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Stručně o našich hlavních aktivitách

Česká abilympijská asociace, o.s. (CAA), která vznikla v roce 1997, se zaměřuje na podporu lidí z cílové skupiny v překonávání sociální izolace, v setrvávání
v přirozeném prostředí a v zachováváni vlastního životního stylu. Součástí činnosti
občanského sdružení je i snaha o zvyšování úrovně informovanosti a profesního
rozvoje uživatelů nabízených služeb.
Pod vedením ředitelky Ivany Dolečkové v CAA působilo v roce 2008 celkem 16 zaměstnanců: Bc. Pavlína Potůčková (sociální rehabilitace), Aleš Dvořák (zážitkové
semináře a pracovní rehabilitace), Alena Bělohlávková, Ing. Jaroslav Hladík, Jaroslav Bláha, Radovan Čejka, Irena Čáslavková, Rudolf Francúz, Jana Halamková,
Pavla Shánělová (všichni poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti v Pardubicích, Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě), Bc. Lucie Lédlová (osobní asistence), Andrea Dolečková, Václava Hrubešová (obě sociálně aktivizační služby). Redakci Abilympijského zpravodaje tvořili Mgr. Jaromír Fridrich, Miloš Kajzrlík a Miloš
Pelikán, účetnictví měly na starosti Jaroslava Minaříková a Anna Šamonilová, personalistiku Alena Krpálková, informační technologie Vladimír Podnecký, finanční
hospodaření Jaromír Krpálek, marketink a inzerci Jaroslava Winklerová a Zdeněk
Špryňar.
Osobní asistence
Služba pomáhá kompenzovat sociální handicap lidí se zdravotním postižením
podporou v oblasti poradenství a zprostředkování osobní asistence. Osobní asistent
pomáhá člověku při základních životních potřebách a osobní podporou mu umožňuje setrvávat v jeho přirozeném prostředí. Umožňuje mu tak zařadit se do širší společnosti a přiblížit se životu ostatních vrstevníků, pomáhá mu při zprostředkování
komunikace (posílení schopností a dovedností). Cílová skupina osobní asistence se
během roku rozšířila o občany starší 65 let a o děti mladší sedmi let. Cílová skupina
je v současné době bez omezení věku.
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání je zaměřena na
posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností, aby člověk mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. V roce 2008 nedošlo z finančních důvodů k přijetí dalšího
sociálního pracovníka, proto se zvýšil počet čekatelů, kteří mají o služby sociální
rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání zájem. Tato služba je svým
typem a zaměřením jedinou pro lidi se zdravotním postižením v Pardubicích.
Sociálně aktivizační služby
Záměrem je eliminovat a předcházet osamělosti a nedostatku sociálních kontaktů
a vazeb, včetně potřeby každého člověka začlenit se do nějaké skupiny a získat
v ní uznání a potvrzení svého lidského významu. V roce 2008 jsme začali spolupracovat s Východočeským divadlem, kde jsme získali zvýhodněné permanentky na
jeho představení. Pravidelná setkávání uživatelů se konala pravidelně každé úterý
od 13 do 16 hodin v prostorách naší organizace. V případě hezkého počasí či aktivity,
která se konala mimo budovu, se uživatelé služby scházeli na domluveném místě.
Abilympiáda
16. národní abilympiáda se uskutečnila v termínu 23.–24. května v prostorách
pardubické hokejové ČEZ arény. Generálním partnerem byla Skupina ČEZ, hlavním
partnerem pak Hospodářská komora České republiky. Pomoc a podporu abilympiá-
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dě poskytly Krajský úřad Pardubického kraje a Magistrát města Pardubic – hejtman
Ivo Toman a primátor Jaroslav Deml převzali osobní záštity. Pomocnou ruku tradičně
podal Městský rozvojový fond Pardubice a celá řada sponzorů a partnerů, bez nichž
by se tak náročná akce mohla uskutečnit velice těžko.
Z původně vypsaných 38 oborů (proti 15. ročníku nárůst o tři) se jich nakonec
uskutečnilo pětadvacet – zapojilo se do nich 140 soutěžících, což je rekordní počet.
Nad regulérností disciplín bdělo 50 rozhodčích, přijelo i 50 členů doprovodu.
Abilympijský zpravodaj
Abilympijský zpravodaj začal vycházet v roce 2000. Jeho devátý ročník v roce
2008 měl dvouměsíční periodicitu. Jedná se o celostátní plnobarevné periodikum,
které je zájemcům zasíláno zdarma, jeho náklad dosahuje průměrné výše 3500
výtisků. V roce 2008 vyšlo šest řádných a jedno mimořádné číslo (Speciál věnovaný 16. abilympiádě). Vždy se jednalo o osmistránkovou produkci s výjimkou čtyřstránkového Speciálu, celkem tedy naši čtenáři měli k dispozici 52 stran.
Bezbariérovost
V průběhu roku 2008 se ke středisku Pardubice přidala další tři – v Přelouči
(středisko bylo bohužel 15. června uzavřeno), Chrudimi a Vysokém Mýtě. Jejich
pracovníci se podílejí na zlepšení integrace zdravotně postižených osob v celém
Pardubickém kraji. Snahou je, aby nevznikaly další architektonické bariéry a při
opravách či rekonstrukcích komerčních a veřejných objektů se v co největší míře
odstranily současné bariéry a prostředí bylo vytvářeno s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zážitkový seminář
Projektem směřujeme k osvětě veřejnosti, ke zlepšování informovanosti lidí o problematice zdravotního postižení a prevenci zdravotního postižení. Během absolvování našeho semináře měli možnost zdraví účastníci rozpoznat různé druhy bariér a pocity lidí se zdravotním postižením, které zdolávání těchto bariér provází.
Příprava k práci
Pro Úřad práce Pardubice provádíme pracovní rehabilitaci – přípravu k práci. Během ní se účastníci naučí vykonávat jednoduché pomocné práce jako například
hrabání, zametání, plení, zabývají se i separací odpadů, nakládáním biologického
odpadu, sběrem odpadků, natíráním a dalšími potřebnými a jednoduchými činnostmi. Při zadávání jednotlivých pracovních úkonů velice úzce spolupracujeme s Technickými službami v Opatovicích nad Labem, v průběhu roku byla služba rozšířena
i na obec Čeperku.
Evropské sociální fondy
Hlavním cílem projektu Lepší šance na trhu práce, který byl financován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na výkon profese Projektový manažer a čtyři úspěšné absolventy vzdělávání zaměstnat v Centru projektového poradenství, které bylo v rámci tohoto
projektu vytvořeno. Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008.
Projekt Bezbariérový kraj financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky byl zahájen 1. 2. 2007 a ukončen v květnu 2008. Jeho jedním ze stěžejních cílů bylo zejména aktivizovat a motivovat zdravotně postižené
a zároveň je podpořit při zapojení do pracovního procesu. Získání práce v běžném
pracovním prostředí vede u znevýhodněných osob ke zvýšení jejich sebevědomí,
k rozšíření okruhu zájmu a přátel, tím i k přirozenému zapojení do běžné společnosti.
IVANA DOLEČKOVÁ, ředitelka České abilympijské asociace
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Výdaje podle oblastí činnosti

