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Stručně o našich hlavních aktivitách
Občanské sdružení Česká abilympijská asociace vzniklo v roce 1997. Zaměřuje 

se na podporu lidí z cílové skupiny v překonávání sociální izolace, v setrvávání  
v přirozeném prostředí a v zachováváni vlastního životního stylu. Součástí činnos- 
ti občanského sdružení je i snaha o zvyšování úrovně informovanosti a profesní- 
ho rozvoje uživatelů nabízených služeb. Pod vedením ředitelky Ivany Dolečkové  
v CAA působilo v roce 2009 celkem 39 zaměstnanců. 

osobní asistence
Služba i v roce 2009 pomáhala kompenzovat sociální a zdravotní handicap lidí 

s postižením podporou v oblasti poradenství a zprostředkování osobní asistence. 
Osobní asistent pomáhá člověku při základních životních potřebách a osobní pod- 
porou mu umožňuje setrvávat v jeho přirozeném prostředí. Umožňuje mu tak za-
řadit se do širší společnosti a přiblížit se životu ostatních vrstevníků, pomáhá mu 
při zprostředkování komunikace (posílení schopností a dovedností). V roce 2009 
se rozběhla spolupráce s Dětským rehabilitačním centrem a Základní a Praktickou 
školou Svítání. 

sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání
V roce 2009 dále pokračovala spolupráce s oddělením poradenství na Úřadu 

práce (ÚP) Pardubice, kdy pracovnice ÚP i CAA pomáhaly najít cestu pro lidi se 
zdravotním postižením, kteří se ocitli v situaci bez práce, peněz a často i rodiny 
a přátel. Rovněž pokračovala spolupráce s ostatními organizacemi pro zdravotně 
postižené občany v rámci komunitního plánování ve městě i kraji. Pravidelná set- 
kání nám umožnila předávání zkušeností a rad ze sociální sféry, zaměstnanosti, 
bydlení, volného času. Sociální pracovnice se účastnila seminářů, které se týkaly 
legislativy a sociální problematiky, ale i individuální práce s lidmi se specifickými 
potřebami (case management).

sociálně aktivizační služby
I v roce 2009 zajišťovaly sociálně aktivizační služby dvě pracovnice v sociálních 

službách a jedna sociální pracovnice. Náplň činnosti byla vytvářena za aktivní účas- 
ti samotných uživatelů, což považujeme za velký pokrok. Uživatelé získali sebedůvě-
ru a přestali být pasivní. Někteří se schází i mimo dobu konání sociálně aktivizač- 
ních služeb a aktivně tak využívají svůj volný čas. Dalším ročníkem pokračovala 
kronika z výletů a procházek nazvaná Tuláček, pozitivně bylo hodnoceno předplatné 
do Východočeského divadla Pardubice. Oblíbená jsou vánoční a velikonoční set-
kání.

abilympiáda
17. národní abilympiáda se uskutečnila v termínu 22.–23. května v prostorách 

pardubické hokejové ČEZ arény. Generálním partnerem byla Skupina ČEZ, hlav- 
ním partnerem pak Hospodářská komora České republiky. Pomoc a podporu abi-
lympiádě poskytly Krajský úřad Pardubického kraje a Magistrát města Pardubice – 
hejtman Radko Martínek a primátor Jaroslav Deml převzali osobní záštity. Pomoc-
nou 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 se jich nakonec uskutečnilo dvaadvacet – zapojilo 
se do nich 126 soutěžících. Nad regulérností disciplín bdělo 50 rozhodčích, přijelo  
i 50 členů doprovodu. 
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 abilympijský zpravodaj
Abilympijský zpravodaj začal vycházet v roce 2000. Jeho desátý ročník v roce 

2009 měl dvouměsíční periodicitu. Jedná se o celostátní plnobarevné periodi- 
kum, které je zájemcům zasíláno zdarma, jeho náklad dosahuje průměrné výše  
3500 výtisků. V roce 2009 vyšlo šest řádných a jedno mimořádné (speciál věnovaný 
17. abilympiádě v Pardubicích). Vždy se jednalo o osmistránkovou produkci s vý-
jimkou čtyřstránkového speciálu, celkem tedy naši čtenáři měli v roce 2009 k dispozi-
ci 52 stran. 

 bezbariérovost
V průběhu roku 2009 fungovala střediska v Pardubicích, Vysokém Mýtě a Chrudi-

mi. 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 
Zážitkový seminář jsme pořádali většinou pro základní, střední a vysoké školy  

na území Pardubického kraje. Zážitkový seminář byl součástí otevřených dveří Uni-
verzity Pardubice „Zažij si na vlastní kůži aneb Jak se žije na univerzitním kampu- 
su osobám s postižením“ a dopravní akce „Připoutejte se, prosím“ kde byla pro 
studenty vysokých škol a žáky středních a základních škol možnost projet si univer- 
zitu i její okolí na vozíku. 

Projektem směřujeme k osvětě veřejnosti, ke zlepšování informovanosti lidí o pro-
blematice zdravotního postižení a prevenci zdravotního postižení. Během absolvo-
vání našeho zážitkového semináře měli možnost zdraví účastníci rozpoznat různé 
druhy bariér a pocity lidí se zdravotním postižením, které zdolávání těchto bariér 
provází.

příprava k práci 
V roce 2009 jsme nevykonávali pro Úřad práce Pardubice žádnou pracovní reha-

bilitaci – přípravu k práci. Přesto naši pracovníci, kteří  tímto programem prošli a jsou 
našimi zaměstnanci, i nadále spolupracují s obecními úřady na úklidu a údržbě ob- 
cí. Jedná se o Opatovice nad Labem a Čeperku. 

                            iVaNa DoleČkoVá, ředitelka České abilympijské asociace

Výdaje podle oblastí  činnosti  (v t is ících Kč)

 Kč %

Abilympiáda 2009 762 10,80

Abilympijský zpravodaj 295 4,18

Sociální rehabilitace 343 4,87

Bezbarierovost 1311 18,60

Zážitkový seminář 276 3,92

Příprava k práci 257 3,64

Chráněná dílna 474 6,73

Osobní asistence 2071 29,37

Ostatní náklady 1263 17,90

Celkem 7051 100

Ostatní náklady
17,90 %

Příprava k práci
3,64 %

Chráněná dílna
6,73 %

Osobní asistence
29,37 %

Zážitkový seminář
3,92 %

Bezbariérovost
18,60 %

Sociální rehabilitace
4,87 %

Abilympijský zpravodaj
4,18 %

Abilympiáda 
10,80 %



Struktura našeho 
občanSkého SdruŽení

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 Potůčko- 
vá a Aleš Dvořák.

