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MACEŠKA MÁ NOVÉ KVALITNÍ ZÁZEMÍ 
A STALA SE DĚTSKOU SKUPINOU

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ 
DÍLNA NABÍZÍ NOVÉ SLUŽBY 
A PŘÍLEŽITOSTI

VYHLAŠUJE SE SEDMÝ ROČNÍK 
CENY DUHOVÉ KŘÍDLO

NASAVRCKÝ LUGHNASAD SE 
LETOS PROTÁHNE NA CELÝ 
TÝDEN





Milí členové Konepu, přátelé,

v jarním vydání Infolistu se opět můžete dočíst, co nového se 
událo v našich členských i nečlenských organizacích, co chystají 
a jak se jim daří.
A čím žije kancelář Konepu? 
Do projektu Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným, který 
realizuje Konep, se zapojilo 10 žen na mateřské a rodičovské 
dovolené z okolí Heřmanova Městce, které hledají možnosti 
zapojení na trhu práce. Zároveň se připravuje další projekt pro 
maminky od Kunětické hory,  jež se chtějí vzdělávat a vrátit na 
pracovní trh. 
I letos běží Burzy filantropie. Již máme za sebou hlasování do 
burz v Pardubicích a Chrudimi. Burzy filantropie ale inspirují také 
za hranicemi našeho kraje. Liberecký a Českobudějovický kraj 
mají zájem o koupi lince na konání Burz filantropie. Burza se tedy dále šíří a dává možnost 
propojit neziskovky a donátory i v dalších místech naší země.
Na jaře (26. dubna 2019) se na Pernštýnském náměstí uskuteční již 9. ročník Dne Země, 
tentokráte s tématem Ekologie vody a jak hospodařit s vodou v dobách velkých such, které jsme 
v posledních letech zažili a je pravděpodobné, že budou pokračovat. Připravuje se celodenní 
program jak pro školy, tak pro veřejnost i děti.
A nakonec máme dobrou zprávu pro pracovníky našich členských organizací, kteří mají chuť se 
rozvíjet a vzdělávat. Konep začne realizovat nový vzdělávací projekt s názvem Rosteme a 
vzděláváme se s KONEPem. Tak se máme určitě na co těšit.

Přeji vám příjemné čtení a hezké chvilky u jarního vydání Infolistu
       

za celý tým Konepu
        

Eva Sládková (členka SR)



Den Země na Pernštýnském náměstí

Pokračování spolupráce s francouzským Centre-Val de Loire je v plném proudu
Konzultační centrum pro sociální podniky

RIC vzdělává alternativní předškolní zařízení v Pardubickém kraji o problematice PAS
Tradiční lyžování dětí s handicapem

Maceška má nové kvalitní zázemí a stala se dětskou skupinou

Sudslavské divadelní kulisy dostávají druhou šanci...
Sociálně terapeutická dílna nabízí nové služby a příležitosti

Společně z dobré na výbornou!
CEDR Pardubice pomáhá lidem po mrtvici a jiném získaném poškození mozku

V lednu 2019 zahájila Charita Moravská Třebová provoz nové služby soc. rehabilitace
Nová publikace Kontakt dětí v NRP je na světě!

Vzniknou nová centra duševního zdraví

Jaro - léto 2019 v Kroužcích východní Čechy
Zelený dům Chrudim zve

Akce v záchranné stanici a Ekocentru Pasíčka v roce 2019
Vyhlašuje se sedmý ročník ceny Duhové křídlo

Festival zážitků, boření bariér, překvapení i nevšedních soutěží
Rytmus Východní Čechy zve

Mama klub Chrudim – dvacetiletá tradice
Nasavrcký Lughnasad se letos protáhne na celý týden

Přednáška prof. Ing. Petera Staňka CSC.
Jaro s autismem II.





GRAFIKA BEZ GRAFIKA

Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 

Tvořte moderní, současnou a kreativní grafiku bez nutnosti drahých 
grafických programů (Photoshop a Ilustrator) a svépomocí. Jak na to? To se 
dozvíte na našem kurzu, který se bude konat 16. dubna od 9.00—14:00 
hodin.
K tvoření jednoduché grafiky využijeme online nástroj CANVA. Po 
absolvování kurzu se už nebudete muset obracet s prosbou na kolegy nebo 
okolí, ale už úplně sami zvládnete připravit celou škálu grafických podkladů, 
od sociálních sítí, blogy, newslettery, ale i různé tiskoviny jako jsou 
pozvánky, letáčky, přání, vizitky nebo bannery. 
Seznámíme se s programem a jeho funkcemi, podíváme se na fonty, které 
můžete využívat i pro českou diakritiku, představíme si vyhledávání obrázků 
- fotobanky, ze kterých můžete zdarma čerpat fotky. Potom už se vrhneme 
na samotnou tvorbu.
S sebou si nezapomeňte notebooky (nejlépe aktualizované a takové, které 
umíte ovládat), myš (pro lepší práci) a vizi toho, co byste chtěli vytvořit. 
Domů si odnesete minimálně jednu hotovou grafiku. 

Po absolvování kurzu se už nebudete 
muset obracet s prosbou na kolegy 
nebo okolí.



Náplň kurzu:

ź vytvoření účtu v Canvě,
ź orientace v uživatelském prostředí Canvy,
ź seznámení s možnostmi a funkcemi Canvy,
ź základy práce s vyhledáváním, vzory, textem, pozadím, nahráváním vlastních obrázků a výstupy,
ź hlubší práce s fonty, barvami a obrázky,
ź tvorba zvolené grafiky,
ź ukážeme si, jak finální podobu grafiky ukládat, exportovat a jak se k ní opět vracet,
ź tipy pro pohodlnou práci v Canvě.

Pro koho je kurz určen:

ź chcete zlepšit stávající úroveň vaší prezentace na sociálních sítích,
ź pořádáte různé akce a rádi byste dosáhli vyšší úrovně stávajících výtvorů,
ź zajímá vás grafický design, ale trochu tápete v nabídce,
ź součástí vaší práce je vytváření grafických výstupů.



Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 



Konkrétní spolupráci na další dva roky domluvili radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola 
a vedoucí sociálního odboru Helena Zahálková.
„V roce 2019 chceme pokračovat ve výměně dobrovolníků, kterou jsme zahájili před dvěma lety. První 
letošní dobrovolník, který je z Dětského domova z Dolní Čermné, odjel do Francie už v polovině března. Po 
prázdninách dojde k výměně ještě dvou dobrovolníků z našeho kraje a Regionu Centre. Dobrovolnická 
činnost je v každé zemi vykonávána po dobu minimálně šesti měsíců,“ uvedl Pavel Šotola.
Další plánovanou spoluprací mezi regiony je rozvoj sociálního podnikání a neziskového sektoru. Zástupci 
sociálních podniků a neziskového sektoru z Pardubického kraje se vydají do partnerského regionu v září 
2019. Hlavním cílem cesty bude rozvoj a ukázka dobré praxe v oblasti sociálního podnikání, praktické 
seznámení se s legislativním prostředím sociálních podniků ve Francii, s formami spolupráce speciálních 
škol se sociálními podniky a s oblastmi, kde sociální podniky působí. „Dále by se zástupci z našeho kraje 
měli seznámit s projektem CAP ASSO a jeho rolí v neziskovém sektoru. Projekt je zaměřen na postupnou 
profesionalizaci neziskovek, a to vytvářením pracovních míst v tomto sektoru,“ uzavírá čerstvé zkušenosti 
z Francie Pavel Šotola.
Současně byla navázána spolupráce se školou sociální práce, která vzdělává Francouze formou řady 
kurzů. V říjnu přijede do Pardubického kraje 12 studentů této školy, kteří navštíví některé sociální služby 
a sociální podniky v Pardubickém kraji.

POKRAČOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S FRANCOUZSKÝM REGIONEM
CENTRE-VAL DE LOIRE JE V PLNÉM PROUDU

Pardubický kraj



Dovolujeme si vás informovat o novém poradenském centru pro sociální podnikání v Pardubickém 
kraji, které je zřízeno za podpory Pardubického kraje a v rámci projektu MPSV. Cílem poradenského 
centra je poskytnout odbornou pomoc a poradenství v otázkách sociálního podnikání.

Poradenské centrum bude otevřeno 2x měsíčně od 12.30 do 15.30. Rezervaci konzultace je nutné 
provést online na  (nebo pomocí QR kódu).www.p-pink.cz/socialni-podnikani/

Současně vás srdečně zveme na Den 
sociálního podnikání v Pardubickém kraji 
a slavnostní zahájení provozu poradenského 
centra, které proběhne 11. dubna od 10 do 14 
hodin. Přihláška na akci je k dispozici online, 
na webu www.p-pink.cz/den-pro-socialni-
podnikani/ (nebo pomocí QR kódu).

KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO SOCIÁLNÍ PODNIKY

http://www.p-pink.cz/socialni-podnikani/
http://www.p-pink.cz/den-pro-socialni-podnikani/
http://www.p-pink.cz/den-pro-socialni-podnikani/


ź VÝZVA 108 OPZ
 Podpora programu Housing First (Bydlení především)
 Platnost do 31. 05. 2019 12:00
 www.esfcr.cz/vyzva-108-opz
ź VÝZVA 129 OPZ
 Podpora sociálního podnikán
 Platnost do 28. 6. 2019 12:00
 www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
ź VÝZVY MAS
 www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
ź VÝZVA 047 OPZ
 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje
 Platnost do 31. 12. 2021 12:00
 www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
www.opzp.cz 
Aktuální a plánované výzvy v OPŽP pro rok 2019 a 2020 naleznete zde https://www.opzp.cz/nabidka-
dotaci/.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP
www.irop.mmr.cz/cs/

ź VÝZVA Č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
 Ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2019
 www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65- Socialni-podnikani-integrovane-projekty
ź VÝZVA Č. 71 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
 Ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2019
 www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-71-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
ź VÝZVA Č. 75 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II
 Ukončení příjmu žádostí 15. 7. 2020
 www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece
 

OP ZAMĚSTNANOST 2014–2020
Přehled výzev v OPZ naleznete zde www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. Níže je přehled aktuálních výzev pro 
rok 2019.

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014—2020



Na konci loňského roku zahájilo Rodinné Integrační Centrum sérii vzdělávacích seminářů pro personál 
alternativních předškolních zařízení. Jedná se o jednu z hlavních aktivit projektu „Komplexní podpora rodin 
s dětmi s PAS v Pardubickém kraji.“
„V rámci projektu jsme kontaktovali více než 40 alternativních předškolních zařízení, které nejsou 
registrované MŠMT. Zájem o uspořádání seminářů je velký, téma poruch autistického spektra je pro 
ředitele školek velmi zajímavé a často aktuální. Navíc, díky podpoře Nadačního fondu Avast, máme 
možnost vyjíždět přímo do prostředí školek a personál vzdělávat bezplatně.“ říká k realizaci projektu 
koordinátorka Eva Černá.
Integrace dětí s některými z projevů PAS do předškolních kolektivů je velmi důležitá z důvodu rozvoje 
sociálních a komunikačních dovedností. Školkám, ve kterých se takové děti vyskytují, nabízíme podporu 
a pomoc ve formě návrhů úprav prostředí a konkrétních technik, jak s dětmi s poruchou autistického 
spektra, poruchou komunikace nebo sociálních interakcí pracovat.
„Semináře šijeme na míru každému zařízení zvlášť. Měli jsme již možnost navštívit Dětskou skupinu, Lesní 
mateřskou školku i Dětský klub. Všude jsme se setkali s velmi přívětivým přijetím a zejména aktivním 
přístupem účastnic. Ukazuje se, že právě v těchto typech zařízení mají s docházkou dětí vykazujících 
některé ze symptomů poruch autistického spektra, poruch komunikace nebo sociálních interakcí poměrně 
velké zkušenosti.“ sdělila lektorka Jaromíra Staňková.
V rámci projektu pamatujeme i na rodiny dětí vykazujících symptomatiku PAS, kterým bychom chtěli pomoci 
náročné období přijímání jinakosti svých dětí ulehčit. Nabídneme poradenství, kontakty na specialisty, 
doprovázení procesem diagnostiky i odlehčení formou nabídky služby „Doprovázení a péče o dítě/osobu se 
ZP a SP“, volnočasových aktivit pro děti nebo psychorelaxačních pobytů pro celé rodiny.

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM VZDĚLÁVÁ ALTERNATIVNÍ
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ V PARDUBICKÉM KRAJI O PROBLEMATICE PAS

Rodinné Integrační Centrum z. s. 



