
V Ý RV Ý R O Č N ÍO Č N Í

Z P R Á VZ P R Á V AA

2 0 0 52 0 0 5

ČESKÁ ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE
Sídlo:

Pospíšilovo nám. 1693 
530 03 Pardubice
Kontaktní adresa:
J. Palacha 324/23
530 02 Pardubice

Telefon: 466 265 583
E-mail: director@abilympics.cz

Internet: www.abilympics.cz

Bankovní spojení: 272070133/0300

kontaktní místo



STRUČNĚ O NAŠICH HLAVNÍCH AKTIVITÁCH 
V ROCE 2005

Česká abilympijská asociace vznikla v roce 1997 a zaujímá významnou pozici 
v neziskovém sektoru i veřejném životě na Pardubicku. Výrazně se podílíme na zlepšování
podmínek pro vozíčkáře a další zdravotně postižené obyvatele Pardubic a blízkého okolí. 
V následujících řádcích stručně představíme naši činnost v roce 2005.

Agentura pro podporované zaměstnávání rozšířila své služby, které jsou určeny oso-
bám dlouhodobě znevýhodněným na otevřeném trhu práce a zdravotně postiženým lidem.
Ke standardnímu podporovanému zaměstnávání přibyl poradenský program, volnočasové
aktivity a sociální poradenství. Agenturu, v níž působili dva konzultanti, vyhledalo v roce
2005 osobně, telefonicky či e-mailem 62 lidí. Pro 15 z nich se podařilo najít práci.

Konzultační středisko pro posuzování bezbariérovosti pokračovalo v činnosti. Jeho
dva pracovníci poskytovali poradenství zástupcům stavebních úřadů, projektantům, investo-
rům i dalším zájemcům. Poskytli celkem 191 vyjádření k projektové dokumentaci. Středisko
také mělo svého zástupce v komisi pro bezbariérovost, která působí při odboru sociálních 
věcí magistrátu. V dubnu byla vytvořena kolekce snímků a komentářů dobře a špatně pro-
vedených stavebních úprav pro Černou a Bílou knihu bariér. Tyto publikace hodlá vydat
Úřad vlády ČR.

Velmi zajímavou a originální aktivitou byl osvětový seminář „Společnou cestou“, který
jsme zajišťovali společně s TyfloCentrem Pardubice. Jsou na něm simulována různá slu-
chová, zraková a tělesná postižení: zdraví lidé si tak mohou vyzkoušet například chůzi se 
zavázanýma očima a se slepeckou holí či jízdu na vozíku. Připravili jsme asi 35 seminářů,
kterých se zúčastnilo 1606 lidí, převážně úředníků, žáků a studentů.

Ve dnech 24.-25. června jsme uspořádali 13. národní abilympiádu, soutěž schopností 
a dovedností zdravotně postižených lidí. Více než 100 šikovných, vzdělaných a talentova-
ných osob z různých míst republiky se představilo ve 21 oborech vhodných pro uplatnění
na trhu práce či pro aktivní využití volného času. Tato akce je významnou událostí pro měs-
to i okolí, o čemž svědčí nemalý zájem novinářů a tradiční přijetí některých soutěžících, 
rozhodčích a hostů na pardubické radnici.

Naše občanské sdružení pokračovalo ve vydávání Abilympijského zpravodaje. Při-
pravili jsme standardních 5 čísel. Jde o speciální noviny zaměřené na různé aspekty života
zdravotně postižených lidí, především na oblast zaměstnávání a abilympijské hnutí. Stojí 
za zmínku, že vůbec první číslo jsme rozesílali čtenářům už na jaře roku 2000. Jsme rádi,
že Zpravodaj si získává příznivce i mezi zdravotníky a úředníky působícími v sociální oblasti.

Patřičnou pozornost jsme věnovali internetovým stránkám www.abilympics.cz. V sou-
ladu s rozvojem našich aktivit jsme na nich zveřejnili mnoho nových informací a rozšířili 
počet rubrik. Větší důraz jsme kladli na doporučování zajímavých akcí pořádaných jinými 
neziskovými organizacemi. Slovem i fotografiemi jsme obohatili rubriku zaměřenou na 
abilympijské hnutí.

Třetím rokem jsme pokračovali ve vytváření rozhlasového pořadu. Ten vzniká ve spolu-
práci s Českým rozhlasem Pardubice a je určen hlavně zdravotně postiženým poslucha-
čům. V roce 2005 vznikly tři pořady.
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Děkujeme všem institucím, nadacím, firmám, médiím a také jednotlivcům, kteří s námi 
v uplynulém roce spolupracovali nebo jakkoli podpořili naši činnost.

Jsme rádi, že mnozí zdravotně postižení lidé či osoby sociálně znevýhodněné považují ak-
tivity Asociace v pardubickém regionu za důležité. Jejich příznivé hodnocení je pro nás 
důkazem, že tady nejsme zbytečně. Budeme se i nadále snažit, aby třeba nevidomí či vo-
zíčkáři mohli žít naplno a aby k nim široká veřejnost byla vstřícná.

Miloš Pelikán, tiskový mluvčí sdružení
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STRUKTURA NAŠEHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Česká abilympijská asociace má v souladu se svými stanovami tyto orgány:

- valná hromada,
- správní rada,
- jednatel,
- dozorčí rada.

Statutárními orgány jsou správní rada a jednatel.

Valná hromada
Je nejvyšším orgánem. Tvoří ji všichni členové sdružení. Svolává ji správní rada podle 

potřeby, nejméně však jednou ročně. Valná hromada schvaluje úkoly Asociace pro přísluš-
né období a volí na dobu čtyř let členy správní rady, dozorčí rady a také jejich náhradníky.

Správní rada
Je statutárním orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Zajišťuje činnost

sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Správní rada má lichý počet členů. V ro-
ce 2005 byla tříčlenná a pracovala v tomto složení: Vladimír Podnecký (předseda
Asociace), Jaromír Krpálek (1. místopředseda a jednatel), Miloš Pelikán (2. místopředseda).

