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Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Za přispění Magistrátu města Pardubic a Pardubického kraje.

Poděkování

ACTIWO Pardubice s.r.o.
Agentura Step – Ing. Lumír Stehno
AGES Pardubice, s.r.o.
ALUPA s. r. o.                                                                       
AMAKO, spol. s r.o. 
ARaPO spol. s r.o.
ATOM HK s.r.o.
BIS Czech s.r.o.
BlaVo Chemicals s.r.o.
CANDY, spol. s r. o.
Certus spedition s.r.o.
CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.
CEMOD – CZ a.s.
ČETA HK, s.r.o.
DAKAM spol. s r.o.
Elektropomůcky Pardubice s.r.o.
ELMOZ – servis, s.r.o.
ENELEX spol. s r.o.
Ladislav Lamka – FERDA
GIPSMONT spol. s r. o.
HAK velkoobchod s.r.o.
HK Audit s.r.o.
CHESTAV CZ s.r.o.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Choceňská mlékárna s. r. o.
IPAK spol. s r.o.
IMA s. r. o.
ITEST plus, s.r.o.
JINGS s.r.o.

JOCOB, spol. s r. o.
KÁVOVINY akciová společnost
K+N stavební společnost, s.r.o.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Kralowetz ČR s.r.o.
MARTEXO s.r.o.
M & D  ELEKTRO, s.r.o.
ZŘUD – Masokombinát Polička, a.s.
NAPA TRUCKS spol. s r. o.
NESSY, spol. s r.o.
NOPEK, a.s.
NOVPLASTA CZ, s.r.o.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
 pojišťoven a stavebnictví
Plynostav Pardubice holding akciová společnost
PROMAN s.r.o.
RegulTech servis, s. r. o.
Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma, s. r. o.
STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s. r. o.
STENO CZ s.r.o.
STROJCENTRUM s.r.o.
S U M O s.r.o.
TAURUS s. r. o. Chrudim
TOP CENTRUM – Jaroslav Novák
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Výtahy Pardubice
V & N, veřejná obchodní společnost 
ZD Libčany
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STRUČNĚ O NAŠICH AKTIVITÁCH V ROCE 2010
V roce 1997 vznikla Česká abilympijská asociace, která je v současné době občanským sdružením. Zaměřuje se 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 2010 celkem 43 zaměstnanci. 

CAA připravila strategický plán rozvoje do roku 2015, který bude v roce 2011 rozpracován. Svoje aktivity rozší-
řila projektem Epilepsie – 13. komnata a byla zahájena výstavba jejího Integračního centra sociálních aktivit
v Pardubicích. V závěru roku na zajištění finančních prostředků CAA přijala fundraisera a pro zkvalitnění dalších 
služeb PR manažera. 

(Stručná charakteristika aktivit a služeb CAA je řazena abecedně.)

 AbilympiádA
18. národní abilympiáda se uskutečnila v termínu 28.–29. května 2010 v prostorách pardubické hokejové 
ČEZ arény. Generálním partnerem byla skupina ČEZ, tradičními partnery Hospodářská komora ČR, K2P, JUST,
Foxconn, Pareso, hlavním mediálním partnerem Český rozhlas Pardubice. Pomoc a podporu abilympiádě poskyt-
ly Krajský úřad Pardubického kraje a Magistrát města Pardubic – hejtman Radko Martínek a primátor Jaroslav 
Deml převzali osobní záštity. Pomocnou ruku tradičně podal Městský rozvojový fond Pardubice a celá řada spon-
zorů a partnerů, bez nichž by se tak náročná akce mohla uskutečnit velice těžko. 

Z původně vypsaných 37 oborů se jich nakonec uskutečnilo jedenadvacet – zapojilo se do nich 96 soutěžících. 
Nad regulérností soutěží bdělo 36 rozhodčích.

První den abilympiády byla přímo v dějišti soutěží – ČEZ Aréně – otevřena volební místnost – do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR volilo celkem 36 osob. 

 Abilympijský zprAvodAj
Abilympijský zpravodaj začal vycházet v roce 2000. Jeho jedenáctý ročník v roce 2010 měl opět dvouměsíční 
periodicitu. Jedná se o celostátní plnobarevné periodikum, které je zájemcům zasíláno zdarma, jeho náklad 
dosahuje průměrné výše 3500 výtisků. V roce 2010 vyšlo šest řádných a jedno mimořádné (speciál věnovaný
18. abilympiádě v Pardubicích). Vždy se jednalo o osmistránkovou tiskovinu s výjimkou čtyřstránkového speciálu 
k abilympiádě, celkem tedy naši čtenáři měli v roce 2010 k dispozici 52 stran. 

 bezbAriérovost
V průběhu roku 2010 fungovala střediska v Pardubicích, Vysokém Mýtě a Chrudimi. Jejich pracovníci se podílejí 
na zlepšení integrace zdravotně postižených osob v celém Pardubickém kraji. Na konkrétních případech ukazují 
dodržování legislativy upravující přístupnost do veřejných budov, obchodů a ubytovacích, restauračních, kultur-
ních, sportovních i jiných zařízení. Stranou zájmu nezůstává ani budování či rekonstrukce bezbariérových přecho-
dů přes komunikace, jejich vybavenost zvukovými signály, úpravy cyklostezek pro jejich užívání vozíčkáři apod. 

Naše střediska poskytují konzultace a vyjádření k projektovým dokumentacím v souladu s vyhláškou 369/2001 
Sb. a nově s vyhláškou 398/2009 Sb. Velké zkušenosti našich pracovníků umožňují odborné i praktické posou-
zení a vedou k realizacím požadavků na bezbariérové prostřed, s ohledem na různé druhy zdravotního postižení
a samozřejmě také na účel stavby.

Abilympiáda

Abilympijský zpravodaj

Bezbariérovost

 epilepsie – 13. komnAtA
V únoru jsme zahájili projekt Epilepsie – 13. komnata a mohou se do něj zapojit lidé s epilepsií, ale také jejich 
blízké osoby. Jeho hlavním cílem je zabránění sociální izolace lidí s tímto onemocněním a realizace vzdělávacích 
aktivit zaměřených na oblast pracovního uplatnění. Jedná se zejména o podporu při hledání a udržení pracovní-
ho místa. Potřeba realizace tohoto projektu vychází z praktických zkušeností s těmito lidmi na území Pardubicka, 
které mají CAA, Ergodiagnostické centrum a protizáchvatová poradna Neurologické kliniky nemocnice Pardubi-
ce. Na projektu spolupracují mj. i MUDr. Vávra a MUDr. Nykodýmová z pardubické nemocnice.

V roce 2010 proběhly úspěšně první a druhá etapa, dosud se do projektu zapojilo 30 lidí s epilepsií a 7 osob 
blízkých.

 integrAční centrum sociálních služeb v pArdubicích kosAtec
V areálu bývalých tiskáren ve Sladkovského ulici se v únoru začalo stavět Integrační centrum sociálních aktivit
v Pardubicích, které bude mít název Kosatec. Projekt CAA je součástí Integrovaného plánu rozvoje města a nová 
budova nahradí stávající už nevyhovující prostory.

Stavba je financována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, výraznou měrou 
se na ní podílí i Magistrát města Pardubic a státní rozpočet České republiky.

 osobní Asistence
Služba i v roce 2010 pomáhala kompenzovat sociální handicap lidí se zdravotním postižením podporou v oblasti 
poradenství a zprostředkování osobní asistence. 

V průběhu roku se prohloubila spolupráce s Dětským rehabilitačním centrem Lentilka a pokračovala spolupráce 
se Základní a Praktickou školou Svítání. V polovině roku byla bohužel pozastavena spolupráce s Berenikou ve 
Vysokém Mýtě, jelikož uživatelé přestali využívat našich služeb.

V roce 2010 jsme začali spolupracovat také se vzdělávací organizací Marlin Pardubice. Umožnili jsme účastní-
kům kurzu absolvovat povinnou praxi v naší organizaci s možností pozdějšího zaměstnání námi vytipovaných 
zájemců. Z řad účastníků kurzu se nám podařilo zaměstnat dvě absolventky. Spolupráce také spočívala v hledání 
vhodných seminářů pro osobní asistentky.

 příprAvA k práci 
V roce 2010 jsme nevykonávali pro Úřad práce Pardubice žádnou pracovní rehabilitaci – přípravu k práci. Přesto 
naši pracovníci, kteří tímto programem prošli a jsou našimi zaměstnanci, i nadále spolupracují s obecními úřady 
na úklidu a údržbě obcí. Jedná se o Opatovice nad Labem a Čeperku. 

Epilepsie – 13. komnata

Integrační centrum
sociálních služeb
v Pardubicích Kosatec

Osobní asistence

Příprava k práci 
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 sociálně AktivizAční služby
Významná změna v sociálně aktivizačních službách nastala 31. ledna 2010, kdy byla tato služba odregistrována 
a 1. února 2010 ji nahradil nově založený Klub Lvíček.

Schůzky uživatelů probíhaly zpravidla 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.

I v roce 2010 se o náplň a realizaci vlastní činnosti Klubu Lvíček staraly dvě pracovnice. 

