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Stručně o našich
hlavních aktivitách
Česká abilympijská asociace byla založena v roce 1997. Naším posláním je podporovat lidi z cílové skupiny v překonání sociální izolace, v setrvání v přirozeném
prostředí a v zachování vlastního životního stylu. Dále zvyšování úrovně informovanosti a profesního rozvoje uživatelů služeb.
Sociální služby
Sociální rehabilitace
Tato služba je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka. Sociální rehabilitaci naše organizace provádí metodou podporovaného
zaměstnávání, cílovou skupinou jsou dospělí lidé z Pardubic a okolí s tělesným,
duševním, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním.
Osobní asistence
Smyslem služby je zajistit podporu lidem se zdravotním postižením z Pardubic
a okolí při každodenních běžných úkonech prostřednictvím osobního asistenta.
Služba podporuje maximální možnou míru soběstačnosti uživatelů, zvyšuje jejich
možnost žít v přirozeném domácím prostředí a zachovat si svůj vlastní životní styl.
Sociálně aktivizační služby
Tyto služby si kladou za cíl překonání sociální izolace, pasivity a bariéry ostychu
uživatelů z cílové skupiny, umožnit setkávání lidí se stejnými problémy, zprostředkovat jim sdílení problémů a vzájemný mezilidský kontakt. Cílem je také aktivizace
uživatelů, naší snahou je, aby se sami podíleli na přípravě jednotlivých setkání, sami si říkali, co je zajímá.

Další aktivity
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Poradenská střediska bezbariérovosti
Pardubické středisko poskytuje konzultace, poradenství a odborné posuzování
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb.,
a to z pohledu uplatňování vyhlášky 369/2001 Sb. Účastní se kolaudačních i předkolaudačních řízení staveb, spolupracuje se stavebními úřady, odbory doprav,
zástupci měst a obcí, odbornou veřejností, investory v Pardubickém kraji, mapuje
komunikace, komerční i veřejné objekty.
V únoru 2007 odstartoval projekt Bezbariérový kraj, v rámci kterého proběhly dva
akreditované kurzy zaměřené na ucelené vzdělávání v oblasti bezbariérovosti. Šest
z proškolených osob bylo od prosince zaměstnáno v nově vzniklých Centrech pro
bezbariérovost v Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě.
Zážitkový seminář
Základní myšlenkou je umožnit účastníkům zážitek „na vlastní kůži“ – každý si
vyzkouší jízdu na vozíku, překonávání architektonických bariér pomocí francouzských holí a sebeobsluhu jednou rukou. V praxi si tak zkusí obtížné situace,
které musí postižený člověk řešit každodenně. Účastníci si zároveň uvědomí, jak
a čím lze těmto lidem pomoci. Zážitkový seminář odstraňuje informační, psychické a komunikační bariéry mezi zdravými a postiženými lidmi.
Abilympiáda 2007
15. ročník soutěže schopností a dovedností lidí se zdravotním postižením se
konal v ČEZ aréně. Tento ročník lze považovat za velmi úspěšný – podařilo
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se přiblížit tuto akci veřejnosti (výrazná byla účast žáků pardubických škol,
účast významných osobností pardubického regionu, vstřícnost sponzorů, ale
i účinkujících v doprovodném programu). Zpětné reakce účastníků byly převážně
pozitivní – pro mnohé představuje tato akce možnost každoročního setkávání
se s přáteli, známými, pro některé i pobídku k aktivnějšímu životu, hledání práce, někdy i k podnikání.
Abilympijský zpravodaj
I v letošním roce byla vylepšována grafická i obsahová stránka zpravodaje. Vyšlo
šest řádných a jedno mimořádné číslo (speciál věnovaný 15. abilympiádě).
Abilympijský zpravodaj se stále snaží přinášet užitečné a zajímavé informace
týkající se zdravotně postižených lidí. Zaměřuje se hlavně na abilympijské hnutí
a zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.
Projekt Lepší šance
Hlavním cílem tohoto projektu bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na
výkon profese projektový manažer a čtyři úspěšné absolventy vzdělávání zaměstnat
v Centru projektového poradenství, které bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno.
Jeho zaměstnanci byli navíc vyškolení i k projektovému poradenství, popř. tvorbě
projektových žádostí o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.
Myslím, že výčet aktivit naší asociace svědčí o tom, že patříme mezi významné
organizace Pardubického kraje zabývající se prací pro lidi s postižením. Zároveň
je třeba konstatovat, že bez podpory státní správy, sponzorů, skvělých pracovníků,
dobrovolníků by Česká abilympijská asociace, o. s. nemohla pracovat tak kvalitně.
Díky všem.
Ivana Dolečková, ředitelka

Výdaje podle oblastí činnosti

( v ti sících Kč)
Kč

%

Abilympiáda 2007

754

8,75

Abilympijský zpravodaj

275

3,20

Sociální rehabilitace

324

3,77

Bezbariérovost

273

3,17

Zážitkový seminář

171

1,99

Globální grant NROS

4 805

55,81

Chráněná dílna

424

4,92

Osobní asistence

721

8,38

863

10,02

8 610

100

Ostatní
Celkem

Ostatní
10,02 %

Abilympiáda 2007
8,75 %
Abilympijský zpravodaj
3,20 %
Sociální rehabilitace
3,77 %

Osobní asistence
8,38 %

Bezbariérovost
3,17 %
Zážitkový seminář
1,99 %

Chráněná dílna
4,92 %

Globální grant NROS
55,81 %
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Zdroje financování

( v t is í c í c h K č )
Kč

Ministerstvo zdravotnictví

%

43

0,59

780

10,76

Obce

74

1,02

Statutární město Pardubice

91

1,26

Pardubický kraj

Peněžní dary

308

4,25

Poplatky na abilympiádu

56

0,77

Reciproční smlouvy

84

1,16

Sbírka složenky

30

0,41

934

12,88

3 667

50,59

ÚP Pardubice
Globální grant NROS
Osobní asistence

12

0,17

Ostatní a reklama

1 170

16,15

Celkem

7 249

100

Ministerstvo zdravotnictví
0,59 %
Ostatní a reklama
16,15 %

Osobní asistence
0,17 %

Pardubický kraj
10,76 %

Obce
1,02 %

Statutární město
Pardubice
1,26 %
Peněžní dary
4,25 %
Poplatky
na abilympiádu
0,77 %
Reciproční smlouvy
1,16 %

