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Stručně o našich aktivitách v roce 2013 

V roce 1997 vznikla Česká abilympijská asociace, která je v současné době občanským 

sdružením. Zaměřuje na podporu lidí z cílové skupiny v překonávání sociální izolace, 

v setrvávání v přirozeném prostředí a v zachovávání vlastního životního stylu. Součástí 

činnosti občanského sdružení je i snaha o zvyšování úrovně informovanosti a profesního 

rozvoje uživatelů nabízených služeb. K významnému zkvalitnění práce přispělo Integrační 

centrum sociálních aktivit. CAA prohloubila spolupráci s dalšími subjekty, zejména s KÚ 

Pardubického kraje, magistrátem města Pardubice a Úřadem práce Pardubice. 

Pod vedením ředitelky Ivany Dolečkové v CAA působilo v roce 2013 celkem ?? 

zaměstnanců.            

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

 

ABILYMPIÁDA 

21. ročník abilympiády se v tradičním květnovém termínu opět uskutečnil v pardubické ČEZ 

Aréně,  záštitu mělo ministerstvo práce a sociálních věcí, hejtman Pardubického kraje Martin 

Netolický, místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a primátorka města 

Pardubic Štěpánka Fraňková. První den soutěží se mezi abilympioniky přijela podívat 

ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.  Do 22 soutěžních disciplín se zapojilo 

95 soutěžících z celé České republiky. Abilympionikem roku byl zvolen Jan Wenemoser, 

cenu Dobrovolník roku převzal Jan Kubelka z Pardubic. 

 

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ 

V Abilympijském zpravodaji patřily k nejčtenějším články o projektu Euroklíč, problematice 

městské hromadné dopravy v krajských metropolích v souvislosti se zdravotně postiženými 

cestujícími, burzách filantropie, udělování ocenění Duhové křídlo a druhých narozeninách 

Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec. K vyhledávaným rubrikám 

patřily Pranýř a chválíř Jany Hrdé a Gastronomický koutek Pavly Indrové. Obsahovou náplň 

tvořily i články o různých legislativních nedostatcích, tipy na kvalitní knihy, pozvánky na 

společenské a kulturní akce, tipy na výlety nebo na kurzy a semináře. 

 

BEZBARIÉROVOST 

V oblasti bezbariérovosti fungovala v roce 2013 tři střediska – v Pardubicích, Chrudimi a 

Vysokém Mýtě. K 31. 12. 2013 byla činnost střediska v Chrudimi ukončena a jeho územní 

působnost a veškerou činnost přebírají zbylá dvě střediska. Pracovníci zmapovali celkem 115 

staveb, vypracovali 309 stanovisek a vyjádření. Zúčastnili se 92 kolaudací, podali 1126 

telefonických informací a poskytli 310 konzultací. V roce 2013 bylo uloženo celkem 255 

popisů, provedeno 469 kontrol objektů a 106x jednáno s jejich správci. 

 

 

KLUB LVÍČEK 

Do pravidelné činnosti Klubu lvíček se zapojilo 21 uživatelů, z toho 14 mužů a 7 žen, všichni 

převážně z Pardubic.  Klub pracuje podle celoročního plánu, který obsahuje  návštěvy 

divadel, výstav, společenské hry, ale také řadu akcí sloužících k procvičování paměti, 

motoriky a slovní zásoby 
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KOSATEC 

Integrační centrum sociálních aktivit oslavilo v září 2. narozeniny a v průběhu celého roku  se 

v něm uskutečnilo přes šedesát akcí. Řada z nich má pravidelné měsíční termíny, například 

setkávání skupiny neslyšících či cvičení Unie Roska, uskutečňuji se  diskusní kulaté stoly. 

Stabilizovala se činnost v jednotlivých oblastech – dílnách, tréninkové restauraci , tréninkové 

kavárně, využívány byly tréninkové byty. Vydařily se dva běhy příměstského tábora pro děti 

s postižením. Z důležitých akcí je třeba zmínit etnovaření, které v Kosatci  opakovaně pořádal 

Most pro lidská práva, dále Velikonoční tržení, besedu zástupců magistrátu o referendu 

k městským obvodům, Den Evropy na kole  a vyhlášení Ceny hejtmana – Duhové křídlo. 

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Osobní asistenti pomohli celkem 28 uživatelům při základních životních potřebách a osobní 

podporou jim umožnili setrvat v jejich přirozeném prostředí, zařadit se do širší společnosti a 

přiblížit se životu ostatních vrstevníků. Pomohli jim při zprostředkování komunikace (posílení 

schopností a dovedností). V roce 2013 poskytly osobní asistentky celkem 12 390 hodin 

osobní asistence. K 31. 12. 2013 mělo uzavřenou smlouvu o poskytování osobní asistence 19 

uživatelů a zaměstnáno bylo 11 osobních asistentů. 

 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Sociální rehabilitace se zaměřuje na překonání informačního deficitu, rozvoj úrovně 

samostatnosti a společenského uplatnění. Cílovou skupinou jsou lidé s různým druhem 

zdravotního postižení, ale i lidé se sociálním znevýhodněním (např. lidé dlouhodobě 

nezaměstnaní, mladí lidé do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy). Sociální pracovnice 

spolupracovaly s  Úřadem práce, PMS, OSSZ, s Krajskou nemocnicí Pardubice (oddělení 

psychologické a psychiatrické péče), s ostatními odbornými lékaři a s 

neziskovými  organizacemi jako například: Péče o duševní zdraví, středisko Výměník, CEDR, 

SPID handicap, SKP – Centrum a také se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají uživatele sociální 

rehabilitace. 

 

 

ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE 

Pořádání zážitkových seminářů  prohlubuje osvětu veřejnosti, přispívá ke zlepšování 

informovanosti o problematice zdravotního postižení a prevenci zdravotního postižení. 

Během absolvování našeho zážitkového semináře mají zdraví účastníci možnost rozpoznat 

různé druhy bariér a pocity lidí se zdravotním postižením, které zdolávání těchto bariér 

provází. Na 46 akcích v Pardubickém  i Královéhradeckém kraji bylo 1846 lidí. 

 

Ivana Dolečková, ředitelka 

České abilympijské asociace 
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SOCIÁLNÍ REHABILATACE 

 

Posláním a hlavním cílem služby sociální rehabilitace je: 

- eliminování či kompenzování příčin, které brání lidem se zdravotním či  sociálním 

handicapem v jejich plnohodnotném a fungujícím začlenění do společnosti, 

- mapování  sociálních problémů a potřeb uživatelů, 

- umožnění lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem zintenzivnit jejich sociální 

kontakty. 

Sociální rehabilitace se zaměřuje na překonání informačního deficitu, rozvoj úrovně 

samostatnosti a společenského uplatnění. Cílovou skupinou jsou lidé s různým druhem 

zdravotního postižení, ale i lidé se sociálním znevýhodněním (např. lidé dlouhodobě 

nezaměstnaní, mladí lidé do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy). 

 

Specifikum sociální rehabilitace v CAA 

Specifikem sociální rehabilitace je poskytování podpory v oblasti pracovního uplatnění. 

Sociální pracovník může uživateli pomoci při: 

- sestavení popisu vhodného pracovního místa, 

- sepsání životopisu, 

- vytipování vhodného zaměstnavatele a při jeho kontaktování, 

- pohovoru se zaměstnavatelem (doprovod), 

- poradenství o chráněném trhu práce, o pracovní rehabilitaci, o jednotlivých typech pracovně 

právních vztahů, o povinnostech vůči zaměstnavateli, 

- probírání předchozích zkušeností uživatele s pracovním kolektivem, se vztahy na pracovišti, 

s respektováním autorit (socioterapeutická podpora), 

- tréninku komunikačních dovedností (modelové situace, kdy si uživatel může vyzkoušet 

sdělení svých zdravotních omezení zaměstnavateli nebo jak odpovědět na otázky při 

výběrovém řízení u zaměstnavatele). 
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Nácviková místa v rámci sociální rehabilitace 

Součástí sociální rehabilitace je i možnost využití nácvikových míst v některé z tréninkových 

dílen v budově Kosatce, kde si uživatel může v chráněném prostředí prakticky vyzkoušet své 

pracovní a ostatní sociální dovednosti. Nácviková místa je možné využít v dílně truhlářské, 

keramické a šicí, dále v tréninkové kuchyni, kavárně, ale i při úklidu prostor Kosatce. 

V budově Kosatce je také realizována příprava k práci dle zákona o zaměstnanosti č. 

435/2004 Sb., kdy po celou dobu realizace je uživatel v kontaktu se sociální pracovnicí a 

společně řeší případné potíže při postupném zapracování.  

 

Spolupráce s ostatními subjekty  

Sociální pracovnice i v roce 2013 spolupracovaly s ostatními subjekty ve prospěch uživatelů 

sociální rehabilitace. Spolupráce probíhala například s Úřadem práce, PMS, OSSZ, 

s Krajskou nemocnicí Pardubice (oddělení psychologické a psychiatrické péče), s ostatními 

odbornými lékaři a s neziskovými  organizacemi jako například: Péče o duševní zdraví, 

středisko Výměník, CEDR, SPID handicap, SKP – Centrum a také se zaměstnavateli, kteří 

zaměstnávají uživatele sociální rehabilitace. 

 

 

 

Principy sociální rehabilitace 

Princip individuálního přístupu - sociální rehabilitace respektuje jedinečnost každého člověka. 

Služby jsou poskytovány na základě individuálně sestavovaného plánu pro každého uživatele. 

Princip aktivního přístupu a přiměřené podpory - Sociální pracovník respektuje volbu 

uživatele, motivuje ho k aktivní spolupráci v rámci služby, poskytuje podporu, která uživatele 

rozvíjí, nikoliv omezuje. Služba směřuje k aktivnímu začlenění do běžné společnosti a 

podporuje přirozené vztahové sítě. 