Ředitel a jednatel
jsou voleni správní radou. Jednatel zastupuje ředitele; oba mají stejná práva a po-

vinnosti. 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 pracu- 
je od 27. 3. 2009 ve složení Alena Krpálková, Jaroslav Hladík a Jaroslava Minaří-
ková.

Zdroje f inancování (v t is ících Kč)

 Kč %

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1319 18,17

Ministerstvo pro místní rozvoj 250 3,44

Pardubický kraj 1065 14,67

Obce 128 1,76

Statutární město Pardubice 392 5,39

Peněžní dary 75 1,03

Poplatky na abilympiádu 67 0,92

Sbírka složenky 17 0,23

Úřad práce Pardubice 1534 21,14

Členské příspěvky  2 0,03

Osobní asistence 718 9,89

Ostatní a reklama 1693 23,32

Celkem 7257 100

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

18,17 %Ostatní a reklama
23,32 %

Peněžní dary
1,03 %

Osobní asistence
9,89 % Statutární město 

Pardubice
5,39 %

Obce
1,76 %

Úřad práce 
Pardubice
21,14 %

Pardubický kraj
14,67 %

Sbírka složenky
0,23 %

Poplatky 
na abilympiádu

0,92 %
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důleŽité mezníky
v činnoSti aSociace

rok 1997
Založena Česká abilympijská asociace a zahájeno členství v Mezinárodní abilympij-
ské 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 po-
řádání 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.

Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč)

 2007 2008 2009
I. Spotřebované nákupy celkem 1211 321 221

z toho: - spotřeba materiálu 1175 244 165

 - spotřeba energie 36 77 56

II. Služby celkem 3917 2093 2162

III. Osobní náklady celkem 4882 5064 4486

z toho:     - mzdové náklady 3860 3844 3585

     - zákonné sociální pojištění 1022 1220 901

IV. Daně a poplatky celkem 2 3 9

V. Ostatní náklady celkem 63 77 173

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek 19 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 1803 1823 2372

II. Změny stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem 0 0 0

III. Aktivace celkem 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 135 92 105

z toho: - úroky 14 11 38

     - jiné ostatní výnosy 121 81 67

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování
rezerv a oprav. položek 1 0 0

VI.      Přijaté příspěvky celkem 1591 205 221

z toho:      - přijaté příspěvky (dary) 1589 203 219

      - přijaté členské příspěvky 2 2 2

VII.      Provozní dotace celkem 7369 5064 4559

    

 
 

Náklady celkem 10094 7560 7051

Výnosy celkem 10899 7185 7257

Výsledek hospodaření 805 -375 206
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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 plá- 
nu rozvoje města.
květen
Ukončení projektu „Bezbariérový kraj“.
Pořádatelství 16. abilympiády.
červen
Ukončení projektu „Lepší šance na trhu práce“.

rok 2009
leden
Podepsání kupní smlouvy na objekt ve Sladkovského ulici.
květen
Pořádatelství 17. abilympiády.
říjen
Schválení dotace z ESF, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
projekt „Epilepsie – 13. komnata“. 

Rozvaha (v tisících Kč)

 aktiva 2007 2008 2009
A. Dlouhodobý majetek celkem 0 5028 10966
 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 55 55 0

z toho Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 55 55 0
 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 362 5389 11121

z toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek 207 206 0
 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0
 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 417 416 155

z toho Oprávky k drobnému dlouhod. nehm. majetku 55 55 0
z toho Oprávky k drobnému dlouhod. hmot. majetku 207 206 0

B. Krátkodobý majetek celkem 4695 2638 1597
 I. Zásoby celkem 0 0 0
 II. Pohledávky celkem 3478 396 534

z toho Odběratelé 75 45 143
z toho Daň z příjmů 0 0 0
z toho Ostatní přímé daně 0 0 0
z toho Jiné pohledávky 0 0 0

 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1032 2233 1061
z toho Pokladna 60 14 8
z toho Účty v bankách 972 2219 1072
z toho Peníze na cestě 0 0 -19

 IV. Jiná aktiva celkem 185 7 2
z toho Náklady příštích období 52 2 2
z toho Příjmy příštích období 133 5 0

 Aktiva celkem 4695 7666 12563

pasiva  
A. Vlastní zdroje celkem 2515 2514 2140
 I. Jmění celkem 0 0 0
 II. Výsledek hospodaření celkem 2515 2514 2140

 Účet výsledku hospodaření 805 0 0
z toho Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 1710 2514 2140

B. Cizí zdroje celkem 2181 5526 10218
 I. Rezervy celkem 0 0 0
 II. Dlouhodobé závazky celkem 0 5000 10000
 III. Krátkodobé závazky celkem 2099 526 218

z toho Dodavatelé 149 65 191
z toho Přijaté zálohy 0 0 2
z toho Ostatní závazky 0 0 0
z toho Zaměstnanci 301 278 0
z toho Závazky k institucím sociálního zabezp.

a veřejného zdr. pojištění 162 106 0
z toho Daň z příjmů 0 0 0
z toho Ostatní přímé daně 110 -48 -21
z toho Daň z přidané hodnoty 54 49 8
z toho Jiné závazky 4 3 1
z toho Dohadné účty pasivní 87 71 37

 IV. Jiná pasiva celkem 81 0 0
z toho Výdaje příštích období 81 0 0
z toho Výnosy příštích období 0 0 0

 Pasiva celkem 4695 8041 12358
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zhodnocení oSobní aSiStence 2009
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 životních 
potřebách a osobní podporou mu umožňuje setrvávat v jeho přirozeném 
prostředí, zařadit se do širší společnosti a přiblížit se životu ostatních vrs-
tevníků, pomáhá mu při zprostředkování komunikace (posílení schopností  
a dovedností).

V roce 2009 se rozběhla spolupráce s Dětským rehabilitačním centrem  
a Základní a Praktickou školou Svítání. I nadále trvá spolupráce s občan-
ským sdružením Berenika.

Na základě jednání s Krajským úřadem v Pardubicích a z podnětu organi-
zací účastnících se komunitního plánování v Pardubicích jsme jednali  
s vedoucí odboru sociálních služeb Ústí nad Orlicí o možnosti poskyto- 
vání služby osobní asistence v jejich regionu. Současně jsme jednali  
i s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí o vhodných kandidátech na pozici osobní-
ho asistenta. Spolupráce je zde předmětem dalších jednání. 