Struktura naŠeho
obČanského sdruŽení
Česká abilympijská asociace, o. s. má v souladu se svými stanovami tyto orgány:
- valná hromada,
- správní rada,
- ředitel, jednatel,
- revizní komise.
Valná hromada
je nejvyšším orgánem. Tvoří ji všichni členové sdružení. Svolává ji správní rada
podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Valná hromada schvaluje úkoly Asociace
pro příslušné období a volí na dobu čtyř let členy správní rady a revizní komise.
Správní rada
je statutárním orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Zajišťuje
činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Do 11. října 2006 byla
tříčlenná a pracovala ve složení Vladimír Podnecký (předseda Asociace), Jaromír
Krpálek (1. místopředseda a jednatel), Miloš Pelikán (2. místopředseda).
Dne 12. října 2006 se uskutečnila valná hromada sdružení, která zvolila novou,
pětičlennou správní radu ve složení Ivana Dolečková, Jaromír Krpálek, Vladimír
Podnecký, Pavlína Potůčková a Aleš Dvořák.
Ředitel a jednatel
jsou voleni správní radou. Jednatel zastupuje ředitele; oba mají stejná práva a povinnosti. Ředitelkou sdružení byla zvolena Ivana Dolečková, jednatelem Jaromír
Krpálek.
Revizní komise
je kontrolním orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Vykonává
dohled nad činností a hospodařením Asociace, upozorňuje správní radu na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Tříčlenná revizní komise pracuje
od 12. října 2006 ve složení Alena Krpálková, Jaroslav Hladík a Jana Burgrová
Zmíněná valná hromada také přijala změny stanov Asociace. Tou nejvýznamnější
je nové sídlo: naše sdružení nyní sídlí v Pardubicích na ul. Jana Palacha 324.

Sbírka složenky
0,41 %
ÚP Pardubice
12,88 %

Globální grant NROS
50,59 %
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DůleŽité mezníky
v Činnosti Asociace
rok 1997
Založena Česká abilympijská asociace a zahájeno členství v Mezinárodní abilympijské federaci.
rok 1998
srpen
Prvé spolupořádání národní abilympiády; hlavním pořadatelem bylo sdružení
T-Atlas.
rok 2000
květen
Vydáno prvé číslo novin Abilympijský zpravodaj.
srpen
Uspořádání 5. mezinárodní abilympiády v Praze.
rok 2002
leden
Sloučení sdružení T-Atlas s Asociací.
březen
Zahájena spolupráce s pražským Jedličkovým ústavem a školami zaměřená na pořádání dětské abilympiády; převzetí patronátu nad touto akcí.
červen
Prvé výhradní pořadatelství národní abilympiády.
prosinec
Založena agentura pro podporované zaměstnávání.
Vznikl prvý pořad v Českém rozhlasu Pardubice.
rok 2003
září
Prvé spolupořádání zážitkového semináře „Společnou cestou“.
říjen
Zřízeno poradenské středisko pro bezbariérovost.
rok 2004
Podíl na vytvoření mapy bezbariérovosti Pardubic.
rok 2005
červen
V rámci Globálních grantů získána významná finanční podpora na projekt „Rozšíření
nabídky služeb a rozvoj lidských zdrojů v agentuře podporovaného zaměstnávání
v Pardubicích“.
rok 2006
duben
Zahájeno poskytování osobní asistence lidem s tělesným postižením.
květen
Započata tvorba projektů spadajících pod Evropské strukturální fondy.
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Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč)
2005
I.
z toho:

2006

2007

Spotřebované nákupy celkem

356

214

1 211

- spotřeba materiálu

347

204

1 175

9

10

36

- spotřeba energie
II.

Služby celkem

1 364

1 372

3 917

III.

Osobní náklady celkem

1 581

1 862

4 882

- mzdové náklady

1 198

1 426

3 860

383

436

1 022

z toho:

- zákonné sociální pojištění
IV.

Daně a poplatky celkem

2

2

2

V.

Ostatní náklady celkem

29

41

63

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek

58

39

19

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů celkem

0

0

0

1 617

1 218

1 803

0

0

0

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III.

Aktivace celkem

IV.

Ostatní výnosy celkem

z toho:

0

0

0

163

122

135

12

16

14

106

121

0

4

1

Přijaté příspěvky celkem

151

347

1 591

- přijaté příspěvky (dary)

458

345

1 589

1

2

2

Provozní dotace celkem

1 532

2 112

7 369

Náklady celkem

3 393

3 530

10 094

Výnosy celkem

3 770

3 803

10 899

377

273

805

- úroky
- jiné ostatní výnosy

V.
VI.
z toho:

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

- přijaté členské příspěvky
VII.

Výsledek hospodaření
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Rozvaha

(v tisících Kč)

Aktiva
A.
I.
z toho
II.
z toho
III.
IV.
z toho
z toho
B.
I.
II.
z toho
z toho
z toho
z toho
III.
z toho
z toho
z toho
IV.
z toho
z toho

A.
I.
II.
z toho
B.
I.
II.
III.
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
IV.
z toho
z toho
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Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhod. nehm. majetku
Oprávky k drobnému dlouhod. hmot. majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezp.
a veřejného zdr. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

2005

2006
19
55
55

2007

58
133
133
463
308
0
-538
-133
-308
1 816
0
273
26
0
0
82
1 540
39
1 501
0
4
4
0
1 875

397
55
207
3 342
0
306
97
0
0
18
2 983
57
2 927
53
53
0
3 362

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

1 437
0
1 437
380
1 057
438
0
0
391
76
0
0
87

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

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

48

62

162

3
7
54
83
33
47
0
47
1 875

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

0
110
54
4
87
81
81
0
4 695

207

červen
Agentuře podporovaného zaměstnávání uděleno ocenění za vynikající kvalitu od
Sdružení pro cenu České republiky za jakost.
červenec
Abilympijský zpravodaj poprvé vydán v nové grafické podobě.
říjen
Na valné hromadě zvolena nová správní rada Asociace.
rok 2007
leden
Začátek platnosti zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Začátek projektu „Lepší šance“.
únor
Začátek projektu „Bezbariérový kraj“.
květen
Pořadatelství 15. abilympiády.
červen
Registrace sociálních služeb.
prosinec
Otevření tří středisek bezbariérovosti (Chrudim, Přelouč, Vysoké Mýto).