Jednatel
Je volen správní radou. Jednatel realizuje usnesení správní rady a provádí hospodářsko-

právní úkony příslušející vedoucímu organizace.

Dozorčí rada
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. V roce 2005 byla dozorčí rada tříčlenná.

V roce 2006 se uskuteční valná hromada, na které bude zvolena nová správní rada a no-
vá dozorčí rada.
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DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V ČINNOSTI ASOCIACE

rok 1997
Založení České abilympijské asociace a zahájení členství v Mezinárodní abilympijské fede-
raci.

rok 1998
srpen
Prvé spolupořádání národní abilympiády; hlavním pořadatelem bylo sdružení T-Atlas.

rok 2000
květen
Vydáno prvé číslo novin Abilympijský zpravodaj.
srpen
Pořádání 5. mezinárodní abilympiády v Praze.

rok 2002
leden
Sloučení sdružení T-Atlas s Asociací.
červen
Poprvé výhradní pořadatelství národní abilympiády.
prosinec
Založena agentura pro podporované zaměstnávání.
Vznikl prvý pořad v Českém rozhlasu Pardubice.

rok 2003
červen
Zorganizování veřejného protestu zaměřeného na nevyhovující koncepci sociálních služeb 
v naší zemi.
září
Prvé spolupořádání Evropského dne bez aut v Chrudimi.
Prvé spolupořádání zážitkového semináře „Společnou cestou“.
listopad
Vytvoření a vyslání českého reprezentačního týmu na 6. mezinárodní abilympiádu v Indii.

rok 2004
Podíl na vytvoření mapy bezbariérovosti Pardubic.

rok 2005
červen
V rámci prvého kola Globálních grantů získána významná finanční podpora na projekt
„Rozšíření nabídky služeb a rozvoj lidských zdrojů v agentuře podporovaného zaměstnává-
ní v Pardubicích“.
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ÚČETNÍ ČÁST AGENTURA PRO PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Základní charakteristika
Naše agentura podporovaného zaměstnávání poskytuje své služby již od prosince roku

2002. Podporovaným zaměstnáváním se rozumí komplex služeb pomáhajících klientovi při
hledání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílovými skupinami podporovaného
zaměstnávání jsou osoby znevýhodněné na trhu práce: například lidé s fyzickým, smyslo-
vým, mentálním či kombinovaným postižením, osoby s duševním onemocněním a lidé soci-
álně znevýhodnění.

Při hledání pracovního místa se vychází z individuálních přání a potřeb uchazeče, z jeho
možností, schopností a dovedností. S uskutečňováním představ klienta a také s jeho při-
způsobením požadavkům zaměstnavatele pomáhá pracovní konzultant působící v agentuře.

Konzultant v případě potřeby poskytuje i pracovní asistenci: dochází s klientem na kon-
krétní pracoviště, kde mu pomáhá naučit se potřebné dovednosti, navázat kontakt s ostat-
ními zaměstnanci a postupně se v práci osamostatnit. Míra podpory klesá až do okamžiku,
kdy už není zapotřebí a klient se stane samostatným.

Adekvátní podpora se poskytuje i zaměstnavateli při vytváření nového pracovního místa pro
klienta a při jeho zaměstnávání. Konzultant může pomoci také s přijetím uchazeče do pra-
covního poměru, s úpravou pracovního místa a pracovní náplně, s vytvořením podmínek pro
přijetí do pracovního kolektivu apod.

Činnost agentury v roce 2005
Služeb agentury celkem využilo 62 osob, 55 z nich byli noví klienti. Devět klientů s námi

podepsalo dohodu o spolupráci. Nesporným úspěchem je to, že 15 klientů uzavřelo pra-
covně právní vztah se zaměstnavatelem. Pracovní asistence přímo v zaměstnání byla po-
skytnuta 3 klientům.

Agentura také začala poskytovat nové služby. V červnu to byl poradenský program, který
je poskytován pardubickému úřadu práce v rámci pracovní rehabilitace. Klient si během něj
osvojí základní znalosti a dovednosti potřebné při hledání pracovního uplatnění. Poradenský
program absolvovalo 9 lidí.

Další novinkou je sociální poradenství, které agentura zajišťuje od října. Je zaměřeno na
sociálně právní pomoc v obtížných životních situacích. Do konce roku využilo poradenství
22 lidí, kteří se nejvíc zajímali o informace týkající se sociálních dávek.

Od října agentura také nabízí odpolední volnočasové aktivity. Jejich náplň tvoří relaxační
využívání počítače za účelem zlepšení počítačové gramotnosti, společenské hry (šachy, 
dáma) zaměřené na trénink rozumových schopností, besedy na zajímavá témata, výtvar-
ná dílna a drobné manuální činnosti. Za zmínku stojí hlavně prosincové setkání spojené 
s tvorbou vánočního věnečku. Celkem jsme loni připravili 6 posezení, kterých se zúčastni-
lo 26 lidí.

Za klíčovou lze považovat spolupráci s Úřadem práce v Pardubicích. Agentura měla své-
ho zástupce v jeho komisi pro pracovní rehabilitaci. Agentura také úzce spolupracovala se
sdružením Rytmus, respektive s jeho pražskou a chrudimskou agenturou podporovaného
zaměstnávání, a s Českou unií pro podporované zaměstnávání.

Vedoucí agentury se v únoru stala Ivana Dolečková. Jako pracovní konzultanti 
a asistenti působili Bc. Tomáš Potůček a Bc. Pavlína Kohoutková. Pracovníci agentury ab-
solvovali řadu vzdělávacích akcí a školení, například kurz znakového jazyka či seminář na té-
ma „Rozhovor - nástroj pomoci“.