2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
Poskytování služby osobní asistence jsme nabídli dalšímu městu Pardu- 

bického kraje – Ústí nad Orlicí, k navázání spolupráce však zatím nedo-
šlo. Úspěchem je zaměstnání dvou osobních asistentek, které poskytují 
osobní asistenci uživatelům Dětského rehabilitačního centra v Pardubicích. 
Bezpochyby velkým úspěchem je zaměstnání muže na pozici osobního 
asistenta. Podařilo se nám také uzavřít smlouvu o spolupráci se Základní  
a Praktickou školou Svítání.

Průběh služby pozitivně ovlivňují i semináře a školení pro sociální pracov- 
níky a osobní asistenty, kterých se pracovníci CAA v rámci finančních mož-
ností organizace účastní. V roce 2009 proběhlo školení pro osobní asisten-
ty s názvem „Psychická kondice a zvládání stresu“, pořádané společností 
Claritas. Sociální pracovnice se potom účastnila dvou seminářů – „Case ma-
nagement“ a „Jednání a komunikace s problémovými osobami“.

Podařilo se nám vyhovět jedenácti zájemcům o službu osobní asisten- 
ce a uzavřít s nimi smlouvu o poskytování služby (viz Statistika za rok 
2009). 

3. statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika za rok 2009

Zájemci  
o službu

smlouva o poskytování 
osobní asistence

Zájemci o práci 
osobního asistenta

pracovní 
smlouva

21 zájemců 11 uživatelů 20 zájemců 9 osobních 
asistentů

l	 nově oslovilo organizaci 21 zájemců o služby osobní asistence,
l	 smlouvu o poskytování osobní asistence nově podepsalo 11 uživatelů, k 31.12. 2009 
 bylo v organizaci celkem 25 uživatelů,

6

Účetní čáSt
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n	 MONTIFER Přelouč n	 MONTPLAST Veselí n	 MTS GROUP Pardubice n	
NAPA TRUCKS Pardubice n	 NEOLAND Pardubice n NESSY Hradec Králové  
n	 NEŠETŘIL A SYN, STAVEBNÍ A POTRUBÁŘSKÁ FIRMA Pardubice n	 NOPEK 
Vysoké Mýto n	 NOPO Slatiňany n	 PARDUBICKÝ KRAJ n	 PAREXPO Pardubice  
n	PAVEL ZDENĚK Pardubice n	PENTA-SERVIS Holice n	PIVOVAR Hlinsko v Če-
chách n PIVOVAR Pardubice n	 PLASTMONT Pardubice n	 PRAVÉ HOŘICKÉ 
TRUBIČKY Miletín n	 PROFI KOMPRESORY Pardubice n	 PROMAN Chrudim 
n	 RCD RADIOKOMUNIKACE Staré Hradiště n	 ROMAN NIMMERTONDL Pardu-
bice n	 RWE TRANSGAS Praha n SANIT STUDIO Hradec Králové n	 SATEC  
Chrudim n	 SDA Pardubice n	 SEED SERVICE Vysoké Mýto  n	 SILAK Chrudim  
n	 SIVAK Hradec Králové n	 SKUPINA ČEZ n SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC n 
SOSTAF Heřmanův Městec n	 SPEKTRUM Skuteč n	 STAVEBNÍ PODNIK 
Přelouč n	STAVONA Pardubice n	STENO CZ Mikulovice n	STEP STYLE Hradec 
Králové n STUDIO PRESS Čáslav n SUMO Srch n SYNPO Pardubice n	 TAU- 
RUS Chrudim n TECHNIHOR Pardubice n	 TEPOSTOP Přelouč n	 TIBOR 
HORŇÁK – ANALYTICKÉ VÁHY Pardubice n	 TOP CENTRUM Rohovládova Bělá  
n	 TRANSFORM Lázně Bohdaneč n TVAR Pardubice n TVARPAL Hradec Králo- 
vé n UNIKO Hradec Králové n VESNA Čeperka n	 VODOVODY A KANALIZACE 
Pardubice n VST ENGINEERING Pardubice n VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE 
OLGY HAVLOVÉ Praha n VÝCHODOČESKÉ DIVADLO Pardubice n VÝCHO-
DOČESKÉ MUZEUM Pardubice n	 VÝTAHY Pardubice n	 ZAHRADNÍ CENTRUM 
Dubany n	 ZASILATELSTVÍ ŽELEZNÍK Pardubice n	 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 
Libčany n
MĚSTA A OBCE:
Bítovany, Bolehošť, Bylany, Černá u Bohdanče, Černilov, Černožice, Dašice, 
Dobruška, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Dříteč, Horní Jelení, Hrochův Týnec, Chrudim, 
Chvojenec, Jankovice, Kočí, Kostěnice, Lično, Mikulovice, Moravany, Náchod – 
Kulturní a sportovní nadace, Nasavrky, Němčice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, 
Pardubice, Poděbrady, Přelouč, Rabštejnská Lhota, Ráby, Rozhovice, Rybitví, 
Řečany nad Labem, Sezemice, Slatiňany, Slepotice, Smiřice, Srch, Srnojedy, Staré 
Hradiště, Staré Ždánice, Třemošnice, Valy, Veselí, Vysoké Mýto
OSTATNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE:
- CEDR Pardubice (www.cedros.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)
- Mezinárodní abilympijská federace (IAF) (www.jeed.or.jp)
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz) 
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz)
- Péče o duševní zdraví – region Pardubice (www.pdz.cz)  
- Pražská organizace vozíčkářů (www.pov.cz)
- Rehababilitační centrum Pardubické krajské nemocnice 
  (www.nemocnice-pardubice.cz)
- TyfloCentrum Pardubice (www.tyflocentrum.cz/pardubice)
- Úřad práce Pardubice (http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info)
- Základní škola, nábřeží Závodu míru, Pardubice (www.zszavodumiru.cz)

l	 nově oslovilo organizaci 20 zájemců o práci osobního asistenta,
l	 pracovní smlouvu jsme nově uzavřeli s 9 osobními asistenty, k 31.12. 2009 bylo 
 v organizaci celkem 14 osobních asistentů.

4. Hodnocení spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociálních věcí:
Zástupci organizace se pravidelně účastní komunitního plánování Magistrátu města 

Pardubic, podíleli se na tvorbě střednědobého plánu Krajského úřadu Pardubice. 
Nadále jsou zástupci organizace aktivními členy odborných skupin komunitního 
plánování Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubice. Organizace 
spolupracuje v rámci sociálních služeb i s dalšími neziskovými organizacemi (Ob-
lastní charita Pardubice, SKP Centrum, Centrum pro zdravotně postižené, 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 zá-
roveň jedná o vzájemné propojení služeb osobní asistence a pečovatelské služby, 
protože někteří uživatelé využívají současně obě sociální služby. 

kontakt:
Bc. Lucie Lédlová
telefon: 777 006 575
e-mail: osobni.asistence@abilympics.cz

zhodnocení Sociální rehabilitace 2009
(metodou podporovaného zaměstnávání)

1. Vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku: 
Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání je zaměřena na po- 

silu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat  
běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti  
zaměstnání a v návaznosti i ve všech dalších oblastech kulturního a společen- 
ského života. Z finančních důvodů je služba stále poskytována jedním sociálním 
pracovníkem, který má omezenou kapacitu individuálních konzultací a intervencí.