5

Sociální rehabilitace
metodou podporovaného zaměstnávání

ÚČETNÍ ČÁST

Od prosince roku 2002 poskytuje Česká abilympijská asociace, o.s. služby podporovaného zaměstnávání. Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jehož
cílem je podporovat zájemce o práci v tom, aby si našel a udržel místo na otevřeném
trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům a možnostem.
1. 1. 2007 vešel v platnost nový zákon o sociálních službách. Termín podporované zaměstnávání nebyl do zákona zahrnut. Jelikož je služba podporovaného zaměstnávání jedinou službou, která umožňuje lidem se zdravotním postižením
získat a udržet si práci na otevřeném trhu práce, museli jsme hledat cestu, jak
dále tuto službu poskytovat. V červnu 2007 si proto Asociace zaregistrovala
službu sociální rehabilitace. Sociální rehabilitace je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné
společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského
života. Sociální rehabilitaci naše organizace provádí metodou podporovaného zaměstnávání, cílovou skupinou jsou dospělí lidé z Pardubic a okolí s tělesným, duševním, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních
orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním.
Sociální rehabilitace probíhá převážně individuálně, setkání zpravidla 1x týdně,
v případě potřeby intenzivního nácviku – např. v novém zaměstnání i každodenně.
Sociální pracovník kromě přímého kontaktu s uživatelem vytváří specializované
pomůcky, zjišťuje další zdroje podpory, je v kontaktu s přirozeným prostředím uživatele. O průběhu služby vedou všichni pracovníci pravidelné záznamy.
Uživatelé služeb jsou v maximální možné míře zapojeni do plánování průběhu
služby. Sociální pracovník v průběhu celé služby sleduje míru potřebné podpory
uživatele. V situaci, kdy je uživatel služby začleněn a nepotřebuje již další podporu,
je po vzájemné dohodě klíčového pracovníka, uživatele a dalších zúčastněných osob
z přirozeného prostředí uživatele služba ukončena.
V rámci sociální rehabilitace poskytujeme například tyto úkony:
1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik samostatného pohybu a orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou, seznámení s běžnými úřady, nácvik
vyplňování formulářů, jednání na úřadech, porozumění úředním dokumentům, záležitosti související s invalidním důchodem, výpis z rejstříku trestů, služby úřadu
práce, zakládání a využívání bankovního účtu, podpis pracovní smlouvy atd.).
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do zaměstnání, k lékaři – vstupní prohlídky, doprovázení na úřady a na kontaktní místa
návazných sociálních služeb i dalších běžných služeb, nácvik chování v různých
společenských situacích a při pracovních pohovorech, rozlišování hierarchie
v pracovních vztazích, rozpoznání šikany či zneužívání, zapojení do pracovního kolektivu, pomoc s objevením přirozené podpory apod.).
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování získaných schopností
a dovedností v rámci skupinových setkání – např. sebeprezentace, výběr vhodného
zaměstnání, organizace času, včetně použití diáře, práva a povinnosti, telefonování,
zvládání krizových situací, zdroje hledání práce, cestování, hospodaření s penězi).
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Černožice, Dašice, Dobré, Dobruška, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Havlíčkův Brod,
Hlinsko, Horní Jelení, Horní Ředice, 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, Rabštejnská
Lhota, Ráby, Rohovládova Bělá, Rozhovice, Sezemice, Skuteč, Slatiňany, Slepotice,
Smiřice, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Svitavy, Třebechovice pod
Orebem, Týniště nad Orlicí, Valy, Veselí, Vysoké Mýto n Microsoft Praha n
Ministerstvo práce a sociálních vĚcí ČR Praha n MKT Chrudim
n Modelárna Nemošice n MONDI BUSINESS PAPER SALES CZ Praha n
MONTIFER Přelouč n MONTPLAST Veselí n Mopos Communications
Pardubice n MTS Group Pardubice n Nadace Duhová energie Praha n
NAPA TRUCKS Pardubice n NESSY Hradec Králové n NOPEk Vysoké Mýto
n NOPO Slatiňany n NOTUS Hradec Králové n NOVPLASTA CZ Chrudim n
PardubickÝ kraj n PAREXPO Pardubice n PAVEL ZDENĚK Pardubice
n PENTA-SERVIS Holice n Pivovar Hlinsko v Čechách n PIVOVAR Klášter n
Pivovar Pardubice n PLASTMONT Pardubice n PROMAN Chrudim
n QUALITEST Pardubice n RCD RADIOKOMUNIKACE Staré Hradiště n
REM-HP Pardubice n Roman Nimmertondl Pardubice n RWE TRANSGAS
Praha n SANIT STUDIO Hradec Králové n SATEC Chrudim n SDA Pardubice n
SEED SERVICE Vysoké Mýto n SILAK Chrudim n Sivak Hradec Králové
n SKUPINA ČEZ n SluŽby mĚsta Pardubic n SOSTAF Heřmanův Městec n
Spektrum Skuteč n STAVEBNÍ IZOLACE Hradec Králové n STAVEBNÍ PODNIK
Přelouč n STAVOFINAL Hradec Králové n STAVONA Pardubice n STENO CZ
Mikulovice n STROJCENTRUM Hradec Králové n Studio Press Čáslav n
SUMO Srch n SYNPO Pardubice n ŠKOLY: Konzervatoř Pardubice; Sportovní
gymnázium Pardubice; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice;
Střední odborná škola cestovního ruchu Pardubice; Střední průmyslová škola
chemická Pardubice; Střední průmyslová škola potravinářské technologie Pardubice
n TAURUS Chrudim n TECHNIHOR Pardubice n TEPOSTOP Přelouč n
TIBOR HORVÁT – ANALYTICKÉ VÁHY Pardubice n TRANSFORM Lázně
Bohdaneč n TVAR Pardubice n TVARPAL Hradec Králové n UNIKO Hradec
Králové n UNO-HK Hradec Králové n ÚŘad práce Pardubice n Vema Chrudim
n Vesna Čeperka n VODOVODY A KANALIZACE Pardubice n voestalpine
Stahlhandel Pardubice n VST-ENIGINEERING Pardubice n VÝbor dobré
vŮle – Nadace Olgy Havlové Praha n VÝchodoČeské divadlo
Pardubice n VÝCHODOČESKÉ MUZEUM Pardubice n VÝCHODOČESKÉ
PLYNÁRENSKÉ STROJÍRNY Rosice u Chrasti n VÝtahy Pardubice n
Zasilatelství Železník Pardubice n ZemĚdĚlské druŽstvo Libčany n

18

4. Pomoc při uplatňování práv a zájmů (podávání informací a pomoc při zajištění
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, nácvik práce s rozhodováním, přebíráním
zodpovědnosti za svůj život, poradenství o právech a povinnostech při využívání
služeb i při dalším fungování v přirozeném prostředí).
V roce 2007 Asociaci nově oslovilo 82 zájemců o službu sociální rehabilitace.
Smlouvu o spolupráci podepsalo 11 uživatelů, z nichž pracovněprávní vztah uzavřelo
9 uživatelů. Asistenci při kontaktu se zaměstnavatelem využilo 7 uživatelů. Zájemci
o službu získali nejčastěji kontakt od ÚP (dále SKP – CEDR, SPID HANDICAP,
RYTMUS Chrudim, Domov pod Kuňkou, azylové domy, ...).
Kontakt:
Bc. Pavlína Potůčková,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 797 084, 777 006 525, e-mail: pz@abilympics.cz, web: www.abilympics.cz.