Princip rovných příležitostí - Sociální pracovník poskytuje službu všem uchazečům z cílové 

skupiny bez ohledu na rasu, národnost, pohlaví, politické smýšlení a náboženské vyznání. 

Služba je postavena na vzájemném respektu. 

Princip mlčenlivosti - Sociální pracovník při poskytování služby dodržuje mlčenlivost ve 

všech oblastech spolupráce. 

Bezplatnost služby - Sociální rehabilitace je pro uživatele bezplatná. 
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Statistické údaje v rámci projektu 

 

Počet podpořených klientů v roce 2013 

celkem muži ženy 

110 58 52 

 

Počet intervencí a kontaktů v roce 2013 

intervence (schůzka nad 30 minut) 1020 

kontakty (telefonát, e- mail, dopis, schůzka do 30 minut)   664 

 

 

Grafické znázornění cílových skupin v procentech 

 

Kontakty: 
Mgr. Pavlína Potůčková    Mgr. Kateřina Hýsková 
Telefon: 777 006 525, 466 052 054  Telefon: 774 554 722, 466 052 056 
E- mail: pavlina.potuckova@caacz.cz  E- mail: katerina.hyskova@caacz.cz 
www.caacz.cz      www.caacz.cz 

 

 

 

Cílové skupiny

20%

24%

10%
12%

10%

24%

osoby s tělesným

postižením 

osoby s chronickým

duševním onemocněním 

osoby s mentálním

postižením

osoby se sociálním

znevýhodněním 

osoby s kombinovaným

postižením

osoby s jiným

zdravotním postižením

mailto:pavlina.potuckova@caacz.cz
mailto:katerina.hyskova@caacz.cz
http://www.caacz.cz/
http://www.caacz.cz/
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ZHODNOCENÍ OSOBNÍ ASISTENCE 2013 

 

1. Vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:  

 

Osobní asistence pomáhá umožnit lidem se zdravotním postižením z Pardubic a okolí 

prostřednictvím osobního asistenta setrvat v přirozeném prostředí, zachovat vlastní životní 

styl a vede k rozvoji jejich soběstačnosti. 

 

Cílovou skupinou jsou senioři a občané s kombinovaným, tělesným, mentálním či zdravotním 

postižením, kteří mají vzhledem ke svému postižení omezenou schopnost realizovat 

samostatně běžné každodenní úkony. 

 

Osobní asistenti pomáhali uživatelům naplňovat základní životní potřeby a poskytovali jim 

osobní podporu v domácím prostředí, kterou tak usnadňují klientům zařadit se do širší 

společnosti a přiblížit se životu ostatních vrstevníků. Pomáhají jim také při zprostředkování 

komunikace (posílení schopností a dovedností).  

 

Zhodnocení kvality, úspěšnosti a dosažení cílů: 

Osobní asistenti pomohli celkem 28 uživatelům při základních životních potřebách a osobní 

podporou jim umožnili setrvat v jejich přirozeném prostředí, zařadit se do širší společnosti a 

přiblížit se životu ostatních vrstevníků. Pomohli jim při zprostředkování komunikace (posílení 

schopností a dovedností). V roce 2013 poskytly osobní asistentky celkem 12.390 hodin 

osobní asistence. 

Službu osobní asistence jsme propagovali svými letáky dostupnými v prostorách naší 

organizace a na akcích jako je Den Země, Burza filantropie, porada ředitelů ZŠ Pardubice, 

Zaměstnavatel roku, valná hromada KONEP, Klub přátel CAA, Hravý den na farmě – 

Apolenka, KREATIV Pardubice a Čekání na Ježíška – v Machoňově pasáži v Pardubicích. 

Dále jsme osobní asistenci propagovali na zážitkových seminářích pro studenty různých škol, 

na komunitním plánování a také prostřednictvím našich webových stránek www.caacz.cz. 

V roce 2013 prošli ve spolupráci s Mireou, TyfloCentrem Pardubice, Denním stacionářem 

Slunečnice, ZŠ a PŠ Svítání a Střediskem rané péče někteří asistenti odbornou stáží v rámci 

povinného vzdělávání. V rámci těchto stáží se mohli asistentky seznámit s chodem jiné 

organizace a se specifickou cílovou skupinou klientů, kterým poskytují zmíněné organizace 

svoje služby. Supervize proběhla na základě vyžádání u koordinátora osobní asistence. 

Konkrétní problémy asistentů byly konzultovány na pravidelných schůzkách asistentů (ze 

kterých je vyhotoven zápis), dále v rámci individuálních konzultací s koordinátorem, případně 

i s klientem.  

K 31. 12. 2013 mělo uzavřenou smlouvu o poskytování osobní asistence 19 uživatelů a 

zaměstnáno bylo 11 osobních asistentů. 

Hodnocení spolupráce s ostatními subjekty 

V rámci naší organizace uživatelé osobní asistence navštěvují Klub Lvíček, národní 

abilympiádu a keramickou dílnu v ICSAP Kosatec. Vliv na jejich integraci mají i Poradenská 

a konzultační střediska bezbariérovosti, která jim svojí prací zpřístupňují budovy a zamezují 

vzniku nových bariér.  

 

Dále pokračovala spolupráce s Dětským rehabilitačním centrem Lentilka, kde jsme poskytli 

služby celkem šesti dětským uživatelům, a se Základní a Praktickou školou Svítání, kde byla 

poskytována asistence dvěma našim klientům. Naše osobní asistentky poskytují služby 
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v těchto organizacích, které jim vycházejí vstříc a vytvořili 

pro ně výborné zázemí.  Spolupráce spočívá ve vzájemné zpětné vazbě na práci osobních 

asistentek a situaci uživatelů služby. 

 

Nově byla navázána spolupráce zaměřená na zprostředkování odborných stáží ve stacionáři 

Mirea, TyfloCentru Pardubice, Denním stacionáři Slunečnice, v ZŠ a PŠ Svítání a ve 

Středisku rané péče v Pardubicích. 

 

3.4. Statistika projektu a interpretace statistických údajů: 

statistika za rok 2013 

Zájemci o službu Smlouva o 

poskytování osobní 

asistence 

Zájemci o práci 

osobního asistenta 

Pracovní smlouva 

7 zájemců  9 uživatelů 22 zájemců 5 osobních asistentů 

 

- nově oslovilo organizaci 7 zájemců o služby osobní asistence 

- smlouvu o poskytování osobní asistence nově podepsalo 9 uživatelů, k 31. 12. 2013 bylo 

v organizaci celkem 19 uživatelů. 

- nově oslovilo organizaci 22 zájemců o práci osobního asistenta 

- pracovní smlouvu jsme nově uzavřeli s 5 osobními asistenty a s jedním byla uzavřena DPP  

- k 31. 12. 2013 bylo v organizaci celkem 11 osobních asistentů. 
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Návaznost služby na činnost jiných organizací v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Tereza Korytárová, DiS. 

Tel. 466 052 051, 777 006 575 

Email: tereza.korytarova@caacz.cz 

www.caacz.cz 

 

 

 

 

 

 

Osobní asistence 

Česká abilympijská 

asociace 

Vzdělávací 

agentury 

 

Odborné stáže 

Dětské 

rehabilitační 

centrum Lentilka 

Základní škola a 

praktická škola 

Svítání 

Benepal, a. s. Edupol, v. o. s. 

Marlin, s. r. o. 

Komuniké, o. p. s. 

Zajištění osobní asistence dle 

požadavků klienta – v zařízení i 

mimo, spolupráce při výběru 

osobního asistenta, jeho zaškolení a 

následné hodnocení. Spolupráce při 

vytváření individuálních plánů 

uživatelů. 

Zvyšování odbornosti 

 

Vzdělávání 

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. 
Mirea, o. p. s. 

Středisko rané péče v Pardubicích 
Denní stacionář Slunečnice 

ZŠ a PŠ Svítání 

 

Spolupracující 

organizace 

Vzájemné předání kontaktů 

zájemců o službu osobní 

asistence či zájemcům o práci 

osobního asistenta 

mailto:tereza.korytarova@caacz.cz
http://www.caacz.cz/
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Konzultační a poradenská střediska bezbariérovosti 

1) Pracovníci i v roce 2013 nadále mapovali komerční a veřejné objekty a veřejné komunikace a 

spolupracovali se správci a majiteli těchto budov na odstranění bariér. Celkem zmapovali 115 staveb. 

Jejich přístupnost a vybavenost pro imobilní občany rozdělují do čtyř skupin: 

a)  Celkově bezbariérově přístupné vozíčkářům a tělesně postiženým. 

b)  Bezbariérově přístupné se sociálním zařízením – závady. 

c)  Přístupné s doprovodem nebo přístupné, ale bez sociálního zařízení. 

d) Bezbariérově nepřístupné.          

Každá stavba má svůj samostatný popis bezbariérové přístupnosti ( popřípadě nepřístupnosti). 

Zmapované stavby v jednotlivých městech a obcích jsou k dispozici na střediscích České abilympijské 

asociace. 

 

2) Poskytovali odborné konzultace, poradenství a odborné posuzování projektové dokumentace pro 

územní a stavební řízení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek 

a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a příslušných ČSN. 

K této činnosti je opravňuje „ Osvědčení o kvalifikaci odborného konzultanta NIPI ČR o.s.“, které 

získali na základě složených zkoušek. 

Celkem vypracovali 309 stanovisek a vyjádření. 