5



15

Pardubice ◆ MADETA LOGISTIC České Budějovice ◆ MAGNET BLANCHE PORTE Pardubice ◆
MANA SDRUŽENÍ Pardubice ◆ MARO Pardubice ◆ MARTEXO Hradec Králové ◆ MEDICAMENTA
Vysoké Mýto ◆ MEPO Hradec Králové ◆ MĚSTA A OBCE: Bítovany, Čáslav, Čepí, Černožice, Dašice,
Dobré, Dobruška, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Horní Jelení, Horní Ředice,
Hradec nad Svitavou, Hrochův Týnec, Choceň, Choltice, Chrast, Chvojenec, Jankovice, Kladruby nad
Labem, Kočí, Kostěnice, Lanškroun, Lázně Bělohrad, Libišany, Luže, Mikulovice, Moravany, Náchod,
Nasavrky, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Poděbrady, Prachovice, Prostějov, Přerov,
Rabštejnská Lhota, Ráby, Rohovládova Bělá, Rozhovice, Sezemice, Skuteč, Slatiňany, Slepotice,
Smiřice, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Svinčany, Svitavy, Třebechovice pod Orebem,
Týniště nad Orlicí, Valy, Veselí, Vysoké Mýto ◆ MĚSTSKÁ KNIHOVNA Chrudim ◆ MICROSOFT Praha
◆ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR Praha ◆ MKT Chrudim ◆ MODELÁRNA
Nemošice ◆ MONDI BAGS Štětí ◆ MONDI BUSINESS PAPER SALES CZ Praha ◆ MONTIFER
Přelouč ◆ MONTPLAST Veselí ◆ MOPOS COMMUNICATIONS Pardubice ◆ MTS GROUP Pardubice
◆ NADACE DUHOVÁ ENERGIE Praha ◆ NAPA TRUCKS Pardubice ◆ NEDCON BOHEMIA Pardubice
◆ NESSY Hradec Králové ◆ NOPEK Vysoké Mýto ◆ NOPO Slatiňany ◆ NOTUS Hradec Králové ◆
NOVPLASTA CZ Chrudim ◆ OBAL CENTRUM Pardubice ◆ OSEVA AGRI Chrudim ◆ PARAMO
Pardubice ◆ PARDUBICKÝ KRAJ ◆ PAREXPO Pardubice ◆ PAVEL ZDENĚK Pardubice ◆ 
PENTA-SERVIS Holice ◆ PIVOVAR Hlinsko v Čechách ◆ PIVOVAR Klášter ◆ PIVOVAR Pardubice ◆
PLANETLINK Pardubice ◆ PLASTMONT Pardubice ◆ PLYNOSTAV Pardubice ◆ PODĚBRADKA
Poděbrady ◆ PPD CHEMICALS Pardubice ◆ PVV Pardubice ◆ QUALITEST Pardubice ◆ QUENTIN
Praha ◆ RADOM Pardubice ◆ RCD RADIOKOMUNIKACE Staré Hradiště ◆ REPO-RECK Jablůnka ◆
ROMAN NIMMERTONDL Pardubice ◆ ROSA IN Pardubice ◆ RWE TRANSGAS Praha ◆ ŘEMPO
HOLOUBEK Pardubice ◆ SDA Pardubice ◆ SEED SERVICE Vysoké Mýto ◆ SILAK Chrudim ◆
SIVAK Hradec Králové ◆ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC ◆ SOREAL Pardubice ◆ SORKE Pardubice 
◆ SPEKTRUM Skuteč ◆ STAROČESKÁ STODOLA Ráby ◆ STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC Hradec
Králové ◆ STAVEBNÍ CHEMIE Pardubice ◆ STAVEBNÍ PODNIK Přelouč ◆ STAVOFINAL Hradec
Králové ◆ STAVONA Pardubice ◆ STENO CZ Mikulovice ◆ STROJCENTRUM Hradec Králové ◆
STUDIO PRESS Čáslav ◆ SUMO Srch ◆ SYNPO Pardubice ◆ ŠKOLY: Konzervatoř Pardubice,
Sportovní gymnázium Pardubice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, Střední
odborná škola cestovního ruchu Pardubice, Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední
odborné učiliště Pardubice, Střední odborná škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Učiliště
Rybitví, Střední průmyslová škola chemická, Pardubice, Střední průmyslová škola potravinářské 
technologie Pardubice ◆ TAURUS Chrudim ◆ TECHNIHOR Pardubice ◆ TEPOSTOP Přelouč ◆ 

TIBOR HORVÁT– ANALYTICKÉ VÁHY Pardubice ◆ TONERA Praha ◆ TOP CENTRUM – JAROSLAV
NOVÁK Lázně Bohdaneč ◆ TRANSFORM Lázně Bohdaneč ◆ TRANZA Chrudim ◆ TRINOM PLUS
Pardubice ◆ TRS Pardubice ◆ TRUHLÁŘSTVÍ MICHAL VÁVRA Ráby ◆ TVAR Pardubice ◆ TVARPAL
Hradec Králové ◆ UHELNÉ SKLADY Hradec Králové ◆ UNIKO Hradec Králové ◆ UNO-HK
Hradec Králové ◆ ÚŘAD PRÁCE Pardubice ◆ VEMA Chrudim ◆ VESNA Čeperka ◆ VODOVODY 
A KANALIZACE Hradec Králové ◆ VODOVODY A KANALIZACE Pardubice ◆ VOESTALPINE
STAHLHANDEL Pardubice ◆ VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ Praha ◆
VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA Pardubice ◆ VÝCHODOČESKÉ DIVADLO Pardubice ◆

VÝCHODOČESKÉ MUZEUM Pardubice ◆ VÝTAHY Pardubice ◆ ZASILATELSTVÍ ŽELEZNÍK
Pardubice ◆ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Libčany ◆ ZVČ Hradec Králové ◆

Záměr do budoucna
Zachováme rozsah poskytovaných služeb. Budeme intenzivněji komunikovat se zaměst-

navateli na Pardubicku a budeme usilovat o jejich větší vstřícnost při zaměstnávání osob
znevýhodněných na otevřeném trhu práce.