Sociálně aktivizační služby
překonávají izolaci
Posláním volnočasových aktivit je překonání sociální izolace, pasivity a bariéry
ostychu uživatelů z cílové skupiny (dospělí lidé z Pardubic a okolí s fyzickým, psychickým, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních
orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním). Volnočasové aktivity
umožní setkávání lidí se stejnými problémy, zprostředkují jim sdílení problémů
a vzájemný mezilidský kontakt.
Během roku 2007 jsme při pravidelných setkáních každé liché úterní odpoledne
zvyšovali úroveň znalostí a dovedností na PC, soupeřili jsme při hře dáma, karetních
hrách, bowlingu, několikrát jsme zašli do divadla, pozvali jsme vedoucí tanečního
klubu, učili jsme se základy drátování, zdobili kraslice, pletli pomlázky a při vánočním
setkání jsme si vyrobili vánoční svícen.
Kontakt:
Andrea Dolečková,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 774 554 724, e-mail: pz@abilympics.cz, web: www.abilympics.cz.

Bezbariérovost pomáhá
k vylepšení životního stylu
Pracovnice střediska Alena Bělohlávková poskytuje konzultace, poradenství a odborné posuzování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení dle zákona
č.183/2006 Sb., a to z pohledu uplatňování vyhlášky 369/2001 Sb. Účastní se
kolaudačních i předkolaudačních řízení staveb, spolupracuje se stavebními úřady,
odbory dopravy, zástupci měst a obcí, odbornou veřejností a investory v Pardubickém
kraji.
Ing. Jaroslav Hladík mapuje komunikace, stávající komerční a veřejné objekty
v Pardubicích, spolupracuje se správci, majiteli těchto budov a s dodavateli staveb
na odstranění existujících bariér.
Alena Bělohlávková poskytla v roce 2007 projektantům nebo investorům celkem 172
konzultací, podala 192 telefonických informací a sedmnáctkrát jednala se zástupci
měst a obcí. Vypracovala 176 vyjádření k projektové dokumentaci pro územní nebo
stavební řízení v rámci výstavby měst a obcí v Pardubickém kraji, jednalo se např.
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o Pardubice, Černou za Bory, Staré Hradiště, Lázně Bohdaneč, Chrudim, Srch,
Přelouč, Dolany, Chrast, Brandýs nad Orlicí, Opatovice nad Labem Červenou Vodu,
Nemošice, Čeperku, Letohrad, Ostřešany, Horní Jelení, Moravany, Mikulovice, Ráby,
Vlčnov, Dašice atd.
Kompletní seznam a znění všech vyjádření lze najít na našich internetových
stránkách www.abilympics.cz.
Na žádost investorů nebo pracovníků stavebních úřadů se navíc účastnila
předkolaudačních a kolaudačních řízení a kontrolních prohlídek na 22 stavbách. Jde
např. o Opatovice nad Labem – sportovní areál, Třebosice – přístavbu víceúčelového
sálu, Kunětice – rekonstrukci restaurace, Újezd u Sezemic – rekonstrukci školy na
pět bytových jednotek a prostory obecního úřadu, Pardubice – stavební úpravy výtahu a bezbariérový přístup do objektu univerzity Studánecká 84, Pardubice – výtah
a bezbariérový přístup do objektu menzy, Pardubice – rekonstrukci nám. Legií, Pardubice – stomatologické centrum, Ohrazenice – rekonstrukci skladů firmy PAAR,
Pardubice – parkovací stání a přístupy do areálu policejní školy, Pardubice – přístavby
Globusu, Pardubice – výstavbu bytových domů, Svítkov – parkovací stání, Pardubice
– upravitelný byt Jana Palacha x Na Spravedlnosti, Pardubice – II. trasa Mobility.
Ing. Jaroslav Hladík během celého roku mapoval další objekty nacházející se na
jednotlivých naplánovaných bezbariérových trasách města Pardubic a postupně
zmapoval i další objekty v jednotlivých MO (obchody, úřady, školy, zdravotnická
zařízení, sportovní a ubytovací zařízení, budovy veřejné správy, restaurace).
Nově zmapované objekty byly předány na odbor dopravy Magistrátu města Pardubic
s popisem dostupnosti a závad. Kompletní seznam zmapovaných objektů je zveřejněn
na www.mesto-pardubice.cz/spravamesta/bezbarierovost/bezbarierove_objekty/. Na
této adrese je také umístěna bezbariérová mapa, ke které dodal další pozměňující
údaje o bezbariérovosti přechodů, zastávek a objektů za uplynulé období.
Seznam restauračních a ubytovacích objektů s popisem stavu zařízení je umístěn
také na internetových stránkách www.abilympics.cz.
S pracovníky Krajské nemocnice nadále spolupracuje na zpřístupnění všech ambulancí a sociálních zařízení na jednotlivých odděleních nemocnice. Tato jednání
probíhají již druhým rokem. Spolupracoval i s Městským informačním střediskem
Pardubice na vzniku bezbariérové trasy v historické části města. Ověřoval bezbariérovou dopravu (MHD – nové, garantované, bezbariérové, autobusové a trolejbusové spoje) a s tím související nově vznikající bezbariérové zastávky.
Ve městech a obcích Pardubického kraje se nachází mnoho architektonických
a stavebních bariér, které ztěžují každodenní život lidem s omezenou schopností
pohybu a orientace a dalším skupinám obyvatel. Poskytováním konzultací v rámci
projektování a investičních záměrů a vypracováním vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby územního a stavebního řízení se každodenně podílíme na
vytváření vstřícného prostředí pro všechny občany měst a obcí Pardubického kraje.
Ačkoliv činnost našeho střediska není typickou přímou sociální službou, významným
způsobem se podílí na zlepšení integrace zdravotně postižených osob v Pardubickém
kraji.
Pokud by nebylo bezbariérovosti, tito lidé by se nemohli zapojovat do pracovního,
kulturního ani sportovního života společnosti, protože by jim to architektonické
a stavební bariéry nedovolily vůbec nebo ve ztížené podobě.
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PodĚkování
Naše Asociace mohla v letošním roce uskutečňovat svoje četné aktivity díky
finanční a materiální podpoře řady sponzorů a partnerů, kteří jsou dále uvedeni
v abecedním pořadí.
n ABE.TEC Pardubice n ABK Pardubice n ACTIWO Pardubice n ADONIX