 

3) Účastnili se kolaudačních i předkolaudačních řízení staveb, kontrolních a  závěrečných kontrolní 

prohlídek staveb, spolupracovali se stavebními úřady, odbory dopravy, zástupci měst a obcí, 

odbornou veřejností a investory v Pardubickém kraji, poskytovali rady a návrhy bezbariérových úprav 

soukromým osobám i veřejným subjektům.   

Celkem se účastnili 92 kolaudací a kontrolních prohlídek, podali 1126 telefonických informací a 

poskytli 310 konzultací. 

 

4) Ukládali  na webové stránky CAA (www.caacz.cz) popisy bezbariérové přístupnosti veřejných a 

komerčních budov ve zmapovaných městech. V roce 2013 bylo uloženo celkem 255 popisů a 

zjednodušené tabulky.  

http://www.caacz.cz/
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V této souvislosti prováděli aktualizaci zmapovaných objektů formou jejich kontroly a zároveň jednali 

se správci o odstranění drobných závad v bezbariérovém užívání. 

Celkem bylo provedeno 469 kontrol objektů a 106x jednáno s jejich správci. 

 

5) Zasílali žádosti na příslušné stavební úřady o odstranění překážek bezbariérového užívání. Na 

základě mapování měst a obcí, jejichž popis budov je uložen na webu CAA (tedy veřejně k nahlédnutí 

), pracovníci středisek zasílají na příslušné stavební úřady žádosti na odstranění odstranitelných závad 

bránících bezbariérovému užívání staveb. V roce 2013 bylo zasláno 27 žádostí, o kterých jsou 

pracovníci stavebních úřadů dopředu informováni a 2 žádosti pro Hamzovu odbornou léčebnu pro 

děti a dospělé Košumberk. 

 

6) Prováděli kontroly odstranitelných závad na základě žádostí na SÚ o odstranění překážek 

bezbariérového užívání. Na podkladě těchto kontrol bylo na příslušné SÚ zasláno 22 opakovaných 

žádostí na odstranění překážek bezbariérového užívání a vypracováno 11 stanovisek ke kontrolní 

prohlídce – odstranění překážek bezbariérového užívání staveb. Zároveň byly provedeny příslušné 

úpravy ve statistikách přístupnosti a na webových stránkách CAA v popisech objektu  a v tabulce.                              

 

středisko Pardubice : 

 

Paní Bělohlávková poskytla v roce 2013 projektantům celkem 99  konzultací, podala 424 

telefonických informací a 16x jednala se zástupci měst  a obcí. Vypracovala 122 stanovisek a vyjádření 

k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení  v rámci výstavby měst a obcí 

v Pardubickém kraji, např.  Pardubice, Ráby, Chrudim, Opatovice nad Labem., Dříteč, Srch, Dašice, 

Medlešice, Moravany, Ostřešany, Nasavrky, Dubany, Živanice, Barchov,  Dražkovice, Poběžovice, 

Staročensko, Heřmanův Městec atd. 

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se účastnila 48x  předkolaudačních a 

kolaudačních řízení, kontrolních prohlídek a závěrečných kontrolních prohlídkách na stavbách např.: 

Změna užívání stavby na kavárnu – třída Míru, Pce, Bytové domy Trnová-komunikace, Zastávky MHD 

nám. Republiky – Pce, Přístavba školy – Dříteč, Stavební úpravy zámku – Pce, modernizace a 

rekonstrukce plaveckého areálu – Pce, AUTO In-NISSAN –Pce, Zařízení pro administrativu Pce-Trnová, 

Pasáž – třída Míru Pce, Oprava chodníků Spojilská a Pod Lipami – Pce, Tribuny hřiště házené – 

Pohřebačka, Rekonstrukce administrativní budovy VAK Pardubice – výtah, Vinotéka – Ohrazenice, 

Kavárna s dětským koutkem – Dubina, Vestavba centrální koupelny – Domov důchodců – Studánka, 

Kavárna OC Grand – Pce, Rekonstrukce komunikací Karla IV. – V.etapa – Pce, Rekonstrukce ul. Na 

Rybníku – Nemošice, Zastávky MHD, kpt. Nálepky-Pce, Stavební úpravy chodníku V Ráji – Pce,  
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Rekonstrukce ul. Pražská – Popkovice, Oprava chodníku Spojilská - Studánka, Úprava sídliště IPMR – 

Dukla, Vjezd do Krajské nemocnice – Pce atd. 

Na webové stránky CCA uložila 3 popisy objektů a zjednodušené tabulky. Zmapovala 3 objekty 

z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti a zároveň je zaslala do aplikace Vozejkmap. 

V  roce 2013  úspěšně absolvovala školení pro externí auditory v systému řízení kvality – metodika 

ISEMOA. 

Podílela se na vypracování „Podmínek pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

“ pro Pardubický kraj. 

Na aktivu NIPI ČR o.s, opětovně obhájila „Osvědčení odborného konzultanta“.         Zaškolovala 

nového pracovníka střediska v Pardubicích v oblasti mapování stávajících staveb z pohledu jejich 

bezbariérové přístupnosti a ukládání jejich popisů na webové stránky CAA. 

Dokončila systém ukládání zmapovaných objektů na webové stránky CAA, a to: u jednotlivých měst 

budou postupně vytvářeny mapy s vyznačením zmapovaných objektů.    

Účastnila se konference v Pardubicích „Společně k bezbariérovosti IV.“.      

Paní Bělohlávková je členkou Komise pro bezbariérovost města Pardubic a Pracovní skupiny NRZP – 

bariery, v rámci členství m.j. v roce 2013 připomínkovala bezbariérovou vyhlášku. 

Vypracovává popisy projektů k žádostem  o podporu grantů, připravuje dílčí cíle na následující rok a 

vypracovává v rámci jejich vyúčtování „Obsah, průběh, hodnocení a výsledky projektů“. 

 

Paní Čáslavková provedla v roce 2013 mapování veřejných objektů z pohledu jejich  přístupnosti 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Celkem bylo zmapováno 15 objektů z hlediska 

bezbariérové přístupnosti, a to:  v Přelouči 9, v Lázních Bohdaneč 1, v Sezemicích 2 a v Holicích 3. 

Na webové stránky CAA uložila celkem 22 popisů objektů: v Holicích 3, v Lázních Bohdaneč 2, 

v Sezemicích 2  a v Přelouči 15. 

Sepsala 6 dopisů na stavební úřady, z toho 1 do Holic, 1 do Sezemic a 4 do Přelouče s žádostí o 

odstranění překážek bezbariérového užívání staveb. Dále byly napsány 2 opakované žádosti o 

odstranění překážek bezbariérového užívání staveb, a to 1 do Holic a 1 do Přelouče. Na základě 

našich dopisů proběhla v únoru 2013v Sezemicích kontrola objektů se stavebním úřadem, některé 

závady byly odstraněny. Další kontrola proběhla v říjnu 2013 a bylo dohodnuto, že závady budou 

odstraněny do konce roku 2013.V městysu Choltice proběhla kontrola objektů v květnu 2013. Závady 

byly odstraněny a v červnu bylo vystaveno stanovisko ke kontrolní prohlídce – překážky 

bezbariérového užívání staveb byly odstraněny. Byly provedeny příslušné úpravy ve statistikách 

přístupnosti a na webových stránkách CAA. V Přelouči proběhla kontrola v květnu a v září 2013. Byla 

odstraněna 1 závada. V říjnu proběhlo jednání s vedoucím stavebního úřadu. Přislíbil, že budou 

závady  postupně odstraňovat. Další kontrola objektů proběhne v roce 2014. v Holicích proběhla 

kontrola objektů se stavebním úřadem v listopadu 2013. Závady byly přislíbeny odstranit do konce  
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roku 2013.   V průběhu roku 2013 poskytla p. Čáslavková projektantům nebo investorům celkem 60 

konzultací, podala 218 telefonických informací, 4x jednala se zástupci měst  a obcí, 8x se správci 

objektů, provedla  50 kontrol objektů. Vypracovala 112 stanovisek a vyjádření k projektové 

dokumentaci, pro územní nebo stavební řízení v rámci výstavby měst a obcí v Pardubickém kraji. 

Např. : Pardubice, Srch, Němčice, Ostřetín, Horní Roveň, Řečany nad Labem, Poběžovice, Drahoš, 

Opatovice nad Labem, Slepotice, Dašice, Staré Hradiště,  Horní Jelení, Čeperka,  Kunětice, Holice 

v Čechách. 

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se účastnila 29 kontrolních prohlídek a 

závěrečných kontrolních prohlídek  na stavbách např.: 

Komunikace k výst. RD v Mikulovicích, stavební úpravy nebyt. prostor Trnovská, Jindřišská – úpravy 1. 

NP jídelna, Školská sekce B Ohrazenice, Rokytno výstavba chodníku, Vývojové a výzkumné centrum 

v Doubravicích, posluchárna zdravotnických studií, BD Trnová, Černá za Bory ul. Ke Kobelnici, oprava 

povrchu chodníku Na Spravedlnosti.  

Ing. Jaroslav Hladík (vozíčkář) i nadále v roce  2013 mapoval stavby nacházející se na území města 

Pardubic. Nebyly mapovány objekty, které jsou celkově nepřístupné. 

V roce  2013 zkontroloval z hlediska bezbariérové přístupnosti (nepřístupnosti) celkem 52 staveb, 

z toho bankovní  domy 10 staveb, lékárny - 15 staveb, obchodní centra - 17 staveb, krajská 

nemocnice - 6 staveb, sportoviště - 3, úřad - 1. Zjednodušené tabulky a popisy staveb jsou uveřejněny 

na webových stránkách CAA.  

