
č. 435/2004 Sb.
V roce 2006 jsme oslovili celkem 357 subjektů (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva, úřady a fyzické osoby), z toho 75 firem nabídlo volná pracovní
místa pro uchazeče s handicapem. Při naší osvětové činnosti jsme předali 268 informačních letáků.
Kontakt: Aleš Dvořák, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel.: 466 797 083,
mobil: 774 410 011, e-mail: zseminar@abilympics.cz.

ČESKÁ ABILYMPIÁDA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pro zástupce nejmladší abilympijské generace připravili samostatné soutěžní disciplíny
organizátoři národních soutěžních přehlídek schopností a dovedností zdravotně postižených v letech 1999 a 2001. Zatím jediné dvě mezinárodní abilympiády, kde byly v oficiálním
programu také disciplíny pro děti do 15 let, se konaly v Praze (srpen 2000) a v Novém Dillí
(listopad 2003). Na obou přitom naši mladí soutěžící potvrdili svými výkony výbornou úroveň
českého abilympijského hnutí.
V roce 2002 jsme pověřili pořádáním samostatné dětské abilympiády pro účastníky od
šesti do 18 let Jedličkův ústav a školy v Praze; nad touto akcí máme také patronát. Obětaví
organizátoři z tohoto zařízení v sousedství starodávného Vyšehradu ji od toho roku připravují
pod názvem česká abilympiáda pro děti a mládež.

Kontakt: Bc. Pavlína Potůčková, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel.: 466
797 084, mobil: 777 006 525, e-mail: pz@abilympics.cz.

V roce 2006 se v sobotu 13. května uskutečnil jubilejní 5. ročník za účasti rekordního počtu 123 soutěžících z různých ústavů sociální péče, speciálních i jiných typů škol apod. Ze
14 uskutečněných disciplín nastoupilo nejvíce v malování: ve dvou kategoriích celkem 19.

VOLNOČASOVÉ AKTIVIT Y

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILIT Y

Posláním volnočasových aktivit je překonání sociální izolace, pasivity a bariéry ostychu klientů z cílové skupiny (dospělí lidé z Pardubic a okolí s fyzickým, psychickým, smyslovým,
mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních orgánů, kognitivními problémy
a sociálním znevýhodněním). Volnočasové aktivity umožní setkávání lidí se stejnými problémy, zprostředkují jim sdílení problémů a vzájemný mezilidský kontakt.

V rámci Evropského týdne mobility, který se konal od 16. do 22. září, jsme se zúčastnili
akcí v Litomyšli a Chrudimi. Zástupci naší Asociace seznamovali zájemce s různými aspekty života lidí s tělesným postižením a nabízeli jim možnost jízdy na mechanickém vozíku,
zahrnující i zdolání několika modelových překážek. Dne 18. září jsme absolvovali akci na náměstí v Litomyšli a 20. září v chrudimských městských sadech.

Během roku 2006 jsme při volnočasových aktivitách zvyšovali úroveň znalostí a dovedností na PC, soupeřili jsme v dámě i při bowlingu. Několikrát jsme zašli do divadla, pozvali
jsme na besedu cestovatelku po Austrálii a vedoucí tanečního klubu. Učili jsme se základy
drátkování, zdobili jsme kraslice, pletli pomlázky a při vánočním setkání jsme si vyrobili vánoční svícen.
Kontakt: Bc. Pavlína Potůčková, CAA, Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, tel.: 777
006 525, e-mail: pz@abilympics.cz.
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BĚH TERRYHO FOXE
Tato humanitární akce je zaměřena na podporu výzkumu rakoviny a na podporu prevence
onemocnění civilizačními chorobami, zejména rakovinou. Jde vlastně o netradiční veřejnou
sbírku spojenou s aktivním pohybem (během, chůzí, jízdou na kole či kolečkových bruslích)
pro všechny věkové kategorie.
Zástupci Asociace se 11. října zúčastnili běhu Terryho Foxe v chrudimských městských sa-
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