Pardubice n AGAMA Pardubice n AGENTURA STEP Pardubice n AGRO Dašice
n AGRO-AQUA Pardubice n AGROMETALL Heřmanův Městec n Agropol
Food Praha n Agro Trade Pardubice n Agrostav Pardubice n ALBA plus
Pardubice n AMAKO Heřmanův Městec n AMOS Software Praha n APIS-C
Pardubice n ARAPO Hradec Králové n ATELIÉR ARCHITEKTURY ŠUDA –
HORSKÝ Hradec Králové n ATOLL Pardubice n AUTOCENTRUM Pardubice n
AUTOPRODEJ DUKLA Pardubice n AVE-KONTAKT Pardubice n AWOS Pardubice
n BARTH-media Pardubice n BEDNÁŘ CONSULTING Hradec Králové n BISON
TRADING CZ Pardubice n BLAVO CHEMICALS Pardubice n Bromo Pardubice
n CANDY Pardubice n CANRU Pardubice n CENTRUM Pardubice n CERTUS
SPEDITION Choteč n Cesa Pardubice n CODE Pardubice n COLAS CZ
Praha n Corel CZ Praha n CS FINANCOVÁNÍ GROUP Pardubice n Cyklos
Choltice n CZ PLAST Kostěnice n CZECH INSURANCE AGENCY Pardubice
n ČeCH projekt Pardubice n Česká rada humanitárních organizací
Praha n Česká spoŘitelna Pardubice n Česká televize Praha n ČeskÝ
rozhlas Pardubice n DABRO Rokytno n DAKAM Dašice n Dansk Svensk
Koedexport Praha n DIVADLO DRAK Hradec Králové n DMA Praha n
Dopravní podnik MĚSTA Pardubic n DTP STUDIO Praha n E-Pro Pardubice
n Ekogreen Lány na Důlku n EKO-MAL Pardubice n ElecTrans Pardubice n
Elektrárny Opatovice Opatovice nad Labem n ELMOZ-SERVIS Prachovice
n ELREG Pardubice n ELTIP Pardubice n EMPORI Hradec Králové n ENELEX
Chvaletice n ENERGOLAND Srnojedy n Explosia Pardubice n Exver Food
Staré Ždánice n FINAL TECH Pardubice n Floraservis Jarmila Pejpalová
Praha n FOSPOL Prachovice u Dašic n FOXCONN CZ Parduibice n FRIMARK
CZ Pardubice n GAP Pardubice n GEOPLÁN Pardubice n GIPSMONT Chrudim
n GLOBUS ČR Pardubice n GMS Pardubice n GOLDFEIN Pardubice n Grafix
Pardubice n GWF Chrudim n HAK VELKOOBCHOD Pardubice n Hamzova
odborná léČebna pro dĚti a dospĚlé Luže-Košumberk n HK AUDIT
Hradec Králové n Chládek a TintĚra Pardubice n ChoceŇská mlékárna
Choceň n ILEX HRAMAT Pardubice n IMA Pardubice n IMEDA Hradec
Králové n INTECO EUROTREND Hradec Králové n IPAK Pardubice n ITEST
plus Hradec Králové n JINGS Blato n JIPAST Hradec Králové n JIROUT –
kompresory Pardubice n JOCOB Třebechovice pod Orebem n JUST CS Praha
n K & N Pardubice n K2P Pardubice n KÁVOVINY Pardubice n KELCOM
INTERNATIONAL Pardubice n KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ n Konto
Bariéry Praha n Kooperativa, pojiŠŤovna Pardubice n KRAJSKÁ
HospodáŘská komora PARDUBICKÉHO KRAJE n KRALOWETZ ČR
Pardubice n KTS – INTEGRA Pardubice n KURY Zdechovice n KvĚtena
Pardubice n KvĚtiny BoČek JiŘí Praha n LADISLAV LAMKA – FERDA Hradec
Králové n Libor Brom – Mostr Prachovice u Dašic n LOPLE SDRUŽENÍ 
Pardubice n MadeTA LOGISTIC České Budějovice n MAGNET Blanche
Porte Pardubice n MARO Pardubice n MARTEXO Hradec Králové n MATERIA
Pardubice n MEPO Hradec Králové n mĚsta a obce: Bítovany, Čáslav, Čepí,
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Spolupráce s neziskovÝmi
organizacemi a úřady
Naše aktivity a projekty se úspěšně uskutečňují také díky dlouholeté spolupráci
s uvedenými institucemi a neziskovými organizacemi:
		 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
			 (www.czp-pk.unas.cz)
		 Česká unie pro podporované zaměstnávání
			 (www.unie-pz.cz)
		 Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola
			 (www.jus.cz)
		 Krajský úřad Pardubického kraje
			 (www.pardubickykraj.cz)
		 Magistrát města Pardubic
			 (www.mesto-pardubice.cz)
		 Městský úřad Chrudim
			 (www.chrudim-city.cz)
		 Mezinárodní abilympijská federace (International Abilympic Federation, IAF)
			 (www.jeed.or.jp)
		 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR			
			 (www.mpsv.cz)
		 Péče o duševní zdraví – region Pardubice
			 (www.pdz.cz)		
		 Pražská organizace vozíčkářů
			 (www.pov.cz)
		 Rehabilitační centrum Pardubické krajské nemocnice
			 (www.nem.pce.cz)
		 SKP-centrum Pardubice
			 (www.skp-centrum.cz)
		 Speciální škola Svítání, Pardubice
			 (www.svitani.cz)
		 TyfloCentrum Pardubice
			 (www.tyflocentrum.cz/pardubice)
		 Úřad práce Hradec Králové
			 (http://portal.mpsv.cz/sz/local/hk_info)
		 Úřad práce Pardubice
			 (http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info)
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Snahou našich pracovníků je, aby nevznikaly další architektonické bariéry. Jde
zároveň i o to, aby při opravách a rekonstrukcích byly odstraněny bariéry současné
a celkové prostředí bylo vytvářeno s ohledem na osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace. Svojí cílevědomou a každodenní prací k tomu jak Alena Bělohlávková, tak ing. Jaroslav Hladík přispívají.
Pozitivní důsledky činnosti našeho střediska v této oblasti zaznamenávají zejména
vozíčkáři a nevidomí.
Pracovníci střediska se pravidelně účastní zasedání komise pro bezbariérovost
města Pardubic. S magistrátem města zároveň úzce spolupracují na realizaci Programu mobility ve městě Pardubice.
Od září roku 2007 probíhal v rámci projektu „Bezbariérový kraj“ akreditovaný kurz
zaměřený na ucelené vzdělávání v oblasti bezbariérovosti. Šest z proškolených osob
bylo zaměstnáno v nově vzniklých Centrech pro bezbariérovost v Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě.
Cílem vytvoření nových středisek je navázání stejně dobré spolupráce s orgány
činnými ve stavebním řízení, s obcemi a městy a jejich orgány, soukromými investory, projektanty a projekčními firmami ve svých regionech Pardubického kraje jako
u fungování pardubického střediska.
Kontakt:
Alena Bělohlávková,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 797 085, 774 410 012, e-mail: bariery@abilympics.cz, web: www.abilympics.cz.
Ing. Jaroslav Hladík,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 797 082, 774 410 012, e-mail: bariery@abilympics.cz, web: www.abilympics.cz.