Ve dnech 1.—3. března 2019 uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s. ve 
spolupráci se Ski fanatic – outdoorovou organizací ve Ski areálu Hlinsko tradiční 
lyžařské kurzy pro děti s handicapem.
Tří jednodenních kurzů v Hlinsku se v letošním roce zúčastnil rekordní počet 34 rodin 
s dětmi s dětskou mozkovou obrnou a dalšími typy závažného kombinovaného 
postižení, s autismem a poruchami komunikace z celého Pardubického kraje. Další 
překonanou metou byl počet rodičů, kteří si pod vedením zkušených instruktorů, zcela 
osvojili jízdu se speciální lyžařskou pomůckou – biski či monoski. Na konci kurzu byli tito rodiče schopni 
samostatně vozit své děti na sjezdovce i na vleku, a tím se zcela bezezbytku naplnil význam celé akce. Cílem 
lyžařských kurzů je každoročně umožnit dětem s handicapem trávit čas aktivně, společně s dalšími členy 
rodiny. Rodiče se také ujistí, že zvládnou tuto aktivitu v budoucnu sami.
Tato úžasná akce by se neobešla bez skvělého vedení zapálené sportovkyně Radky Chudomské, která 
s myšlenkou uspořádat kurzy lyžování pro děti s handicapem přišla již v roce 2013 a každý rok tuto akci 
opětovně úspěšně realizuje a patří jí velký dík. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří akci podpořili.

TRADIČNÍ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ S HANDICAPEM

Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.



MACEŠKA MÁ NOVÉ KVALITNÍ ZÁZEMÍ A STALA 
SE DĚTSKOU SKUPINOU

Novou velkou hernu s klidovou zónou pro polední odpočinek dětí, jídelnu s výdejnou stravy, 
malou hernu pro výtvarné činnosti, šatnu pro děti i zaměstnance a nové, pro děti nyní 
speciálně upravené sociální zázemí – všechny tyto prostory má nyní v budově Rodinného 
centra v Žamberku služba péče o děti v předškolním věku Maceška. Po více než osmi letech 
činnosti (poskytujeme ji od roku 2010 na základě živnostenského oprávnění), získala 
kvalitní zázemí a status Dětské skupiny.
Stavební práce v budově Rodinného centra probíhaly od září do prosince loňského roku. 
Prostory ve 3. patře jsou nyní také bezbariérové a zajištěn je i bezbariérový přístup. Celá 
rekonstrukce byla naplánována tak, aby nové prostory splňovaly požadavky na registraci 
služby na Dětskou skupinu (DS) dle zákona č. 247/2014 Sb.
Od 1. února 2019 již tedy služba péče o děti v předškolním věku funguje pod názvem 
Dětská skupina MACEŠKA a je zaregistrována u MPSV dle zákona č. 247/2014 Sb. Dětská 
skupina poskytuje péči o děti ve věku už od 1,5 roku do věku zahájení povinné školní 
docházky s kapacitou 12 dětí. Díky rekonstrukci a rozšíření prostor jsme mohli původní 
kapacitu služby rozšířit a významně zlepšit prostředí, ve kterém děti tráví čas v době, kdy 
jsou jejich rodiče v zaměstnání či se vzdělávají. „Máme radost, že se tento náš záměr 
podařilo zrealizovat a mohli jsme tak zlepšit podmínky péče o děti a nadále podporovat 
rodiče ze Žamberku a okolí v náročném období, kdy se snaží skloubit péči o své děti 
s návratem do zaměstnání,“ říká Lucie Malá, vedoucí Rodinného centra a DS Maceška.
Celková hodnota rekonstrukce a dovybavení prostor Rodinného centra stála 2 356 000 Kč. 
Projekt rekonstrukce byl spolufinancován částkou 1 995 000 Kč z Integrovaného 
regionálního operačního programu a městem Žamberk částkou 250 000 Kč. Moc 
děkujeme také firmám Iveco Czech Republic, a. s., KONZUM, o. d., Šmídl s. r. o. a GAF s. r. o., 
Pardubickému kraji a také panu Petru Hubálkovi za finanční příspěvky na dovybavení 
nových prostor. Děkujeme MAS Orlicko za podporu při přípravě a podání projektové žádosti 

na IROP.
V š e c h n y 
zájemce, kteří by si nové 
prostory rádi prohlédli 
a seznámili se i s principy 
fungování této služby, 
zveme na Den otevřených 
d ve ř í ,  k te r ý  b u d e m e 
pořádat dne 15. května 
2 01 9  v  r á m c i  o s l a v 
Mezinárodního dne rodiny. 
Informace a fotografie 
naleznete také na našich 
w e b ov ý c h  s t r á n k á c h 
www.cestaprorodinu.cz 
v sekci Rodinné centrum a 
Dětská skupina MACEŠKA.

Cesta pro rodinu z. s.





SUDSLAVSKÉ DIVADELNÍ KULISY DOSTÁVAJÍ DRUHOU ŠANCI...

Spolek Genius loci Sudslava z. s. pravidelně organizuje kulturní a společenské aktivity vedoucí k podpoře 
a zachování tradic, kultury a umění v oblasti Podorlicka. Již několik let obnovuje nemovitou kulturní památku 
bývalé barokní fary a zpřístupňuje ji veřejnosti. V prostorách bývalé barokní fary z roku 1692, postavené na 
náklady hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte, rozené ze Žďáru, vystavuje např. dochovaný mobiliář z doby, kdy 
fara sloužila svému původnímu účelu a seznamuje tak veřejnost s historií obce Sudslava. Zajímavostí 
kulturní památky je rovněž nově zrestaurovaná rokoková výmalba společenského sálu a expozice 
ojedinělého souboru ručně malovaných divadelních kulis sudslavského ochotnického spolku pocházejícího 
z počátku 20. století.
Sudslavské divadelní kulisy prezentují dochovanou unikátní sbírku 6 kompletních divadelních scén. Sbírka 
historických divadelních kulis je výjimečná, jak ve svém rozsahu, tak v komplexnosti dochovaných 
divadelních scén v rámci celé České republiky. Spolek Genius loci Sudslava z. s. se věnuje její záchraně 
a propagaci. Zápis v obecní sudslavské kronice mj. dokládá divadelnickou historii výčtem hraných 
divadelních představení a jejich aktérů, kteří se podíleli na kulturně-společenském životě v obci. Ochotnická 
činnost v Sudslavě se datuje prvním divadelním představením uvedeným dne 8. září 1868. Na programu byla 
veselohra s názvem: „Selské námluvy“ a předvedlo ji volné sdružení ochotníků. Druhým divadelním 
představením, které se konalo již 28. září 1868 byla hra: „Pan strýček“. Z prvních ochotníků v roce 1868 

můžeme jmenovat např. Karla 
Syrového, kaplana, Josefa Pavelku, 
studenta, Františka Špindlera, 
ř í d í c í h o  u č i te l e  n e b o  M a r i i 
Špindlerovou choť řídícího učitele 
(předci místních občanů). Nejdéle 
hrajícím sudslavským ochotníkem 
byl poštovní posel Mikuláš Horák, 
syn učitele na zdejší škole, který hrál 
divadlo od roku 1879 plných 42 let.
Uvedený výčet dokládá dlouhou 
divadelní tradici v obci Sudslava, 
a proto je důležité ji trvale zachovat. 
Realizace výstav a vydání publikace 
Historie ochotnického divadla obce 
Sudslava v nedávné době vypovídá 
o výjimečnosti této sbírky a dokládá 
rovněž zájem odborné i laické 
veřejnosti o tuto oblast. Druhou 
šancí pro soubor divadelních kulis je 
v prvé řadě vybudování kvalitního 
zázemí pro uchování této ojedinělé 
sbírky. Spolek Genius loci Sudslava 
z. s. proto usiluje nejen o získání 
finančních prostředků na podporu 
tohoto záměru, ale hledá především 
i dobrovolníky, kteří by pomohli tento 
cíl společně uskutečnit.