Kontakt
Bc. Pavlína Kohoutková, telefon: 464 646 320 nebo 777 006 525, e-mail: pz@abilym-

pics.cz.

KONZULTAČNÍ STŘEDISKO 
PRO POSUZOVÁNÍ BEZBARIÉROVOSTI

Základní charakteristika
Konzultační středisko zřídila Česká abilympijská asociace na podzim roku 2003. Jeho dva

pracovníci jednak evidují přístupnost i bariérovost objektů, budov a komunikací pro zdravot-
ně postižené lidi, jednak usilují o prevenci vzniku stavebních bariér a u bariérových budov
napomáhají jejich odstranění.

Alena Bělohlávková poskytuje poradenství a odborné posuzování projektové doku-
mentace pro územní a stavební řízení dle zákona č. 50/1976 Sb., a to z pohledu 
uplatňování vyhlášky 369/2001 Sb. Účastní se kolaudačních i předkolaudačních řízení,
spolupracuje se stavebními úřady, projektanty, odbory dopravy, zástupci měst a obcí 
a investory v Pardubickém kraji.

Ing. Jaroslav Hladík mapuje komunikace, stávající komerční a veřejné objekty v Pardubi-
cích. Zároveň spolupracuje se správci, majiteli těchto budov a s dodavateli staveb na 
odstraňování existujících bariér.

Získané informace byly v letech 2003-2005 předávány na Odbor dopravy Magistrátu měs-
ta Pardubic, který je realizátorem mapy bezbariérovosti ve městě. Jsou na ní vyznačeny pře-
chody upravené pro vozíčkáře, parkovací místa vyhrazená pro zdravotně postižené, dále
přechody se zvukovou signalizací a s vodicí linií pro nevidomé a také bezbariérové zastávky
MHD. Mapa byla v říjnu 2004 zveřejněna na internetové stránce http://www.mestopardu-
bice.cz/mesto/mapy_mesta/bezbarierove_prechody/.

Činnost střediska v roce 2005
Oba pracovníci se výrazně podíleli na vypracování záměru bezbariérových tras 

v Pardubicích v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Spolupraco-
vali s projekční firmou PRODIN a s paní Yvonou Novotnou z odboru dopravy magistrátu, kte-
rý byl předkladatelem záměru.

Pan Hladík mapované objekty postupně rozčlenil tak, aby korespondovaly s trasami 
stanovenými v rámci zmíněného programu, a zároveň je rozdělil dle jejich účelu (restaura-
ce, cukrárny atd.). Zároveň je rozdělil dle jejich přístupnosti a vybavenosti pro zdravotně po-
stižené do tří skupin:

- Celkově bezbariérově přístupné vozíčkářům a tělesně postiženým osobám.
- Bezbariérově přístupné se sociálním zařízením.
- Přístupné s průvodcem nebo přístupné, ale bez sociálního zařízení.
Zmapované objekty byly zaslány na jednotlivé městské obvody a také paní Novotné na zmí-

něný odbor dopravy: k doplnění do mapy bezbariérovosti ve městě.
Paní Bělohlávková se v průběhu roku zúčastnila 12 kolaudačních a předkolaudačních 
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PODĚKOVÁNÍ
Uskutečňování aktivit v dostatečné míře umožnili České abilympijské asociaci četní spon-

zoři a partneři  svou finanční a materiální podporou. Byly to v prvé řadě průmyslové podniky
včetně nadnárodních a menších firem ze soukromého sektoru. Nechyběly ani instituce z ob-
lasti finančnictví, školská zařízení, města a obce i jiné subjekty. Mnozí se přitom v roce 2005
zařadili mezi partnery abilympijského hnutí nově.

Za poskytnutou pomoc si všichni naši partneři a sponzoři zaslouží jmenovité uvedení.