( v ti sících Kč)
Kč

%

Abilympiáda 2008

886

11,80

Abilympijský zpravodaj

271

3,61

Sociální rehabilitace

375

4,99

1 313

17,48

182

2,43

1 496

19,93

410

5,46

1 585

21,11

991

13,20

7 509

100

Bezbariérovost
Zážitkový seminář
Granty ESF
Chráněná dílna
Osobní asistence
Ostatní
Celkem

Ostatní
13,20 %

Abilympiáda 2008
11,80 %
Abilympijský zpravodaj
3,61 %

Sociální rehabilitace
4,99 %

Osobní asistence
21,11 %

Bezbariérovost
17,48 %

Chráněná dílna
5,46 %

Granty ESF
19,93 %

Zážitkový seminář
2,43 %
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Zdroje financování

Struktura naŠeho
obČanského sdruŽení

(v tisících Kč)
Kč

%

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 019

14,18

Pardubický kraj

1 069

14,88

Obce

104

1,45

Statutární město Pardubice

193

2,69

Peněžní dary

115

1,59

Poplatky na abilympiádu

81

1,13

Sbírka složenky

10

0,13

ÚP Pardubice

1 385

19,28

Granty ESF

1 238

17,22

Osobní asistence

320

4,46

Ostatní a reklama

1 651

22,98

Celkem

7 185

100

Ministerstvo práce
a sociálních věcí
14,18 %
Ostatní a reklama
22,98 %

Pardubický kraj
14,88 %

-

Česká abilympijská asociace, o.s. 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. Dne 12. 10. 2006 se
uskutečnila valná hromada sdružení, která zvolila novou, pětičlennou správní radu
ve složení Ivana Dolečková, Jaromír Krpálek, Vladimír Podnecký, Pavlína Potůčková a Aleš Dvořák.
Ředitel a jednatel
jsou voleni správní radou. Jednatel zastupuje ředitele; oba mají stejná práva a povinnosti. Ředitelkou sdružení byla zvolena Ivana Dolečková, jednatelem 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. 10. 2006 ve složení Alena Krpálková, Jaroslav Hladík a Jana Burgrová.

Obce
1,45 %

Statutární město
Pardubice
2,69 %

Osobní asistence
4,46 %

Peněžní dary
1,59 %
Poplatky
na abilympiádu
1,13 %
Granty ESF
17,22 %
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ÚP Pardubice
19,28 %

Sbírka složenky
0,13 %
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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.
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.
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.
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Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč)
2006
I.
z toho:

2007

2008

Spotřebované nákupy celkem

214

1 211

321

- spotřeba materiálu

204

1 175

244

10

36

77

- spotřeba energie
II.

Služby celkem

1 372

3 917

2 093

III.

Osobní náklady celkem

1 862

4 882

5 064

- mzdové náklady

1 426

3 860

3 844

436

1 022

1 220

z toho:

- zákonné sociální pojištění
IV.

Daně a poplatky celkem

2

2

3

V.

Ostatní náklady celkem

41

63

77

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek

39

19

0

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů celkem

0

0

0

1 218

1 803

1 823

0

0

0

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III.

Aktivace celkem

IV.

Ostatní výnosy celkem

z toho:

- úroky
- jiné ostatní výnosy

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv
a oprav. položek

0

0

0

122

135

92

16

14

11

106

121

81

4

1

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

347

1 591

205

z toho:

- přijaté příspěvky (dary)

345

1 589

203

2

2

2

2 112

7 369

5 064

Náklady celkem

3 530

10 094

7 560

Výnosy celkem

3 803

10 899

7 185

273

805

-375

- přijaté členské příspěvky
VII.

Provozní dotace celkem

Výsledek hospodaření
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Rozvaha

(v tisících Kč)

Aktiva
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
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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 dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhod. nehm. majetku
Oprávky k drobnému dlouhod. 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
Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezp.
a veřejného zdr. 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

2006
19
55
55

2007

2008

53
53
0
3 362

0
55
55
362
207
0
417
55
207
4 695
0
3 478
75
0
0
0
1 032
60
972
0
185
52
133
4 695

5 028
55
55
5 389
206
0
416
55
206
2 638
0
396
45
0
0
0
2 233
14
2 219
0
7
2
5
7 666

1 710
0
1 710
273
1 437
1 652
0
0
402
84
6
0
143

2 515
0
2 515
805
1 710
2 181
0
0
2 099
149
0
0
301

2 514
0
2 514
0
2 514
5 526
0
5 000
526
65
0
0
278

62

162

106

0
11
15
20
61
1 250
7
1 243
3 362

0
110
54
4
87
81
81
0
4 695

0
-48
49
3
71
0
0
0
8 041

207
397
55
207
3 342
0
306
97
0
0
18
2 983
57
2 927

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.
rok 2007
leden
Začátek platnosti zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Začátek projektu „Lepší šance na trhu práce“.
únor
Začátek projektu „Bezbariérový kraj“.
květen
Pořadatelství 15. abilympiády.
červen
Registrace sociálních služeb.
prosinec
Otevření tří středisek bezbariérovosti (Chrudim, Přelouč, Vysoké Mýto).
rok 2008
březen
Podepsání smlouvy o smlouvě budoucí – objekt Sladkovského 482.
duben
Zařazení Integračního centra sociálních služeb v Pardubicích do Integrovaného plánu rozvoje města.
květen
Ukončení projektu „Bezbariérový kraj“.
Pořádatelství 16. abilympiády.
červen
Ukončení projektu „Lepší šance na trhu práce“.
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Osobní asistence pomáhá kompenzovat
sociální handicap