Náplň činnosti byla vytvářena za aktivní účasti samotných uživatelů, což považujeme za velký pokrok. Uživatelé 
získali sebedůvěru a přestali být pasivní. Někteří se schází i mimo dobu konání a aktivně tak využívají svůj volný 
čas. 

 sociální rehAbilitAce metodou podporovAného zAměstnávání
V roce 2010 pracovala sociální pracovnice v rámci služby sociální rehabilitace metodou PZ nebo v rámci sociálního 
poradenství se 65 klienty. Během poskytování sociální rehabilitace nebo sociálního poradenství se uskutečnilo
celkem 479 intervencí (osobních schůzek nad 30 minut) a 340 kontaktů (telefonické či mailové kontakty).

Pokračovala výborná spolupráce s oddělením poradenství na Úřadu práce (ÚP) i s dalšími organizacemi v Pardubicích, 
jejichž cílovou skupinou jsou rovněž lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním (CEDR, o. p. s.,
Výměník SOJ, Péče o duševní zdraví, o. s., Chráněná dílna TEREZA, K2P, s.r.o. a další). Ředitelka organizace spolu 
se sociální pracovnicí se nadále aktivně účastnily komunitního plánování Magistrátu města Pardubic.

 zážitkový seminář 
Zážitkový seminář jsme pořádali většinou pro školy a městské úřady na území Pardubického kraje. Celkem se do 
něj zapojilo 1134 lidí. Uskutečnily se akce ve spolupráci s Univerzirtou Pardubice, Městským úřadem Chrudim
a Střední školou automobilní Holice. Největší účast měla naše akce při Běhu naděje v Chrudimi, kde bylo 400 lidí. 
Projektem směřujeme k osvětě veřejnosti, ke zlepšování informovanosti lidí o problematice zdravotního posti-
žení a prevenci zdravotního postižení. Během absolvování našeho zážitkového semináře mohli zdraví účastníci 
rozpoznat různé druhy bariér a pocity lidí se zdravotním postižením, které zdolávání těchto bariér provází.

IVANA DOLEČKOVÁ,
ředitelka České abilympijské asociace

Sociální rehabilitace 
metodou podporovaného 

zaměstnávání

Zážitkový seminář 

Sociálně aktivizační služby ZHODNOCENÍ ABILYMPIÁDY 2010
18. národní abilympiáda se uskutečnila v termínu 28.–29. května 2010 v prostorách pardubické hokejové ČEZ 
arény. Generálním partnerem byla skupina ČEZ, tradičními partnery pak Hospodářská komora ČR, K2P, JUST, 
Foxconn, Parexpo, hlavním mediálním partnerem Český rozhlas Pardubice.

Pomoc a podporu abilympiádě poskytly Krajský úřad Pardubického kraje a Magistrát města Pardubic – hejtman 
Radko Marrtínek a primátor Jaroslav Deml převzali osobní záštity. Pomocnou ruku tradičně podal Městský roz-
vojový fond Pardubice a celá řada sponzorů a partnerů, bez nichž by se tak náročná akce mohla uskutečnit velice těžko. 

Z původně vyhlášených 37 oborů se jich uskutečnilo jedenadvacet. Zapojilo se do nich 96 soutěžících, 24 soutěží-
cích bylo s mentálním postižením, vozíčkářů soutěžilo 13, zrakově nebo sluchově postižených 8 a berli nebo hůl 
používalo 10 abilympioniků. 

Nad regulérností disciplín bdělo 36 rozhodčích, do organizace se zapojilo všech 39 pracovníků CAA, pomáhalo
14 dobrovolníků, většinou studentů středních a vysokých škol. 

Ukázkovou disciplínou bylo korálkování, která byla následně zařazena do programové nabídky pro rok 2011.

Nejúspěšnější účastnicí 18. abilympiády byla Pavla Indrová z Přerova, která vyhrála cukrářství, drátování a zdo-
bení kraslic. Vítězství z roku 2009 pak obhájili Jarmila Onderková (aranžování květin – ikebana), Helena Nejedlá 
(keramika), Simona Pálková (háčkování), Milan Ševčík (výroba svíček) a Pavel Michalík (fotografování). Abilym-
pionikem roku se stal Milan Ševčík z Prostějova. 

Opět se osvědčil simultánní přepis pro neslyšící, který stejně jako v roce 2009 zajistil koordinátor projektu Simul-
tánní přepis mluvené řeči Jaroslav Winter z Prahy. 

Tahákem doprovodného programu byl Heřman Volf, který vyprávěl o putování na handbiku z Prahy až do Paříže, 
povedenou tečkou dvoudenního klání byl společenský večer v Třebosicích, který vyvrcholil ohňostrojem.

18. abilympiáda se konala v den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – organizátoři proto po doho-
dě s okrskovou volební komisí dali možnost všem účastníkům odvolit přímo v dějišti soutěží. Volební místnost
v jedné ze šaten hokejové ČEZ Arény využilo v pátek 28. května celkem 36 osob – 19 soutěžících, 12 členů jejich 
doprovodu, čtyři rozhodčí a jeden pořadatel.

Už pošesté byla součástí abilympiády výstava rehabilitační, kompenzační a zdravotní techniky a prodejní výstava 
chráněných dílen – pod názvem ABI-REHA ji opět pořádala pardubická agentura Parexpo.

 Kontakt:
 Ivana Dolečková
 tel. 774 554 720, 466 797 087 
 e-mail: ivana.doleckova@caacz.cz
 www.caacz.cz

Zhodnocení
abilympiády 2010
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ZHODNOCENÍ ZPRAVODAJE 2010
V roce 2010 vyšlo šest řádných a jedno mimořádné číslo (speciál věnovaný 18. abilympiádě v Pardubicích) Abilym-
pijského zpravodaje. Opět se jednalo o osmistránkovou tiskovinu s výjimkou čtyřstránkového speciálu k abilympiádě,
celkem tedy naši čtenáři měli v roce 2010 k dispozici 52 stran. 

Abilympijský zpravodaj začal vycházet v roce 2000, jeho jedenáctý ročník měl v roce 2010 dvouměsíční periodi-
citu. Jedná se o celostátní plnobarevné periodikum, které je zájemcům zasíláno zdarma, jeho náklad dosahuje 
průměrné výše 3500 výtisků. 

Periodikum na svých stránkách přináší užitečné a zajímavé informace týkající se zdravotně postižených lidí. Za-
měřuje 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, kursy a semináře, literární počiny autorů z řad handicapovaných občanů. Zpravo-
daj se zabýval problematikou zavádění euroklíčů a elektronických zdravotních knížek. Užitečná byla i tematic-
ká stránka věnovaná vodicích a asistenčních psů. Důsledně odkazuje na zdroje informací, zejména na webové 
stránky, prostor dává příspěvkům handicapovaných spolupracovníkům.

Tříčlenný redakční kolektiv na stránkách Abilympijského zpravodaje 2010 informoval o důležitých legislativních 
změnách, pokračoval ve zveřejňování užitečných informací ze života handicapovaných občanů. Součástí byly 
portréty zajímavých osobností, na stránkách se objevily i literární díla.  

Tradičně velký prostor byl věnován abilympijskému hnutí – přípravě, organizaci i výsledkům 18. abilympiády, 
která se uskutečnila v pardubické ČEZ Aréně. Systematicky se objevovaly články o výstavbě nového sídla CAA, 
které dostalo název Kosatec.  

Ohlas měla nová rubrika Kulinářské okénko, osvědčily se pravidelné tipy na výlety. 

Stěžejní články z každého čísla se aktuálně objevují na webových stránkách České abilympijské asociace, tamtéž 
lze nalézt i všechna archivní čísla od roku 2000.

 Kontakty:
 Mgr. Jaromír Fridrich     Miloš Pelikán
 tel. 602 485 765     tel. 466 304 366
 e-mail: fridrich.jaromir@seznam.cz   e.mail: bobpelikan@seznam.cz

 Miloš Kajzrlík     www.caacz.cz
 tel. 466 304 366
 e-mail: milos.kajzrlik@caacz.cz

Zhodnocení zpravodaje 2010 ZHODNOCENÍ BEZBARIÉROVOSTI 2010
 středisko pArdubice
Pracovnice střediska Alena Bělohlávková a Irena Čáslavková poskytují odborné konzultace, poradenství a odbor-
né posuzování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení dle zákona č.183/2006 Sb., a to z pohledu 
uplatňování vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osoba-
mi s omezenou schopností pohybu a orientace. Od 18. listopadu, kdy nabyla účinnosti vyhláška 398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, též z pohledu jejího uplatňování.

K této činnosti je opravňuje „ Osvědčení o kvalifikaci odborného konzultanta NIPI ČR, o.s.“, které získaly po úspěš-
ném složení požadovaných zkoušek.

Úzce spolupracují s projektanty, projekčními a stavebními firmami a se stavebními úřady, jejichž činnost pokrývá 
území Pardubického kraje. 