Na odbor dopravy byla paní Ing.Martincové zaslána v roce 2013 sestava Bankovní  domy - 10 staveb, 

Lékárny - 15 staveb, Obchodní centra - 17 staveb, Kraj. nemocnice - 6 staveb, sestava Parkovací místa 

- MO V. - 122 vyhrazených parkovacích míst, MO VI. - 6 vyhrazených parkovacích míst, Areál Kraj. 

nemocnice – 6 vyhrazených parkovacích míst.  Popis staveb je umístěn na bezbariérové mapě města 

Pardubic na adrese www.mmp.cz, Bezbariérovost města Pardubic. 

Pan Hladík v roce 2013 nově zmapoval 5 staveb, provedl 116 kontrol objektů, na webové stránky CAA 

uložil 52 objektů. Napsal 1 dopis na SÚ s žádostí o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb 

- Ubytování. Na základě zpětných kontrol vypracoval 2 dopisy na SÚ s opakovanou žádostí o 

odstranění překážek bezbariérového užívání staveb a vypracoval  4 stanoviska ke kontrolní prohlídce 

- odstranění překážek bezbariérového užívání staveb. Podal 33 tel. informací a 46x jednal se správci 

objektů o odstranění drobných závad v bezbariérovém užívání. Zúčastnil se 1 kontrolní prohlídky 

AQUACENTRUM Pardubice 

Nadále testoval jízdu nízkopodlažními autobusy a trolejbusy MHD a  s tím související bezbariérové 

zastávky. Závady a stížnosti při přepravě handicapovaných osob byly projednány s vedením MHD a 

byly vyřešeny. 

Zúčastňoval se zasedání Bezbariérové komise města Pardubic a jako jmenovaný člen Komise 

strategického plánování města Pardubic. Spolupracoval s Komisí pro turistický ruch města Pardubic.  

 

http://www.mmp.cz/
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Do připravovaného Turistického průvodce města Pardubic bylo posouzeno z hlediska přístupnosti 

115 objektů.  

Pro magistrát města Pardubic byly posouzeny soupisy objektů z hlediska stupně přístupnosti v oblasti 

Zdravotní zařízení - 17 staveb, Sportovní zařízení - 16 staveb, Kulturní zařízení - 29 staveb, Soc. služby 

- 15 staveb, Školní zařízení - 9 staveb, Mateřské školky a základní školy - 17 staveb, Veřejná správa - 

16 staveb. 

Ing. arch. Petr Horský (vozíčkář) nastoupil do zaměstnání v květnu roku 2013. Zaučoval se především 

studiem stavebního zákona a vyhlášky 389/2009 Sb. a pod vedením zkušených kolegů i do činnosti 

CAA. Mapoval stavby nacházející se na území města Pardubic. V roce 2013 nově zmapoval 5 staveb 

(lékáren), 6x provedl kontrolu objektů (lékáren). Na webové stránky uložil 11x zjednodušené tabulky 

a popisy staveb. Jsou k nahlédnutí na webových stránkách CAA. Dále se účastnil 1 konzultace se 

zástupci města, podal 5 telefonických informací, 1x jednal se správcem objektu. 

Na podkladech zmapovaných objektů z předchozích let začal zpracovávat mapy bezbariérovosti. 

Polohu objektů ukládal do služby společnosti Gooogle, do aplikace Moje mapy. Díky tomu je možné 

zobrazit bezbariérovou přístupnost objektů na mapě. V současnosti je na webových stránkách CAA 

k dispozici odkaz na mapy přístupnosti kulturních památek v Pardubicích a přístupnosti lékáren 

v Pardubicích. Zúčastnil se kurzu NRZP lektorky Ing. Dagmar Lanzové s názvem „Odstraňování 

architektonických bariér“. 

 

 

středisko Chrudim - činnost tohoto střediska byla k 31. 12. 2013 ukončena, jeho územní působnost 

a veškerou činnost přejímají střediska v Pardubicích a ve Vysokém Mýtě. 

 

Paní Jedličková  pokračovala v mapování komerčních a veřejných objektů z pohledu jejich  

přístupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Celkem v r. 2013 zmapovala 53 objektů v Chrudimi z hlediska bezbariérové přístupnosti. 

Projektantům poskytla 13 konzultací a 7 konzultací investorům a zástupcům měst, podala 204 

telefonických informací, 11x jednala se správci objektů. Vypracovala 23 stanovisek k projektové 

dokumentaci pro obce: Chrudim, Seč, Slatiňany, Sobětuchy, Třemošnice, Rabštejnská Lhota, Běstvina, 

Dřenice, Morašice, Ronov nad Doubravou. Provedla 173 kontrol objektů a na webové stránky CAA 

uložila 129 objektů – ve městech Chrudim 98 , Třemošnice 2 a v Heřmanově Městci 11 a Ronově nad 

Doubravou 18. 

Sepsala 29 dopisů na stavební úřady v Chrudimi 15 + 9 (opakovaná žádost), Heřmanův Městec 1 + 1 

opakovaná, Třemošnice 1 opakovaná žádost, Ronov nad Doubravou 2 žádostí o odstranění překážek 

bezbariérového užívání staveb. Stavební úřady v uvedených městech reagovaly na naše  žádosti 

vstřícně.  
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Na žádost stavebních úřadů či investorů se zúčastnili 9 kontrolních nebo závěrečných kontrolních 

prohlídek např:  Chrudim – stavební úpravy ulic Na Sádkách, Koželužská ul., Chrudim - zpevněné 

plochy, úprava sjezdu Sladkovského, Sportovně relax. centrum - Lihovar Třemošnice, Dřenice - 

Penzion pro seniory, Rabštejnská Lhota - Penzion Podhůra…  

        

středisko Vysoké Mýto: 

 

Pracovnice paní Shánělová a paní Zamastilová poskytly v roce 2013 projektantům celkem 96 

konzultací, podaly 242 telefonických informací a 18x jednaly se zástupci investorů, měst a obcí, 40x 

jednaly se správci objektů a provedly 124x kontroly objektů. Vypracovaly 48 stanovisek a vyjádření 

k projektové  dokumentaci pro územní nebo stavební řízení v rámci výstavby měst  a obcí 

v Pardubickém kraji, např. Vysoké Mýto, Choceň, Hrušová, Horní Jelení, Svatý Jiří, Holetín, Biskupce, 

Chroustovice, Běstvina Holice atd. 

Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se účastnily 5x  předkolaudačních a 

kolaudačních řízení, kontrolních prohlídek a závěrečných kontrolních prohlídek na stavbách např.: 

Wellness - Hotel Jezerka, Kavárna na náměstí ve Vysokém Mýtě, Venkovní terasa restaurace v Chocni 

atd.     

Pracovnice mapují i nadále  komerční a veřejné objekty z pohledu jejich  přístupnosti osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V roce 2013 bylo zmapováno 34 nových a stávajících objektů a komunikací, a to: Vysoké Mýto - 8, 

Chrast - 2, Luže - 23, Hlinsko - 1. 

Další činností konzultačního střediska bezbariérovosti ve Vysokém Mýtě je ukládání zmapovaných 

objektů na webové stránky České abilympijské asociace. V roce 2013 byly na webové stránky uloženy 

objekty veřejných budov z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti, a to ve městech: Luže - 23,  

Vysoké Mýto - 15. Na základě zjištěných odstranitelných závad byly písemně kontaktovány stavební 

odbory příslušných měst a vyzvány ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívaní 

staveb. Celkem byly zaslány 2 dopisy na SÚ Vysoké Mýto a 2 na ředitelství Hamzovy odborné léčebny 

pro děti a dospělé Košumberk (po zmapování všech objektů v areálu léčebny byly zjištěny drobné 

odstranitelné závady, 2 žádosti na jejich odstranění však nebyly zaslány na SÚ Luže, ale po předchozí 

dohodě o sjednání nápravy na Ředitelství léčebny). 

Na základě zpětných kontrol odstranění závad, z dopisů na SÚ, bylo zjištěno, že nebyly všechny 

závady odstraněny, a proto byly stavební úřady opakovanou žádostí vyzvány k odstranění závad, a to: 

Luže 1x, Chrast 1x. 

Po první opakované kontrole bylo zjištěno, že oslovení majitelé staveb na 1.žádost  

o odstranění drobných závad nereagovali, proto byla zaslána 2 opakovaná žádost  

-  Choceň 1x, Hlinsko 1x, Luže 1x, Chrast 1x a Skuteč 1x. 
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Paní Shánělová v roce 2013 úspěšně absolvovala školení pro externí auditory v systému řízení kvality 

– metodika ISEMOA a účastnila se konference v Pardubicích „Společně k bezbariérovosti IV.“, na 

které paní Zamastilová představila svůj příspěvek  „Mapování veřejných budov“. 

Paní Zamastilová ukončila svojí činnost na středisku k 31. 10. 2013. 

 

Činnost středisek bezbariérovosti je především zaměřena: 

 

1) na odstaňování bariér ve vystavěném prostředí v součinnosti s SÚ 

 

V rámci mapování a kontrol objektů jsou žádostmi a opakovanými žádostmi  oslovovány příslušné 

stavební úřady a v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb., § 132, odst. 3 , písm. e), žádají „ve 

veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb u odstranitelných závad“. 