ÚČETNÍ ČÁST

1. Vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:
Služba osobní asistence pomáhá kompenzovat sociální handicap lidí se zdravotním postižením podporou v oblasti poradenství a zprostředkování osobní asistence.
Osobní asistent pomáhá člověku při základních životních potřebách a osobní podporou mu umožňuje setrvávat v jeho přirozeném prostředí. Umožňuje mu tak zařadit se do širší společnosti a přiblížit se životu ostatních vrstevníků, pomáhá mu
při zprostředkování komunikace (posílení schopností a dovedností).
Cílová skupina osobní asistence se během roku rozšířila o občany starší 65 let
a o děti mladší sedmi let. Cílová skupina je v současné době bez omezení věku.
Na základě jednání s krajským úřadem v Pardubicích a z podnětu organizací
účastnících se komunitního plánování (kraj a magistrát) v Pardubicích jsme jednali
se zástupci sociálních odborů měst Skuteč a Hlinsko. V místních stacionářích za
účasti rodičů a potenciálních uživatelů služby jsme sondovali možnost poskytování
služby osobní asistence v jejich regionech. Zjistili jsme, že osobní asistence v těchto regionech chybí. Případná spolupráce je předmětem dalších jednání, záleží na
obcích a jejich občanech. Jednali jsme také s občanským sdružení Berenika ve Vysokém Mýtě, kde jsme se na spolupráci dohodli.
2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
Vlivem rozšíření cílové skupiny vzrostl zájem o poskytování osobní asistence dětem do škol a mateřských škol. Spolupráce se školami je však limitována právními
předpisy. Při pobývání osobního asistenta ve školských zařízení dochází ke střetu
dvou zákonů (zákon o sociálních službách a školský zákon), což se v mnoha případech jeví jako velmi problematické.
Poskytování služby osobní asistence jsme nabídli dalším městům v Pardubickém
kraji – Vysokému Mýtu, Hlinsku a Skutči. Ve městech Hlinsko a Skuteč zatím k navázání spolupráce nedošlo, zato ve Vysokém Mýtě jsme začali spolupracovat s občanským sdružením Berenika (viz výše). Úspěchem je zaměstnání dvou osobních
asistentek (bydlí v místě poskytování služby), které poskytují osobní asistenci uživatelům v Berenice a v mateřské škole ve Vysokém Mýtě.
Průběh služby pozitivně ovlivňují i semináře a školení pro sociální pracovníky
a osobní asistenty, kterých se pracovníci CAA v rámci finančních možností organizace účastní. V roce 2008 jsme zorganizovali dvě školení pro osobní asistenty
v prostorách organizace.
Jednalo se o:
1. zásady první pomoci,
2. individuální plánování.
Podařilo se nám vyhovět patnácti zájemcům o službu osobní asistence a uzavřít
s nimi smlouvu o poskytování služby (viz statistika za rok 2008). Velkým problémem
i nadále zůstává poskytování osobní asistence, která vyžaduje velkou fyzickou námahu. Mezi osobními asistenty chybí muži, kteří kvůli nízkým platům nejeví o tuto
práci zájem. Bohužel tak zůstává řada zájemců o službu bez pomoci.
Jedním z dalších cílů na rok 2008 pro tuto službu bylo zvýšení informovanosti, což
se podařilo vytvořením nových webových stránek.
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Moravany, Náchod – Kulturní a sportovní nadace, Nasavrky, Němčice, Opatovice
nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Pecka, Prachovice, Rabštejnská Lhota, Ráby,
Rozhovice, Řečany nad Labem, Seč, Slatiňany, Slepotice, Srch, Staré Hradiště,
Staré Ždánice, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Úhřetická Lhota,
Valy, Veselí, Vlčí Habřina, Vysoké Mýto d Microsoft Praha d MKT Chrudim
d Modelárna Nemošice d MONDI BUSINESS PAPER SALES CZ Praha d
MONTIFER Přelouč d MONTPLAST Veselí d MTS Group Pardubice
d Nadace Duhová energie Praha d NAPA TRUCKS Pardubice d NESSY
Hradec Králové d NOPEk Vysoké Mýto d NOPO Slatiňany d NOTUS
Hradec Králové d PardubickÝ kraj d PAREXPO Pardubice d PENTASERVIS Holice d Pivovar Hlinsko v Čechách d Pivovar Pardubice d
PLASTMONT Pardubice d PROMAN Chrudim d QUALITEST Pardubice d RCD
RADIOKOMUNIKACE Staré Hradiště d Roman Nimmertondl Pardubice d
RWE TRANSGAS Praha d SANIT STUDIO Hradec Králové d SATEC Chrudim
d SDA Pardubice d SEED SERVICE Vysoké Mýto d SILAK Chrudim d Sivak
Hradec Králové d SKUPINA ČEZ d SluŽby mĚsta Pardubic d SOSTAF
Heřmanův Městec d Spektrum Skuteč d STAVEBNÍ IZOLACE Hradec
Králové d STAVEBNÍ PODNIK Přelouč d STAVOFINAL Hradec Králové d STENO
CZ Mikulovice d STROJCENTRUM Hradec Králové d Střední odborná
škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví d
Studio Press Čáslav d SUMO Srch d SYNPO Pardubice d TECHNIHOR
Pardubice d TEPOSTOP Přelouč d TIBOR HORVÁT – ANALYTICKÉ VÁHY
Pardubice d TRANSFORM Lázně Bohdaneč d TVAR Pardubice d TVARPAL
Hradec Králové d UNIKO Hradec Králové d UNO-HK Hradec Králové d Vesna
Čeperka d VODOVODY A KANALIZACE Pardubice d voestalpine
Stahlhandel Pardubice d VST-ENIGINEERING Pardubice d VÝbor
dobré vŮle – Nadace Olgy Havlové Praha d VÝchodoČeské divadlo
Pardubice d VÝCHODOČESKÉ MUZEUM Pardubice d VÝtahy Pardubice d
Zasilatelství Železník Pardubice d ZemĚdĚlské druŽstvo Libčany d

neziskovÉ organizace a úřady

- CEDR Pardubice (www.skp-cedr.cz)
- Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje (www.czp-pk.cz)
- Česká unie pro podporované zaměstnávání (www.unie-pz.cz)
- Jedličkův ústav a školy Praha (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 (IAF) (www.jeed.or.jp)
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz)
- Péče o duševní zdraví – region Pardubice (www.pdz.cz)		
- Pražská organizace vozíčkářů (www.pov.cz)
- Rehab. centrum Pardubické krajské nemocnice (www.nemocnice-pardubice.cz)
- SKP – centrum Pardubice (www.skp-centrum.cz)
- Základní škola a Praktická škola Svítání Pardubice (www.svitani.cz)
- TyfloCentrum Pardubice (www.tyflocentrum.cz/pardubice)
- Úřad práce Hradec Králové (http://portal.mpsv.cz/sz/local/hk_info)
- Úřad práce Pardubice (http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info)
- Základní škola, nábřeží Závodu míru, Pardubice (www.zszavodumiru.cz)
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3. Statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika za rok 2008
Zájemci
o službu