Více informací naleznete na webu 
www.divadelnikulisy.webnode.cz/

Genius loci Sudslava z. s.

http://www.divadelnikulisy.webnode.cz/


V sociálně terapeutické dílně organizace Péče o 
duševní zdraví – střediska Výměník se udály velké 
změny. Středisko nyní nabízí klientům možnost 
uplatnit jejich potenciál v nově vybudované 
keramické dílně. Klienti se v ní učí novým 
dovednostem a v budoucnu chtějí vést keramické 
kroužky pro veřejnost.
Pro lidi s duševním onemocněním je velmi důležité 
mít  možnost  uplatni t  svůj  potenciá l  ve 
společnosti. Organizace Péče o duševní zdraví – 
středisko Výměník se jim v tom snaží pomáhat již 
bezmála 20 let. Díky sociálním službám střediska 
Výměník mohou lidé s duševním onemocněním 
rozvíjet své sociální a pracovní dovednosti a lépe 
se uplatnit na pracovním trhu. V sociálně 
terapeutické dílně poskytují klientům služby 
sociální rehabil i tace, kl ienti  zde mohou 
smysluplně trávit čas v pro ně bezpečném 
prostředí.
V roce 2018 prošla sociálně terapeutická dílna 
velkou obměnou. Zabydlela se v nových 
prostorách v komerčním objektu, který nabízí větší 
možnosti kontaktu klientů s komunitou. Zároveň 
větší prostor pro další rozvoj dílny a také rozšíření 
nabídky služeb.
Díky projektu podporovaného Pardubickým 
krajem se podaři lo vybudovat a vybavit 
keramickou dílnu. Klienti se tak mohou naučit 

novým manuálním dovednostem. Zároveň se při 
práci s keramickou hlínou mohou seberealizovat. 
„Našim klientům se práce s novým materiálem 
zalíbila, vytvořili mnoho originálních výrobků. Z 
praxe z výtvarné skupiny máme dobrou zkušenost 
s využitím hlíny k terapeutickým účelům. Práce s 
hlínou klientům pomáhá také lépe překonávat 
projevy onemocnění, uvolnit emoce a relaxovat,“ 
říká vedoucí sociálně terapeutické dílny Lucie 
Antes.
Do budoucna by sociální pracovníci chtěli 
zrealizovat několik keramických workshopů pro 
veřejnost, které budou s jejich podporou vést sami 
klienti. Cílem je zmírnění obav a odstranění 
předsudků veřejnosti vůči lidem s duševním 
onemocněním. Při společném setkání a tvůrčí 
činnosti  snad dojde ke zbourání bariér, 
oboustrannému pochopení a větší vzájemné 
toleranci. Nejdůležitější je však vzbuzení obrovské 
m o t i v a c e  k l i e n t ů ,  p o c i t  u ž i te č n o s t i  a 
sounáležitosti. „Začala jsem tvořit ploché výrobky, 
to se mi dařilo lehce. Pak jsem se učila tvořit 
misku, tu jsem musela vylepšovat. Na tom musím 
ještě zapracovat. Postupně se chci učit těžší 
výrobky, abych do budoucna mohla vést kroužky. 
To bych chtěla,“ popisuje své cíle jedna z klientek 
Sociálně terapeutické dílny.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA NABÍZÍ NOVÉ SLUŽBY A PŘÍLEŽITOSTI

Péče o duševní zdraví – středisko Výměník



Nadační fond Eduzměna





CEDR PARDUBICE POMÁHÁ LIDEM PO MRTVICI
A JINÉM ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU

Dne 12. února 2019 CEDR otevřel CENTRUM KOMPRE. V rámci slavnostního 
otevření byl představen intenzivní sociálně rehabilitační program pro osoby, 
které prodělaly cévní mozkovou příhodu či jiné poškození mozku a jsou ve 
věku od 18 do 70 let.

CENTRUM KOMPRE nabízí sociálně rehabilitační program, jehož součástí je:
ź Poradenství sociálního pracovníka.
ź Ergoterapie – trénování soběstačnosti s ergoterapeutem.
ź Kognitivní terapie – trénování paměti, soustředění, plánování, komunikace.
ź Logopedie – trénování řeči s logopedem.
ź Psychoterapie – individuální a skupinová terapie s psychoterapeutem.

Služba reaguje na potřeby těchto osob vycházející z obtíží v oblasti pohybu, řeči, paměti a psychiky. Do 
Centra je možné docházet 3—6 měsíců až 5 dní v týdnu. Každý den klient může absolvovat až 5 hodin 
rehabilitace dle jeho zakázky/potřeb.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Navrátilová, email: navratilova@cedrops.cz, tel: 770 119 054.

CEDR Pardubice o. p. s. 



V LEDNU 2019 ZAHÁJILA CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ PROVOZ
NOVÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Komunitní centrum O krok dál, se sídlem v Linharticích, poskytuje pomoc a podporu dospělým lidem 
s duševním onemocněním při získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností, které jim 
umožní fungovat v přirozeném a společenském prostředí, a žít svůj život naplno. Nabízí široké spektrum 
aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti a k posílení 
sociální soudržnosti. Je poskytováno ambulantní i terénní formou služby dospělým lidem ve věku 18 až 80 
let, kteří potřebují podporu a pomoc v důsledku chronického či jiného duševního onemocnění, zvláště pak 
při psychotických a afektivních poruchách, poruchách osobnosti při větších problémech s adaptací, 
úzkostných a neurotických poruchách s chronickým průběhem.