Touto spoluprací se stavebními úřady od roku 2011 a správci či majiteli objektů, bylo z celkového 

počtu požadovaných 890 odstranitelných závad na základě zpětných kontrol odstraněno 410 závad 

(z toho v roce 2013 odstraněno 243 závad ) a další se průběžně odstraňují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 18 

        

 Souhrnná tabulka odstranitelných závad za r. 2013 

 

 

město 
žádosti 

na SÚ 

počet 

odstr. 

závad 

opakovaná 

žádost 

počet odstr. 

závad 

stanovisko - 

závady 

odstraněny 

počet 

odstraněných 

závad 

odstraněno 

závad 

celkem 

Heřmanův 

Městec 
1 4 1 21  3 3 

Chrudim 15 186 9 82 3 124 124 

Třemošnice   1 12 1 28 28 

Slatiňany     1 3 3 

Ronov nad 

Doubravou 
2 17   1 9 9 

Pardubice 1 67 2 9 4 49 50 

Choltice     1 8 8 

Sezemice 1 6    11 11 

Holice 1 17 1 17    

Přelouč 4 28 1 46  1 1 

Choceň   1 38   1 

Hlinsko   1 8    

Skuteč   1 2   5 

Vysoké Mýto 2 12      

Luže   2 16    

Chrast   2 21    

celkem    27 337 22 272 11 236 243 
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2) na prevenci vzniku architektonických bariér 

Snahou našich pracovníků je, aby nevznikaly další architektonické bariéry, a aby byly i při opravách a 

rekonstrukcích v co možná v největší míře odstraněny bariéry současné a stavby byly projektovány, 

povolovány, realizovány a užívány v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Vypracovávají odborná stanoviska k projektové dokumentaci, poskytují konzultace a poradenství 

v oblasti bezbariérového užívání staveb projektantům, investorům, zástupcům měst a obcí a na výzvu 

stavebních úřadů se účastni kontrolních a závěrečných kontrolních prohlídek staveb . 

 

Zpřístupňováním prostranství, komunikací, veřejných a komerčních budov přispívají pracovníci 

bezbariérových středisek České abilympijské asociace k vyrovnání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením a k naplňování „Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením“ – 

článek  9 - PŘÍSTUPNOST,  ze dne 6. 12. 2006.   

                                     Statistické vyjádření činnosti za r. 2013 

Středisko Pardubice 

 

Chrudim 

 

Vysoké  Mýto Celkem 

Konzultace 176 20 114 310 

Telefonické informace 680 204 242 1126 

Stanoviska k projektové 

dokumentaci 

238 23 48 309 

Mapování stávajících 

staveb 

28 53 34 115 

Kolaudace a kontrolní 

prohlídky staveb 

78 9 5 92 

Jednání se správci 

objektů 

55 11 40 106 

Kontroly objektů 172 173 124 469 

Uložení zmapovaných 

objektů na web CAA 

88 129 38 255 
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Dopisy na SÚ          11 29 11 51 

Celkem 1526 651 656 2833 

 

 

Kompletní seznam a znění všech stanovisek a vyjádření lze najít na webu www.caacz.cz 

Popisy bezbariérové přístupnosti veřejných  a komerčních budov lze najít na webu www.caacz.cz. 

Žádosti a opakované žádosti o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb, písemné reakce 

příslušných SÚ a stanoviska ke kontrolní prohlídce - odstranění překážek bezbariérového užívání 

staveb) lze najít na webu www.caacz.cz  

Zmapované stavby v jednotlivých městech a obcích jsou k dispozici na střediscích 

České abilympijské asociace. 

Přístup na webových stránkách: 

www.caacz.cz : 

konzultace bezbariérovosti, CAA nebo 

(Česká abilympijská asociace, o.s. – rozcestník) po otevření / Česká abilympijská asociace, o.s./ 

vstoupit na web CAA / co děláme / konzultace bezbariérovosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caacz.cz/
http://www.caacz.cz/
http://www.caacz.cz/
http://www.caacz.cz/
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Abilympiáda 
 

21. ročník se v tradičním květnovém termínu opět uskutečnil v pardubické ČEZ Aréně,  

záštitu mělo ministerstvo práce a sociálních věcí, hejtman Pardubického kraje Martin 

Netolický, místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a primátorka města 

Pardubic Štěpánka Fraňková.  

První den soutěží se mezi abilympioniky přijela podívat ministryně práce a sociálních věcí 

Ludmila Müllerová. Při slavnostním zahájení abilympioniky pozdravili: místopředsedkyně 

Senátu Miluše Horská, radní Pardubického kraje Pavel Šotola, náměstek primátorky města 

Pardubic Jindřich Tauber, předseda představenstva Rozvojového fondu Pardubice (RFP) Jiří 

Komárek, ředitel RFP Martin Charvát, ředitel Úřadu práce Pardubice Petr Klimpl, ředitel 

Východočeského divadla Petr Dohnal a římsko-katolický farář Zbigniew Czendlik. 

Mezi pozvanými čestnými hosty byli i radní Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, 

náměstek primátorky Jiří Rozinek, ředitel Hospodářské komory Pardubického kraje Roman 

Sodomka, ředitel vydavatelství Vltava-Labe-Press Tomáš Doubrava, zástupkyně firmy 

Foxconn Radka Svobodová, místopředseda představenstva a ředitel Advancia a.s. František 

Vacek, vrchní sestra pardubické nemocnice Iva Kubátová.   

Do 22 soutěžních disciplín se zapojilo 95 soutěžících z celé České republiky. 

Abilympionikem roku byl zvolen Jan Wenemoser, cenu Dobrovolník roku převzal Jan 

Kubelka z Pardubic. 

O originální medaile se na výzvu portálu www.potvor.cz postaraly sdružení Roska Jihlava, 

děti z DDM Kamarád Česká Třebová, Darja Molnárová s Drnholce a keramická dílna CAA. 

Novinkou programu byla módní přehlídka modelů vyrobených z recyklovatelných materiálů.  
Tradiční součástí pak výstava ABI-REHA, která předvedla rehabilitační a kompenzační 

pomůcky a výrobky chráněných dílen, organizačně ji opět připravila pardubická agentura 

Parexpo. 

 

Abilympiádou se prolínal pestrý doprovodný program, který zahájily pardubické mažoretky 

PM Stars. Že zdravotní handicap není překážkou, dokázali tanečníci skupiny Lucarino 

Dance ukázkami country tance. Hudebníci folkrockové skupiny Bedňáci svým vystoupením 

okořenili večerní vyhlašování výsledků jednotlivých soutěží. Členové obou skupin jsou 

klienty Domu Na Svobodě z Čížkovic u Litoměřic. Kouzlo bubnů předvedli bubeníci 

z denního stacionáře Mirea. Stříbrní basketbaloví vozíčkáři z Wheelchair Basket Studánka 

Pardubice ukázali hru na vozíku a umožnili účastníkům abilympiády si ji vyzkoušet na vlastní 

tělo. 

„Pes je přítel a velký pomocník člověka“ – o tom všechny přesvědčila nezisková organizace 

Helppes, která se svými svěřenci názorně předvedla, jakým způsobem může i němá tvář 

pomoci lidem se zdravotním postižením v různých situacích v běžném životě. 

Svoji podporu vyjádřil také nevidomý horolezec Jan Říha, který podnikl třídenní „Běh pro 

abilympiádu“. Zhruba stokilometrová trasa vedla ze Stříbrné Skalice přes Kutnou Horu do 

ČEZ Arény. 

V porotě hodnotící soutěž o nejhezčí kostým z recyklovatelných materiálů zasedl i držitel 

ceny Thálie 2011 a člen Východočeského divadla Ladislav Špiner. 

Prostory soutěžní části zdobila výstavka obrazů vozíčkářky Heleny Nejedlé z Krnova. Tvorba 

je pro ni terapií a zároveň rehabilitací.          

Závěr abilympiády se uskutečnil opět v Integračním centru sociálních aktivit v Pardubicích 

Kosatec, o zábavu se postarala hudební skupina Faraband v čele s vozíčkářem Heřmanem 

Volfem. 
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Abilympijský zpravodaj 
 

Jedná se o celostátní plnobarevné periodikum o nákladu 3200 výtisků v rozsahu osmi stran, 

které se zasílá zdarma zhruba na 3000 adres. 

Jeho první číslo vyšlo v květnu 2000 při příležitosti konání 5. mezinárodní abilympiády v 

Praze.  

Dvouměsíční periodicita zabezpečuje vydání šesti čísel, od roku 2007 vychází vždy v měsíci 

květnu Speciál věnovaný konání abilympiády.  

Redakční tým tvoří tři lidé, kteří přinášejí užitečné a zajímavé informace týkající se osob se 

zdravotním postižením. Zaměřuje se hlavně na abilympijské hnutí a zaměstnávání občanů se 

změněnou pracovní schopností. V roce 2013 patřily k nejčtenějším články o projektu 

Euroklíč, problematice městské hromadné dopravy v krajských metropolích v souvislosti se 

zdravotně postiženými cestujícími, burzách filantropie, udělování ocenění Duhové křídlo a 

druhých narozeninách Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích Kosatec. 

K vyhledávaným rubrikám patřily Pranýř a chválíř Jany Hrdé a Gastronomický koutek Pavly 

Indrové. Tradiční součástí bylo podrobné zpravodajství z abilympiády, oživené portréty 

nejúspěšnějších účastníků. Obsahovou náplň tvořily i články o různých legislativních 

nedostatcích, tipy na kvalitní knihy, pozvánky na společenské a kulturní akce, tipy na výlety 

nebo na kurzy a semináře. Na stránkách zpravodaje dostávali pravidelně prostor také autoři 

prózy a poezie z řad spoluobčanů se zdravotním handicapem. 

Abilympijský zpravodaj důsledně odkazuje na zdroje informací, zejména na webové stránky. 

Kompletní vydání se postupně objevují na webu CAA, kde jsou k dispozici i všechny výtisky 

od roku 2000. 
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ZHODNOCENÍ ZÁŽITKOVÉHO SEMINÁŘE 2013 

1. Vývoj aktivit, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:  

Posláním semináře je představit účastníkům zdravotní postižení zážitkovou formou, což 

znamená, že si každý z přítomných vyzkouší například jízdu na vozíku, překonávání 

architektonických bariér pomocí francouzských holí či sebeobsluhu  jednou rukou. Ocitne se 

tak v obtížných situacích, které musí postižený člověk řešit při běžných každodenních 

činnostech.  