Smlouva o poskytování
osobní asistence

Zájemci o práci
osobního asistenta

Pracovní
smlouva

23 zájemců

15 uživatelů

16 zájemců

8 osobních
asistentů

nově oslovilo organizaci 23 zájemců o služby osobní asistence,
smlouvu o poskytování osobní asistence nově podepsalo 15 uživatelů, k 31.12. 2008
bylo v organizaci celkem 23 uživatelů,
l nově oslovilo organizaci 16 zájemců o práci osobního asistenta,
l pracovní smlouvu jsme nově uzavřeli s 8 osobními asistenty, k 31.12. 2008 bylo
v organizaci celkem 13 osobních asistentů.
Kontakt:
Bc. Lucie Lédlová, telefon: 466 797 081, 777 006 575
e-mail: osobni.asistence@abilympics.cz
l
l

Úspěchy metody
podporovaného zaměstnávání

1. Vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:
Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání je zaměřena na
posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností, aby člověk mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména
v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního
a společenského života. V roce 2008 nedošlo z finančních důvodů k přijetí dalšího sociálního pracovníka, proto se zvýšil počet čekatelů, kteří mají o služby sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání zájem. Tato služba je
svým typem a zaměřením jedinou pro lidi se zdravotním postižením v Pardubicích.
2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
V roce 2008 dále pokračovala výborná spolupráce s oddělením poradenství na
úřadu práce (ÚP) – pracovnice ÚP i České abilympijské asociace (CAA) pomáhaly
najít cestu pro lidi se zdravotním postižením, kteří se ocitli v situaci bez práce, peněz a často i rodiny a přátel. Úspěchem je i rozvoj spolupráce s ostatními organizacemi pro zdravotně postižené občany v rámci komunitního plánování ve městě
i kraji. Pravidelná setkání nám umožnila předávání zkušeností a rad ze sociální sféry, zaměstnanosti, bydlení, volného času. Průběh služby pozitivně ovlivňují i semináře pro sociální pracovníky, kterých se pracovnice CAA v rámci finančních možností
organizace účastnila (např. Psychosociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním – MUDr. Hejzlar). Jedním z dalších cílů roku 2008 bylo zvýšení informovanosti, což se podařilo vytvořením nových webových stránek. Bohužel, vlivem
nedostatečných finančních prostředků se nepodařilo zaměstnat dalšího sociálního pracovníka, který by pomohl uspokojit zájem o služby sociální rehabilitace
metodou podporovaného zaměstnávání.
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PodĚkování

3. Statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika za rok 2008
Zájemci
o službu

Smlouva
o poskytování
sociální rehabilitace

Pracovněprávní
vztah

Asistence
při kontaktu
se zaměstnavatelem

63 zájemců

19 uživatelů

14 uživatelů

12 uživatelů

nově oslovilo organizaci 63 zájemců o služby sociální rehabilitace nebo sociální
poradenství,
l smlouvu o poskytování sociální rehabilitace podepsalo 19 uživatelů,
l pracovněprávní vztah uzavřelo 14 uživatelů, z čehož 7 uživatelů mělo smlouvu
o poskytování sociální rehabilitace podepsanou již v roce 2007,
l asistenci při kontaktu se zaměstnavatelem (telefonicky nebo osobně) využilo 12
uživatelů,
l zájemci o službu získali nejčastěji kontakt od ÚP (dále CEDR, SPID Handicap –
Tereza, MUDr. Vávra – poradna pro epileptiky).
Kontakt:
Bc. Pavlína Potůčková, telefon: 466 797 084, 777 006 525
l