Alena Bělohlávková poskytla v roce 2010 projektantům nebo investorům celkem 166 konzultací, podala 247 
telefonických informací a 27x jednala se zástupci měst a obcí. Vypracovala 136 stanovisek a vyjádření k projek-
tové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení v rámci výstavby měst a obcí v Pardubickém kraji, jednalo 
se např. o Pardubice, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem, Pohránov, Počáply, Zminný, Mikulovice, Horní
a Dolní Ředice, Horní Jelení, Chvojenec, Staré Hradiště, Čeperku, Dražkovice, Hostovice, Dašice, Labské Chrčice, 
Rohovládovou Bělou, Pohřebačku, Dříteč, Stéblovou, Nemošice, Ostřešany, Sezemice, Starý Máteřov, Chroustovi-
ce, Chrudim, Živanice, Staré Čivice, Pohránov, Doubravice, Dříteč...

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se účastnila 43x předkolaudačních a kolaudačních řízení, 
kontrolních prohlídek a závěrečných kontrolních prohlídek na stavbách – např. Zelená terasa – komunikace, IDEON
– stavební úpravy, AFI palace – společenský sál, AFI palace – eskalátor, křižovatka U Josefa, Centrální osa SZ – 
JV Pce – Dubina, přechod Dašická – Spojilská, bezbariérový přístup – Štrossova 239, rodinné domy Svítkov V.,
regenerace sídliště Sever – ul. K Cihelně, přestavba budovy č.p. 120 – Komenského nám., úpravy Komenského 
nám., regenerace sídliště Karla IV – IV.etpa, Svatá Anežka Česká 29 – zřízení bezbariérové rampy, Autosalon 
Louda, místo pro přecházení – Doubravice, zastávka MHD – Rosice n/L, Černá u Bohadanče – komunikace, Česká 
spořitelna L. Bohdaneč, rozvoj infrastruktury – L. Bohdaneč, změna užívání RD č.p. 40 – L. Bohadaneč, ubytovací 
zařízení – Blato, výrobní hala – Dolní Ředice, přístavba družiny k ZŠ – Rokytno, ZTV pro RD – Staré Jesenčany,
Integrační centrum CAA Pce, napojení ulic Jahnova – Na Třísle, autobusová zastávka – Zminný.

Alena Bělohlávková se podílí na přípravě i realizaci jednotlivých tras programu MOBILITY v Pardubicích, a to jak 
ve spolupráci s projekční firmou Chládek a Titěra (PRODIN), tak s p. Novotnou (odbor dopravy), s investičním 
odborem MÚ Pardubice i realizačními firmami.

Aktivně se účastnila celostátní konference „Společně k bezbariérovosti III“, kde byla jedním z přednášejících.
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Středisko Pardubice

irena čáslavková poskytla v roce 2010 projektantům nebo investorům celkem 125 konzultací, podala 88 tele-
fonických informací, 8x jednala se zástupci měst a obcí, 2x se správci objektů, zúčastnila se 4 kontrol objektů. Vy-
pracovala 70 stanovisek a vyjádření k projektové dokumentaci, pro územní nebo stavební řízení v rámci výstavby 
měst a obcí v Pardubickém kraji. Jednalo se např. o Pardubice, Staré Hradiště, Vlčí Habřinu, Lázně Bohdaneč, 
Opatovice nad Labem, Časy, Holice, Sezemice, Stéblovou, Hradiště na Písku, Chvaletice, Ostřešany, Dražkovice 
a Němčice.

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se účastnila 13x kontrolních prohlídek a závěrečných 
kontrolních prohlídek na stavbách, např. Most 322-022A, Průmyslová ul., Pardubice; obchodní centrum Pardu-
bice, ul. S. K. Neumanna – dopravní napojení areálu, autobusové zastávky, příjezdová komunikace, parkoviště 
a zpevněné plochy; rekonstrukce a dostavba provozovny ve Voleči; pečovatelská služba – ambulantní služby
v Sezemicích.

Irena Čáslavková zmapovala veřejné objekty a veřejné komunikace z pohledu jejich přístupnosti osobám s ome-
zenou schopností pohybu a orientace v Lázních Bohdaneč, Sezemicích, Holicích, Chvaleticích, Dašicích, Přelouči 
a Cholticích. V těchto městech byl navázán kontakt se starosty a vedoucími stavebních úřadů. Celkem bylo zma-
pováno 147 objektů z hlediska bezbariérové přístupnosti, a to v Lázních Bohdaneč 22, v Sezemicích 20, v Holicích 
30, ve Chvaleticích 21, v Dašicích 15, v Přelouči 26 a v Cholticích 13.

V listopadu se v Hradci Králové účastnila workshopu na téma – Bezbariérové cestování v teorii a praxi.

Kompletní seznam a znění všech stanovisek a vyjádření pracovnic střediska lze najít na našich internetových 
stránkách www.caacz.cz.

Obě pracovnice úzce spolupracují s projektanty, projekčními a stavebními firmami, jejichž činnost pokrývá 
celé území Pardubického kraje, např: 

Chládek a Tiňtěra, Kožíšek a Němcová, PRODIN s.r.o., Centrum Pce, BOS projekt, Projektový servis Chrudim,
Arch. Design s.r.o. Brno, PXP studio s.r.o., ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod, SUDOP PRAHA a.s., Praha 3,
PITTER DESIGN s.r.o., Pardubice, FACT s.r.o., Praha 4, CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Pardubice, Klimešem, Mudruň-
kou, Petráněm, Maléřem, Burianem, Zímou, Koutníkem, Červeným, Waltrem, Novotným, Vrbickým, Pechma-
nem, Filipem, Macasem, Červeným, Jiroutkem, Vackem, Vojtěchem, Musílkem, Kmoníčkem, Kovářem, Novot-
ným, Vomočilem, Klosem, Prudíkem, Pavlíkem aj.

Obě se průběžně vzdělávají – v dubnu se zúčastnily v Praze vzdělávacího programu na téma Stavební zákon
č. 183/2006 Sb., v květnu v Pardubicích celostátní konference Společně k bezbariérovosti III, v říjnu v Brně konfe-
rence Město bez bariér, v Pardubicích se zúčastnily semináře pod patronací ČKAIT na téma Bezbariérové užívání 
staveb a konference PK a NRZP na téma Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém 
kraji a Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.

pardubické středisko má navázánu dobrou spolupráci s pracovníky různých odborů MÚ Pardubic – doprav-
ního, sociálních věcí, investičního a stavebního úřadu, zároveň také i s pracovníky dalších městských obvodů
v Pardubicích. Spolupracují se stavebními odbory a odbory dopravy ve městech Sezemice, Dašice, Holice, Pře-
louč, Chvaletice, Lázně Bohdaneč a Choltice.

jaroslav hladík v roce 2010 mapoval další objekty nacházející se na území města Pardubic. Kontroloval pří-
stupnost nových a stávajících objektů, atd. Nebyly zmapovány objekty, které jsou celkově nepřístupné.

Na odbor dopravy (paní Novotná) byla předána sestava zmapovaných 40 staveb MO VI.–Svítkov, dalších 20 sta-
veb MO I., II., V., VII. a zmapované komunikace s parkovacími místy pro invalidy. Tyto objekty budou umístěny na 
webové adrese www.mmp.cz/bezbariérovost města Pardubic, se seznamem bezbariérových objektů a s popi-
sem přístupnosti a závadami. Na této adrese je též umístěna bezbariérová mapa města Pardubic.

Kromě soupisu situace, v jakém se stavby nacházejí z hlediska bezbariérovosti, ing. Hladík jednal se správci
a majiteli staveb, upozornil je na závady dle vyhlášky 369/2001 o bezbariérovosti a navrhl řešení na odstranění 
závad. 

Dále jednal s odbory dopravy jednotlivých MO o přístupnosti přechodů a chodníků. Mapoval bezbariérové me-
ziměstské autobusové spoje v Pardubickém kraji. Bezbariérová doprava mezi městy Pardubice – Chrudim, Par-
dubice – Holice – Horní Jelení, Chrudim – Vysoké Mýto a Pardubice – Rychnov nad Kněžnou je pravidelná podle 
jízdních řádů. Jsou nasazovány bezbariérové autobusy se sklopnou plošinou. Bezbariérová doprava mezi městy 
Pardubice – Hradec Králové, Pardubice – Přelouč, Pardubice – Dolní Roveň a Pardubice – Vysoké Chvojno je 
nepravidelná a je třeba spoj objednat předem na dispečinku dopravy.

Pracovník střediska testoval jízdu nízkopodlažními autobusy a trolejbusy MHD a zároveň i bezbariérové zastávky. 

V oblasti zdravotnictví spolupracoval s pracovníky správy budov Krajské nemocnice a podílel se na řešení dostup-
nosti ambulancí a soc. zařízení na jednotlivých odděleních nemocnice. 
Zúčastňoval se zasedání Bezbariérové komise města Pardubic.