Seminář je vhodným způsobem, jak postupně odstraňovat informační, psychické a 

komunikační bariéry, které přetrvávají mezi zdravými a postiženými lidmi. Účastníci 

semináře mohou zakusit pocity člověka s pohybovým postižením, a zároveň si uvědomí, 

jak a čím lze těmto lidem pomoci. Následně může dojít ke sblížení těchto skupin a jejich 

lepšímu vzájemnému porozumění. 

Seminář se poprvé uskutečnil v roce 2003 a připravilo ho TyfloCentrum Pardubice v 

součinnosti s vedoucí odboru sociálních věcí pardubického magistrátu Ivanou 

Liedermanovou. Česká abilympijská asociace začala s TyfloCentrem spolupracovat v 

roce 2004 a původní zážitkový seminář zahrnující problematiku nevidomých a 

slabozrakých se tak rozšířil o problematiku tělesně postižených osob. Od roku 2007 

připravujeme tento seminář sami a je zaměřen jen na pohybová postižení.  

Projekt významně podporuje proces sociálního začlenění. Je významný nejen 

zainteresováním širokých cílových skupin většinové společnosti, ale i účastí samotných 

lidí se zdravotním postižením v rolích lektorů semináře. 

Cílem projektu je:  

- 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. 

- Aby cílová skupina absolventů semináře uměla využívat získané poznatky v běžném i 

profesionálním životě a postupně si uvědomovala bariéry všech druhů, které stojí mezi 

lidmi se zdravotním postižením a většinovou intaktní populací, a získala motivaci k 

jejich odstraňování. 

- Postupně se podílet na zlepšování životních podmínek a kvalitě života lidí se 

zdravotním postižením, tak podporovat jejich sociální začlenění do běžného života 

společnosti.  
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- Působit proti sociálnímu vyloučení a zmírnit následky znevýhodnění vzniklého kvůli 

ztrátě schopností z důvodu zdravotního postižení.   

- Preventivně působit proti poškození zdraví a případnému následnému vzniku 

zdravotního postižení u sebe i u ostatních. 

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 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. To je jedním z předpokladů vzájemného soužití 

odlišných společenských skupin v jedné společnosti a zároveň je obecnou výchovou 

k toleranci a respektu v mezilidských vztazích. Tímto projekt výrazně podporuje proces 

sociálního začlenění. Je významný nejen zainteresováním širokých cílových skupin 

většinové společnosti ale i účastí samotných lidí se zdravotním postižením ve funkcích 

lektorů semináře. Projekt tak přinesl pracovní příležitost osobám, které jsou do určité 

míry znevýhodněné na otevřeném trhu práce, a zároveň umožňuje přímý kontakt 

s cílovou skupinou projektu. Současně významným podílem přispěl k osvětě obyvatel a 

následně ke zlepšení životních podmínek lidí se zdravotním postižením v Pardubickém 

kraji.    

Seminářů se v tomto roce uskutečnil dostatečný počet i když došlo ke zkrácení 

příspěvku a zájem ze strany škol byl značný, ve většině případů jsme zájmu vyhověli. O 

dobrých výsledcích svědčí skutečnost, že i v letošním roce nás oslovovaly organizace, 

které zážitkový seminář absolvovaly již v minulých letech. Navázaná spolupráce s VOŠ 

se sociálním zaměřením a stavebními školami se udržela i v roce 2013. Zahájili jsme 

spolupráci s informačními centry Pardubického kraje a s Univerzitou Hradec Králové. 
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3. Statistika projektu a interpretace statistických údajů: 

 

    

Datum Druh semináře Počet  Poznámka 

14.1.2013  

08,00-10,00 

UPA, Fakulta zdravotnických 

studií 
20 Zařazeno do praxí studií 1.ročníku 

14.1.2013  

10,00 - 12,00 

UPA, Fakulta zdravotnických 

studií 
20 Zařazeno do praxí studií 1.ročníku 

16.1.2013  

09,00 - 11,00 
Gymnázium Žamberk 12 

Zařazeno do výuky v 1. A.ročníku - získávání 

zkušeností  

16.1.2013  

11,00 - 13,00 
Gymnázium Žamberk 12 

Zařazeno do výuky v 1. A.ročníku - získávání 

zkušeností 

14.2.2013  

09,00 - 11.00 

Exkurze SOŠ stavební Rybitví 

do Kosatce 
16 

Povídání a video o handicapech - bezbariérovost 1s 

a 2s 

26.2.2013  

09,00 - 11,00 
ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 13 

V rámci školní akce Život s handicapem            7 a 

8. třída  

5.3.2013   

08,00 - 12,00 
Gymnázium Litomyšl 38 

Zařazeno do výuky ve 3. ročníku - získávání 

zkušeností  

7.3.2013   

14,00 - 16,00 

Vyšší odborná škola stavební 

a Střední škola stavební 

Vysoké Mýto 

20 
Zařazeno do výuky 3. ročníku - důraz na 

bezbariérovost 

14.3.2013  

10,00-13,00 
SZŠ Svitavy 18 Zařazeno do výuky, návaznost na praxe 3. A   

15.3.2013  

10,00-13,00 
SZŠ Svitavy 18 Zařazeno do výuky, návaznost na praxe 3. A    

18.3.2013 

08,00 - 10,00 

VOŠ Pardubice (sociální 

práce) 
9 

Zařazeno do výuky sociálně zaměřených předmětů 

2. ročníku  
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25.3.2013 

08,00 - 10,00 

VOŠ Pardubice (sociální 

práce) 
13 

Zařazeno do výuky sociálně zaměřených předmětů 

2. ročníku  

26.3.2013 

09,00 - 13,00 
ISŠ Moravská Třebová 18 

Zařazeno do výuky speciální pedagogiky 2. ročník 

AD - sociální pečovatelky  

27.3.2013 

11,00 - 15,00 

UPA, Fakulta zdravotnických 

studií 
12 

Seminář na téma Univerzita a kampus bez bariér 

2.a 3.ročník  

4.4.2013  

09,50,- 11,35 

Střední škola zdravotnická a 

sociální Chrudim 
19 

Zařazeno do výuky, návaznost na praxi 

zdravotnický asistent 1. ročník     

12.4.2013  

10,15 - 12,15 

Anglické gymnázium, SOŠ a 

VOŠ  
6 

Zařazeno do výuky 1. C maséři – zaměřeno na 

bezbariérovost, masérství 

15.4.2013 

08,00 - 11,00 

UPA, Fakulta zdravotnických 

studií 
25 

Seminář na téma Univerzita a kampus bez bariér 

4. ročník  

18.4.2013  

09,50,- 11,35 

Střední škola zdravotnická a 

sociální Chrudim 
26 

Zařazeno do výuky, návaznost na praxi sociální 

pracovník 1. ročník    

22.4.2013 

08,00 - 15,00 
Den země 350 Nácvik jízdy na vozíku, překonávání bariér 

24.4.2013  

08,00 - 15,00 

Univezita Pardubice, 

Dopravní  fakulta Jana 

Pernera - "Zažij si na vlatní 

kůži" 

250 
Den s ukázkou různých postižení a handicapů. 

Dopoledne studenti, odpoledne kulatý stůl  

3.5.2013  

09,00,- 11,00 

Exkurze SOŠ stavební Rybitví 

do Kosatce 
25 Povídání a video o handicapech - bezbariérovost  

7.5.2013   

13,00 - 14,30 

Magistrát města Pardubic - 

zážitkový seminář pro 

zastupitele města 

40 
Možnost vyzkoušení jízdy na vozíku v areálu 

radnice 
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14.5.2013  

12,30 - 15,00 
SZŠ Ústí nad Orlicí 28 

Zařazeno do výuky, návaznost na praxe u oboru 

sociální činnosti - kontakt se sociální 

problematikou 2. a 3. ročník  

21.5.2013  

07,30 - 12,00 
ZŠ Dolní Roveň 40 Zařazeno do výuky, 6.a 7. ročník   

25.6.2013  

10,15 - 13,00 

Střední škola zdravotnická a 

sociální Chrudim 
11 

Zařazeno do výuky, návaznost na praxi sociální 

práce 2.ročník   

28.6.2013  

09,00 - 11,30 

Odbor dopravy Pardubického 

kraje 
23 Školení přepravců Pardubického kraje      

15.7.2013  

13,00 - 21,00 
LDT Zblovice 100 

Zařazeno do programu tábora, zúčastnily se 

všechny děti a dospělí  

5.9.2013  

09,00 - 18,00 
Druhé narozeniny Kosatce 20 Zařazeno do programu oslav  

25.9.2013      

09 - 10,30 
Gymnázium a ZŠ Králíky 8 

Zařazeno do výuky  9. B.ročníku - získávání 

zkušeností  

25.9.2013      

11,00 - 12,30 
Gymnázium a ZŠ Králíky 8 

Zařazeno do výuky  9. B.ročníku - získávání 

zkušeností  

27.9.2013      

09 - 10,30 
Gymnázium a ZŠ Králíky 10 

Zařazeno do výuky  9. A.ročníku - získávání 

zkušeností  

27.9.2013  

11,40 - 13,20 
Gymnázium a ZŠ Králíky 9 

Zařazeno do výuky  9. A.ročníku - získávání 

zkušeností  

2.10.2013  

09,00 - 17,00 

Dopravně - servisní a 

prezentační den na náměstí v 

Holicích 

300 

Na náměstí jsme měli svůj stánek, u kterého byla 

dráha, na které si měli návštěvníci akce možnost 

vyzkoušet  jízdu s překážkou na vozíku  

11.10.2013 

09,00 - 10,30 
SZŠ Ústí nad Orlicí 23 Zařazeno do výuky, návaznost na praxe 2. B  
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11.10.2013 