Bezbariérový kraj
se stal potřebným projektem
Dne 1. 2. 2007 Asociace zahájila projekt „Bezbariérový kraj“ financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho jedním ze stěžejních cílů je aktivizovat a motivovat zdravotně postižené k tomu, aby se nepoddávali sociální pasti pasivity, ale aby se realizovali aktivní činností. Z toho plyne
i další cíl – podpora i pomoc při zapojení těchto osob do pracovního procesu.
Handicap plynoucí postižení neznamená totální profesní nemohoucnost či neschopnost člověka, neboť při vytvoření adekvátních podmínek je schopen odvádět
pracovní výkony srovnatelné s výkony zdravých lidí.
Získání práce v běžném pracovním prostředí vede u znevýhodněných osob ke
zvýšení jejich sebevědomí, k rozšíření okruhu zájmu a přátel, a tím i k přirozenému zapojení do běžné společnosti. Tento proces pak bývá přínosný pro všechny
zúčastněné strany.
Na základě analýzy byly stanoveny tyto prioritní cíle projektu.
V rámci projektu byl nejdříve zjištěn výchozí stav v oblasti bariér, které znesnadňují
život handicapovaným občanům. Pro zjištění výchozího stavu, poznání potřeb
handicapovaných a návrhu řešení vedoucích k nápravě se pracovníci Asociace podíleli na tvorbě dotazníků, které sloužily jako podklady pro odborníky. Dále byly uvedené dotazníky vyplněny, a to ve spolupráci s postiženými občany, stavebními

9

firmami, institucemi státní správy, kulturními a školskými zařízeními a orgány státní
správy.
Na základě dotazníkového šetření byl vytvořen ucelený akreditovaný učební program o bezbariérovosti ze všech hledisek. Již dlouho je problematika bezbariérovosti řešena a diskutována, ale na současném trhu chybí právě naprosto ucelený, tj.
komplexní pohled na problematiku jednak z titulu typu postižení, jednak z pohledu
typu bariér. Tuto činnost provedli erudovaní odborníci, kteří byli pečlivě vybráni již
v předprojektové přípravě a s účastí na tvorbě programu souhlasili. Vytvoření nového uceleného vzdělávacího bloku, který byl vytvořen za finanční podpory ESF,
umožní realizovat vzdělávání v oblasti bezbariérovosti nad rámec možností národních zdrojů, tzn., že tyto finanční zdroje jsou v současné době jedinou možností,
která umožňuje takto rozsáhlý a komplexní vzdělávací blok vytvořit.
V rámci vzdělávání bylo úspěšně proškoleno 21 absolventů z celkového počtu
22 účastníků. Tito absolventi jsou připraveni pro komplexní poradenskou činnost
v oblasti bezbariérovosti. Z těchto absolventů bylo vybráno šest lidí, kteří byli vybaveni nejen vědomostmi, ale i příslušnou literaturou vytvořenou v rámci projektu a výpočetní technikou.
Počátkem prosince byla vytvořena tři Poradenská centra pro bezbariérovost
v Přelouči, Chrudimi a Vysokém Mýtě. V těchto nově vzniklých centrech jsou také
k dispozici základní údaje o bezbariérovosti, a to ve formě brožury, popř. CD.
Vznikem těchto Center pro bezbariérovost, ve kterých fungují odborníci v této oblasti všestranně vzdělaní, se odstraní to, že při výstavbě, rekonstrukci nebo potřebě poradenství se nemusí obcházet jednotlivé organizace, z nichž má každá sice
kvalitní poradenství, ale bohužel jen v jedné oblasti (např. pouze doprava, pouze
zrakové postižení, ...).
Po celou dobu trvání projektu probíhá informační kampaň, jejímž cílem je informovat co nejširší veřejnost o obsahu projektu, aby jeho výsledky mohly být
poskytnuty všem zájemcům o poradenství i proškolení v oblasti bezbariérovosti.
V oblasti publicity byl projekt mimo jiné zviditelněn v Abilympijském zpravodaji, zážitkovém semináři „Společnou cestou“ a na abilympiádě 2007, což jsou plánované
aktivity Asociace. Na veškerých propagačních materiálech je uvedeno logo ESF,
popř. ústní formou prezentováno, z jakých zdrojů byl projekt financován.
Po ukončení činností v rámci projektu počítáme s prováděním vzdělávací činnosti
v rámci rekvalifikací, popř. komerčním využitím školícího programu pro veřejnost
v rámci celé ČR. Tato činnost bude jednou z aktivit nově vzniklých Poradenských
center pro bezbariérovost.
Kontakty:
Přelouč
Hradecká 1383, 535 01 Přelouč,
tel.: 774 554 726, barierypl1@abilympics.cz, barierypl2@abilympics.cz.
Chrudim
Tovární ulice 1112, 537 01 Chrudim,
tel.: 774 554 729, barierycr1@abilympics.cz, barierycr2@abilympics.cz.
Vysoké Mýto
Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto,
tel. 774 554 725, barieryvm1@abilympics.cz, barieryvm2@abilympics.cz.
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veň je, aby se tito lidé cítili potřební a plnohodnotně využití pro společnost. V roce
2007 byly do této akce zařazeny čtyři osoby.
Kontakt:
Aleš Dvořák,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 797 083, 774 410 011, e-mail: zseminar@abilympics.cz.