2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
V roce 2009 dále pokračovala spolupráce s oddělením poradenství na Úřadu 

práce (ÚP) Pardubice, kdy pracovnice ÚP i CAA pomáhaly najít cestu pro lidi se 
zdravotním postižením, kteří se ocitli v situaci bez práce, peněz a často i rodiny 
a přátel. Rovněž pokračovala spolupráce s ostatními organizacemi pro zdravot- 
ně postižené občany v rámci komunitního plánování ve městě i kraji. Pravidelná 
setkání nám umožnila předávání zkušeností a rad ze sociální sféry, zaměstna- 
nosti, bydlení, volného času. Sociální pracovnice se účastnila seminářů, které  
se týkaly legislativy a sociální problematiky, ale i individuální práce s lidmi se speci- 
fickými potřebami (case management).

3. statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika za rok 2009

Zájemci 
o službu

smlouva  
o poskytování sociální 

rehabilitace
pracovněprávní 

vztah 

53 zájemců 24 uživatelů 10 uživatelů
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l	 nově oslovilo organizaci 53 zájemců o služby sociální rehabilitace nebo sociálního 
 poradenství, 
l smlouvu o poskytování sociální rehabilitace podepsalo 24 uživatelů,
l	 pracovněprávní vztah uzavřelo 10 uživatelů,
l	 zájemci o službu získali nejčastěji kontakt od ÚP (dále CEDR Pardubice, 
 Chráněná dílna TEREZA, MUDr. Vávra – poradna pro epileptiky, KŘIŽOVATKA 
 handicap centrum)
4. Hodnocení spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociálních věcí:

Zástupci organizace se pravidelně účastní komunitního plánování Magistrátu 
města Pardubic. Nadále jsou zástupci organizace aktivními členy odborných skupin 
komunitního plánování Magistrátu města Pardubice a Krajského úřadu Pardubice. 
Organizace spolupracuje v rámci sociálních služeb i s dalšími neziskovými or-
ganizacemi (Chráněná dílna TEREZA, Klub Výměník, CEDR Pardubice, Základní 
škola a Praktická škola Svítání, Péče o duševní zdraví, o.s. a další).

kontakt: 
Bc. Pavlína Potůčková  
telefon: 777 006 525, 466 787 084
e-mail: pz@abilympics.cz

zhodnocení Sociálně 
aktivizačních SluŽeb 2009

1. Vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku: 
Každý člověk je během svého života odkázán na pomoc, náklonnost a uznání své-

ho sociálního okolí. K základní sociální podstatě člověka patří jeho potřeba soci- 
álního styku, kterou uspokojuje ve smysluplných vztazích s jinými lidmi. Vzájemná  
interakce poskytuje člověku pocity štěstí ve chvílích radosti, útěchu a úlevu při boles- 
ti i podněty pro srovnávání vlastních způsobů myšlení, cítění a chování. Elimi- 
naci a předcházení osamělosti a nedostatku sociálních kontaktů a vazeb, včetně  
potřeby každého člověka začlenit se do nějaké skupiny a získat v ní uznání a potvrze-
ní svého lidského významu podporují a napomáhají zajistit sociálně aktivizační 
služby.

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 budo- 
vu, se uživatelé služby scházeli na předem domluveném místě.

2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
I v roce 2009 zajišťovaly sociálně aktivizační služby dvě pracovnice v sociálních 

službách a jedna sociální pracovnice.
Náplň činnosti byla vytvářena za aktivní účasti samotných uživatelů, což považuje-

me za velký pokrok. Uživatelé získali sebedůvěru a přestali být pasivní. Někteří  
se schází i mimo dobu konání sociálně aktivizačních služeb a aktivně tak využíva- 
jí 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. Uživatelé již projevili zájem o další představení. 
8

Poděkování
Na činnosti CAA se v roce 2009 podílela svou finanční nebo materiální podporou 