 Kontakty:
 Alena Bělohlávková    ing. Jaroslav Hladík 
 tel. 774 410 012, 466 797 085    tel. 466 797 085
 e-mail: alena.belohlavkova@caacz.cz  e-mail: jaroslav.hladik@caacz.cz
 
 Irena Čáslavková    www.caacz.cz
 tel. 774 554 726, 466 797 085
 e-mail: irena.caslavkova@caacz.cz
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 středisko vysoké mýto
Pracovnice střediska Jana Halamková a Pavlína Shánělová poskytují odborné konzultace, poradenství a odbor-
né posuzování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení dle zákona 183/2006Sb., a to z pohledu 
uplatňování vyhlášky 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, též z pohledu jejího uplatňování. Úzce spolupracují s projektanty, projekčními a stavebními firmami, 
jejichž činnost pokrývá území Pardubického kraje.

jana halamková poskytla v roce 2010 projektantům nebo investorům celkem 46 konzultací, podala 113 telefo-
nických informací a 41x jednala se zástupci měst a obcí. Vypracovala 25 stanovisek a vyjádření k projektové doku-
mentaci pro územní nebo stavební řízení v rámci výstavby měst a obcí v Pardubickém kraji. Jednalo se například 
o Vysoké Mýto, Choceň, Chrudim, Skuteč, Ústí nad Orlicí – Oldřichovice, Běstovice, Lanškroun, Jaroměřice atd.

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se účastnila 17x kontrolních a závěrečných kontrolních 
prohlídek na stavbách, jako je např. Multifunkční sportovní hala ve Skutči, Tichá Orlice – Choceň – zvýšení ochra-
ny města rekonstrukcí koryta hrázemi, modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto – Choceň atd. 

Jednala 10x se správci objektů a zmapovala 26 veřejných objektů a komunikací. Provedla 9x kontroly objektů. 
Procházela komunikace, budovy a prostory pro užívání veřejností. Získané fotografie a popis jednotlivých veřej-
ných objektů zpracovávala do prezentace. Tyto popisy objektů jednotlivých měst jsou k nahlédnutí v kanceláři 
konzultačního střediska ve Vysokém Mýtě. 

pavlína shánělová nastoupila do konzultačního střediska ve Vysokém Mýtě 1. 11. 2010. Poskytla v roce 2010 
projektantům nebo investorům 1 konzultaci, 3x jednala se zástupci měst a obcí. Na žádost investorů nebo pra-
covníků stavebních úřadů se účastnila 1x kontrolní prohlídky na stavbě a 1x jednala se správci objektů. 

Zmapovala 47 veřejných objektů a komunikací. Procházela komunikace, budovy a prostory pro užívání veřej-
ností. Získané fotografie a popis jednotlivých veřejných objektů zpracovávala do prezentace. Tyto popisy objektů 
jednotlivých měst jsou k nahlédnutí v kanceláři konzultačního střediska ve Vysokém Mýtě. Aktualizovala mapy 
ve Vysokém Mýtě a nově vypracovala mapu objektů Chocně.

obě pracovnice střediska nadále prohlubují spolupráci s pracovníky různých odborů Městského úřadu ve Vyso-
kém Mýtě, Chocni, Brandýse nad Orlicí, Skutči, Proseči (starosty, pracovníky stavebních úřadů, odborů doprav-
ních a občanských agend, územního plánování a regionálního rozvoje, investičních odborů, odborů sociálních 
služeb aj.) a mnoha dalších obecních a městských úřadů. Informují zároveň o možnostech financování projektů 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Programu mobility.

Aktivně oslovují další projektanty a projekční kanceláře s nabídkou služeb konzultačního střediska. Do pově-
domí veřejnosti se také dostávají zveřejněnými články v místních zpravodajích, na jejichž tvorbě spolupracují
s redaktorem Abilympijského zpravodaje Milošem Kajzrlíkem.

Pracovnice konzultačního střediska spolupracují s projekčními kancelářemi a projektanty z Vysokého Mýta a oko-
lí, jako jsou Optima, s.r.o., BKN, s.r.o. a jiné. 

V roce 2010 byla navázána spolupráce s Vyšší odbornou školou stavební a Střední školou stavební ve Vysokém 
Mýtě. 

Aktivně spolupracují s Denním centrem Berenika, nově otevřenou pobočkou Základní školy a Praktické školy 
Svítání, s Občanskou poradnou charity v Ústí nad Orlicí, s poradnou TyfloCentra v Pardubicích a ve Vysokém Mýtě 
a s poradnou Svazu tělesně postižených. Zaměstnankyně střediska se aktivně podílely na kampani „Město pro 
děti“ společně s Centrem pro rodinu Kujebáček. Tato kampaň byla zaměřena na osvětu a informovanost rodičů
s důrazem na přístupnost prostření pro rodiče s kočárky, vyhrazená parkovací místa pro osoby mající dítě v ko-
čárku a další. 

Pracovnice se nadále vzdělávají a aktivně účastní všech akcí spojených s bezbariérovostí – v dubnu seminář
v Praze k zákonu 183/2006 Sb., v květnu Bezbariérová konference v Pardubicích, v červnu informativní schůz-
ka o činnosti Bezbariérové komise ve Vysokém Mýtě, v říjnu veletrh Medical Fair v Brně s účastí na konferenci
k problematice bezbariérovosti, v listopadu účast na semináři Renaty Zdařilové a Petra Lněničky pořádaného 
ČKAIT v Pardubicích a účast na konferenci NRZP v Pardubicích.

Sledují nové trendy ve výrobcích pro zdravotně postižené a aktivně spolupracují s výrobci – firmami jako jsou 
Erilens, Medicco, Altech, DMA a jiné. Dále sledují nové prvky ve stavebnictví od firem Best, Semmelrock, Coming 
a další. 

V září 2010 se kancelář konzultačního střediska přestěhovala z ulice Hradecké 167 ve Vysokém Mýtě do nově 
otevřeného Centra sociálních služeb ve Vysokém Mýtě v ulici Plukovníka B. Kohouta 914. 

 Kontakt:
 Česká abilympijská asociace, o.s.
 Centrum sociálních služeb
 Plk. B. Kohouta 914
 566 01 Vysoké Mýto

 Jana Halamková
 tel. 774 554 725, 465 382 381
 e-mail: jana.halamkova@caacz.cz

 Pavlína Shánělová
 tel. 774 554 721, 465 382 381
 e-mail: petra.shanelova@caacz.cz
 web: www.caacz.cz

 středisko chrudim
Pracovnici střediska Jaroslav Bláha a Radovan Čejka poskytovali v roce 2010 konzultace, poradenství pro územ-
ní a stavební řízení dle zákona č.183/2006 Sb., a to z pohledu uplatňování vyhlášky 369/2001 Sb. a 398/2009
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace v okrese Chrudim.

jaroslav bláha v roce 2010 podal 53 telefonických informací zástupcům měst, projekčních kanceláří a laické 
veřejnosti. Provedl 1 kontrolu objektu. 5x jednal se správci objektů. Vypracoval 4 vyjádření k projektovým doku-
mentacím, které jsou v plném znění umístěny na adrese www.caacz.cz. 

Poskytl 29 konzultací projektantům a investorům a zástupcům měst, se kterými úspěšně navázal spolupráci. 
Např. s projektanty, projekčními a stavebními firmami Sonntag Zámrsk, Prodin a.s. Pardubice, M. Jelínek Chru-
dim, TERY Art Michal Terezka Chrudim, Projektový servis Chrudim spol. s r.o., Wasserbauer Horní Jelení, Bureš 
Kočí, GRESING-INVEST s.r.o. Praha.

V rámci projektu mobility jednal s těmito osobami: Chudomský, Městský úřad Chrudim, Šotola, Městský úřad 
Hlinsko, Málková, Městský úřad Nasavrky, Šmejdová, Městský úřad Chrast, Jiříková, Městský úřad Slatiňany.

Spolupracuje se stavebními úřady v Chrudimi, Seči, Nasavrkách, Hlinsku, dále s Městským úřadem v Chrudimi, 
Městským úřadem v Hlinsku, Městským úřadem v Chrasti,, Informačním střediskem v Chrudimi, Speciální školou 
v Chrudimi a Centrem zdravotně postižených pardubického kraje.

Iniciativně se podílel na bezbariérovém zpřístupnění Divadla K. Pippicha pomocí šikmé plošiny a vypracoval 
prezentaci „bezbariérové dostupnosti“ ve městech Chrudim, Slatiňany, Nasavrky, Chrast a Hlinsko.
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Středisko Chrudim

 v chrudimi zmapoval celkem objektů: 
  1. celkově bezbariérově přístupné  - 32
  2. bezbariérové se soc. zařízením – závady – 22
  3. přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez soc. zařízení – 36
  4. bezbariérově nepřístupné – 58
 komunikace:
  1. bezbariérově řešené – 26
  2. bezbariérově částečně řešené – 18
  3. bezbariérově neřešené – 43

 ve slatiňanech zmapoval celkem objektů: 
  1. celkově bezbariérově přístupné – 3
  2. bezbariérové se soc. zařízením – závady – 0
  3. přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez soc. zařízení – 5
  4. bezbariérově nepřístupné – 15
 komunikace:
  1. bezbariérově řešené – 2
  2. bezbariérově částečně řešené - 4
  3. bezbariérově neřešené- 2

 v nasavrkách zmapoval celkem objektů: 
  1. celkově bezbariérově přístupné – 3
  2. bezbariérové se soc. zařízením – závady – 0
  3. přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez soc. zařízení – 0
  4. bezbariérově nepřístupné – 5
 komunikace:
  1. bezbariérově řešené – 0
  2. bezbariérově částečně řešené – 0
  3. bezbariérově neřešené – 5

 v chrasti zmapoval celkem objektů: 
  1. celkově bezbariérově přístupné – 2
  2. bezbariérové se soc. zařízením – závady – 0
  3. přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez soc. zařízení – 0
  4. bezbariérově nepřístupné – 9
 komunikace:
  1. bezbariérově řešené – 0
  2. bezbariérově částečně řešené – 0
  3. bezbariérově neřešené- 1

 v hlinsku zmapoval celkem objektů: 
  1. celkově bezbariérově přístupné – 2
  2. bezbariérové se soc. zařízením – závady – 0
  3. přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez soc. zařízení – 1
  4. bezbariérově nepřístupné – 7
 komunikace:
  1. bezbariérově řešené – 1
  2. bezbariérově částečně řešené – 1
  3. bezbariérově neřešené – 2

Pracovník střediska vyvíjí aktivní každodenní činnost zaměřenou k odstraňování současných architektonických 
bariér jak při rekonstrukcích, tak i při výstavbě nových objektů a komunikací.