svoji abilympiádu
mají i děti a mládež
Pro zdravotně postižené dívky a chlapce připravili organizátoři národních abilympiád samostatné soutěžní disciplíny v letech 1999 a 2001. Zatím jediné dvě mezinárodní abilympiády s disciplínami pro děti do 15 let se uskutečnily roku 2000 v Praze
a o tři roky později v Novém Dillí. V obou případech potvrdila vystoupení našich
mladých soutěžících výbornou úroveň českého abilympijského hnutí.
V roce 2002 jsme pořádáním samostatné dětské abilympiády pro soutěžící ve věkovém rozmezí 6–18 let pověřili pražský Jedličkův ústav a školy, zároveň nad ní
máme patronát. Organizátoři ji za finančního i materiálního přispění řady sponzorů
a partnerů připravují k velké spokojenosti všech účastníků jako českou abilympiádu
pro děti a mládež.
Na 6. ročníku (grant na uspořádání poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR) v sobotu 12. května 2007 předvádělo ve čtrnácti disciplínách (některé byly podle věku rozděleny do dvou kategorií) svoje dovednosti a schopnosti 123 mladých abilympioniků
z celé republiky. Za centrum organizátoři poprvé zvolili nový pavilon v ulici Na
Topolce.
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ských holí a sebeobsluhu jednou rukou. Ocitne se tak v obtížných situacích, které
musí postižený člověk řešit při běžných denních činnostech. Účastníci tak zakusí
pocity člověka s pohybovým postižením a zároveň si uvědomí, jak a čím lze těmto
lidem pomoci.
Zážitkový seminář vhodným způsobem a postupně odstraňuje informační, psychické a komunikační bariéry, které přetrvávají mezi zdravými a postiženými lidmi.
Následně může dojít ke sblížení těchto skupin a jejich vzájemnému lepšímu porozumění.
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 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. Uskutečnil se v ZŠ Pardubice-Svítkov, ZŠ Opatovice nad Labem, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ Dašice, ZŠ Dolní Ředice.
Dále jsme pořádali semináře pro Střední školu zdravotnickou a sociální Chrudim
a Ústav zdravotnických studii Univerzity Pardubice. Pro společnost CC Systém jsme
se v rámci vzděláváni pracovníků Magistrátu města Pardubic a pracovníků dalších
neziskových organizací podíleli sedmi bloky zážitkových seminářů.
V rámci Evropského týdne mobility jsme pořádali seminář v Chrudimi, který byl
tentokrát zaměřen na bezpečnost silničního provozu s názvem „Na kolo jen s přilbou“.
V doprovodném programu běhu Terryho Foxe mohli účastníci projet překážkovou
dráhu na vozíku.
Na Dni zdraví v Pardubicích a Chrudimi se návštěvníci mohli dozvědět vše
o problematice osob s pohybovým postižením a vše o službách Asociace.
V rámci abilympiády si zájemci z řad účastníků i diváků mohli projet překážkovou
dráhu na vozíku a překonat tak několik architektonických bariér.
V roce 2007 prošlo zážitkovým seminářem 2060 účastníků, lektory byli Aleš Dvořák
a Veronika Foltová.
Kontakt:
Aleš Dvořák,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 797 083 nebo 774 410 011, e-mail: zseminar@abilympics.cz.

Příprava k práci
vede i k zodpovědnosti
Od září roku 2007 provádíme pro Úřad práce Pardubice pracovní rehabilitaci –
přípravu k práci. Během ní se lidé naučí vykonávat jednoduché pomocné práce – jako
například hrabání, zametání, pletí, separaci odpadů, nakládání biologického odpadu,
sběr odpadků, natírání a další.
Vybraní účastníci jsou zařazeni na pracovišti v Opatovicích nad Labem, kam je
dopravujeme a kde se učí zvládat dané úkoly a dovednosti.
Cílem není jen splnit výše uvedené činnosti, ale snažíme se připravované osoby
naučit zodpovědnosti – jde o vybudování pravidelného návyku chození do zaměstnání, zlepšení komunikace s nejbližším okolím a novými kolegy. Naší snahou záro-
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Osobní asistence
pro 21 uživatelů
Ve druhé polovině roku 2005 se Asociace rozhodla rozšířit nabídku služeb o poskytování služby osobní asistence. Smyslem této služby je zajistit podporu lidem
se zdravotním postižením z Pardubic a blízkého okolí při každodenních běžných úkonech prostřednictvím osobního asistenta. Služba, která začala fungovat od
dubna roku 2006, zároveň podporuje maximální možnou míru soběstačnosti svých
uživatelů, zvyšuje jejich možnost setrvat v přirozeném domácím prostředí a zachovat
si vlastní životní styl.
Dnem 1. 1. 2007 vešel v platnost nový zákon o sociálních službách. Tento
zákon přinesl povinnou kvalifikaci osobních asistentů. Jednalo se nově o akreditovaný kurz MPSV ČR pro osobní asistenty. Asociace se rozhodla zaplatit kurz
stávajícím asistentům a zároveň vytipovala potenciální zájemce o místo osobního
asistenta a umožnila jim zdarma absolvovat kurz za podmínek, že se stanou jejími
zaměstnanci.
V roce 2007 poskytovala Asociace prostřednictvím deseti asistentů službu osobní
asistence 21 uživatelům z Pardubic a okolí. Snahou je plánovaný počet uživatelů
stále zvyšovat.
Služba byla poskytována čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu uživatelům od sedmi let až k seniorům. Průběžně probíhalo vytipovávání zájemců o službu osobní
asistence, sociální šetření a mapování jejich potřeb a vedení databáze zájemců
o službu. Také docházelo k průběžnému vyhledávání osobních asistentů na základě
požadavků zájemců o službu a stávajících uživatelů. Snahou bylo podporovat uživatele v samostatném vyhledávání osobních asistentů.
Asociace spolupracovala s dalšími organizacemi poskytujícími službu osobní asistence, jak při zajišťování služeb, tak ve školení asistentů a pravidelně propagovala
osobní asistenci v médiích a na tematických akcích.
Kontakt:
Lucie Lédlová,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 797 081, 777 006 575, e-mail: osobní.asistence@abilympics.cz.