řada sponzorů a partnerů, svoje aktivity realizovala také za spolupráce s několika 
neziskovými organizacemi a státními i ostatními institucemi:
n	 ABE.TEC Pardubice n	 ACTIWO Pardubice n	 AF-QUALITEST Pardubice n	
AGENTURA STEP Pardubice n	 AGES Pardubice n AGROMETALL Heřmanův 
Městec n	 AGROPOL FOOD Praha n	 AGRO TRADE Pardubice n	 AITCOM 
Pardubice n ALBA PLUS Pardubice n	 ALPINE STŘECHY Pardubice n	 AMA- 
KO Heřmanův Městec n AMOS SOFTWARE Praha n	 APIS-C Pardubice n	
AQUASTAV Pardubice n	 ARAPO Hradec Králové n	 ATELIÉR ARCHITEKTURY, 
ŠUDA – HORSKÝ Hradec Králové n	 ATOLL Pardubice n	 ATOM HK Hradec  
Králové n	 AUTOCENTRUM Pardubice n	 AUTOPRODEJ DUKLA Pardubice n		
AVE-KONTAKT Pardubice n AWOS Pardubice n	 BARTH-MEDIA Pardubice 
n	 BEDNÁŘ CONSULTING Hradec Králové n	 BELLINDA Dolní Ředice n	 BIS 
CZECH Most n	 BISON TRADING CZ Pardubice n	 BLAVO CHEMICALS Pardu- 
bice n BROMO Pardubice n CANDY Pardubice n	 CENTRUM Pardubice n	
CERTUS SPEDITION Choteč n	 CESA Pardubice n CODE Pardubice n COG- 
NOR Pardubice n	 COLAS CZ Praha n	 COREL CZ Praha n CYKLOS Choltice  
n CZECH INSURANCE AGENCY Pardubice n ČESKÁ RADA HUMANITÁRNÍCH 
ORGANIZACÍ Praha n ČESKÁ SPOŘITELNA Pardubice n ČESKÁ TELEVIZE  
Praha n ČESKÝ ROZHLAS Pardubice n DAKAM Dašice n DIVADLO DRAK  
Hradec Králové n	 DMA Praha n	 DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC n	
DTP STUDIO Praha n	 E-PRO Pardubice n EKOGREEN Lány na Důlku n EKO- 
-MAL Pardubice n	 ELECTRANS Pardubice n	 ELMOZ-SERVIS Prachovice n	
ELREG Pardubice n ELTIP Pardubice n	 EMPORI Hradec Králové n	 ENELEX 
Chvaletice n ENERGOLAND Srnojedy n	 EXPLOSIA Pardubice n	 FERDA Hra- 
dec Králové n FINAL TECH Pardubice n	 FLORASERVIS JARMILA PEJPALOVÁ 
Praha n	FOXCONN CZ Pardubice n	GALERIE GONG Pardubice n	GALKO Par-
dubice n	 GEOPLÁN Pardubice n	 GEOŠRAFO Hradec Králové n	 GIPSMONT 
Chrudim n GMS Pardubice n GOLDFEIN Pardubice n	 GRAFIX Pardubice n 
GWF Chrudim n	 HAK VELKOOBCHOD Pardubice n	 HAMZOVA ODBORNÁ LÉ- 
ČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ Luže-Košumberk n	HK AUDIT Hradec Králové n	
CHLÁDEK A TINTĚRA Pardubice n	 CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA Choceň n	 ILEX 
HRAMAT Pardubice n IMA Pardubice n	 IMEDA Hradec Králové n	 ING. JAN 
PROCHÁZKA  – ELIS Hradec Králové n	 ING. JOSEF JAVŮREK Hradec Králové n	
ING. MARTIN TOMÁŠEK Lázně Bohdaneč n	 INSICO Pardubice n	 INTECO 
EUROTREND Hradec Králové n	 IPAK Pardubice n	 ITEST PLUS Hradec Králo- 
vé n JINGS Blato n	 JIPAST Hradec Králové n	 JIŘÍ HÁJEK Smiřice n	 JOCOB  
Třebechovice pod Orebem n JUST CS Praha n	 K&N Pardubice n	 K2P 
Pardubice n KÁVOVINY Pardubice n	 KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLO- 
VÉ n	 kOMEL Pardubice n	 KONTO BARIÉRY Praha n	 KOOPERATIVA, PO- 
JIŠŤOVNA Pardubice n	 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO 
KRAJE n	 KRALOWETZ ČR Pardubice n KTS-INTEGRA Pardubice n KURY 
Zdechovice n	 KVĚTENA Pardubice n KVĚTINY BOČEK JIŘÍ Praha n	 LIBOR 
BROM – MOSTR Prachovice u Dašic n	 LOPLE SDRUŽENÍ Pardubice n	 M&D 
ELEKTRO Chrudim n	 MADETA LOGISTIC České Budějovice n	 MAGNET BLAN-
CHEPORTE Pardubice n	 MANA SDRUŽENÍ BŘEZINA ING. Pardubice n MARO 
Pardubice n	 MARTEXO Hradec Králové n	 MATERIA Pardubice n	 MICROSOFT 
Praha n	 MODELÁRNA Nemošice n MONDI BUSINESS PAPER SALES CZ Praha 
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Během pravidelných schůzek přímo v organizaci proběhlo velké množství aktivit.  
Tradičních vánočních a velikonočních setkání se zúčastnili i zástupci magistrátu 
města Pardubice, Úřadu práce či Českého rozhlasu Pardubice, který vždy z těchto 
akcí odvysílal zajímavé reportáže. Velice oblíbené se stali návštěvy pardubické- 
ho zámku, ve kterém jsou pořádány zajímavé výstavy. Také návštěva Veterinár- 
ní kliniky se setkala s velice přiznivým ohlasem, za další můžeme uvést např.  
rukodělné aktivity, turnaje v pétanque, kartách, Člověče nezlob se, hra Život. 

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

3. statistika projektu a interpretace statistických údajů:
statistika za rok 2009

Zájemci o službu smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb

12 zájemců 15 uživatelů

l	 nově oslovilo organizaci 12 zájemců o služby sociálně aktivizačních služeb,
l	 smlouvu o poskytování sociálně aktivizačních služeb podepsalo 9 uživatelů,
l	 průměrně se sociálně aktivizačních služeb účastnilo 8 uživatelů.

kontakt:
Andrea Dolečková, Václava Hrubešová
telefon: 774 554 724
e-mail: sas@abilympics.cz

zhodnocení abilymPiády 2009
17. národní abilympiáda se uskutečnila v termínu 22.–23. května v prostorách 

pardubické hokejové ČEZ arény. Generálním partnerem byla Skupina ČEZ, hlavním 
partnerem pak Hospodářská komora České republiky. Pomoc a podporu abilym- 
piádě poskytly Krajský úřad Pardubického kraje a Magistrát města Pardubice – hejt-
man Radko Marrtínek a primátor Jaroslav Deml převzali osobní záštity. Pomocnou 
ruku tradičně podal Městský rozvojový fond Pardubice a celá řada sponzorů a part-
nerů, bez nichž by se tak náročná akce mohla uskutečnit velice těžko. 

Z původně vypsaných 38 oborů se jich uskutečnilo dvaadvacet – zapojilo se do 
nich 126 soutěžících, což byl druhý nejvyšší počet v historii. 36 soutěžících bylo  
s mentálním postižením, příp. v kombinaci s dalším. Nad regulérností disciplín bdě- 
lo 50 rozhodčích, přijelo i 50 členů doprovodu. Ukázkovou disciplínou byla recykla- 
ce odpadu, která byla zařazena do programové nabídky pro rok 2010.

Dvojnásobnými vítězi se stali Milan Ševčík (malba na sklo, výroba svíček), Pavla 
Indrová (cukrářství a drátování) a Simona Pálková (háčkování a pletení).

Opět byl vyhlášen Abilympionik roku – titul získala výtvarnice Helena Nejedlá z Kr-
nova.

S velkou chválou se setkal simultánní přepis pro neslyšící, o který se po oba 
soutěžní dny postaralo pražské sdružení BMI a zejména dvojnásobný mistr světa  
v přepisu Miloš Černilovský z Hradce Králové.

Velice pestrý doprovodný program měl opět hlavní hvězdu z řad herců – po Uršu-
le Klukové (2007) a Pavlu Novém (2008) tentokrát mezi abilympioniky přišel člen 
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Cílů tohoto projektu dosaženo nebylo, a to v důsledku snížení požadované část- 
ky – došlo k personálnímu omezení a tím i ke snížení počtu proškolených účast-
níků.