 Kontakt:
 Česká abilympijská asociace
 Tovární 1112
 537 01 Chrudim

 Jaroslav Bláha
 tel. 774 554 729, 461 001 970
 e-mail: jaroslav.blaha@caacz.cz

Radovan Čejka v roce 2010 podal 45 telefonických informací zástupcům měst, projekčních kanceláří a laické 
veřejnosti. Vypracoval 4 vyjádření k projektovým dokumentacím, která jsou v plném znění umístěna na adrese 
www.caacz.cz. 

Od počátku své činnosti v Chrudimi zmapoval celkem 231 objektů. Pokračoval v mapování dalších měst okresu 
Chrudim, a to ve Skutči na přelomu roku 2009 – 2010 zmapoval celkem 46 objektů, v Heřmanově Městci 40 
objektů, v Třemošnici 20 objektů a v Ronově nad Doubravou 6 objektů.

Poskytl 21 konzultací projektantům a investorům a zástupcům měst, se kterými úspěšně navázal spolupráci. 
Jednalo se např. o projektanty, projekční a stavební firmy, konkrétně M. Jelínek Chrudim, TERY Art Michal Terezka 
Chrudim, Projektový servis Chrudim spol. s r. o., Wasserbauer Horní Jelení, Šlais Jiří, Jiří Klas – FAKT s.r.o., Josef 
Král – LILA – ateliér s.r.o., Dušan Vršek, Václav Pohorský, Ondřej Pelikán.

V rámci projektu mobility jednal s vedoucí SÚ Zdeňkou Chmelíkovou a p. Jiroutkem (MÚ v Heřmanově Městci),
s p. Medunou (Městský úřad v Třemošnici) a p. Kopřivovou (Městský úřad ve Skutči).

Spolupracoval se stavebními úřady v Chrudimi, Seči, Nasavrkách, Hlinsku, Skutči,Třemošnici, Heřmanově Městci, 
dále s MÚ v Chrudimi, MÚ v Hlinsku, MÚ v Chrasti, MÚ v Skutči, MÚ v Třemošnici, MÚ v Heřmanově Městci. Také 
s Informačním střediskem v Chrudimi, Speciální školou v Chrudimi a Centrem zdravotně postižených Pardubic-
kého kraje.

Vypracoval prezentaci bezbariérové dostupnosti ve městech Skuteč, Heřmanův Městec, Třemošnice a Ronov nad 
Doubravou.

Radovan Čejka ukončil k 31. 12. 2010 zaměstnanecký poměr u CAA.

Zhodnocení
bezbariérovosti 2010

Středisko Chrudim
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ZHODNOCENÍ PROJEKTU EPILEPSIE – 13. KOMNATA
Projekt Epilepsie – 13. komnata byl zahájen dne 2. 2. 2010 a mohou se do něj zapojit lidé s epilepsií, ale také 
jejich blízké osoby. Jeho hlavním cílem je zabránění sociální izolace lidí s epilepsií a realizace vzdělávacích akti-
vit zaměřených na oblast pracovního uplatnění. Jedná se zejména o podporu při hledání a udržení pracovního 
místa. Potřeba realizace projektu vychází z praktických zkušeností s těmito lidmi na území Pardubicka, které 
mají Česká abilympijská asociace, o. s., Ergodiagnostické centrum a protizáchvatová poradna Neurologické kli-
niky nemocnice Pardubice. Na projektu spolupracují mimo jiné MUDr. Vávra a MUDr. Nykodýmová z pardubické 
nemocnice.

Účastníci projektu se naučí lépe komunikovat se zaměstnavatelem, psát životopis, motivační dopis a osvojí si 
další praktické dovednosti potřebné pro získání a udržení zaměstnání. Mezi další klíčové aktivity projektu patří 
možnost absolvovat ergodiagnostické a psychologické vyšetření. Smyslem těchto vyšetření je určení pracovních 
dovedností a stanovení nejvhodnějších typů zaměstnání s ohledem na pracovní rytmus, rozložení pracovní doby 
a druh vykonávané činnosti.

projekt epilepsie – 13. komnata, neboli projekt 13k, je rozdělen do tří etap.

V roce 2010 úspěšně proběhly první a druhá etapa. Dohromady se zatím do projektu zapojilo 30 lidí s epilepsií
a 7 osob blízkých. Účastníci z první etapy absolvovali všechny aktivity projektu a nadále docházejí na individuální 
a skupinové konzultace. Účastníci druhé etapy prošli Odborným motivačním programem, na konci roku 2010 
absolvovali ergodiagnostické vyšetření. Sedm ze všech účastníků projektu již získalo zaměstnání. Všichni ti, kteří 
jsou stále nezaměstnaní, se podílejí na programu Pracovní uplatnění, kde společně se sociální pracovnicí projek-
tu pracují na procesu hledání vhodného zaměstnání. 
 
 jednotlivé aktivity projektu a jejich stručná charakteristika:
Na úvodní schůzce zástupci České abilympijské asociace, o.s. a Ergodiagnostického centra v Pardubicích seznámí 
zájemce o účast v projektu s aktivitami, které jim v rámci tohoto projektu budou nabídnuty. Zodpoví případné 
dotazy zájemců, upřesní obsah jednotlivých aktivit a časový plán jejich realizace. 

 odborné motivační programy (odborný motivační program i., ii.) vedou odborní lektoři Bc. Pavlína 
Potůčková a Tomáš Cipra. Celkový rozsah výuky je padesát hodin. Po ukončení odborného programu získá 
každý účastník Osvědčení o absolvování Odborného motivačního programu v rámci Projektu 13 K. Jednotlivá 
témata by měla dopomoci účastníkům projektu lépe komunikovat a prosadit se, umět se vyrovnat se stre-
sem a řešit konfliktní situace, napsat správně životopis či vyplnit dotazník. Nedílnou součástí výuky je také 
seznámení s právní oblasti, jako je zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a státní sociální podpora. Na závěr 
Odborného motivačního programu si každý účastník vyzkouší prostřednictvím modelových situací pohovor 
a telefonování se zaměstnavatelem.

 Ergodiagnostické a psychodiagnostické vyšetření zabezpečuje MUDr. Vávra z pardubické nemocnice. Jed-
ná se o určení pracovní dovednosti – co kdo je schopen zvládat, jaký je pracovní rytmus, jak dlouho je scho-
pen člověk pracovat apod. Psychodiagnostické vyšetření provede PhDr. Troníčková. Cílem tohoto vyšetření je 
stanovit stávající úroveň psychického stavu. Po vyšetření proběhne individuální pohovor účastníka projektu
s vyšetřujícím lékařem. Lékařské zprávy z vyšetření účastníků zůstávají založeny u lékařů a podléhají lékař-
skému tajemství. Pro účely projektu budou sepsány zkrácené verze závěrečných zpráv z obou vyšetření, které 
neobsahují citlivé lékařské údaje. Tyto zkrácené verze budou založeny v dokumentaci o realizaci projektu.

 Individuální poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké probíhá v průběhu celého programu, kdy-
koli účastník projektu potřebuje. Témata vycházejí od samotných účastníků, co koho zajímá.

Zhodnocení projektu
Epilepsie – 13. komnata

 Program pracovní uplatnění probíhá formou individuálního poradenství. Předpokladem je motivace 
účastníka zapojit se do pracovního procesu. Sociální pracovnice poskytuje podporu při hledání a udržení 
pracovního místa. 

 Skupinové konzultace pro lidi s epilepsií i pro jejich rodinné příslušníky a osoby blízké dávají možnost 
pravidelného setkávání (př. 1x/měsíc). Skupinová setkávání umožňují komunikaci s ostatními ve skupině, 
sdílení informací, názorů, problémů apod. Tyto konzultace probíhají formou debat a besed na různá témata. 

Při realizaci projektu se počítá s tím, že po celou dobu, kdy účastníci budou dojíždět na schůzky, konzultace
a odborná vyšetření, jim bude proti předloženému dokladu (jízdenka) proplácena náhrada cestovních výdajů. 

Po dobu účasti na Odborných motivačních programech je kromě dopravy zajištěno i občerstvení.