◆ ABE. TEC Pardubice ◆ ABK Pardubice ◆ ADOBE Praha ◆ ADONIX Pardubice ◆ AGAMA 
Pardubice ◆ AGENTURA STEP Pardubice ◆ AGEUS – PETR PAPÍRNÍK Třebechovice pod Orebem
◆ AGRO Dašice ◆ AGRO-AQUA Pardubice ◆ AGROMETALL Heřmanův Městec ◆ AGROPOL FOOD
Praha ◆ AGRO TRADE Pardubice ◆ AGROSTAV Pardubice ◆ AKTIVA CONSULTING Hradec Králové
◆ ALBA PLUS Pardubice ◆ ALUPA Pardubice ◆ AMAKO Heřmanův Městec ◆ AMOS SOFTWARE
Praha ◆ APIS-C Pardubice ◆ AQUASTAV Lány na Důlku ◆ ARAPO Hradec Králové ◆ ARX TRADE
Pardubice ◆ ATELIÉR ARCHITEKTURY ŠUDA - HORSKÝ Hradec Králové ◆ ATOLL Pardubice ◆
AUTOCENTRUM Pardubice ◆ AUTOPRODEJ DUKLA Pardubice ◆ AUTOPŮJČOVNA LINCOLN-CAR
Hradec Králové ◆ AUTOTECHNIK J. M. Pardubice ◆ AVE-KONTAKT Pardubice ◆ AWOS Pardubice
◆ BARTH-MEDIA Pardubice ◆ BEDNÁŘ CONSULTING Hradec Králové ◆ BERGER-HUCK 
Horní Jelení ◆ BGS DISTRIBUTION CZECH Veská ◆ BISON TRADING CZ Pardubice ◆ BLAVO
CHEMICALS Pardubice ◆ BORLAND Praha ◆ BROMO Pardubice ◆ BRUKOV Smiřice ◆
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR České Budějovice ◆ CALLIPSO PROSPORT Pardubice ◆ CANDY Pardubice
◆ CANRU Pardubice ◆ CENTRUM Pardubice ◆ CERTUS SPEDITION Choteč ◆ CESA Pardubice ◆
CODE Pardubice ◆ COLAS CZ Praha ◆ COREL CZ Praha ◆ CS FINANCOVÁNÍ GROUP Pardubice
◆ CYKLOS Choltice ◆ CZ PLAST Kostěnice ◆ CZECH INSURANCE AGENCY Pardubice ◆ ČECH
PROJEKT Pardubice ◆ ČESKÁ ENERGETIKA Heřmanův Městec ◆ ČESKÁ RADA HUMANITÁRNÍCH
ORGANIZACÍ Praha ◆ ČESKÁ SPOŘITELNA Pardubice ◆ ČESKÁ TELEVIZE Praha ◆ ČESKÝ 
ROZHLAS Pardubice ◆ ČEZ Chvaletice ◆ ČSOB POJIŠŤOVNA Pardubice ◆ DABRO Rokytno ◆ 
DAKAM Dašice ◆ DANSK SVENSK KOEDEXPORT Praha ◆ DIVADLO DRAK Hradec Králové ◆ DMA
Praha ◆ DOMEC Pardubice ◆ DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC ◆ DTP STUDIO Praha ◆ 
E-PRO Pardubice ◆ EKOGREEN Lány na Důlku ◆ ELECTRANS Pardubice ◆ ELEKTRÁRNY
OPATOVICE Opatovice nad Labem ◆ ELEKTROPOMŮCKY Pardubice ◆ ELREG  Pardubice ◆ ELTIP
Pardubice ◆ EMPORI Hradec Králové ◆ ENELEX Chvaletice ◆ ENERGOLAND Srnojedy ◆
EUROBETON CMX Chvaletice ◆ EXPLOSIA Pardubice ◆ EXVER FOOD Staré Ždánice ◆ FINAL
TECH Pardubice ◆ FLORASERVIS JARMILA PEJPALOVÁ Praha ◆ FOREKA Hradec Králové 
◆ FORM-A Pardubice ◆ FOSPOL Prachovice u Dašic ◆ FOXCONN CZ Pardubice ◆ FRIMARK CZ
Pardubice ◆ GALKO Staré Hradiště ◆ GAP Pardubice ◆ GASCO Pardubice ◆ GEOPLÁN Pardubice
◆ GIPSMONT Chrudim ◆ GLOBUS ČR Pardubice ◆ GMS Pardubice ◆ GOLDFEIN Pardubice ◆
GRAFIX Pardubice ◆ HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ Luže-Košumberk 
◆ HEJDUK SPORT Pardubice ◆ HK AUDIT Hradec Králové ◆ CHEMONTÁŽ Pardubice ◆ CHLÁDEK
A TINTĚRA Pardubice ◆ CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA Choceň ◆ ILEX HRAMAT Pardubice ◆ IMA
Pardubice ◆ IMEDA Hradec Králové ◆ INSICO Pardubice ◆ INTECO EUROTREND Hradec Králové
◆ INTERGAL VRCHOVINA Vrchovina u Chocně ◆ IPAK Sezemice ◆ ISOLIT-BRAVO Jablonné nad
Orlicí ◆ ITEST PLUS Hradec Králové ◆ JEDNOTA Pardubice ◆ JINGS Blato ◆ JIPAST Hradec Králové
◆ JIROUT – KOMPRESORY Pardubice ◆ JOCOB Třebechovice pod Orebem ◆ JUST CS Praha ◆
K & N Pardubice ◆ K2P Pardubice ◆ KAPO Třemošnice ◆ KÁVOVINY Pardubice ◆ KELCOM 
INTERNATIONAL Pardubice ◆ KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ◆ KONTO BARIÉRY Praha ◆
KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA Pardubice ◆ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO
KRAJE ◆ KRAJSKÁ KNIHOVNA Pardubice ◆ KRALOWETZ ČR Pardubice ◆ KTS-INTEGRA Pardubice
◆ KVĚTENA Pardubice ◆ KVĚTINY BOČEK JIŘÍ Praha ◆ LADISLAV LAMKA – FERDA Hradec Králové
◆ LAMITEC CZECH Pardubice ◆ LIBOR BROM – MOSTR Prachovice u Dašic ◆ LOPLE SDRUŽENÍ

řízení, například v Opatovicích nad Labem, Sezemicích, Moravanech a Pardubicích. Poskyt-
la 202 konzultací projektantům nebo investorům a také 146 telefonických informací.
Celkem 27x jednala se zástupci měst a obcí a vypracovala 191 vyjádření k projektům pro 
územní nebo stavební řízení v rámci Pardubického kraje.

V prosinci se uskutečnil zážitkový seminář pro pracovníky odboru dopravy pardubického
magistrátu a odborů dopravy jednotlivých městských obvodů. V jeho rámci paní Bělohláv-
ková provedla školení o bezbariérových úpravách na liniových stavbách jak v rámci investic,
tak při údržbových pracích. Zároveň předala přítomným podklady pro realizaci těchto úprav
umožňujících užívání liniových staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Záměr do budoucna
Budeme nadále spolupracovat s pardubickým magistrátem na realizaci záměru bezbarié-

rových tras ve městě v rámci Programu mobility pro všechny. Budeme se také podílet na 
aktualizaci bezbariérové mapy Pardubic. I nadále budeme poskytovat konzultace a vyjádře-
ní k projektové dokumentaci, sledovat dostupnost budov, objektů a přechodů pro zdra-
votně postižené lidi a povedeme jednání směřující k odstraňování stavebních bariér nebo
k prevenci jejich vzniku.

Kontakt
Alena Bělohlávková, telefon: 464 646 321, e-mail: bariery@abilympics.cz.