11,00 - 12,30 
SZŠ Ústí nad Orlicí 16 Zařazeno do výuky, návaznost na praxe 2.A  

14.10.2013 

13,0 - 15,30 

Vrchní zdravotní sestra 

Nemocnice Pardubice 
26 

Seminář zaměřený na vedoucí zdravotníky 

nemocnice 

22.10.2013   

9,00 -11,00 

VOŠ Pardubice (sociální 

práce) 
60 Zařazeno jako praxe ve výuce 1.ročníku  

24.10.2013  

09,00 - 16,00 

Konference vysokoškolských 

poradců Telč 
30 

Zaměřeno na řešení problémů handicapovaných 

vysokoškoláků      

31.10.2013  

10,00 - 12,00 

A.T.I.C ČR seminář pro 

pracovníky turistických 

informačních center 

22 
Zaměřeno na řešení problémů handicapovaných 

přicházejících do infocenter      

4.11.2013  

15,55 - 17,00 

UPA, Fakulta zdravotnických 

studií 
16 Zařazeno do výuky, návaznost na praxe  2. ročník   

11.11.2013  

15,55 - 17,01 

UPA, Fakulta zdravotnických 

studií 
21 Zařazeno do výuky, návaznost na praxe  2. ročník   

13.11.2013 

10,00 - 13,00 
ISŠ Moravská Třebová 10 

Zařazeno do výuky speciální pedagogiky 1. ročník 

sociální činnost HTS  

25.11.2013  

09,00 - 12,00 

Univerzita Hradec Králové - 

Sociální patologie a prevence 
22 

Zařazeno do výuky Katedry sociální patologie a 

sociologie  

26.11.2013  

9,45 - 13,00 
Gymnázium Žamberk 31 

Zařazeno do výuky v 1.B.ročníku - získávání 

zkušeností  

4.12.2013 

12,00 - 14,00 
ISŠ Moravská Třebová 10 

Zařazeno do výuky speciální pedagogiky 2. ročník 

sociální činnost 2AD  

16.12.2013 

13,30 - 15,00 
Dětský parlament Pardubice 22 

Zařazeno do praktického programu činnosti 

parlamentu 

  Celkem 1846   
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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): 

 

Univerzita Pardubice - spolupráce spočívá v účasti organizace na akcích školy, které 

propagují možnosti studia pro lidi se zdravotním postižením. Zároveň spolupracují při 

organizaci zážitkových seminářů pro studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice. 

 

A.T.I.C ČR seminář pro pracovníky turistických informačních center – byli proškoleni 

pracovníci informačních center kraje Pardubice, informace o možnosti semináře se 

dostává do mnoha míst.   

 

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí, Chrudim, Svitavy a Černá za Bory - 

organizace zážitkových seminářů ve zdravotních školách umožní aktivaci budoucích 

zdravotníků k lidem se zdravotním postižením. Účastníme se i na akcích, které 

organizují. 

 

SOŠ stavební Rybitví - organizace zážitkových seminářů ve stavební škole umožní to, že 

si budoucích stavaři uvědomí, že staví i pro lidi se zdravotním postižením. Důraz je 

kladen na bezbariérové projektování.  

VOŠ Pardubice - sociální práce - organizace zážitkových seminářů ve škole zaměřené na 

vyšší odborné vzdělávání v sociální práci umožní přiblížení problematiky 

handicapovaných budoucím sociálním pracovníkům. 

 

ISŠ Moravská Třebová – sociální pečovatelka - organizace zážitkových seminářů ve 

střední škole zaměřené na sociální práci umožní přiblížení problematiky 

handicapovaných budoucím sociálním pracovníkům. 

 

Univerzita Hradec Králové - Sociální patologie a prevence - spolupráce s další 

univerzitou nám dává možnost seznámit s touto problematikou studenty sociálních 

oborů 
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Dotazníky zpětné vazby: 

„Seminář probíhal velmi příjemnou a nenásilnou  formou, studenti měli možnost se na 

vlastní kůži seznámit s různými druhy postižení.“ 

„Způsob vedení semináře byl velmi zajímavý, přátelský, vstřícný a seminář je opravdu 

užitečný.“ 

„Studentky byly schopné reflektovat svoje zážitky.“ 

 „Seminář hodnotím jako jeden z nejlepších, které se na naší škole prezentovaly.“ 

„Domnívám se, že se podařilo studentům přiblížit problematiku života se zdravotním 

postižením.“ 

„Velmi si cením milého, vstřícného a empatického přístupu lektorů zážitkového 

semináře.“ 

Ceník za zážitkový seminář                          Platnost od 1.1. 2013 

Cena pro základní, střední a vysoké školy 

pro danou třídu nebo skupinu ve škole 

1 vyučující hodina (45 min.) …………………………… 300,- Kč 

2 vyučující hodiny (90 min.) …………………………… 600,- Kč 

3 vyučující hodiny (135 min.) ………………………….. 900,- Kč 

Ve specifickém prostředí nebo hodinové dotaci 

cena dohodou 

Cena pro úředníky státní zprávy a samosprávy, ostatní veřejnost 

 

cena za 3 hodinový zážitkový seminář pro jednoho účastníka ……  300,- Kč 

cena za seminář ve specifickém prostředí a časové dotaci ………… dohodou 

 

Kontakt: 

Bc. Vladimír Šmahel 

tel: 774 410 011, 466 052 053 

e-mail: vladimir.smahel@caacz.cz 

web: www.caacz.cz 

 

mailto:vladimir.smahel@caacz.cz
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ICSAP Kosatec 

Leden 2013 

 

Pravidelné setkání organizace LUMOS. 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA. 

 

 

Únor 2013 

 

Pravidelné setkání organizace LUMOS. 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA. 

 

 

Březen 2013 

 

Středisko Rané péče – tvoření zdravotně postižených dětí s rodiči v dílnách Integračního 

centra s využitím společenského sálu 

 

Most pro lidská práva – Velikonoční setkání v Kosatci 

 

Velikonoční tržení - Několik neziskových organizací – včetně České abilympijské 

asociace - prodávalo výrobky klientů stacionářů a chráněných dílen. K mání byly 

dekorativní předměty převážně s velikonoční tématikou. 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty VOŠ Pardubice 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty Univerzity Pardubice 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA. 

 

Svaz tělesně postižených – výroční členská schůze  

 

Duben 2013 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty Univerzity Pardubice 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty Anglického gymnázia 

Pardubice 
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Pravidelné setkání organizace LUMOS. 

 

Kulatý stůl na téma Autismus ve spolupráci s DRC Lentilka 

 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

MIREA denní stacionář – tvoření zdravotně postižených uživatelů v dílnách 

Integračního centra s využitím společenského sálu a restaurace 

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA. 

 

Květen 2013 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty SSŠ Rybitví 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty SZŠ Ústí nad Orlicí 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty VOŠ Moravská 

Třebová 

 

Magistrát města Pardubic – beseda se zdravotně postiženými o referendu k městským 

obvodům 

 

Středisko Rané péče – tvoření zdravotně postižených dětí s rodiči v dílnách Integračního 

centra s využitím společenského sálu 

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA. 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Den Evropy na kole  - Cílem akce bylo předání informací spojených s aktivním 

občanstvím v EU, spotřebitelskými právy a institutem občanské iniciativy. Vedle toho 

bylo upozorněno na vybrané konkrétní projekty financované EU přímo v našem městě. 

 

Červen 2013 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty SZŠ Pardubice 

 

 

Červenec 2013 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA 
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Příměstský tábor pro děti se zdravotním postižením – I. běh 

 

Srpen 2013 

 

Setkání skupiny Komunitního plánování města Pardubic – skupina duševně postižení  

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA 

 

Příměstský tábor pro děti se zdravotním postižením – II. běh 

 

 

Září 2013 

 

 

Integrační centrum sociálních aktivit Kosatec oslavilo 2. narozeniny. Návštěvníci si do 

Kosatce přišli prohlédnout dílny, odnést si informace o činnostech České abilympijské 

asociace, v kavárně U tiskaře Brixe si dali výtečnou kávu a zahráli indickou hru 

Carrom. V rámci dne otevřených dveří se v sále uskutečnilo setkání poskytovatelů 

sociálních služeb.  

 

Pravidelné setkání organizace LUMOS. 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA 

 

 

Říjen 2013 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro pracovníky Informačních 

center Pardubického kraje 

 

Pravidelné setkání organizace LUMOS. 