 Kontakt:
 Bc. Helena Zemanová, DiS
 tel. 774 554 703, 466 797 088
 e-mail: helena.zemanova@caacz.cz

 Ing. Jiřina Kraifová
 tel. 774 554 701, 466 797 088
 e-mail: jirina.kraifova@caacz.cz

 www.caacz.cz

Zhodnocení projektu
Epilepsie – 13. komnata
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CAA STAVÍ SVOJE NOVÉ SÍDLO – KOSATEC
V areálu bývalých tiskáren ve Sladkovského ulici se v únoru začalo stavět Integrační centrum sociálních aktivit
v Pardubicích, které bude mít název Kosatec. Projekt CAA je součástí Integrovaného plánu rozvoje města a na-
hradí stávající už nevyhovující prostory.

Stavba je financována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, výraznou měrou 
se na něm podílí i Magistrát města Pardubic a státní rozpočet České republiky.

Prostor zde najdou sociální rehabilitace, volnočasové aktivity, osobní asistence, příprava k práci a další aktivi-
ty České abilympijské asociace. Měly by tu však být i chráněné dílny, recepce, tréninková restaurace, kuchyň
a prodejna, kde budou pracovat lidé s postižením, projekt pamatuje i na společenský sál a budou tu i tréninkové 
byty.

Nové zařízení by však nemělo sloužit jen handicapovaným, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. 

S jeho otevřením se počítá v září roku 2011.

 Kontakt:
 Jaromír Krpálek
 tel. 777 005 525, 466 304 366
 e-mail: jaromirk@k2p.cz
 www.caacz.cz

Výroční zpráva
Če s k á  a b i l y m p i j s k á  a s o c i a c e 2 0 1 0

Výroční zpráva
Če s k á  a b i l y m p i j s k á  a s o c i a c e2 0 1 0

CAA staví nové sídlo
– Kosatec

ZHODNOCENÍ OSOBNÍ ASISTENCE 2010
 1. vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku: 
Služba osobní asistence napomáhá kompenzovat sociální handicap lidí se zdravotním postižením podporou
v oblasti poradenství a zprostředkování osobní asistence. Osobní asistent pomáhá člověku při základních život-
ních potřebách a osobní podporou mu umožňuje setrvávat v jeho přirozeném prostředí, zařadit se do širší společ-
nosti a přiblížit se životu ostatních vrstevníků, pomáhá mu při zprostředkování komunikace (posílení schopností 
a dovedností).

V průběhu roku se prohloubila spolupráce s Dětským rehabilitačním centrem Lentilka a pokračovala spolupráce 
se Základní a Praktickou školou Svítání. V polovině roku byla bohužel pozastavena spolupráce s Berenikou ve 
Vysokém Mýtě, jelikož uživatelé přestali využívat našich služeb.

V roce 2010 jsme začali spolupracovat také se vzdělávací organizací Marlin Pardubice. Umožnili jsme účastní-
kům kurzu absolvovat povinnou praxi v naší organizaci s možností pozdějšího zaměstnání námi vytipovaných 
zájemců. Z řad účastníků kurzu se nám podařilo zaměstnat dvě absolventky. Spolupráce také spočívala v hledání 
vhodných seminářů pro osobní asistentky.

 2. zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
V roce 2010 pokračovala výborná spolupráce s Dětským rehabilitačním centrem Lentilka v Pardubicích, kde jsme 
poskytovali služby osobní asistence. Osobní asistentky poskytly služby celkem šesti dětským uživatelům. 

Průběh služby pozitivně ovlivňují i semináře a školení pro sociální pracovníky a osobní asistenty, kterých se pra-
covníci CAA v rámci finančních možností organizace účastní. V roce 2010 proběhlo školení pro osobní asistenty 
s názvem: Úvod do problematiky zvládání obtížných komunikačních situací, kterou pro nás připravila Sociální 
agentura, o.s. Dále jsme pro osobní asistenty připravili dvě interní školicí akce: Individuální plánování a Sociálně 
právní minimum, které prezentovala sociální pracovnice. Úspěchem je navázání spolupráce s psycholožkou, kte-
rá nám zajistila pravidelné supervize pro pracovníky osobní asistence. 

Velkým úspěchem byla aktivní účast na konferenci III. ročník CHRUDIMSKÝCH SESTERSKÝCH DNŮ, koordinátorka 
osobní asistence, uživatel služby a osobní asistentka prezentovali službu osobní asistence.

Podařilo se nám vyhovět třinácti zájemcům o službu osobní asistence a uzavřít s nimi smlouvu o poskytování 
služby (viz. Statistika za rok 2010). 

 3. statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika za rok 2010

 Zájemci o službu Smlouva o poskytování Zájemci o práci Pracovní smlouva
  

osobní asistence osobního asistenta

 14 zájemců 13 uživatelů 23 zájemců 4 osobní asistenti

 nově oslovilo organizaci 14 zájemců o služby osobní asistence

 smlouvu o poskytování osobní asistence nově podepsalo 13 uživatelů, k 31. 12. 2010 bylo v organizaci celkem 
 21 uživatelů

 nově oslovilo organizaci 23 zájemců o práci osobního asistenta

 pracovní smlouvu jsme nově uzavřeli s 3 osobními asistenty a s jedním byla uzavřena DPP, k 31. 12. 2010 bylo
 v organizaci celkem 13 osobních asistentů

Zhodnocení
osobní asistence 2010
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Zhodnocení
osobní asistence 2010

 4. hodnocení spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociálních věcí:
Zástupci organizace se pravidelně účastní komunitního plánování Magistrátu města Pardubic a také se podíleli 
na tvorbě střednědobého plánu Krajského úřadu. Nadále jsou zástupci organizace aktivními členy odborných 
skupin komunitního plánování magistrátu i krajského úřadu. Organizace spolupracuje v rámci sociálních služeb 
i s dalšími neziskovými organizacemi ( Oblastní charita Pardubice, SKP centrum, Centrum pro zdravotně postiže-
né, Svítání, Berenika, Dětské rehabilitační centrum…).

Spolupráce spočívá ve vzájemném předávání kontaktů zájemcům o službu osobní asistenci a zájemcům o práci 
osobního asistenta. Z hlediska Oblastní charity se zároveň jedná o vzájemné propojení služeb osobní asistence
a pečovatelské služby, protože někteří uživatelé využívají současně obě sociální služby. 

Organizace má uzavřenou dohodou o spolupráci s Dětským rehabilitačním centrem Lentilka a Základní a Prak-
tickou školou Svítání. Naše osobní asistentky poskytují služby v těchto organicích, které jim vycházejí vstříc
a vytvořily pro ně výborné zázemí. Spolupráce spočívá ve vzájemné zpětné vazbě na práci osobních asistentek
a situaci uživatelů služby.

 Kontakt:
 Mgr. Lucie Ciprová
 tel: 777 006 575
 e-mail: lucie.ciprova@caacz.cz
 www.caacz.cz

ZHODNOCENÍ PŘÍPRAVY K PRÁCI 2010
V roce 2010 jsme nevykonávali pro Úřad práce Pardubice žádnou pracovní rehabilitaci – přípravu k práci. Přesto 
naši pracovníci, kteří tímto programem prošli a jsou našimi zaměstnanci, i nadále spolupracují s obecními úřady 
na úklidu a údržbě obcí. Jedná se o hrabání, zametání, plení, dále se zabývají 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 a Čeperce.

 Kontakt:
 Aleš Dvořák
 tel. 466 797 083, 774 410 011
 e-mail: ales.dvorak@caacz.cz

Zhodnocení
přípravy k práci 2010

Výroční zpráva
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ZHODNOCENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB 2010
 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 
podstatě člověka patří jeho potřeba sociálního styku, kterou uspokojuje ve smysluplných vztazích s jinými lidmi. 
Vzájemná interakce poskytuje člověku pocity štěstí ve chvílích radosti, útěchu a úlevu při bolesti i podněty pro 
srovnávání vlastních způsobů myšlení, cítění a chování. Eliminaci a předcházení osamělosti a nedostatku sociál-
ních kontaktů a vazeb, včetně potřeby každého člověka začlenit se do nějaké skupiny a získat v ní uznání a potvr-
zení svého lidského významu podporují a napomáhají zajistit sociálně aktivizační služby.

Významná změna v sociálně aktivizačních službách nastala 31. ledna 2010, kdy byla tato služba odregistrována 
a 1. února 2010 ji nahradil nově založený Klub Lvíček.

Schůzky uživatelů probíhaly zpravidla každé úterý od 13 do 16 hodin v prostorách naší organizace. V případě hez-
kého počasí či aktivity, která se konala mimo budovu, se uživatelé služby scházeli na předem domluveném místě.

 2. zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
I v roce 2010 se o náplň a realizaci vlastní činnosti Klubu Lvíček staraly dvě pracovnice.  

Náplň činnosti byla vytvářena za aktivní účasti samotných uživatelů, což považujeme za velký pokrok. Uživatelé 
získali sebedůvěru a přestali být pasivní. Někteří se schází i mimo dobu konání Klubu Lvíček a aktivně tak vy-
užívají svůj volný čas. 