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ „SPOLEČNOU CESTOU“
Základní charakteristika
Zážitkový seminář je vhodným způsobem, jak postupně odstraňovat informační, psychic-

ké a komunikační bariéry, které přetrvávají mezi zdravými a postiženými lidmi. Následně 
může dojít ke sblížení těchto skupin a jejich vzájemnému lepšímu porozumění.

Posláním semináře je umožnit účastníkům zážitek „na vlastní kůži“: každý si vyzkouší chů-
zi s bílou holí či s klapkami na očích, jízdu na vozíku nebo práci nevidomého na počítači.
Ocitne se tak v obtížných situacích, které musí postižený člověk řešit při běžných denních
činnostech. Účastníci tak zakusí pocity člověka s pohybovým či zrakovým postižením a zá-
roveň si uvědomí, jak a s čím lze těmto lidem pomoci.

Seminář připravilo TyfloCentrum Pardubice v součinnosti s vedoucí odboru sociálních 
věcí pardubického magistrátu Ivanou Liedermanovou. Poprvé se uskutečnil v roce 2003.

Asociace začala s TyfloCentrem pravidelně spolupracovat a původní zážitkový seminář za-
hrnující problematiku nevidomých a slabozrakých se tak rozšířil o problematiku tělesně 
postižených osob. V roce 2004 jsme ho společně uskutečnili například pro Střední odbor-
nou školu cestovního ruchu v Pardubicích a pro pracovníky Stavebního úřadu Magistrátu
města Pardubic. Jízdu na vozíku a chůzi s bílou holí si také mohli vyzkoušet žáci 4. tříd v rám-
ci Evropského dne bez aut v chrudimském městském parku. Varianty semináře, na níž se
podílela Asociace, se ve zmíněném roce zúčastnilo asi 80 lidí.

Seminář v roce 2005
Koordinátorkou a lektorkou zážitkového semináře byla nejdříve Mgr. Lenka Jedličková.

Jako lektoři na seminářích působili také Bc. Tomáš Potůček, Jana Švejdová, Jitka Dluská,
Ing. Jaroslav Hladík, Veronika Foltová, Alena Bělohlávková, Aleš Dvořák. Posledně jmeno-
vaný se v září stal novým koordinátorem.
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Seminář pořádaný či spolupořádaný Asociací absolvovalo celkem 1606 lidí. Připravili jsme
ho například pro Městský úřad Litomyšl, Úřad práce Pardubice, Magistrát města Pardubic
a různé základní a střední školy zejména na Pardubicku. Celkem jsme uspořádali 35 semi-
nářů.

Záměr do budoucna
Hodláme zážitkové semináře zajišťovat i v Královéhradeckém kraji. Naší snahou je, aby ta-

kové školení absolvovalo co nejvíce lidí z různých věkových i profesních skupin obyvatelstva:
zejména žáků, studentů, úředníků a projektantů.

Kontakt
Aleš Dvořák, telefon: 466 265 583 nebo 774 410 011, e-mail: zseminar@abilympics.cz.

NÁRODNÍ ABILYMPIÁDA
Základní charakteristika
Jde o soutěžní přehlídku pracovních a volnočasových schopností a dovedností zdravotně

postižených lidí. Asociace se na ní organizačně podílí od roku 1998, zpočátku ji připravo-
vala společně se sdružením T-Atlas. V roce 2002 se Asociace stala výhradním pořadatelem
abilympiády.

Tato akce, která se koná v Pardubicích, má velký význam jak pro soutěžící, tak pro diváky.
Zdravotně postižení lidé mohou ukázat široké veřejnosti, že se dovedou uplatnit v nejrůz-
nějších oborech lidské činnosti, že aktivně tráví volný čas, úspěšně podnikají a mají co na-
bídnout i případným zaměstnavatelům. Návštěvníci se mohou přesvědčit, že i člověk s těž-
kým postižením dokáže podat kvalitní pracovní výkon, když k tomu má vytvořeny vhodné
podmínky.

V neposlední řadě je abilympiáda místem, kde vládne pohodová atmosféra, kde se na-
vazují nová a utužují již existující kamarádství a kde si lidé vyměňují nejrůznější poznatky 
a zkušenosti. Těší nás, že město již abilympiádu oficiálně považuje za významnou akci a pra-
videlně ji podporuje.

Abilympiáda v roce 2005
Konala se ve dnech 24.-25. června. Přijelo na ni více než 100 zdravotně postižených lidí

z různých míst republiky, mezi nimiž převažovaly osoby s mentálním postižením. Hlavním dě-
jištěm 13. národní abilympiády bylo Salesiánské středisko mládeže. Záštitu nad ní převzali
předseda Senátu Přemysl Sobotka, prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek 
a hejtman Pardubického kraje Michal Rabas. Patronem byl primátor města Jiří Stříteský, me-
diálními partnery byly Český rozhlas Pardubice a rádio Kiss Delta.

Přehlídku výrazně finančně podpořil Pardubický kraj, město Pardubice a také desítky dal-
ších měst a obcí, převážně z východních Čech. Velmi důležitá pro nás byla sponzorská 
pomoc mnoha firem.

Soutěžilo se ve 21 disciplínách. Největší zájem projevili abilympionici o keramiku, malbu
na sklo, aranžování suchých květin a vyšívání. Z počítačových disciplín se uskutečnila
pouze editace textu. Pro všechny účastníky byl opět přichystán bohatý doprovodný 
program, zahrnující například vystoupení skupiny Jumping Drums, zábavné kreslení a po-
vídání Jana Honzy Lušovského a taneční exhibici pohybového studia Hroch. Oficiální 
hosty a zástupce rozhodčích, soutěžících a sponzorů přijal na radnici náměstek primá-
tora.
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SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI A ÚŘADY

Při realizaci našich aktivit a projektů dlouhodobě spolupracujeme zejména 
s těmito neziskovými organizacemi a úřady:

Asistence, Praha 
(www.asistence.org)

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
(www.firemnet.cz/cph-maxima)