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro studenty VOŠ Pardubice 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Zážitkový seminář s prohlídkou Integračního centra pro vrchní sestry a vedoucí 

personál nemocnice Pardubice 

 

Pravidelné cvičení Unie ROSKA 

 

Listopad 2013 

 

Seminář pro přepisovatele – neslyšící 
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Cena hejtmana - Duhové křídlo (ve spolupráci s NRZP)  

 

Sdružení rané péče – keramická dílna a společenský sál 

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  

 

Zážitkový seminář - Univerzita Hradec Králové  

 

Zážitkový seminář - Univerzita Pardubice - Zdravotnická studia - zdravotní sestry 

 

Prosinec 2013 

 

Most pro lidská práva -  Mikulášská besídka 

 

Svaz tělesně postižených-  Vánoční setkání s prodejem výrobků dílen a prezentací České 

abilympijské asociace 

 

Zážitkový seminář - ISŠ Moravská Třebová - 2.ročník -  Sociální činnost 

 

Zážitkový seminář - Dětský parlament Pardubice 

 

TyfloCentrum Pardubice - Vánoční setkání  

 

Pravidelné setkání svépomocné skupiny neslyšících  
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Příprava k práci 

Restaurace – pomocné práce v restauraci a v kuchyni od 6. 5. do 31. 8. 2013 – rozsah 332 

hodin. Klientka absolvovala teoretickou přípravu (seznámení s provozem kuchyně, pravidla 

bezpečnosti při práci v kuchyni, seznámení s jednotlivými přístroji a jejich údržbou - fritézy, 

robot, sporáky, myčka, mikrovlnka, lednice, mrazák a další, seznámení s hygienickým a 

úklidovým plánem kuchyně, seznámení se skladovým hospodářstvím), byla proškolena v 

BOZP, prakticky se učila čistit a krájet zeleninu, upravovat maso před vaření, připravovat 

jednoduché pokrmy, kompletovat pokrmy. Součástí přípravy k práci byl také úklid pracoviště, 

úklid a údržba přístrojů, plnění hygienického plánu 

Ověřením získaných znalostí a dovedností bylo uvaření jednoduchého pokrmu. 
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Bezbariérová doprava 

Druhým rokem provozuje Česká abilympijská asociace velkoprostorový automobil Renault 

Master s hydraulickou plošinou pro nástup vozíčkářů. Automobil dopravuje každý den klienty 

MIREA denního stacionáře a Denního stacionáře Slunečnice. Díky dispečinku, který zajišťuje 

recepce Integračního centra Kosatec, jsme schopni pokrývat požadavky na dopravu zdravotně 

postižených. Zajišťujeme plnohodnotnou službu dopravy lidem s omezenými možnostmi 

pohybu tak, aby se mohli v plné míře zapojit do běžného života. Zajišťujeme jejich dopravu k 

lékaři, na nákupy, za kulturou, na výlety a dovolené. Tuto službu nevyužívají jen jednotlivci, 

ale i občanská sdružení z celého Pardubického kraje, která pořádají kurzy, konference, 

kulturní a sportovní akce. Dopravu pro handicapované zajišťujeme 7 dní v týdnu mezi 6 a 18 

hodinou. Řidiče automobilu (osoby se zdravotním postižením) jsme získali díky dobré 

spolupráci s Úřadem práce Pardubice.   

 

Ceník dopravy: 

Individuální přeprava: 

Doprava v Pardubicích: 1 doprovod pro občana s průkazem ZTP/ P zdarma.  

 Od 6 00 do 18 00 hodin 25 Kč/osoba jednotlivá jízda v rámci I. zóny MHD v Pardubicích 

 Od 6 00 do 18 00 hodin 25 Kč/osoba jednotlivá jízda v rámci I.+II. zóny MHD v Pardubicích. 

 Od 18 00 do 6 00 hodin, o víkendech a svátcích 30 Kč/osoba v rámci I.+II. zóny MHD 

v Pardubicích.  

 Přepravovaný platí parkovné, pokud nevlastní parkovací průkaz označující vozidlo 

přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 

 

Doprava mimo území Pardubic:  

 15 Kč/km – počítají se kilometry mimo město, a to cesta vozidla tam i zpět + první hodina 

čekací doby je zdarma, každá další započatá hodina 30 Kč až do skončení přepravy. 

Dopravu je možno objednat na všední dny, víkendy i svátky. 

Přehled dopravy 

Měsíc Klienti/denně Veřejnost/měsíčně Km 

Leden 17 37 2301 

Únor 17 21 3376 

Březen 17 17 3051 

Duben 15 21 3927 

Květen 15 19 4377 

Červen 15 26 4604 

Červenec 7 42 2542 

Srpen 5 48 3082 

Září 15 38 4214  

Říjen 14 36 4028 

Listopad 14 34 4247  

prosinec 14 48 3854 

 

Kontakt: 

Dispečink: Integrační centrum sociálních aktivit Kosatec 

Tel.: 466 052 052, 736 650 555, 602 687 817, 608 212 101 

E-mail: recepce@caacz.cz 
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eSvačinky 

česká abilympisjká asociace zahájila v letošním roce projekt www.esvacinky.cz. Svačinky 

jsou určeny pro všechny školáky ve vybraných pardubických školách a pro všechny rodiče, 

kteří chtějí svým dětem dopřát vyváženou a zdravou stravu a ne vždy mají na její přípravu 

čas. 
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Ekonomika 

 

R O Z V A H A - (v tisících Kč) r.2011 r.2012 r.2013 

A. Dlouhodobý majetek celkem 53001 52195 50812 

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 84 124 
z 

toho Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 
   II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 53834 54377 54312 

z 
toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 

   III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 
   IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -833 -2266 -3624 

z 
toho Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 

  z 
toho Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 

  B. Krátkodobý majetek celkem 5433 4103 3754 

 I. Zásoby celkem 55 62 56 

 II. Pohledávky celkem 3797 3769 2811 
z 

toho Odběratelé 189 1371 1630 
z 

toho Daň z příjmů 0 
  z 

toho Daň z přidané hodnoty 0 
  z 

toho Jiné pohledávky 0 
   III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1294 130 875 

z 
toho Pokladna 59 58 166 

z 
toho Účty v bankách 1235 72 709 

z 
toho Peníze na cestě 0 

   IV. Jiná aktiva celkem 287 142 12 
z 

toho Náklady příštích období 6 10 12 
z 

toho Příjmy příštích období 281 132 
 

 
AKTIVA CELKEM 58434 56298 54566 

A. Vlastní zdroje celkem 51700 48298 44747 

 I. Jmění celkem 51830 50838 49564 

 II. Výsledek hospodaření celkem -130 -2540 -4817 

 
Účet výsledku hospodaření -1931 -2411 -2277 

z 
toho Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 1801 -129 -2540 

B. Cizí zdroje celkem 6734 8000 9819 

 I. Rezervy celkem 0 
   II. Dlouhodobé závazky celkem 4000 4000 

  III. Krátkodobé závazky celkem 2711 3826 9789 

      1. Dodavatelé 80 1091 2220 

      3. Přijaté zálohy 98 
 

9 

      4. Ostatní závazky 3 
        5. Zaměstnanci 477 
        7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 237 
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zdravotního pojištění 

      8. Daň z příjmů 20 
        9. Ostatní přímé daně 0 
  

 
Daň z přidané hodnoty 12 50 125 

     
17. Jiné závazky 0 

 
4119 

     
22. Dohadné účty pasivní 41 18 14 

 IV. Jiná pasiva celkem 23 174 30 

      1. Výdaje příštích období 23 153 14 

      2. Výnosy příštích období 
 

21 16 

 
PASIVA CELKEM 58434 56298 54566 

 

 
Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč) r.2011 r.2012 r.2013 

  I. Spotřebované nákupy celkem 3988 2940 2691 

1.  - spotřeba materiálu 3747 2489 2352 

2.  - spotřeba energie 241 451 296 

  II. Služby celkem 3431 3136 5100 

  III. Osobní náklady celkem 7786 8123 7859 

9. Mzdové náklady 5895 6136 5995 

10. Zákonné sociální pojištění 1891 1959 1846 

  IV. Daně a poplatky celkem 3 9 5 

  V. Ostatní náklady celkem 151 159 259 

  VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek 679 1415 1513 

  VII. Poskytnuté příspěvky celkem 
 

0 
   VIII. Daň z příjmů celkem 

 
0 

   I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2403 5453 7767 

  II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 
   III. Aktivace celkem 

 
0 

   IV. Ostatní výnosy celkem 1093 1555 1442 
z 
toho:  - platby za odepsané pohledávky 

 
0 

 15.  - úroky 63 4 
 16.  - kurzové zisky 

 
0 

 18.  - jiné ostatní výnosy 1030 1552 79 

  V. Tržby z prodeje majetku,zúčt.rezerv a oprav.položek 20 0 
   VI. Přijaté příspěvky celkem 698 739 726 

27.  - příspěvky (dary) 695 736 723 

28.  - členské příspěvky 3 3 3 

  VII. Provozní dotace celkem 9893 5743 5215 

     

     

 
Náklady celkem 16038 15784 17427 

 
Výnosy celkem 14107 13490 15150 

 
Výsledek hospodaření -1931 -2294 -2277 
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Zdroje financování 
 

v tis. % 

MPSV 770 000 770 4,85 

MMR 500 000 500 3,15 

Pardubický kraj 1 325 495 1 325 8,34 

Obce 112 000 112 0,71 

Statutární město Pardubice 755 000 755 4,75 

Peněžní dary 610 563 611 3,84 
Účastnický poplatek 
abilympiáda                       60 273 60 0,38 

NP 5 214 039 5 214 32,82 

ÚP Pardubice 2 370 986 2 371 14,93 

Členské příspěvky 2 800 3 0,02 

Osobní asistence 747 290 747 4,70 

Ostatní služby 697 222 697 4,39 

Ostatní a reklama 2 718 787 2 719 17,12 

Celkem 15 884 455 15 884 100,00 

    Náklady 
 

v tis. % 

Abilympiáda 654 469 654 3,76 

Abilympijský zpravodaj 215 401 215 1,24 

Sociální rehabilitace 1 024 332 1 024 5,88 

Bezbarierovost 1 213 684 1 214 6,96 

Zážitkový seminář 176 561 177 1,01 

GRUNDTVIG 330 283 330 1,90 

Chráněná dílna 792 591 793 4,55 

Osobní asistence 2 307 448 2 307 13,24 

Odpisy 1 512 574 1 513 8,68 

NP 4 835 478 4 835 27,75 

Kosatec 3 467 384 3 467 19,90 

Ostatní náklady 896 761 897 5,15 

Celkem 17 426 966 17 427 100,00 
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Výrok auditora 
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