Cílem služby je podpořit klienta v jeho samostatnosti a soběstačnosti tak, aby:

ź uměl samostatně vést a zajistit chod domácnosti, dle potřeby uměl zajistit péči o děti či další členy 
domácnosti,

ź uměl zvládat péči o vlastní osobu a dokázal dbát o svůj vnější vzhled,
ź měl navázané nové sociální kontakty a mezilidské vztahy,
ź získal nebo upevnil své pracovní návyky a dovednosti,
ź byl připravený na vstup na chráněný či otevřený trh práce,
ź byl schopný běžně komunikovat a dodržovat 

společenská pravidla,
ź uměl fungovat v komunitě nebo v pracovním 

kolektivu,
ź uměl uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.

Díky loňské Burze filantropie se nám podařilo do 
Komunitního centra zakoupit univerzální nerezový 
kotlík na marmeládu. Pro klienty vznikla další nová 
aktivita, zvyšující míru jejich samostatnosti 
i dovedností. Jednoduchá obsluha zároveň 
umožnila práci i manuálně méně zručným 
klientům, kterým nevyhovují náročnější činnosti. 
J e h o  p o u ž í v á n í m  v  r á m c i  p r a c o v n í c h 
terapeutických činností získali klienti další 
dovednosti, které budou moci následně využít 
v potencionálním zaměstnání. V neposlední řadě 
došlo i k rozšíření nabídky výrobků našich 
terapeutických dílen. Lahodnými marmeládami 
jsme obohatili sortiment v našem Andělském 
terapeutickém obchodě a tím se více přiblížili 
veřejnosti.

Kontaktní osoba: Pavla Preisnerová, telefon: 734 
797 497, e-mail: okrokdal@mtrebova.charita.cz

Charita Moravská Třebová



NOVÁ PUBLIKACE KONTAKT DĚTÍ
V NRP JE NA SVĚTĚ!

VZNIKNOU NOVÁ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Organizace Péče o duševní zdraví otevře v Hradci Králové a v Pardubicích Centra duševního zdraví, která 
budou lidem s psychickými potížemi poskytovat dostupnou, kvalitní zdravotní i sociální péči. Otevřením 
Center duševního zdraví (CDZ) vznikne ve východních Čechách nový systém v péči o lidi s duševní nemocí. 
V Hradci Králové začne CDZ fungovat v červnu, v Pardubicích se rozběhne v červenci.
Novinkou v péči je poskytování jak sociální, tak zdravotní služby v přirozeném prostředí člověka, například 
přímo u něj doma. V CDZ pracuje jeden multidisciplinární tým složený ze zdravotních profesí psychiatra, 
psychologa, zdravotní sestry a z profesí sociálního zaměření je zastoupen sociální pracovník a peer 
konzultant. „O tento systém péče usilovala naše organizace dlouhodobě. Naši sociální pracovníci 
standardně poskytovali služby v terénu, avšak neměli možnost s sebou vzít i zdravotníka, a tak nemohla být 
péče komplexní. Jsme velice rádi, že se naše vize terénních multidisciplinárních týmů konečně stávají 
skutečností,“ říká ředitel Péče o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar.
V České republice v současnosti funguje již 5 CDZ, k nim se do letošního léta připojí 15 nových Center. Toto 
rozšíření počtu CDZ je velký milník v poskytování služeb lidem s duševním onemocněním. Do budoucna 
plánuje Ministerstvo zdravotnictví vytvořit síť až 100 CDZ, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé 
republice.

Aby se dítě vyvíjelo ve zdravou osobnost, 
potřebuje mít nablízku dospělou osobu a zažívat 
s ní dlouhodobě stabilní a bezpečný vztah. Dítě 
vyrůstající v náhradní rodině tedy potřebuje mít 
dobré vztahy s náhradními rodiči. S těmi žije, na ty 
se obrací o pomoc, ti mu pomáhají zvládat těžkosti 
a stresové události. S ohledem na kontext 
odchodu dítěte z vlastní rodiny má však dítě také 
různě kvalitní a různě intenzivní vztah se svými 
biologickými rodiči. Dítě by mělo vědět, kým je, 
a být seznámeno se svou historií. To je třeba 
respektovat a právě proto je nutné věnovat velkou 
pozornost tomu, jak odborníci nastavují pro dítě 
kontakty s jeho vlastní rodinou a jak náhradní 
rodiče v tomto dítě podporují.
V lednu 2019 proběhl v sále Jana Kašpara, 
Krajského úřadu Pardubického kraje první z pěti 
seminářů pro pracovníky OSPOD a sociální 
pracovníky z oblasti náhradní rodinné péče 
a služeb pro rodiny s dětmi. Odborné semináře 
jsou součástí spolupráce organizací Amalthea 
z. s. a Latus pro rodinu (Plzeň) v rámci projektu 
Bezpečí dítěte při setkávání s vlastními rodiči a při 
jeho návratu domů, který je za finanční podpory 

Nadace Sirius realizován již od roku 2016.
Hlavním tématem semináře bylo představení 
projektu a jeho výstupů, zejména nové odborné 
publikace autorek Rii Černé a Jany Kocourkové. 
Publikace Kontakt dětí v náhradní rodinné péči 
s biologickou rodinou, která obsahuje formulář 
pro vyhodnocení rizik kontaktu, by měla sloužit 
pracovníkům OSPOD i NNO jako metodická 
p o d p o r a .  Fo r m u l á ř  p o m ů ž e  s o c i á l n í m 
pracovníkům identifikovat rizika kontaktu dětí, 
které vyrůstají v náhradní rodině, s jejich 
biologickými rodiči.
Při tvorbě publikace se autorky zaměřily na to, aby 
kontakt dětí s biologickými rodiči sledoval zájem 
dítěte a probíhal tehdy, pokud je pro dítě 
prospěšný a bezpečný. Autorky napsaly publikaci 
s přáním, aby všichni, kdo rozhodují o dětech 
a jejich kontaktu s rodiči či příbuznými tak činili po 
pečlivém zvážení všech okolností a kontakt 
nastavovali jako bezpečný.
Obdobné semináře jako v Pardubicích proběhly 
v Praze, Plzni, Ostravě a Olomouci.
Veškeré informace včetně formuláře naleznete na 
www.kontaktdetivnrp.cz.

Amalthea, z. s.