Česká unie pro podporované zaměstnávání
(www.unie-pz.cz)

Český rozhlas Pardubice
(www.rozhlas.cz/pardubice/portal)

Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy
(www.komplex.cz/ju)

JOB, Týniště nad Orlicí

Krajský úřad Pardubického kraje
(www.pardubickykraj.cz)

Magistrát města Pardubic
(www.mesto-pardubice.cz)

Městský úřad Chrudim
(www.chrudim-city.cz)

Mezinárodní abilympijská federace (International Abilympic Federation, IAF)
(www.jeed.or.jp)

Nadace rozvoje občanské společnosti
(www.nros.cz)

Pražská organizace vozíčkářů
(www.pov.cz)

Rehabilitační centrum Krajské nemocnice Pardubice
(www.nem.pce.cz)

Rytmus, Chrudim
(www.rytmus.org)

SKP-CEDR, Pardubice
(www.skp-centrum.cz)

Speciální škola Svítání, Pardubice
(www.svitani.cz)

SPID handicap, Pardubice
(www.vozickari.cz)

TyfloCentrum Pardubice
(www.tyflocentrum.cz/pardubice)

Úřad práce Pardubice
(http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info)
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Rozsáhlou akci připravoval 11členný tým téměř půl roku. Považujeme za úspěch, že 
naprostá většina účastníků byla s průběhem a organizačním zajištěním abilympiády spo-
kojena.

Záměr do budoucna
Další národní abilympiádu uspořádáme vůbec poprvé na konci května. Odehraje se 

v novém prostředí: ve velké hale ČEZ arény. Očekáváme přibližně stejný počet soutěžících, 
doprovázejících osob i návštěvníků. Rozsah ani skladbu vyhlášených soutěžních disciplín
nebudeme měnit, avšak účastníci se mohou těšit na nejedno překvapení. Doplňkový 
program zahrne i výstavu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, kterou připravuje
agentura Parexpo, a seminář zaměřený na zákon o sociálních službách. Společenské ve-
čery se zřejmě odehrají ve vestibulu sídla ČSOB Pojišťovny.

Výsledky ze soutěží budou pro Asociaci důležitým kritériem při sestavování českého re-
prezentačního týmu pro 7. mezinárodní abilympiádu, která se uskuteční v Japonsku v roce
2007.

Kontakt
Alena Krpálková, telefon: 466 304 366, e-mail: info@abilympics.cz.

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
Základní charakteristika
Tyto celostátní noviny informující o životě zdravotně postižených lidí Asociace vydává od 

roku 2000. Připravují je dva redaktoři, Miloš Kajzrlík a Miloš Pelikán. Zaměřují se hlavně 
na abilympijské hnutí, problematiku zaměstnávání a informace o zajímavých akcích.

Na stránkách Zpravodaje se objevují i články o závažných legislativních nedostatcích, 
upoutávky na zajímavé knihy a publikace, medailónky činorodých osobností, profily huma-
nitárních organizací či pozvánky na rekondiční a rekreační pobyty.

Pro noviny je charakteristická snaha psát o problémech postižených lidí zasvěceně 
a přitom poutavě. Redakce nepodléhá žádnému cenzurnímu ani komerčnímu nátlaku.
Zpravodaj vychází 5x ročně v nákladu několika tisíc výtisků a všem odběratelům je zasílán
zdarma.

Zpravodaj v roce 2005
V našich novinách se loni objevilo mnoho zajímavých a užitečných informací. Za zmín-

ku stojí články o podporovaném zaměstnávání, sociálních službách, pracovní reha-
bilitaci či zážitkovém semináři „Společnou cestou". Na základě rostoucího zájmu čtenářů 
byl mírně zvýšen náklad. Příjemnou novinkou byl přechod na plně barevné provedení.
Redakční práci, sazbu, tisk a distribuci novin Asociace uhradila z finančních darů od spon-
zorů.

Záměr do budoucna
V dalším roce bude opět vydáno 5 standardních čísel Zpravodaje, a to s obdobným ma-

teriálně-technickým zázemím. Obsahové zaměření i grafická koncepce novin zůstanou 
zachovány. Navíc uvažujeme o speciálním monotematickém čísle  zaměřeném na 14. ná-
rodní abilympiádu. Noviny budou i nadále všichni zájemci dostávat bezplatně.

Kontakt
Miloš Pelikán, telefon: 466 304 366, e-mail: bpelikan@atlas.cz.

ÚČAST NA EVROPSKÉM DNU BEZ AUT V CHRUDIMI
Ve středu 21. září se v Chrudimi uskutečnil Evropský den bez aut, konaný v rámci projek-

tu „Zdravé město“. Hlavní program probíhal v prostoru před Divadlem K. Pippicha a byl 
určen především dětem a mládeži. Zájemci mohli například získat informace v poradně zdra-
vého životního stylu a vyzkoušet si jízdu na dvojkole, chůzi s vodicím psem či pohyb v pro-
storu s klapkami na očích. Zástupci naší Asociace seznamovali zájemce s různými aspekty
života lidí s tělesným postižením a nabízeli jim možnost jízdy na mechanickém vozíku, která
zahrnovala i zdolání několika modelových překážek.

Na okruhu pod nemocnicí jsme se podíleli na osvětové akci zaměřené na bezpečnou jíz-
du, kterou pořádala Policie ČR. Řidičům, kteří překročili maximální povolenou rychlost,
předjížděli na přechodu pro chodce nebo neměli zapnutý bezpečnostní pás, jsme poskyto-
vali informace o důsledcích nebezpečné jízdy. Kromě pokuty si mohli odnést samolepku
BESIPu a také zážitek v podobě jízdy na mechanickém vozíku do kopce.
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ROZHLASOVÝ POŘAD 
V ČESKÉM ROZHLASU PARDUBICE

Základní charakteristika
Prvý pořad zaměřený na různé aspekty života zdravotně postižených lidí vznikl na konci

prosince 2002 a měl premiéru v lednu následujícího roku. Zhruba patnáctiminutový blok in-
formací připravuje Miloš Pelikán ve spolupráci s redaktorem zmíněné stanice. Do rozhlaso-
vého studia jsou zváni zajímaví hosté; rozhovory s nimi doplňují pozvánky na společenské
akce, novinky z legislativy a tipy na poutavé knížky a užitečné publikace.