Dalším ročníkem pokračovala kronika z výletů a procházek nazvaná Tuláček. Vycházky a návštěvy různých výstav 
na pardubickém zámku a ve Východočeské galerii byly vždy velmi vítané a uživatelé se jich rádi zúčastňovali. Jak 
z pohledu našich pracovníků, tak z pohledu uživatelů bylo pozitivně hodnoceno předplatné do Východočeského 
divadla a je velký zájem o další představení.

Během pravidelných schůzek přímo v sídle organizace se uskutečnilo velké množství aktivit. Tradičních vánoč-
ních a velikonočních setkání se zúčastnili i zástupci magistrátu města Pardubice, Úřadu práce a Českého rozhlasu 
Pardubice, který vždy z těchto akcí odvysílal zajímavé reportáže. Velice oblíbené se staly návštěvy Pardubického 
zámku, ve kterém jsou pořádány zajímavé výstavy. V tomto roce byl kladen důraz na samostatnost klientů; jako 
příklad můžeme uvést samostatný příchod do divadla, uložení oděvů v šatně.

Pracovnice služby krátkým dotazníkem oslovily uživatele. Dotazník jim pomohl při zjišťování spokojenosti s po-
skytovanou službou, dal i náměty, jakou činnost by uživatelé uvítali v příštím roce.

 3. statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika za rok 2010

 Zájemci o službu Smlouva o poskytování  
  

osobní asistence 

 14 zájemců 13 uživatelů  

 Nově oslovilo organizaci 10 zájemců o Klub Lvíček 

 Dohodu o začlenění do Klubu Lvíček podepsalo 5 klientů

 Průměrně se Klubu Lvíček účastnilo 9 klientů

 Kontakt:
 Andrea Dolečková    Václava Hrubešová
 tel. 774 554 724    tel. 774 554 724
 e-mail: andrea.doleckova@caacz.cz  e-mail: vaclava.hrubesova@caacz.cz
 web: www.caacz.cz

Zhodnocení sociálně
aktivizačních služeb 2010
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Zhodnocení
sociální rehabilitace 2010

ZHODNOCENÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2010
 1. vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku: 
Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání je nadále poskytována lidem se zdravotním po-
stižením a sociálním znevýhodněním, kteří chtějí zintenzivnit sociální kontakty, chtějí pracovat a kterým se 
dlouhodobě nedaří najít si práci. Služba je zpočátku zaměřena na mapování aktuálních potřeb uživatele, jeho 
schopností, dovedností, zjišťování sociální situace, využívání dostupných sociálních dávek a příspěvků, zmapo-
vání případné spolupráce s psychology, psychiatry, jinými odbornými lékaři, úřady práce a jinými organizace-
mi, v další fázi pak na pomoc při fungování v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání, v kulturním
i společenském životě.

 2. zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
Od 1. 1. 2010 je služba financována z Evropských sociálních fondů (ESF) v rámci Individuálního projektu Pardu-
bického kraje na sociální služby. Kvalita služby je nadále zajišťována v souladu se standardy kvality sociálních 
služeb, zákonem o sociálních službách č. 108/2006, vnitřními pravidly a metodickými postupy. V únoru 2010 
prošla služba sociální rehabilitace úspěšně inspekcí kvality sociálních služeb.

 3. statistika projektu a interpretace statistických údajů:
V roce 2010 pracovala sociální pracovnice v rámci služby sociální rehabilitace metodou PZ nebo v rámci sociál-
ního poradenství se 65 klienty. Ve spolupráci z roku 2009 pokračovalo 10 uživatelů, sociální pracovnice uzavřela
v roce 2010 dalších 11 nových smluv o poskytování sociální rehabilitace. V roce 2010 proběhlo během poskyto-
vání sociální rehabilitace nebo sociálního poradenství celkem 479 intervencí (osobních schůzek nad 30 minut)
a 340 kontaktů (telefonické či mailové kontakty).

 4. hodnocení spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociálních věcí:
V roce 2010 pokračovala výborná spolupráce s oddělením poradenství na Úřadu práce (ÚP) i s dalšími organiza-
cemi v Pardubicích, jejichž cílovou skupinou jsou rovněž lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodně-
ním (CEDR, o. p. s., Výměník SOJ, Péče o duševní zdraví, o. s., Chráněná dílna TEREZA, K2P, s.r.o. a další). Ředitelka 
organizace spolu se sociální pracovnicí se nadále aktivně účastnily komunitního plánování Magistrátu města 
Pardubic.

 Kontakt:
 Bc. Pavlína Potůčková  
 tel. 777 006 525, 466 787 084
 e-mail: pavlina.potuckova@caacz.cz
 www.caacz.cz 
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ZHODNOCENÍ ZÁŽITKOVÉHO SEMINÁŘE 2010
 1. vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku: 
Zážitkový seminář jsme pořádali převážně pro Univerzitu Pardubice. V rámci dne otevřených dveří univerzity 
„Zažij si na vlastní kůži aneb jak se žije na univerzitním kampusu osobám s postižením“ měli studenti vysokých 
škol a žáci středních a základních škol možnost projet si univerzitu na vozíku. Navíc si pracovníci univerzity na 
vlastní kůži vyzkoušeli pohyb osob se zdravotním postižením po univerzitním kampusu a prostor byl také věno-
ván otázkám týkajících se zdravotního postižení. 

Zážitkový seminář se konal i v Chrudimi. Jednalo se o „Běh naděje“, což byla překážková dráha, která se zdolávala 
pomocí vozíků, byly na ni i ukázka správného poskytnutí pomoci, psaní a sebeobsluha jednou rukou a osvěta for-
mou diskuse. Seminář jsme pořádali i pro Městský úřad Chrudim a Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim.

Se zážitkovým seminářem jsme se také zúčastnili „Servisního dne“ v Holicích, který pořádala zdejší Střední ško-
la automobilní. Jednalo se o dopravní akci zaměřenou na prevenci – opět byla připravena překážková dráha
a zájemci měli možnost vyzkoušet si jízdu na vozíku ve venkovním prostředí.

Obsah semináře:
 Zprostředkovat cílové skupině přímé setkání s osobami se zdravotním postižením a seznámit ji s problema-
 tikou zdravotního postižení, včetně bariér všeho druhu (sociálně psychologických, architektonických, hmot-
 ných a informačních), které lidé se zdravotním postižením musejí překonávat v běžném životě.

 Zajistit, aby cílová skupina absolventů semináře uměla využívat získané poznatky v běžném i profesionálním
 životě a postupně si uvědomovala a získala motivaci na odstraňování bariér všech druhů, které stojí mezi 
 lidmi se zdravotním postižením a většinovou intaktní populací.

 Postupně se podílet na zlepšování životních podmínek a kvalitě života lidí se zdravotním postižením, a tak
 podporovat jejich sociální začlenění do běžného života společnosti.

 Působit proti sociálnímu vyloučení a zmírnit následky znevýhodnění, vzniklého kvůli ztrátě schopností, z dů-
 vodu zdravotního postižení.  

 Preventivně působit proti poškození zdraví a případnému následnému vzniku zdravotního postižení u vlastní 
 osoby i ostatních.

Zážitkový seminář je podle zájmu a dohody poskytován celoročně bez časového omezení. 
Podle zájmu a dohody se zájemcem pro:

 děti a mládež ve školách: základní verze semináře činí 90 minut, zkrácená verze 45 minut 

 odbornou a laickou veřejnost (dospělí): 180 minut.

Časovou dotaci lze dle potřeb a zájmu upravit dohodou dle potřeby.

Oproti předpokladu bylo seminářů méně, než se plánovalo. Důvodem bylo zkrácení příspěvku. Zájem ze strany 
škol však byl značný, museli jsme z personálních důvodů tyto semináře odmítat. O dobrých výsledcích svědčí 
skutečnost, že i v roce 2010 nás oslovovaly organizace, které zážitkový seminář absolvovaly již v minulých letech.

 2. zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
Projektem směřujeme k osvětě veřejnosti, ke zlepšování informovanosti lidí o problematice zdravotního postižení 
a prevenci zdravotního postižení. Během absolvování našeho zážitkového semináře měli možnost zdraví účast-
níci 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, po-
hybová zkušenost tělesného postižení dolních končetin a poúrazového stavu páteře s využitím kompenzačních 
pomůcek – berle, vozík apod.) je předpokladem k tomu, že se absolventi semináře nebudou podílet na vzniku 
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dalších potenciálních bariér v budoucnosti. To je jedním z předpokladů vzájemného soužití odlišných společen-
ských skupin v jedné společnosti a zároveň je obecnou výchovou k toleranci a respektu v mezilidských vztazích. 
Tímto projekt výrazně podporuje proces sociálního začlenění. Je významný nejen zainteresováním širokých cí-
lových 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 významným podílem přispěl k osvětě 
obyvatel a následně ke zlepšení životních podmínek lidí se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.   

Cílů tohoto projektu dosaženo nebylo, v důsledku snížení požadované částky došlo k personálnímu omezení, tím 
i ke snížení počtu proškolených účastníků.