Péče o duševní zdraví

http://www.kontaktdetivnrp.cz




DATABÁZE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Databáze projektových záměrů  je webová aplikace, kterou Pardubický kraj využívá www.rozvoj-pk.cz
k získávání informací o projektových záměrech na území Pardubického kraje. Primárně šlo o záměry 
s možností financování z evropských fondů. V současné době však jsou výstupy z databáze využívány také 
pro přípravu výzev národních i krajských dotačních programů. Význam těchto informací bude stoupat, 
protože výstupy z databáze se stanou jedním ze základních informačních zdrojů pro nastavení čerpání 
evropských fondů v programovém období 21+ na území Pardubického kraje a následně s obdobnými 
výstupy z ostatních krajů i celé ČR. V 1. pololetí roku 2019 budou výstupy využity i pro účely tzv. Národního 
investičního plánu (NIP), jehož sestavení a průběžná aktuálnost údajů je jednou z priorit vlády České 
republiky. Z pohledu struktury požadovaných informací jde zejména o zaměření projektů, stav přípravy 
a finanční náročnost. Pokud tedy v databázi nebude maximální možný počet aktuálních informací 
o projektech, Pardubický kraj nemůže uplatňovat v rámci uvedených dotačních titulů priority za své území 
a tím zajistit pro žadatele ze svého území vhodné podmínky pro čerpání evropských i národních finančních 
prostředků.

Pardubický kraj

http://www.rozvoj-pk.cz




JARO—LÉTO 2019 V KROUŽCÍCH VÝCHODNÍ ČECHY

Jaro se probouzí a my s ním. V Kroužcích nejenom aktivně připravujeme různé akce pro děti, se kterými Vás 
seznámíme níže, ale chodí nám různé pozvánky na jiné zajímavé akce, jakou je např. účast naší paní 
ředitelky Květy Štěrbové na Semináři pro vedoucí pracovníky ve školství pod záštitou Národního institutu 
pro další vzdělávání, kde bude paní ředitelka mít přednášku pro cca 50 kolegů z MŠ a ZŠ na téma Vandráci 
a vagamundos v kroužcích? Jako fakt?, v rámci které představí naši společnost.

Připravované akce pro děti a veřejnost 2019:

14. 4 2019  
11. 5. 2019  
29. 5. 2019

01. 6. 2019
  
11. 8. — 17. 8. 2019

7. ročník Kroužkovaného florbalového turnaje v Chrudimi
3. ročník Kroužkované taneční soutěže v Chrudimi
Vystoupení dětí na největším dětském dni v Hradci Králové s tématem Hradec 
Králové – bezpečné město 2019
Kroužkovaná podívaná (vystoupení dětí) na kreativní akci MINT market 
v krásném prostředí Automatických mlýnů v Pardubicích.
6. ročník letního Kroužkovaného tábora v RZ Sluníčko Trhová Kamenice na 
který máme k dispozici pár volných míst. Na tábor se můžete přihlásit online na 
www.vychodnicechy.krouzky.cz. Přihlaste se a pojeďte si s prima partou 
vedoucích užít prázdninový týden plný kroužků a další zábavy!

Kroužky východní Čechy



Krajina Československá a bohatství nejen ze života hmyzu 
Zveme vás na besedu v rámci Dnů Země, která se uskuteční v úterý 9. dubna od 16 hodin 
v Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim, Školní nám. 56.

Odemykání Chrudimky spojené s úklidem řeky 
Tradiční zahájení vodácké sezóny na řece Chrudimce organizuje Zelený dům Chrudim & Tělovýchovná 
jednota Klub vodáků-turistů z. s. – KVT Pardubice. Akce je spojená s hudbou, zábavou a Čochtanem, křtění 
nových háčků a lodí. Kdo má vlastní loď a chtěl by uklízet z řeky, nechť se hlásí u Aleše Křivky na tel. čísle: 
724 308 469. Sraz je v sobotu 13. dubna v 10 hodin U mostu při parku Střelnice (ulice Tovární – Malecká).

Hledání jara a Ukliďme Chrudim se Zeleným domem Chrudim
Kontakt pro Hledání jara (pěšky): Tibor Schwarz, tel.: 775 012 157. Sraz v sobotu 13. dubna v 10 hodin U 
mostu při parku Střelnice (ulice Tovární – Malecká). 
Budeme uklízet břeh kolem řeky Chrudimky a vydáme se po souši přes Kalousov až do Habrova, 
doprovázeni loděmi KVT Pardubice plujícími po řece Chrudimce. V Habrově již bude jarní aspekt v podobě 
rozkvetlého lesa, z kterého se vydáme pěšky zpět po cyklostezce z Topole do Chrudimi. Kromě toho budeme 
hledat aspekty jara, tj. blatouch bahenní, žabí vajíčka a lidi skákající na švihadle. Kdo nebude moct přijít, 
může poslat své výsledky hledání odjinud, a to na  webové stránky cdm@emop.cz, www.emop.cz/hledani-
jara/.

Vycházkové rozjímání Chrudimským parkem 
Sraz ve středu 24. dubna v 9 hodin u budovy Denního stacionáře, naproti budově 
bývalého Ivtasu v Městských sadech. V případě nepříznivého počasí bude probíhat 
promítání na téma Opylovači a pestrost v našich polích, loukách a zahradách, 
v prostorech stacionáře POHODA, Městský park 828 (budova bývalých jeslí).

ZELENÝ DŮM CHRUDIM ZVE

Zelený dům Chrudim z. s.

mailto:cdm@emop.cz,
http://www.emop.cz/hledani-jara/
http://www.emop.cz/hledani-jara/


6. dubna (sobota) 10.00–16.00 hodin poprvé v letošním roce bude otevřena expozice se zvířátky a 
geopark pro veřejnost.
18.–22. dubna (čtvrtek–pondělí) 10.00–16.00 hodin bude zcela výjimečně otevřena expozice se 
zvířátky a geopark pro veřejnost v rámci velikonočních svátků. 
16. května 8.00–15.00 hodin (čtvrtek) 13. ročník vzdělávací akce Krajské kolo pro Pardubický kraj 
přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list pro předem nahlášené školní kolektivy.

Více informací pro zájemce na  v menu „Ekocentrum a infocentrum.“www.pasicka.cz

AKCE V ZÁCHRANNÉ STANICI A EKOCENTRU PASÍČKA
V ROCE 2019

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

http://www.pasicka.cz


VYHLAŠUJE SE SEDMÝ ROČNÍK CENY DUHOVÉ KŘÍDLO

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením 
Pardubického kraje vyhlašují sedmý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je 
udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují 
v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. 
Patronkou akce je paní Táňa Fischerová.

Cena je udělována v následujících kategoriích:
ź kategorie I. – Profesionál,
ź kategorie II.– Dobrovolník/Filantrop,
ź kategorie III. – Poskytovatel sociálních služeb,
ź kategorie IV. – Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním 

postižením.