Pořad v roce 2005
Byly připraveny a odvysílány 3 pořady. Z témat stojí za zmínku např. národní abilympiáda,

dokument „Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením“ a celo-
státní kampaň „30 dní pro neziskový sektor“.

Záměr do budoucna
Na základě jednání s Českým rozhlasem Pardubice bude vytvořena nová koncepce pořa-

du a změní se pravděpodobně i jeho periodicita. Asociace má také zájem na tom, aby byl
pořad vysílán v pravidelných časech.

Kontakt
Miloš Pelikán, telefon: 466 304 366, e-mail: bpelikan@atlas.cz.

OSOBNÍ ASISTENCE
Základní charakteristika
Ve druhé polovině roku 2005 se Asociace rozhodla, že bude poskytovat osobní asisten-

ci. Smyslem této terénní služby je zajistit podporu lidem s těžkým zdravotním postižením 
z Pardubic a blízkého okolí při zvládnutí každodenních běžných úkonů. Osobní asistence
zároveň podporuje maximální míru soběstačnosti uživatelů, zvyšuje jejich schopnost setrvat
v přirozeném domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl. Uživateli služby mohou být
jak dospělí, tak děti.

Záměr do budoucna
Osobní asistenci chce Asociace začít poskytovat v dubnu 2006. Zpočátku půjde o pilotní

projekt. Období od ledna do dubna jsme si vyhradili na zpracování potřebné dokumentace,
zmapování potřeb potenciálních klientů, navázání spolupráce s dalšími poskytovateli této
služby a pro další přípravné činnosti.

Kontakt
Mgr. Ester Vídeňská, telefon: 466 265 583 nebo 777 006 575, e-mail: videnska.es-

ter@seznam.cz.

PATRONÁT NAD DĚTSKOU NÁRODNÍ ABILYMPIÁDOU
V rámci mezinárodní abilympiády se dětské soutěžní disciplíny poprvé objevily na jejím 

5. ročníku v srpnu 2000 v Praze: byly určeny pro zdravotně postižené děti do 15 let. Svoje
schopnosti a dovednosti předváděli mladí soutěžící také na následující mezinárodní přehlíd-
ce v listopadu 2003 v Indii. Na obou těchto abilympiádách patřily české děti k nejúspěš-
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nějším. Děti soutěžily také v letech 1999 a 2001 v rámci národních abilympiád, které se 
konaly v Pardubicích.

V roce 2002 se konala prvá samostatná dětská abilympiáda, kterou z pověření Asociace
připravil Jedličkův ústav a školy v Praze. V sobotu 14. května 2005 se uskutečnila již 4. čes-
ká abilympiáda pro děti a mládež. Soutěžila na ní zhruba stovka dětí z různých míst České
republiky, které předvedly své dovednosti a schopnosti ve 14 oborech. Největší zájem byl 
o hry na počítači.

Naše sdružení má nad touto akcí patronát a každoročně pomáhá s její přípravou. Dne 
13. května 2006 uspořádá Jedličkův ústav a školy 5. českou abilympiádu pro děti a mládež.

PROJEKT „ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SLUŽEB A ROZVOJ 
LIDSKÝCH ZDROJŮ V AGENTUŘE PODPOROVANÉHO 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ V PARDUBICÍCH“
Asociace přihlásila tento projekt v březnu do prvého kola Globálních grantů, které jsou fi-

nancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V červnu jsme se 
dozvěděli, že na jeho realizaci získáme částku 647 180 Kč.

Dne 1. září jsme projekt, který bude realizován v průběhu 24 měsíců, zahájili a oficiálně
představili veřejnosti a novinářům. Našimi partnery jsou Krajský úřad Pardubického kraje,
Úřad práce Pardubice a Magistrát města Pardubic.

V rámci projektu provádíme tyto činnosti:
- Osvěta a informování zaměstnavatelů o výhodách a nevýhodách zaměstnávání lidí v ne-

příznivé sociální situaci (hodláme kontaktovat 700 zaměstnavatelů; za období říjen-prosinec
jsme jich kontaktovali 27).

- Sociální poradenství a pomoc klientům s vyřizováním záležitostí potřebných pro jejich za-
městnání (tyto služby poskytneme 240 klientům; za období říjen-prosinec jsme je poskytli
23 klientům).

- Volnočasové aktivity (zajistíme je pro 50 klientů; za období říjen-prosinec jsme je zajistili
16 klientům).

- Odborné vzdělávání (naši pracovníci absolvují 10 seminářů; za období říjen-prosinec jich
absolvovali 5).

- Pořízení nezbytného vybavení (notebook, mobilní telefon, multifunkční zařízení, digitální
fotoaparát).

Všechny aktivity mají přispět ke zlepšení situace znevýhodněných skupin občanů. K do-
sažení tohoto cíle je nezbytná i dostatečná publicita v tisku, rozhlasu a televizi.

PREZENTACE NAŠÍ ČINNOSTI 
V OBCHODNÍM CENTRU GRAND

Ve dnech 7. a 8. května Asociace představila své hlavní aktivity v pardubickém obchodním
domě Grand. Připravili jsme malou expozici soutěžních výrobků z abilympiád, kolekci foto-
grafií z našich aktivit a několik informačních souhrnů. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet 
jízdu na vozíku, chůzi o berlích či pohyb se zavázanýma očima.

Uvažujeme o další podobné prezentaci, kterou však hodláme spojit s nějakou větší spole-
čenskou událostí a s intenzivnější mediální podporou.
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