3. statistika projektu a interpretace statistických údajů:
599 účastníků semináře (oproti předpokladu bylo seminářů méně, něž se plánova-

lo, a to z důvodu zkrácení příspěvku).
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):
Seminář byl hodnocen velice kladně žáky i učiteli. Děti si vyzkoušely ve skupinách 
všechny nabízené aktivity, na vlastní kůži zkusily, jaké je žít s nějakým handicapem.
Pěkně připravené. Vedoucí vstřícní, obětaví a příjemní. Děkujeme.
Děti se se zájmem zapojily do činností, aktivně plnily úkoly. Zadaný program je ve- 
lice zaujal a rády by mu věnovaly více času. Děkujeme za pěkný a zajímavý se-
minář.
Chtělo by to, aby seminář trval déle. Za hodinu a půl se dozvíme jen část z toho, ja- 
ké překážky musí postižení překonávat.
Detailnější problémy týkající se přepravy postižených dopravními prostředky. 
Seminář byl dobře prezentován. Děkuji moc .

kontakt: 
Aleš Dvořák,
telefon: 466 797 083, 774 410 011
e-mail: zseminar@abilympics.cz

zhodnocení PříPravy k Práci 2009
V roce 2009 jsme nevykonávali pro Úřad práce Pardubice žádnou pracovní re-

habilitaci – přípravu k práci. Přesto naši pracovníci, kteří  tímto programem prošli  
a jsou našimi zaměstnanci,  i nadále spolupracují s obecními úřady na úklidu a údrž-
bě obcí. Jedná se o hrabání, zametání, plení, dále se zabývají i separací odpa- 
dů, nakládáním biologického odpadu, sběrem odpadků, natíráním a dalšími po-
třebnými a jednoduchými  činnostmi.

Při zadávání jednotlivých pracovních úkonů velice úzce spolupracujeme s tech-
nickými službami v Opatovicích nad Labem a Čeperce.

kontakt: 
Aleš Dvořák,
telefon: 466 797 083, 774 410 011
e-mail: zseminar@abilympics.cz
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souboru Východočeského divadla Pardubice Josef Pejchal, hvězda populárního 
televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnil roli doktora Adama 
Suka.

Zdařilou tečkou dvoudenního klání byl společenský večer v Třebosicích.
Už popáté byla součástí abilympiády výstava rehabilitační, kompenzační a zdra-

votní techniky a prodejní výstava chráněných dílen – pod názvem ABI-REHA ji opět 
pořádala pardubická agentura Parexpo.

kontakt:
Ivana Dolečková
telefon: 466 797 087, 774 554 720
e-mail: director@abilympics.cz

zhodnocení zPravodaje 2009
V roce 2009 vyšlo šest řádných a jedno mimořádné číslo (speciál věnovaný  

17. abilympiádě v Pardubicích) Abilympijského zpravodaje. Opět se jednalo o os-
mistránkovou produkci s výjimkou čtyřstránkového speciálu, celkem tedy naši čtenáři 
měli v roce 2009 k dispozici 52 stran. 

Zpravodaj začal vycházet v roce 2000. Jeho desátý ročník v roce 2009 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 informa- 
ce týkající se zdravotně postižených lidí. Zaměřuje se hlavně na abilympijské hnu- 
tí 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, kurzy a seminá- 
ře. Důsledně odkazuje na zdroje informací, zejména na webové stránky.

Tříčlenný redakční kolektiv na stránkách Abilympijského zpravodaje 2009 před-
stavil v podrobných materiálech všechny druhy činnosti České abilympijské aso- 
ciace. Informoval o důležitých legislativních změnách, pokračoval ve zveřejňování  
důležitých informací ze života handicapovaných občanů. Součástí byly portréty  
zajímavých osobností, na stránkách se objevila i literární díla.  

Tradičně velký prostor byl věnován abilympijskému hnutí – přípravě, organizaci  
i výsledkům 17. abilympiády.

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

kontakty:
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: bobpelikan@seznam.cz                       

denty vysokých škol a žáky středních a základních škol možnost projet si univerzitu  
i její okolí na vozíku. 

Obsah programu:
u	 Zprostředkovat cílové skupině přímé setkání s osobami se zdravotním postižením 
a seznámit je s problematikou zdravotního postižení, včetně bariér všeho druhu 
(sociálně psychologických, architektonických, hmotných a informačních), které lidé 
se zdravotním postižením musejí překonávat v běžném životě.
u Aby cílová skupina absolventů semináře uměla využívat získané poznatky v běž- 
ném i profesionálním životě a postupně si uvědomovala a získala motivaci na od-
straňování bariér všech druhů, které stojí mezi lidmi se zdravotním postižením a vět-
šinovou intaktní populací.
u Postupně se podílet na zlepšování životních podmínek a kvalitě života lidí se 
zdravotním postižením a tak podporovat jejich sociální začlenění do běžného života 
společnosti. 
u Působit proti sociálnímu vyloučení a zmírnit následky znevýhodnění, vzniklého 
kvůli ztrátě schopností z důvodu zdravotního postižení.  
u Preventivně působit proti poškození zdraví a případnému následnému vzniku 
zdravotního postižení u vlastní osoby i ostatních.

Zážitkový seminář je podle zájmu a dohody se zájemcem organizován celo- 
ročně bez časového omezení ve dvou rovinách pro:
u Děti a mládež ve školách: základní verze semináře činí 90 minut, zkrácená ver- 
ze 45 minut. 
u Odbornou a laickou veřejnost (dospělí): 180 minut
Časovou dotaci lze podle potřeb a zájmu upravit dohodou.

Oproti předpokladu bylo seminářů méně než se plánovalo, a to z důvodu zkráce- 
ní finančního příspěvku. Zájem ze strany škol byl značný, ale z personálních důvo-
dů jsme museli tyto semináře odmítat. O dobrých výsledcích svědčí skutečnost, že 
i v  roce 2009 nás oslovovaly organizace, které zážitkový seminář absolvovaly již  
v minulých letech. 

2. Zhodnocení úspěšnosti, kvality a dosažení cílů:
Projektem směřujeme k osvětě veřejnosti, zlepšování informovanosti lidí o pro- 

blematice zdravotního postižení a prevenci zdravotního postižení. Během absolvo-
vání našeho zážitkového semináře měli možnost zdraví účastníci 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 – berle, 
vozík apod.) je předpokladem k tomu, že se absolventi semináře nebudou podílet 
na vzniku dalších potenciálních bariér v budoucnosti. A to je základní předpoklad 
vzájemného soužití odlišných společenských skupin v jedné společnosti a záro-
veň obecná výchova k toleranci a respektu v mezilidských vztazích. Tímto projekt 
výrazně podporuje proces sociálního začlenění. Je významný nejen zainteresová-
ním 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.