 3. statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika osvěty 2010

 Datum Druh semináře Počet Poznámka
   

účastníků

 15. 4. 2010 Univerzita Pardubice – Fakulta
 15.30 – 17.30 filozofická – katedra sociálních věd 

16

      V rámci dne otevřených dveří univerzity 
      „Zažij si na vlastní kůži aneb jak se žije na
 

6. 5. 2010
 Univerzita Pardubice 180 univerzitním kampusu osobám s postižením“10.00 – 14.00

   byla možnost pro studenty vysokých škol
    a žáky sš a zž si projet univerzitu na vozíku

    Pracovníci studijního oddělení a další
 

6. 5. 2010
 Univerzita Pardubice – studijní  si na vlastní kůži vyzkoušeli pohyb osob

 
14.00 – 16.00

 oddělení fakult 32 se zdravotním postižením po univerzitním
  a ostatní zaměstnanci  kampusu + odpovědi na otázky týkající se 
    zdravotního postižení

 
17. 6. 2010

 Městský úřad Chrudim
 
9.00 – 11.30

 a Centrum sociálních služeb 17
  a pomoci Chrudim

 
17. 6. 2010

 Městský úřad Chrudim
 
12.30 – 15.00

 a Centrum sociálních služeb 18
  a pomoci Chrudim

      Překážková dráha, která se zdolávala
 6. 10. 2010 

Běh naděje – Chrudim
 

400
 pomocí vozíků, ukázka správně poskytnuté

 10.00 – 16.00    pomoci, psaní a sebeobsluha jednou rukou,
    dále probíhala osvěta formou diskuse

 
6. 10. 2010

 Servisní den – Holice náměstí   Dopravní akce zaměřená na prevenci –
 
9.00 – 16.00

 – Střední škola automobilní 450 překážková dráha a možnost vyzkoušet si
   Holice  jízdu na vozíku ve venkovním prostředí

 
22. 10. 2010

 Univerzita Pardubice,    
 
9.00 – 11.30

 Dopravní fakulta 21  
   Jana Pernera 
  celkem 1134  
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 4. hodnocení spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociálních věcí: 
Z reakcí účastníků na seminář vybíráme následující hodnocení, která hovoří za vše (viz kopie zpětných dotazníků):

Dotazníky zpětné vazby:

„Určitě je problematika zdravotního postižení natolik rozsáhlá, že za dvě hodiny se nedají dostatečně projít veš-
kerá možná postižení.“

„Více informací o tom, jak pomoci handicapovanému, určitě se to každému hodí. Seminář se mi líbil, připomínky 
nejsou.“

„Vyzkoušet si některé pomůcky v MHD nebo ve veřejné dopravě.“

„Myslím, že seminář je velmi dobře provedený.“

„Je dobré prožít to, co zdravý člověk nepochopí u nemocného, více seminářů, více spolupráce s takovými lidmi.“

„Děkuji, bylo to velmi příjemné dopoledne.“

„Mně osobně nevyhovuje představování na začátku semináře, jinak to bylo velice zajímavé a praktické, což je 
pro nás přínosem.“

„Seminář by měl být delší, aby se ‚stihlo’ více typů postižení.“

 Kontakt:
 Aleš Dvořák
 tel: 774 410 011, 466 797 083
 e-mail: ales.dvorak@caacz.cz
 www.caacz.cz

Zhodnocení 
zážitkového semináře 2010
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ROZVAHA (v tisících Kč)

   Aktiva r. 2008 r. 2009 r. 2010
 A.  Dlouhodobý majetek celkem 5028 10966 44934
 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 55 0 0
  z toho Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 55 0 0
 II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 5389 11121 45089
  z toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek 206  0 0
 III.  Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0
 IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 416 155 -155
  z toho Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 55 0 0
  z toho Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 206 0 0
 B.  Krátkodobý majetek celkem 2638 1597 16083
 I.   Zásoby celkem 0 0 0
 II.  Pohledávky celkem 396 534 5457
  z toho Odběratelé 45 143 420
  z toho Daň z příjmů 0 0 0
  z toho Daň z přidané hodnoty 0 0 1409
  z toho Jiné pohledávky 0 0 3588
 III.  Krátkodobý finanční majetek celkem 2233 1061 10623
  z toho Pokladna 14 8 58
  z toho Účty v bankách 2219 1072 10565
  z toho Peníze na cestě 0 -19 0
 IV.  Jiná aktiva celkem 7 2 3
  z toho Náklady příštích období 2 2 3
  z toho Příjmy příštích období 5 0 0
   Aktiva celkem 7666 12563 61017

   Pasiva r. 2008 r. 2009 r. 2010
 A.  Vlastní zdroje celkem 2514 2140 32197
 I.  Jmění celkem 0 0 30396
 II.  Výsledek hospodaření celkem 2514  2140 1801
   Účet výsledku hospodaření 0 0 -545
  z toho Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 2514 2140 2346
 B.  Cizí zdroje celkem 5526 10218 28820
 I.  Rezervy celkem 0 0 0
 II.  Dlouhodobé závazky celkem 5000 10000 10000
 III.  Krátkodobé závazky celkem 526 218 18820
  z toho Dodavatelé 65 191 11013
  z toho Přijaté zálohy 0 2 26
  z toho Ostatní závazky 0 0 0
  z toho Zaměstnanci 278 0 0
  z toho Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojištění 106 0 0
  z toho Daň z příjmů 0 0 0
  z toho Ostatní přímé daně -48 -21 0
  z toho Daň z přidané hodnoty 49 8 0
  z toho Jiné závazky 3 1 0
  z toho Dohadné účty pasivní 71 37 0
 IV.  Jiná pasiva celkem 0 0 0
  z toho Výdaje příštích období 0 0 0
  z toho Výnosy příštích období 0 0 0
   pasiva celkem 8041 12358 61017
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ZDROJE fINANCOVÁNÍ (v tisících Kč)

    Kč %
 MPSV  900 9,86
 MMR  484 5,30
 Pardubický kraj 2585 28,33
 Obce  155 1,70
 Statutární město Pardubice 299 3,28
 Peněžní dary 102 1,12
 Poplatky na abilympiádu 57 0,63
 Sbírka složenky 22 0,24
 ÚP Pardubice 1691 18,54
 Členské příspěvky 2 0,02
 Osobní asistence 800 8,76
 Ostatní a reklama 2028 22,23
 celkem  7257 100,00

2 0 1 0

Zdroje financování VýKAZ ZISKů A ZTRÁT (v tisících Kč)

     r. 2008 r. 2009 r. 2010
 I.  Spotřebované nákupy celkem 321 221 466
  z toho spotřeba materiálu 244 165 364
   spotřeba energie 77 56 102
 II.  Služby celkem 2093 2162 2886
 III.  Osobní náklady celkem 5064 4486 6271
  z toho mzdové náklady 3844 3585 4772
   zákonné sociální pojištění 1220 901 1499
 IV.  Daně a poplatky celkem 3 9 5
 V.  Ostatní náklady celkem 77 173 42
 VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0 0 0
 VII.  Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0
 VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 0
 I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1823 2372 2714
 II.  Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0
 III.  Aktivace celkem 0 0 0
 IV.  Ostatní výnosy celkem 92 105 125
  z toho úroky 11 38 68
   jiné ostatní výnosy 81 67 57
 V.  Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek 0 0 0
 VI.  Přijaté příspěvky celkem 205 221 262
  z toho přijaté příspěvky (dary) 203 219 260
   přijaté členské příspěvky 2 2 2
 VII.  Provozní dotace celkem 5064 4559 6024
   Náklady celkem 7560 7051 9670
   Výnosy celkem 7185 7257 9125
   Výsledek hospodaření -375 206 -545

Ostatní a reklama;
22,23 %

Osobní asistence;
8,76 %

Členské příspěvky;
0,02 %

ÚP Pardubice;
18,54 %

Sbírka složenky;
0,24 %

Poplatky
abilympiáda;

0,63 %
Peněžní dary;

1,12 %

Statutární město
Pardubice; 3,28 %

Obce; 1,70 %

Pardubický kraj;
28,33 %

MMR; 5,30 %

MPSV; 8,86 %
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 VýDAJE PODLE OBLASTÍ ČINNOSTI (v tisících Kč)

    Kč %
 Abilympiáda 661 6,81
 Abilympijský zpravodaj 284 2,93
 Sociální rehabilitace 529 5,45
 Bezbariérovost 1334 13,74
 Zážitkový seminář 311 3,21
 EPI – 13. komnata 1290 13,29
 Příprava k práci 257 3,64
 Chráněná dílna 515 5,30
 Osobní asistence 2494 25,69
 ICSAP – mimo dotaci 824 8,49
 Ostatní náklady 1464 15,09
 Celkem  7051 100

Ostatní náklady;
15,09; 15%

ICSAP – mimo
dotaci; 8,49; 8%

Osobní asistence;
25,69; 25%

Chráněná dílna;
5,30; 5%

Příprava k práci;
3,64; 3%

EPI – 13. komnata;
13,29; 13%

Zážitkový seminář;
3,21; 3%

Sociální rehabilitace; 
5,45; 5 %

Abilympiáda;
6,81; 7%

Bezbariérovost;
13,74; 13%

Abilympijský
zpravodaj; 2,93; 3 %
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