Velký zájem o sociálně aktivizační služby

1. Vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:
Každý člověk je během svého života odkázán na pomoc, náklonnost a uznání
svého sociálního okolí, k základní sociální podstatě patří jeho potřeba sociálního
styku, kterou uspokojuje ve smysluplných vztazích s jinými lidmi. Vzájemná interakce mu poskytuje pocity štěstí ve chvílích radosti, dále útěchu a úlevu při bolesti
i podněty pro srovnávání vlastních způsobů myšlení, cítění a chování. Eliminaci
a předcházení osamělosti a nedostatku sociálních kontaktů a vazeb, včetně potřeby každého člověka začlenit se do nějaké skupiny a získat v ní uznání a potvrzení svého lidského významu podporují a pomáhají zajistit sociálně aktivizační služby.
V roce 2008 jsme začali spolupracovat s Východočeským divadlem, kde jsme získali zvýhodněné permanentky na jeho představení.
Pravidelná setkávání uživatelů se konala pravidelně každé úterý od 13 do 16 hodin
v prostorách naší organizace. V případě hezkého počasí či aktivity, která se konala
mimo budovu, se uživatelé služby scházeli na předem domluveném místě.
2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
V roce 2008 jsme zorganizovali dvě školení pro osobní asistenty v prostorách
organizace, kterých se účastnily i pracovnice sociálně aktivizačních služeb.
Jednalo se o:
1. zásady první pomoci,
2. individuální plánování.
Pracovnice sociálně aktivizačních služeb připravovaly jednotlivá témata ve spolupráci se samotnými uživateli. Jejich aktivní zapojení je velkým úspěchem: překonali ostych a přestali být pasivní. Pozitivní je, že se někteří schází i mimo dobu konání
sociálně aktivizačních služeb.
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Naše Asociace mohla v roce 2008 svoje aktivity uskutečňovat díky finanční a materiální podpoře i díky dlouholeté spolupráci dále uvedených sponzorů a partnerů.
d ABE.TEC Pardubice d ABK Pardubice d ACTIWO Pardubice d AGENTURA
STEP Pardubice d AGRO Dašice d AGRO-AQUA Pardubice d AGROMETALL
Heřmanův Městec d Agropol Food Praha d Agro Trade Pardubice
d ALBA plus Pardubice d AMAKO Heřmanův Městec d AMOS Software
Praha d APIS-C Pardubice d ARAPO Hradec Králové d ATELIÉR
ARCHITEKTURY, ŠUDA – HORSKÝ Hradec Králové d ATOLL Pardubice d
AUTOCENTRUM Pardubice d AUTOPRODEJ DUKLA Pardubice d AVEKONTAKT Pardubice d AWOS Pardubice d BARTH-media Pardubice d
BEDNÁŘ CONSULTING Hradec Králové d BISON TRADING CZ Pardubice
d BLAVO CHEMICALS Pardubice d Bromo Pardubice d CANDY
Pardubice d CENTRUM Pardubice d CERTUS SPEDITION Choteč d Cesa
Pardubice d CODE Pardubice d COLAS CZ Praha d Corel CZ
Praha d CS FINANCOVÁNÍ GROUP Pardubice d Cyklos Choltice d CZECH
INSURANCE AGENCY Pardubice d ČeCH projekt Pardubice d Česká
rada humanitárních organizací Praha d Česká spoŘitelna
Pardubice d Česká televize Praha d ČeskÝ rozhlas Pardubice d
DAKAM Dašice d Dansk Svensk Koedexport Praha d DIVADLO
DRAK Hradec Králové d DMA Praha d Dopravní podnik MĚSTA
Pardubic d DTP STUDIO Praha d E-Pro Pardubice d Ekogreen Lány
na Důlku d EKO-MAL Pardubice d ElecTrans Pardubice d ELMOZ-SERVIS
Prachovice d ELREG Pardubice d ELTIP Pardubice d EMPORI Hradec
Králové d ENELEX Chvaletice d ENERGOLAND Srnojedy d Explosia
Pardubice d Exver Food Staré Ždánice d FINAL TECH Pardubice d
Floraservis Jarmila Pejpalová Praha d FOSPOL Prachovice u Dašic
d FOXCONN CZ Pardubice d FRIMARK CZ Pardubice d GEOPLÁN
Pardubice d GIPSMONT Chrudim d GMS Pardubice d GOLDFEIN Pardubice
d Grafix Pardubice d GWF Chrudim d HAK VELKOOBCHOD Pardubice d
Hamzova odborná léČebna pro dĚti a dospĚlé Luže-Košumberk
d HK AUDIT Hradec Králové d Chládek a TintĚra Pardubice d
ChoceŇská mlékárna Choceň d ILEX HRAMAT Pardubice d IMA
Pardubice d IMEDA Hradec Králové d INTECO EUROTREND Hradec Králové
d IPAK Pardubice d ITEST plus Hradec Králové d JINGS Blato d JIPAST
Hradec Králové d JIROUT – kompresory Pardubice d JUST CS Praha d
K&N Pardubice d K2P Pardubice d KÁVOVINY Pardubice d KELCOM
INTERNATIONAL Pardubice d KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ d Konto
Bariéry Praha d Kooperativa, pojiŠŤovna Pardubice d KRAJSKÁ
HospodáŘská komora PARDUBICKÉHO KRAJE d KRALOWETZ ČR
Pardubice d KTS – INTEGRA Pardubice d KURY Zdechovice d
KvĚtena Pardubice d KvĚtiny BoČek JiŘí Praha d LADISLAV LAMKA –
FERDA Hradec Králové d Libor Brom – Mostr Prachovice u Dašic
d LOPLE SDRUŽENÍ Pardubice d MadeTA LOGISTIC České Budějovice d
MAGNET Blanche Porte Pardubice d MARO Pardubice d MARTEXO
Hradec Králové d MATERIA Pardubice d MEPO Hradec Králové d mĚsta
a obce: Bítovany, Bylany, Černá u Bohdanče, Černožice, Dašice, Dobré, Dolní
Roveň, Dolní Ředice, Dříteč, Hlinsko, Horní Jelení, Hrochův Týnec, Choceň, Chrast,
Chvojenec, Jankovice, Kočí, Kostelec nad Orlicí, Kostěnice, Lično, Mikulovice,

17

hledu typu bariér. Vytvoření nového uceleného vzdělávacího bloku, který byl
zpracován v rámci projektu, umožní realizovat vzdělávání v oblasti bezbariérovosti.
Během projektu bylo úspěšně proškoleno 21 absolventů z celkového počtu 22
účastníků. Tito absolventi jsou připraveni pro komplexní poradenskou činnost
v oblasti bezbariérovosti.
Na konci roku 2007 byla tři konzultační a poradenská centra pro bezbariérovost
v Přelouči, Chrudimi a Vysokém Mýtě. V červnu 2008 bylo uzavřeno středisko
v Přelouči, konzultantka bezbariérovosti přešla do střediska v Pardubicích.
V současné době poskytují střediska v Chrudimi a ve Vysokém Mýtě komplexní
poradenství v oblasti bezbariérovosti, spolupracují se stavebními odbory městských
úřadů.
Kontakty:
Chrudim
Tovární ulice 1112, Chrudim IV, 537 01
telefon: 774 554 729
e-mail: barierycr1@abilympics.cz
barierycr2@abilympics.cz
Vysoké Mýto
Hradecká 167, Vysoké Mýto, 566 23
telefon: 774 554 725
e-mail: barieryvm1@abilympics.cz
barieryvm2@abilympics.cz

Za velký úspěch považujeme rozšíření stávajících aktivit. Jednalo se zejména
o procházky po Pardubicích a okolí (stezkou Viléma z Pernštejna, „Čičák“), návštěvy
muzea a zámku. Uživatelé si při nich pečlivě zaznamenávali informace a společně pak z nich vytvořili kroniku, kterou nazvali Tuláček. Velmi zajímavými akcemi,
které pořádalo město Pardubice, byly „Projekt vagón“ a „Pardubické zrcadlení“.
I o ně projevili uživatelé velký zájem, odměnou jim byly nezapomenutelné zážitky.
Velkým přínosem byla také návštěva Východočeského divadla, zejména představení na Kunětické hoře.
Během roku se uskutečnilo i velké množství aktivit přímo v organizaci. Ať už se
jednalo o malování mandel, vytváření vlastních erbů, vlastních novin či časopisu
Kamarád. Tradiční bylo vánoční a velikonoční setkání, kterého se účastnili i zástupci
měst, úřadu práce a studio Českého rozhlasu Pardubice z něj natočilo zajímavou
reportáž, zprávu s fotografiemi publikoval i Pardubický deník.
Pro další rozvoj této služby posloužily i výsledky ankety, kterou připravily pracovnice CAA. U uživatelů prostřednictvím tří otázek zjišťovaly, co se jim na aktivizačních
službách líbí, co nikoliv a v čem by chtěli tyto služby zlepšit, a požádaly je o jejich
připomínky a nápady.
Jedním z dalších cílů roku 2008 pro tuto službu bylo zvýšení informovanosti, což se
podařilo vytvořením nových webových stránek.
3. Statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika za rok 2008
Zájemci o službu

Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb

5 zájemců

6 uživatelů

nově oslovilo organizaci pět zájemců o služby sociálně aktivizačních služeb,
smlouvu o poskytování sociálně aktivizačních služeb podepsalo 6 uživatelů,
l průměrně se sociálně aktivizačních služeb účastnilo 8 uživatelů.
Kontakt:
Andrea Dolečková, telefon: 466 797 084, 774 554 724
e-mail: andrea.doleckova@centrum.cz
Václava Hrubešová, telefon: 466 797 084, 774 554 724
l
l

16. národní abilympiáda byla rekordní

16. národní abilympiáda se uskutečnila v termínu 23.–24. května v prostorách
pardubické hokejové ČEZ arény. Generálním partnerem byla Skupina ČEZ, hlavním
partnerem pak Hospodářská komora České republiky. Pomoc a podporu abilympiádě
poskytly Krajský úřad Pardubického kraje a Magistrát města Pardubic – hejtman
Ivo Toman a primátor Jaroslav Deml převzali osobní záštity. Pomocnou ruku tradičně podal Městský rozvojový fond Pardubice a celá řada sponzorů a partnerů, bez
nichž by se tak náročná akce mohla uskutečnit velice těžko.
Z původně vypsaných 38 oborů (proti 15. ročníku nárůst o tři) se jich nakonec uskutečnilo pětadvacet – zapojilo se do nich 140 soutěžících, což je rekordní počet.
Soutěžilo 89 žen a 51 mužů, 39 soutěžících bylo s mentálním postižením, příp.
v kombinaci s dalším. Z 24 vozíčkářů jich 16 používalo mechanický vozík. Nad
regulérností disciplín bdělo 50 rozhodčích, přijelo i 50 členů doprovodu.

16
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Nejúspěšnější účastnicí byla přerovská vozíčkářka Pavla Indrová, která získala
dvakrát zlato a jedno stříbro, dvě výhry si připsali Vladimíra Bulínová a Milan
Ševčík. Obhájit prvenství z roku 2007 se podařilo osmi vítězům v devíti disciplínách.
Organizátoři obnovili tradici udělování titulu Abilympionik roku, kterým byl vyhlášen
Milan Linhart z Ostravy, účastník 7. mezinárodní abilympiády v Japonsku, o jejímž
průběhu za velkého zájmu posluchačů poutavě vyprávěl v Dobré čajovně, což byla
jedna z novinek doprovodného programu. Ten byl opět velmi zdařilý. Výrazně ho
oživila přítomnost herce Pavla Nového, který se v sobotu zúčastnil celého soutěžního programu a pak i velice zdařilého večera ve Stodole pod Kunětickou horou.
Tady se hrálo a zpívalo (výborný písničkář Adam Katona), soutěžící měli možnost
svézt se na motorových čtyřkolkách, a to vše vrcholilo příjemným konzumováním
opečeného selátka. V doprovodném programu se dále představili duo Fernando, folková skupina Pouta, mažoretky ZŠ Závodu Míru, tanečníci ze Speciální školy Svítání, břišní tanečnice Báry Chaloupkové, barmani, kteří míchali lahodné drinky,
asistenční psi ze společnosti Helpes, paní Pokorná z Chotěboře se svými vánočními
ozdobami, Olga Zumrová s povídáním o cestování zajímavými krajinami, dráteník
Aleš Kulhánek a lukostřelec na vozíku Zdeněk Šebek.
Dobrou tradicí posledních abilympiád je pořádání výstavy rehabilitační, zdravotní
a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA. Zástupci výrobních nebo
distribučních firem už počtvrté prezentovali výrobky usnadňující život zdravotně
handicapovaným.
Kontakt:
Ivana Dolečková, telefon: 466 797 087, 774 554 720
e-mail: director@abilympics.cz
Jaromír Krpálek, telefon: 466 304 366
e-mail: jaromirk@k2p.cz
Alena Krpálková, telefon: 466 304 366
e-mail: abilinfo@abilympics.cz

Zpravodaj: 52 stran
potřebného i zajímavého čtení

V roce 2008 Abilympijský zpravodaj stabilizoval obsahovou i grafickou podobu.
Celkem vyšlo šest řádných a jedno mimořádné číslo (Speciál věnovaný 16. abilympiádě v Pardubicích). Vždy se jednalo o osmistránkovou produkci s výjimkou
čtyřstránkového Speciálu k abilympiádě, celkem tedy naši čtenáři měli v roce 2008
k dispozici 52 stran.
Abilympijský zpravodaj začal vycházet v roce 2000. Jeho devátý ročník v roce 2008
měl dvouměsíční periodicitu. 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.
Tříčlenný redakční kolektiv na stránkách Abilympijského zpravodaje 2008 informo-
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Lepší šance na trhu práce
pomáhá nezaměstnaným

Projekt „Lepší šance na trhu práce“, který byl financován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky, se zaměřil na získávání finančních
prostředků potřebných k činnosti neziskových organizací. Hlavním cílem bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na výkon profese projektový manažer a čtyři
úspěšné absolventy vzdělávání zaměstnat v Centru projektového poradenství, které bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno. Jeho zaměstnanci byli navíc vyškolení
i k projektovému poradenství, popř. tvorbě projektových žádostí o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.
Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008.
Centrum projektového poradenství bylo otevřeno od 1. 7. 2007 a provozováno až
do ukončení projektu.
O služby našich projektových manažerů projevily zájem nejen neziskové organizace, ale i školy, obce a soukromý drobný podnikatel. Projektoví manažeři sice začali zpracovávat jednotlivé projektové záměry klientů, avšak vzhledem k opožděnému vypsání konkrétních výzev nebylo možné v době trvání projektu konkrétní projektové žádosti dokončit a podat.
Projekt „Lepší šance na trhu práce“ považujeme za velice úspěšný, neboť v současné době, kdy je již možno ze Strukturálních fondů EU prostředky čerpat, je profese projektového manažera na trhu práce poptávána.
Podle výsledků dotazníkového šetření považují účastníci vzdělávání v projektu jako kvalitní a přínosné, podané srozumitelnou formou. Kladně byly hodnoceny odbornost a přístup jednotlivých lektorů. Nová profese přinesla všem úspěšným absolventům vzdělávání kvalitní uplatnění na trhu práce.
Kontakt:
Ing. Jiřina Kraifová
e-mail: projekty@k2p.cz