Zároveň významným podílem přispěl k osvětě obyvatel a následně ke zlepšení 
životních podmínek lidí se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.   



14 11

zhodnocení bezbariérovoSti 2009
StřediSko Pardubice
Pracovnice střediska Alena Bělohlávková a Irena Čáslavková poskytují odborné   

konzultace, poradenství a odborné  posuzování projektové dokumentace pro územ-
ní a stavební řízení dle zákona č.183/2006 Sb., a to z pohledu uplatňování vyhláš- 
ky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání  
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Od 18. listopadu, kdy  
nabyla účinnosti vyhláška č. 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 získali na základě složených zkoušek.

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

Alena Bělohlávková poskytla v roce 2009 projektantům nebo investorům cel- 
kem 154 konzultací, podala 158 telefonických informací a 32x jednala se zástupci  
měst a obcí. Vypracovala 131 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, Drozdice, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem,  
Černou za Bory, Nemošice, Staré Čivice, Staré Hradiště, Časy, Jezbořice, Srnoje- 
dy, Zminný atd.

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se účastnila 46x před- 
kolaudačních a kolaudačních řízení, kontrolních prohlídek a závěrečných kontrol- 
ních prohlídek  na stavbách jako např. obchodní centrum  AFI  PALACE (budova a ko- 
munikace), polyfunkční dům Rokycanova (Skřivánek) – pobočka České spořitelny, 
krematorium Pardubice – výtah pro zdravotně postižené, Svítkov – rekonstruk- 
ce ul. Na klínku, U Bylanky, 8. května, soukromá ordinace Trnová, rekonstrukce  
ul. Pichlova, rekonstrukce zastávky MHD Palackého, rekonstrukce vnitrobloku  
Hlaváčova, Dubina – bezbariérové WC v ZŠ Erno Košťála, parkoviště u budovy  
Univerzity Pardubice, autoškola Hruška, Rosice nad Labem – chodník v ul. 
Rybitevská, Blato – sportovní a relaxační centrum, autobusové nádraží Přelouč,  
Staré Jesenčany – základní technická vybavenost pro rodinné domy, Časy – obec- 
ní úřad, Dubové návrší Pardubice – přístupový chodník, Rosice nad Labem – pří-
stavba skladové haly firmy KOVAZ atd.

Irena Čáslavková poskytla v roce 2009 projektantům nebo investorům celkem  
81 konzultací, podala 48 telefonických informací. Vypracovala 89 stanovisek a vyjá-
dření k projektové dokumentaci, pro územní nebo stavební řízení v rámci výstav-
by měst a obcí v Pardubickém kraji. Jednalo se např. o Pardubice, Starý Mateřov, 
Ostřešany, Labské Chrčice, Horní Jelení, Staré Hradiště, Voleč, Ráby, Němčice, Pře-
pychy, Mikulovice, Vyšehněvice, Újezd u Sezemic, Rohovládovu Bělou.

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

Třetí pracovník pardubického střediska Ing. Jaroslav Hladík v roce 2009 mapo-
val další objekty nacházející se na území města Pardubic, hlavně na realizova- 
ných bezbariérových trasách města a zaměřil se i na zdravotnická zařízení. Kont- 
roloval přístupnost nových a stávajících objektů. V roce 2009 se uskutečnilo 39  
jednání se správci objektů. Na odbor dopravy pardubického magistrátu byla předána 
sestava zmapovaných 32 objektů městského obvodu IV., dále zmapovaná parko-vací 

V únoru představili konzultační středisko starostovi města Chrudim Janu Čech-
lovskému, vedoucímu stavebního odboru Vladimíru Bálkovi a také na sociální ko- 
misi města Chrudim.

Začali velmi aktivně spolupracovat se stavebními úřady v Chrudimi, Seči, Na- 
savrkách, Městským úřadem Chrudim, Obecním úřadem Sobětuchy, Informačním  
centrem v Chrudimi, Speciální školou v Chrudimi a Centrem pro zdravotně posti- 
že-ných Pardubického kraje.

Ve spolupráci s městským úřadem a informačním centrem vytvořili 2 bezbariéro- 
vé turistické trasy historickým centrem, což se dá pokládat za další velké plus pro 
město Chrudim.

Zúčastnili se pořádání Běhu Terryho Foxe s ukázkami používání pomůcek k pře-
konávání bariér.

Svojí iniciativou se podíleli na zvýšení počtu vyhrazených parkovacích míst v are-
álu nemocnice Chrudim s poskytnutím konzultací jejímu provoznímu úseku.

Vypracovali prezentaci „bezbariérové dostupnosti ve městech Chrudim a Skuteč“.
V Chrudimi zmapovali celkem objektů: 

1. celkově bezbariérově přístupné – 12
2. bezbariérové se sociálním zařízením, závady – 0
3. přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez sociálního zařízení – 10
4. bezbariérově nepřístupné – 20
komunikace:
1. bezbariérově řešené – 12
2. bezbariérově částečně řešené – 17
3. bezbariérově neřešené – 36

Ve Skutči zmapovali celkem objektů: 
1. celkově bezbariérově přístupné – 1
2. bezbariérové se sociálním zařízením, závady – 1
3. přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez sociálního zařízení – 7
4. bezbariérově nepřístupné – 26

Pracovníci střediska vyvíjejí aktivní každodenní činnost zaměřenou k odstra- 
ňování současných architektonických bariér jak při rekonstrukcích, tak  při výstavbě  
nových objektů a komunikací.

kontakt: 
Jaroslav Bláha
telefon: 461 001 970, 774 55 729
e-mail: barierycr1@abilympics.cz
Radovan Čejka
telefon: 461 001 970, 774 55 729
e-mail: barierycr2@abilympics.cz

zhodnocení záŽitkového Semináře 2009 
1. Vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku: 
Zážitkový seminář jsme pořádali většinou pro základní, střední a vysoké školy na 

území Pardubického kraje. Zážitkový seminář byl součástí otevřených dveří Univer-
zity Pardubice „Zažij si na vlastní kůži aneb Jak se žije na univerzitním kampusu 
osobám s postižením“ a dopravní akce „Připoutejte se, prosím“, kde byla pro stu-
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místa pro zdravotně postižené, která nově vznikla, nebo nebyla označena v bezba-
riérové internetové mapě. Jedná se o městské obvody II.,III.,V. a Krajskou nemocnici.  
Bylo zmapováno 30 nových a stávajících objektů na území města. Všechny tyto 
sestavy objektů jsou umístěny na webové adrese www.mmp.cz (bezbariérovost 
města Pardubic, seznam bezbariérových objektů) s popisem dostupnosti a záva- 
dami. Na této adrese je rovněž umístěna bezbariérová mapa  města Pardubic. 