Od 1. března 2019 mohou fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více 
kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na . www.duhovekridlo.cz
Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na  a v internetových novinách www.duhovekridlo.cz
www.duhovenoviny.cz. V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno 
Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail 
pardubice@nrzp.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude 
k 31. květnu 2019.
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen dne 
2. října 2019 od 15.00 hodin v Muzeu Chrudim.
Fotogalerii a video z loňského předávání cen naleznete na .www.duhovekridlo.cz

Více informací rádi poskytneme. Těšíme se na Vaši spolupráci a účast!

Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje

http://www.duhovekridlo.cz
http://www.duhovekridlo.cz
http://www.duhovenoviny.cz
http://www.duhovekridlo.cz


Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. června od 9 do 17 
hodin uspořádá Česká abilympijská asociace 
v mult i funkční ČSOB Pojišťovna ARÉNĚ 
v Pardubicích premiérový AbiFest. Nabídne 
bohatý program pro dospělé i pro děti, jeho 
s o u č á s t í  b u d e  t a k é  t r a d i č n í  n á ro d n í 
a b i l y m p i á d a ,  s o u t ě ž  p r a c o v n í c h 
a volnočasových schopností a dovedností osob 
se zdravotním postižením.
Pro širokou veřejnost bude připravena unikátní 
zážitková stezka centrem města. Začne na 
prostranství u prodejny Český sedlák na 
Masarykově náměstí, cíl bude na ploše arény. Po 
splnění jednotlivých úkolů na stanovištích 
dostane každý do hrací karty razítko. Kartu pak 
vhodí do osudí v aréně a bude tak zařazen do 
slosování o atraktivní věcné ceny.
Také v rámci letošní 27. abilympiády budou 
v různých disciplínách společně soutěžit 
vozíčkáři, nevidomí, neslyšící i osoby s jiným 
handicapem. Jako novinky se uskuteční dvě 
doplňkové akce. Abi pro NÁS budou soutěže pro 
klienty poskytovatelů sociálních služeb 
v Pardubicích a okolí. Každý návštěvník AbiFestu 
se bude moci zúčastnit Abi Na zkoušku, 
otevřených disciplín s jedinečnou možností 
porovnat si své dovednosti i se vzájemně 
obohatit o zkušenosti v daném oboru.
Problematice zaměstnávání osob se zdravotním 
nebo sociálním postižením se bude věnovat 
Burza zaměstnavatelů OZP. Proběhne ve čtvrtek 

13. června od 9 do 12 hodin. Přítomní uchazeči 
o práci z uvedené skupiny osob se potkají se 
zástupci a personalisty firem, kteří mají 
z ku š e n o s t i  s  j e j i c h  z a m ě s t n á v á n í m . 
Spoluorganizátorem bude Úřad práce 
Pardubice.
Ve čtvrtek odpoledne se setkají organizace, 
které sociálně podnikají, a klasické komerční 
fi r my.  S e t k á n í  b u d e  m í t  fo r m u  s t á l e 
populárnějšího speed datingu a nabídne nejen 
příležitosti k navázání nových kontaktů. Akce se 
uskuteční za spolupořadatelství agentury pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest.
Ideálním místem k nákupu originálního dárku 
nebo i užitečné pomůcky do domácnosti budou 
prodejní trhy výrobků lidí nejen se zdravotním či 
sociálním handicapem. Snahou je přitom vybrat 
takové prodejce, kteří by svým sortimentem 
přitáhli jak širokou veřejnost, tak soutěžící 
abilympiády a jejich doprovod.
Po oba dva dny festivalu bude jeho nedílnou 
součástí v aréně i na přilehlém parkovišti bohatý 
doprovodný program. Nebudou v něm chybět 
hudební, taneční a pěvecká vystoupení, 
kouzelnická show, ukázky práce policie a 
h a s i č ů ,  c a n i s t e r a p i e  a  z o o t e r a p i e , 
autogramiáda pardubických basketbalistů nebo 
testovací jízdy automobilů.
Podrobnější informace o premiérovém AbiFestu 
postupně přináší web  www.centrumkosatec.cz
v části Aktivity/AbiFest – Abilympiáda.

FESTIVAL ZÁŽITKŮ, BOŘENÍ BARIÉR, PŘEKVAPENÍ 
I NEVŠEDNÍCH SOUTĚŽÍ

Česká abilympijská asociace

http://www.centrumkosatec.cz


10. dubna Rytmus pořádá v Pardubicích 8. setkání poskytovatelů služby Podpora samostatného 
bydlení se zaměřením na rodičovství lidí s mentálním postižením v této službě. Na akci budou 
přednášet odborníci z různých oblastí – psychologie (Jiřina Holasová), sociální práce (Jana 
Bernoldová, Jan Paleček) a práva (Sandra Pašková). Setkání je určeno pro odbornou veřejnost, 
účast je bezplatná a přihlásit se lze přes online formulář (bližší info na e-mailu 
snohova@rytmusvychod.cz nebo tel. č.: 730 518 510).
Duben bude v Ústí nad Orlicí ve znamení zahájení putovní výstavy „Pracuji, bydlím, žiji…“. Jde o cyklus 
fotografií od tandemu autorů Jindřich Beneš a Veronika Oliva. Představí se vám v něm inspirativní 
muži a ženy, kteří žijí mimo „škatulku“ svého znevýhodnění. Tanečnice, která zdárně překonala těžký 
úraz a amputaci, dobrovolník, který se i přes své postižení rozhodl pomáhat druhým nebo tak trochu 
„rebel“ ve stylu Jamese Deana. Zajímaví lidé a jejich neméně poutavé osudy, které vyzývají 
k zamyšlení. Velká část z vyfotografovaných jsou (nebo v minulosti byli) klienty společnosti Rytmus 
Východní Čechy, o. p. s. Výraznou finanční podporu získal projekt v rámci loňské ústeckoorlické Burzy 
filantropie. Zveme širokou veřejnost na vernisáž 6. dubna 2019 v 15:00 v prostorách Nové Louže; 
akce probíhá souběžně s festivalem Jeden svět.
Další místa, na kterých bude výstava k vidění jsou: Jídelna Pohanka Pardubice – květen, Kruh zdraví 
Chrudim – červen, Kavárna Eva Česká Třebová – červenec a srpen a v září můžete výstavu zhlédnout 
ve svitavské Fabrice.
Výstava Pracuji, bydlím, žiji… vznikla díky podpoře Pardubického kraje; společnosti Iveco Czech 
Rebublic, a. s.; společnosti Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí – Jsme tu doma; města 
Žamberk a města Ústí nad Orlicí – DĚKUJEME!

Podrobné informace ke konkrétním akcím můžete dohledat na našich webových a FB stránkách
www.rytmusvychod.cz; www.facebook.com/rytmusvychod/.

RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY ZVE

Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

mailto:snohova@rytmusvychod.cz
http://www.rytmusvychod.cz


Jsme rodinné centrum ověřené dvacetiletou praxí, které nabízí aktivity a poradenskou péči ve formě 
seminářů, cvičení a setkávání se při společných akcích, a to od předporodních kurzů pro nastávající 
maminky, profesionálně vedené pohybové a hudební aktivity zaměřené na děti od narození, školkové, 
přes předškolní výchovu, až po děti školní. Zajišťujeme komplexní podporou rodičům a jejich dětem.
Náš Klub Zeměplocha je financován z ESF fondů a slouží jako bezplatná odpolední družina pro děti 
prvního stupně. Již patnáct let pořádáme ekovýchovné programy s názvem Pět dní pro Zemi. Na tyto akce 
vás chceme pozvat.

Začínáme 23. března 2019, 9.30—12.00 hod. a to sázením stromků na Podhůře. Sraz na parkovišti 
u Komety v 9.30 hod. Stromky zajištěny a buřtíky k opečení pro sázející jako odměna připraveny. Oboje 
zdarma.
V úterý 9. dubna 2019 v 17.00 hod. se můžete na přednášce Pavla Binka dozvědět o vlivu potravin na 
naše zdraví.
Den Země probíhá 16. dubna 2019, 9.30—17.00 hod. na Resselově náměstí v Chrudimi. Bude pro vás 
připravena naše oblíbená kavárna Café Zeměplocha společně s tvořivou dílničkou, která se uskuteční ve 
spolupráci s Regionálním muzeem Chrudim. V rámci Dne Země proběhne 16. dubna 2019 také Swap, 
9.30—17.00 hod. a to v prostorách vestibulu Informačního centra Chrudim. Je to jedinečná příležitost 
obměny šatníku formou výměny oblečení.
Novinkou je akce Kokoza – sbíráme již nerecyklovatelné ruličky od toaletního papíru, ze kterých se 
následně vyrobí nádherné krabičky, do kterých se balí ručně vyráběné „seedbombs“.
Ukliďme svět – tak se jmenuje další dubnová akce, přesněji 10. dubna 2019. od 13.30 hod. S dětmi 
půjdeme uklízet Klášterní zahrady, aby byly připraveny na jaro.

Kromě běžných aktivit rodinného centra se hlásíme ke globální odpovědnosti, podpoře rozvojových zemí, 
multikultury a Fair trade.
Na květen je pro vás opět  připraveno několik tradičních akcí.
11. května 2019 začínáme Férovou snídaní. Proběhne 10.00—12.00 hod. v prostorách našeho centra. 
Smyslem celé akce je podpora Fair trade a regionálních producentů.
Navazujeme hned 15. května 2019 v 16.00 hod. Férovým piknikem, který pomáháme zajišťovat městu 
Chrudim.
Připojujeme se také ke Světovému týdnu respektu k porodu. V rámci Férového pikniku se zaměříme na 
přirozené nošení dětí pomocí šátku. Inspirací nám jsou přírodní národy.

Jsme taktéž součástí projektu Udržitelný svět. Program proběhne 29. května 2019, 8.00—12.00 hod. 
v Městských sadech, a hlavním tématem bude vzdělávání v rozvojových zemích.

MAMA KLUB CHRUDIM – DVACETILETÁ TRADICE

Mama klub Chrudim



Dobrovolníci a členové neziskové organizace Boii zahájili přípravy 13. ročníku mezinárodního festivalu 
keltské kultury Lughnasad v Nasavrkách. V letošním roce ovšem dochází k zásadní změně celého konceptu 
oslav, ty totiž potrvají celý týden (přesněji 8 dní) a to od soboty 20. do soboty 27. července 2019.
V době Keltů představoval Lughnasad jeden z nejvýznamnějších svátků vůbec, oslavy trvaly celý týden a byly 
velmi pestré. Proto se i nasavrčtí Kelti rozhodli akci výrazně rozšířit a zprostředkovat tak návštěvníkům ještě 
více zážitků. Během týdenních oslav si přijdou na své zejména rodiny s dětmi, milovníci historie a řemesel.
Od soboty 20. července se v Zemi Keltů postupně představí mistři řemeslníci – návštěvníci tak uvidí 
kovářskou dílnu, kovolitce, keltské pekaře, hrnčíře, dráteníky a mnoho dalších. Pestrý program doplní také 
tradiční sklizeň obilí a výroba slaměné bohyně, hry a soutěže pro malé i velké, živá zvířata a související 
doprovodné aktivity.
Celé oslavy pak vyvrcholí v pátek a v sobotu, kdy se Země Keltů promění v jeden velký starověký svět, ve 
kterém nebudou chybět vládci, otroci, tanečnice a mnoho dalších. Vrcholem celého programu budou dva 
velké koncerty – v pátek a v sobotu večer (tedy 26. a 27. července).
Idea týdenního festivalu je novým impulzem a Kelti z Nasavrk věří, že si díky tomu Lughnasad maximálně 
užijí jak rodiny s dětmi, tak i milovníci hudby či historie, a každý si v programu přijde na své.

DALŠÍ AKCE V ZEMI KELTŮ 2019:
ź 13. 4. 2019 KELTSKÁ KUCHYNĚ
ź 26.—28. 4. 2019 DOBROVOLNÍCI 

POMÁHAJÍ ZEMI KELTŮ
ź 4. 5 2019 BELTAIN: BARBARSKÉ 

HRY
ź 22. 6 2019 RODINY S DĚTMI 

POMÁHAJÍ ZEMI KELTŮ
ź 28.—30. 6 2019 DOBROVOLNÍCI 

POMÁHAJÍ ZEMI KELTŮ
ź 4.—7. 6. 2019 DNY METALURGIE
ź 14.—20. 6. 2019 MEZI KELTY
ź 20.—27. 6. 2019 13. ROČNÍK 

MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
LUGHNASAD

ź 21. 9. 2019 JABLKOBRANÍ
ź 19. 10. 2019 ARCHEODEN
ź 2. 11. 2019 SAMHAIN – KELTSKÝ 

NOVÝ ROK

Přiložené fotografie jsou z loňského 
r o č n í k u  L u g h n a s a d u : 
www.lughnasad.cz Jejich autorem je 
Jaromír „Zajda“ Zajíček.

NASAVRCKÝ LUGHNASAD SE LETOS PROTÁHNE NA CELÝ TÝDEN

Boii, z. s.

http://www.lughnasad.cz


Skoola vědomí života



Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. 
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