Bezbariérový kraj
se stal potřebným projektem

Projekt „Bezbariérový kraj“ financovaný Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky byl zahájen 1. 2. 2007 a ukončen v květnu 2008.
Jeho jedním ze stěžejních cílů bylo zejména aktivizovat a motivovat zdravotně
postižené a zároveň je podpořit při zapojení do pracovního procesu. Získání práce
v běžném pracovním prostředí vede u znevýhodněných osob ke zvýšení jejich
sebevědomí, k rozšíření okruhu zájmu a přátel, tím i k přirozenému zapojení do
běžné společnosti.
V rámci projektu byl nejdříve zjištěn výchozí stav v oblasti bariér, které znesnadňují život handicapovaným občanům, formou dotazníkového šetření. Dotazníky
vyplňovali postižení občané, stavební firmy, instituce státní správy, kulturní a školská zařízení, orgány státní správy. Na základě tohoto šetření byl vytvořen ucelený akreditovaný učební program o bezbariérovosti ze všech hledisek.
Problematika bezbariérovosti je stále řešena a diskutována, na současném trhu
však chybí komplexní pohled na problematiku jak z titulu typu postižení, tak z po-
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berle, vozík apod.) je předpokladem k tomu, že se absolventi semináře nebudou
podílet na vzniku dalších potenciálních bariér v budoucnosti. A to je jedním z předpokladů vzájemného soužití odlišných společenských skupin v jedné společnosti a zároveň je obecnou výchovou k toleranci a respektu v mezilidských vztazích. Tímto projekt
výrazně podporuje proces sociálního začlenění, zároveň je významný nejen zainteresováním širokých cílových skupin většinové společnosti, ale i účastí samotných lidí
se zdravotním postižením ve funkcích lektorů semináře. Projekt tak přinesl pracovní
příležitost osobám, které jsou do určité míry znevýhodněné na otevřeném trhu práce, a zároveň umožňuje přímý kontakt s cílovou skupinou projektu.
Současně projekt významným podílem přispěl k osvětě obyvatel a následně ke
zlepšení životních podmínek lidí se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.
Zážitkový seminář jsme pořádali většinou pro základní, střední a vysoké školy
na území Pardubického kraje, ale byl také součástí „Dne zdraví“ v Pardubicích pořádaného Státním zdravotním ústavem. O dobrých výsledcích svědčí skutečnost,
že i v roce 2008 nás oslovovaly organizace, které zážitkový seminář absolvovaly
již v minulých letech. Oproti předpokladu bylo seminářů méně, než se plánovalo.
Zavinilo to zkrácení příspěvku na pořádání těchto akcí, i když zájem ze strany škol
byl značný. Z personálních důvodů jsme, bohužel, museli tyto semináře odmítat.
Celkem v roce 2008 prošlo našimi zážitkovými semináři 450 účastníků.
Kontakt:
Aleš Dvořák, telefon: 466 797 083, 774 410 011
e-mail: zseminar@abilympics.cz

Příprava k práci se
v Opatovicích a Čeperce osvědčila

Pro Úřad práce Pardubice provádíme pracovní rehabilitaci – přípravu k práci. Během ní se účastníci naučí vykonávat jednoduché pomocné práce jako například hrabání, zametání, plení, zabývají se i separací odpadů, nakládáním biologického odpadu, sběrem odpadků, natíráním a dalšími potřebnými a jednoduchými činnostmi. Při
zadávání jednotlivých pracovních úkonů velice úzce spolupracujeme s Technickými
službami v Opatovicích nad Labem.
V roce 2008 ukončili přípravu v k práci čtyři účastníci, tři z nich jsme v naší organizaci zaměstnali a i nadále pokračují v práci v obci. V roce 2008 začali s přípravou
k práci další tři účastníci, z nichž jeden opustil přípravu k práci během 14 dnů, zbylí
účastníci ukončí přípravu začátkem roku 2009 a jednoho z těchto účastníků zaměstnáme.
Dále jsme rozšířili působnost na obec Čeperku, kde spolupracujeme s obecním
úřadem a pomáháme řešit úklid a údržbu obce. V té činnosti bychom chtěli pokračovat, chceme hledat pracovní příležitosti přímo v obcích. Budoucí zájemci o přípravu k práci by tak byli zaměstnaní v místě nebo bychom jim poskytovali služby
prostřednictvím našeho zaměstnance. V současném období je nedostatek vhodných uchazečů, proto ve spolupráci s Úřadem práce neustále monitorujeme situaci a zařazujeme tyto osoby do pracovního procesu.
Kontakt:
Aleš Dvořák, telefon: 466 797 083, 774 410 011
e-mail: zseminar@abilympics.cz
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val o důležitých legislativních novinkách, věnoval se reformě sociálních služeb a publikoval i články na podporu zavádění euroklíče. Zveřejnil i výsledky různých soutěží
a anket, jako např. udělení cen Mosty, které se uskutečnilo v Chrudimi. Několik článků bylo věnováno protestům proti plošnému zavádění poplatků ve zdravotnictví.
Svoji pozornost si získala rubrika Číslo k nepřehlédnutí, stejně jako celostránková reportáž ze 7. mezinárodní abilympiády v Šizuoce. Prostor dostaly i informace o projektech, které realizuje Česká abilympijská asociace, např. „Bezbariérový kraj“ a otevření tří konzultačních a poradenských středisek v Přelouči, Chrudimi a Vysokém
Mýtě. Redakční kolektiv se zaměřil i na oblast sociální rehabilitace, osobní asistence
a volnočasových aktivit – sociálních služeb, které naše asociace poskytuje. Tradičně velký prostor byl věnován abilympijskému hnutí – přípravě, organizaci i výsledkům 16. abilympiády.
Na webových stránkách České abilympijské asociace lze nalézt v elektronické podobě i všechna čísla od roku 2000.
Kontakt:
Mgr. Jaromír Fridrich, telefon: 602 485 765
e-mail: fridrich.jaromir@seznam.cz
Miloš Kajzrlík, telefon: 466 304 366
e-mail: redakce@abilympics.cz
Miloš Pelikán, telefon: 466 304 366
e-mail: bpelikan@atlas.cz