Kromě soupisu situace, v jakém se objekty nacházejí z hlediska bezbariérovosti, 
jednal Ing. Jaroslav Hladík 39x se správci nebo majiteli a upozornil je na závady dle 
vyhlášky 369/2001 Sb., o bezbariérovosti, a navrhl řešení na jejich odstranění. Po 
sjednaném termínu byla prováděna kontrola odstranění závad, a to 34x. Bylo po-
dáno 29 telefonických informací.

 Ing. Jaroslav Hladík testoval jízdu nízkopodlažními autobusy a trolejbusy MHD  
a s tím související bezbariérové zastávky. Vzniklé problémy s neprofesionálním  
přístupem řidičů MHD při přepravě handicapovaných občanů řešil průběžně s ve- 
dením Dopravního podniku. Připravoval podklady pro projekt „Pardubice bez bari- 
ér“ – jednalo se o sestavy restaurací a ubytování spojené s bezbariérovými trasami  
z hlediska turistického ruchu. 

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: barierypce@abilympics.cz

StřediSko VySoké Mýto
Středisko má navázánu spolupráci s pracovníky různých odborů městského úřa-

du ve Vysokém Mýtě, Chocni, Brandýse nad Orlicí, obecním úřadem v Proseči, 
(stavebního úřadu, územního plánování a regionálního rozvoje, odboru sociálních 
služeb, ...), ale i dalších městských a obecních úřadů.

Pracovnicí konzultačního střediska je Jana Halamková, jejímž stěžejním úkolem  
v roce 2009 bylo pokračovat v mapování města Vysoké Mýto. Procházela komuni-
kace, budovy a prostory určené pro užívání veřejností, získané fotografie a popis  
jednotlivých veřejných a komerčních objektů zpracovala do prezentace. V průběhu  
roku došlo v některých objektech k úpravám, které byly zaznamenány a aktuali-
zovány. 

Mapování objektů naznačilo, kde bude dobré vybudovat trasu mobility. Jejich cí- 
lem bude vybudovat bezbariérové cesty tak, aby důležité objekty a dopravní ob-
služnost byly přístupné všem. Na mapě Vysokého Mýta jsou vyznačeny objekty, 
vytyčené trasy a na nich označena kritická místa.

V únoru proběhlo jednání s vedením města, kterého se zúčastnily i  ředitelka CAA 
Ivana Dolečková a vedoucí komunitního plánování Magistrátu města Pardubic 
Mgr. Ivana Liedermanová. Místostarosta Ing. František Jiraský se seznámil s pra- 
cí konzultačního střediska a vypracovaným zmapováním s možností jeho zveřej- 
nění. Mgr. Liedermanová seznámila místostarostu s prací bezbariérové komise 

v Pardubicích a informovala ho o možnostech financování bezbariérových tras ve 
městě.

Po těchto jednáních byl navázán kontakt s vedoucím stavebního úřadu Ing. 
Lubošem Karmínem, vedoucím odboru územního plánování a regionálního rozvoje 
Ing. Františkem Eliášem a dalšími pracovníky tohoto odboru. Došlo i ke kontaktu 
s vedoucí komunitního plánování a odboru sociálních služeb Ing. Ivetu Fajglovou, 
která bylo rovněž seznámena s prací konzultačního střediska. Podařilo se navá- 
zat kontakt se zakladateli organizace Na káře, kteří v průběhu roku 2009 dodáva- 
li cenné a podnětné informace k problematice bezbariérovosti ve Vysokém Mýtě.

Podařilo se zmapovat téměř celé město a udělat přesný přehled o tom, kde jsou ja-
ké objekty, jak jsou na tom z pohledu přístupnosti. Zároveň došlo k rozšíření povědo-
mí o práci konzultačního střediska a informovanosti místních projekčních kanceláří  
o službách konzultačního střediska.

Přes mnoho pokusů se zatím nepodařilo iniciovat vznik bezbariérové komise, kde 
by se scházelo více odborníků ochotných se angažovat v dané problematice. Ne- 
byl zájem o vyjádření k projektové dokumentaci.  

V roce 2009 bylo zmapováno 42 veřejných, komerčních objektů a komunikací, 
provedeno 11 kontrol objektů, uskutečněna 4 jednání se správci objektů. Proběhlo 
10 konzultací s projektanty, investory a zástupci měst, bylo podáno 26 telefonických 
informací, uskutečnila se 2 jednání s projektanty a 8 jednání s investory a zástupci 
měst.

Podařilo se navázat dobrou spolupráci s úřady a lidmi, kterým není problematika 
bariér lhostejná. Ze strany projekčních kanceláří, architektů a projektantů byl malý 
zájem o informace.

kontakt:
Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto
telefon: 774 554 725
e-mail: barieryvm1@abilympics.cz

StřediSko chrudiM
Pracovníci střediska Jaroslav Bláha a Radovan Čejka poskytovali v roce 2009 

konzultace, poradenství pro územní a stavební řízení dle zákona č.183/2006 Sb.,  
a to z pohledu uplatňování vyhlášky č. 369/2001 Sb. a č. 398/2009 Sb., o obec- 
ných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omeze- 
nou schopností pohybu a orientace v okrese Chrudim.

V roce 2009 jednali 5x se správci objektů. Provedli 4 kontroly objektů a podali  
120 telefonických informací zástupcům měst a projekčních kanceláří. Vypracovali  
17 vyjádření k projektovým dokumentacím, které jsou v plném znění umístěny na 
adrese www.abilympics.cz. 

 Poskytli 23 konzultací projektantům a 8 investorům, se kterými úspěšně na- 
vázali spolupráci, např. s projektanty, projekčními a stavebními firmami Ing. No- 
votný Pardubice, Prodin Pardubice, Ing. Vomočil Pardubice, Ing. M. Jelínek Chru- 
dim, GRESIN-INVEST Praha, TERY Art Michal Tereska Chrudim, PXP GROUP 
Praha, Projektový servis Chrudim, STAVOUNIE, stavební a obchodní společnost 
Chotěboř, Ing. Radek Wasserbauer Nové Dvory, Ing. arch. L. Pavlík Pardubi-
ce, Ing. srch. J. Kovář Pardubice, Ing. arch. H. Nováková LILA – ARCHITEKTO- 
NICKÝ ATELIER Praha, ATELIER G+G Jindřichův Hradec, M. Netolický Holetín,  
Ing. arch. D. Vršek Praha.