Zdařilé abilympijské
jubileum v ČEZ aréně
15. národní abilympiáda se uskutečnila v termínu 24.–25. května 2007 v prostorách
pardubické hokejové ČEZ arény. Generálním partnerem byla Skupina ČEZ, hlavním
partnerem pak Hospodářská komora České republiky. Pomoc a podporu abilympiádě
poskytly Krajský úřad Pardubického kraje, Magistrát města Pardubic, Městský rozvojový fond Pardubice a celá řada sponzorů a partnerů, bez nichž by se tak náročná akce mohla uskutečnit velice těžko. Slavnostního zahájení se mj. zúčastnili vicehejtman
Pardubického kraje Roman Línek a primátor města Pardubic Jaroslav Deml.
Z původně vypsaných 35 disciplín se jich nakonec uskutečnilo třiadvacet – zapojilo
se do nich 123 soutěžících, což je druhý nejvyšší počet v historii abilympiád, nad
regulérností bdělo 44 rozhodčích, přijelo i 30 členů doprovodu. Ochozy ČEZ arény
zaplnili v úvodní den žáci pardubických základních škol.
Nejúspěšnější účastnicí jubilejní abilympiády byla Anna Kneysová z Dřešína na
Strakonicku, která svoje čtyři účasti v soutěžních disciplínách proměnila ve tři pr-
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venství – v počítačové editaci textu, výrobě svíček a malování na kameny. Dvě
prvenství získali Pavla Indrová z Přerova (vyřezávání ovoce a zeleniny a cukrářství),
Helena Nejedlá z Krnova (keramika a návrh plakátu) a Kamil Haman z Velkých
Hostěrádek na Břeclavsku (aranžování květin – západní styl a aranžování suchých
květin).
Velmi zdařilý byl doprovodný program, který se tentokrát po oba dny uskutečnil přímo v dějišti soutěží, takže odpadlo složité dopravování soutěžících i diváků do jiných
prostor. Průběh soutěžních dnů oživily mažoretky a roztleskávačky ZŠ Závodu Míru,
v doprovodných programech pak vystoupily taneční skupina z Chvaletic, hudební
skupina Terezka a zpěvák Adam Katona. Hlavními hosty večerních částí programů
pak byly dr. Iva Vilhumová z pražské ZOO a herečka Uršula Kluková. S velkým ohlasem a zájmem se setkaly vypouštění balónků, skládání čepic ze stránek Pardubického deníku a zážitkový seminář. Líbily se i výstava leteckých modelů, vystoupení
šermířů, výstava fotografií i jazzový koncert či barmanská show.
Dobrou tradicí posledních abilympiád je pořádání výstavy rehabilitační, zdravotní
a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA. Zástupci výrobních nebo
distribučních firem už potřetí prezentovali výrobky usnadňující život zdravotně postiženým.
Kontakt:
Ivana Dolečková,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 774 554 720, e-mail: director@abilympics.cz, web: www.abilympics.cz.

Abilympijský zpravodaj
mapoval život handicapovaných
I v roce 2007 Abilympijský zpravodaj pokračoval ve vylepšování grafické i obsahové
stránky. Celkem vyšlo šest řádných a jedno mimořádné číslo (Speciál věnovaný
15. abilympiádě). Většinou se jednalo o osmistránkovou produkci s výjimkou závěrečného šestého čísla, které mělo rozsah deset stran, a čtyřstránkového Speciálu.
Abilympijský zpravodaj začal vycházet v roce 2000. Jeho osmý ročník v roce 2007
měl dvouměsíční periodicitu. Jedná se o celostátní plnobarevné periodikum, které je
zájemcům zasíláno zdarma, jeho náklad dosahuje průměrné výše 3500 výtisků.
Abilympijský zpravodaj na svých stránkách přináší užitečné a zajímavé informace
týkající se zdravotně postižených lidí. Zaměřuje se hlavně na abilympijské hnutí
a zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. Obsahovou náplň tvoří
portréty osobností, články o různých legislativních nedostatcích, tipy na kvalitní knihy,
pozvánky na společenské a kulturní akce, tipy na výlety, kursy a semináře. Důsledně
odkazuje na zdroje informací, zejména na webové stránky.
V roce 2007 Zpravodaj informoval o důležitých legislativních novinkách, věnoval se
reformě sociálních služeb. V rubrice „Žijí mezi námi“ přinesl portréty nevidomého
horolezce Jana Říhy a čtrnáctiletého kreslíře Jakuba Jakoubka. Průběžně informoval
o dvou projektech zařazených v Evropských sociálních fondech – Bezbariérový kraj
a Lepší šance na trhu práce. Zabýval se novým modelem sociálních služeb a problémy, který přinesl, zaměřil se i na oblast kontaktů se zaměstnavateli a fungování chráněných dílen. Velká část byla věnována abilympijskému hnutí – přípravě, organizaci i výsledkům jubilejní abilympiády i účasti české reprezentace na
7. mezinárodní abilympiádě v Japonsku. Novou rubrikou bylo „Číslo k nepřehlédnutí“.
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Stěžejní články z každého čísla se aktuálně objevují na webových stránkách České
abilympijské asociace, tamtéž lze nalézt i všechna archivní čísla od roku 2000.
Kontakt:
Mgr. Jaromír Fridrich,
Česká abilympijská asociace, o.s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 602 485 765, e-mail: fridrich.jaromir@seznam.cz, web: www.abilympics.cz.

Lepší šance na trhu práce
pomáhá nezaměstnaným
Asociace velice dobře zná obtíže spojené se získáváním finančních prostředků
potřebných k činnosti neziskové organizace. Je v kontaktu s řadou neziskovek, ale
i s orgány místní samosprávy v ČR, navíc má informace o tom, že se stejnými problémy se potýká nejen většina neziskových organizací, ale i některé malé obce a drobní podnikatelé. Tyto subjekty si většinou nemohou dovolit přijmout nezaměstnaného
člověka a poté ještě investovat do jeho proškolení.
Právě tyto skutečnosti vedly Asociaci k vytvoření projektu „Lepší šance na trhu práce“, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Hlavním cílem bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na výkon profese projektový manažer a čtyři úspěšné absolventy vzdělávání zaměstnat v Centru projektového poradenství, které bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno. Jeho
zaměstnanci byli navíc vyškolení i k projektovému poradenství, popř. tvorbě projektových žádostí o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.
Kontakt:
Konzultaci si lze dohodnout telefonicky na tel. 774 554 703 nebo 774 554 709,
případně e-mailem na adrese cpphka@abilympics.cz.

Kontakt se zaměstnavateli:
Nejen odbourat předsudky
V roce 2007 jsme v rámci projektu globálního grantu dokončili oslovování
zaměstnavatelů v celém Pardubickém kraji a vysvětlovali problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Naší snahou bylo nejen odbourávat předsudky
a podat informace, kde zájemci mohou získat podporu při vytvoření volného místa, ale i jaká mají práva a povinnosti pramenící ze zákona o zaměstnanosti
č. 435/2004 Sb.
V roce 2007 jsme oslovili celkem 333 subjektů (s. r. o., a. s., fyzických osob, družstev
a úřadů), z toho 39 firem nabízelo volná pracovní místa pro uchazeče z handicapem, předali jsme 297 informačních letáků. Celkem jsme v celém tomto projektu
oslovili 717 subjektů, předali 588 informačních letáků a 121 firem nabízelo volná
pracovní místa pro uchazeče z handicapem.
Kontakt:
Aleš Dvořák,
Česká abilympijská asociace, o. s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 797 083, 774 410 011, e-mail: zseminar@abilympics.cz.

Zážitkový seminář odstraňuje bariéry
Posláním semináře je umožnit účastníkům zážitek „na vlastní kůži“ – každý
si vyzkouší jízdu na vozíku, překonávání architektonických bariér pomocí francouz-

13