Střediska se podílejí na zlepšení
integrace zdravotně postižených osob

Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny zřídila Česká
abilympijská asociace koncem roku 2003 poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti v Pardubicích a v roce 2007 nová v Přelouči, Chrudimi a ve Vysokém
Mýtě. Všechna střediska napomáhají k odstraňování již stávajících bariér a brání
vzniku nových.
Pracovníci všech tří nově vzniklých středisek v průběhu roku 2008 mapovali stávající komerční a veřejné objekty. V listopadu složili zkoušky u NIPI ČR o.s., a získali
tak „Osvědčení o kvalifikaci odborného konzultanta NIPI ČR o.s.“, které je opravňuje poskytovat odborné konzultace, poradenství a odborné posuzování projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení dle zákona č.183/2006 Sb., a to z pohledu uplatňování vyhlášky č. 369/2001 Sb.
Po odchodu jednoho z pracovníků přeloučského střediska přešla Irena Čáslavková
do střediska v Pardubicích, čímž byla činnost střediska v Přelouči k 15. 6. 2008 ukončena.
Středisko Pardubice
Pracovnice střediska Alena Bělohlávková i nadále poskytuje odborné konzultace,
poradenství a odborné posuzování projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení dle zákona č.183/2006 Sb., a to z pohledu uplatňování vyhlášky č. 369/2001
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Účastní se kolaudačních i předkolaudačních řízení staveb, kontrolních a závěrečných kontrolních prohlídek staveb. Zároveň spolupracuje se stavebními úřady, odbory
dopravy, zástupci měst a obcí, odbornou veřejností a investory v Pardubickém kraji.
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V listopadu složila zkoušky u NIPI ČR o.s. a získala tak opět Osvědčení o kvalifikaci
odborného konzultanta NIPI ČR o.s.
V roce 2008 poskytla celkem 272 konzultací projektantům a investorům, podala
203 telefonických informací a 26x jednala se zástupci měst a obcí. Vypracovala 175
vyjádření k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení v rámci výstavby měst a obcí v Pardubickém kraji. Jednalo se např. o Pardubice, Drozdice,
Lázně Bohdaneč, Dubany, Rohovládovu Bělou, Třebosice, Ráby, Dolní Ředice, Slatiňany, Dříteč, Hostovice, Dašice, Starý Máteřov, Opatovice nad Labem, Chrudim,
Krasnici, Jezbořice, Markovice, Časy, Heřmanův Městec a další.
Kompletní seznam a znění všech vyjádření lze najít na adrese www.abilympics.cz.
Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se Alena Bělohlávková
zúčastnila 50x předkolaudačních a kolaudačních řízení, kontrolních prohlídek a závěrečných kontrolních prohlídek na stavbách.
Úzce spolupracuje s projektanty, projekčními a stavebními firmami, jejichž činnost
pokrývá celé území Pardubického kraje.
Ing. Jaroslav Hladík mapuje komunikace, stávající komerční a veřejné objekty v Pardubicích, spolupracuje se správci a majiteli těchto budov na odstranění existujících
bariér.
Všechny sestavy těchto objektů jsou umístěny na webu www.mesto-pardubice.cz
(bezbariérovost města Pardubic, seznam bezbariérových objektů s popisem dostupnosti a závadami, na této adrese je rovněž bezbariérová mapa města).
Pracovníci střediska v Pardubicích se pravidelně účastní zasedání komise pro bezbariérovost města Pardubic. S Magistrátem města Pardubic úzce spolupracují na
realizaci Programu mobility ve městě.
Kontakt:
Alena Bělohlávková, telefon: 466 797 085, 774 410 012
e-mail: bariery@abilympics.cz
Irena Čáslavková, telefon: 466 797 085, 774 554 726
e-mail:barierypl1@abilympics.cz
Ing. Jaroslav Hladík, telefon: 466 797 085
e-mail: bariery@abilympics.cz
Středisko Přelouč
Pracovníci Irena Čáslavková a Rudolf Francúz mapovali, až do ukončení činnosti
střediska k 15. 6. 2008, komerční a veřejné objekty z pohledu jejich přístupnosti
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Celkem zmapovali 73 objektů.
Středisko Chrudim
Pracovníci střediska Jaroslav Bláha a Radovan Čejka poskytovali v roce 2008 konzultace, poradenství pro územní a stavební řízení dle zákona č.183/2006 Sb., a to
z pohledu uplatňování vyhlášky č. 369/2001 Sb. v okrese Chrudim.
Vypracovali prezentaci „bezbariérové dostupnosti ve městě Chrudim“.
V Chrudimi zmapovali – objekty:
1. celkově bezbariérově přístupné – 18,
2. bezbariérové se sociálním zařízením – závady – 20,
3. přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez sociálního zařízení – 26,
4. bezbariérově nepřístupné – 34.
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– komunikace:
1. bezbariérově řešené – 4,
2. bezbariérově neřešené – 7.
Zástupcům měst a projekčních kanceláří bylo podáno 26 telefonických informací,
uskutečnila se jedna účast na prohlídce Centra Magnum Pardubice.
V Luži-Košumberku se oba pracovníci zúčastnili posouzení úprav pavilonu „D“
a klubovny Hamzovy odborné léčebny dle vyhlášky č. 369/2001 Sb.
V listopadu 2008 v Brně Jaroslav Bláha a Radovan Čejka úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku před komisí pracovníků Národního institutu pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu a orientace. Po zkoušce obdrželi Osvědčení o kvalifikaci odborného konzultanta NIPI ČR, o.s.
Kontakt:
Jaroslav Bláha, telefon: 461 001 970, 774 554 729
e-mail: barierycr1@abilympics.cz
Radovan Čejka, telefon: 461 001 970, 774 554 729
e-mail: barierycr2@abilympics.cz
Středisko Vysoké Mýto
Pracovnice Jana Halamková a Pavlína Shánělová mapovaly komerční a veřejné objekty a veřejné komunikace z pohledu jejich přístupnosti osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace. Po odchodu Pavlíny Shánělové k 31. 5. 2008 pokračovala v činnosti Jana Halamková.
Celkem bylo zmapováno 76 objektů, podáno 19 telefonických informací a čtyři konzultace projektantům a investorům.
Kontakt:
Jana Halamková, telefon: 461 001 972, 774 554 725
e-mail: barieryvm1@abilympics.cz
Ačkoliv činnost našich středisek není typickou přímou sociální službou, významným způsobem se podílejí na zlepšení integrace zdravotně postižených osob v 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 ztížené podobě.
Snahou našich pracovníků proto je, aby nevznikaly další architektonické bariéry
a i při opravách a rekonstrukcích se v co možná největší míře odstranily současné
bariéry a prostředí bylo vytvářeno s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Přispívají k tomu svojí cílevědomou a každodenní prací.

Zážitkový seminář je
důležitou součástí osvěty

Projektem směřujeme k osvětě veřejnosti, ke zlepšování informovanosti lidí o problematice zdravotního postižení a prevenci zdravotního postižení. Během absolvování našeho zážitkového semináře měli zdraví účastníci možnost rozpoznat různé
druhy bariér a pocity lidí se zdravotním postižením, které zdolávání těchto bariér
provází. Zážitková zkušenost v modelových situacích běžného života (komunikace
s lidmi se zdravotním postižením, pohybová zkušenost tělesného postižení dolních končetin a poúrazového stavu páteře s využitím kompenzačních pomůcek –
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