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Mi l í  č tenář i  a  vážen í  ko legové 
z neziskových organizací,

dostalo  se k  vám druhé vydání 
čtvrtletníku Infolist, ve kterém se 
můžete dočíst nejen o uskutečněných 
akcích KONEPu a jiných spřátelených 
organizací, ale naleznete zde i pozvánky na připravované akce. 
Bezpečnostní opatření vlády měla vliv i na chod kanceláře KONEPu a organizaci již tradičních akcí. Koncem 
března se měla konat Krajská konference neziskových organizací Pardubického kraje. Kvůli koronaviru se 
přesunula až na konec září. Za běžných okolností by se slavil dubnový Den Země na Pernštýnském náměstí 
v Pardubicích už po desáté v řadě. Vyhlášení nouzového stavu začátkem března to však neumožnilo. 
S nenadálou situací jsme si ovšem uměli poradit a akci jsme uskutečnili formou on-line vysílání na našem 
facebookovém profilu. Hlavní myšlenku Dne Země jsme tak poslali rodinám přímo do jejich domovů. V rámci 
této akce byla vyhlášena soutěž "Výzva pro školáky" a v předprázdninovém týdnu proběhlo slavnostní 
předávání cen výhercům. Ohrožená byla i dobročinná Burza filantropie. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda 
se vůbec uskuteční. Naštěstí došlo k rozvolňování opatření vyhlášených vládou a Burza pro okresy Pardubice 
a Chrudim se tak mohla bez problémů uskutečnit. Donátoři přispěli na prospěšné projekty celkovou částkou 
dosahující bezmála 900 tisíc korun.
Od začátku tohoto roku probíhají vzdělávací kurzy šité na míru potřebám členských organizací KONEPu 
v rámci nového projektu "Rosteme a vzděláváme se s KONEPem", jehož cílem je zlepšit znalosti a dovednosti 
zaměstnanců těchto organizací. Navázali jsme tak na úspěšný projekt z roku 2018 "KONEP roste, a s ním 
jeho členové". Došlo také k posunutí termínů vzdělávacích kurzů, které absolvují klientky třetího běhu 
projektu "Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným" v Heřmanové Městci. Aktuálně probíhá další podobný 
projekt "Aktivně ke štěstí a spokojenosti". Ten je určený rodičům vracejícím se na trh práce a žijícím v oblasti 
MAS Region Kunětické hory.
Dobrou zprávou v době vyhlášení nouzového stavu bylo zahájení činnosti Regionálního dobrovolnického 
centra Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek Pardubicka realizované v rámci projektu 
Ministerstva vnitra ČR. Díky tomuto projektu dojde k větší propagaci dobrovolnictví a lepšímu propojení 
nabídky a poptávky po dobrovolnictví v regionu. Regionální dobrovolnické centrum (RDC) nabídne vzdělávací 
aktivity i odborné poradenství nejen samotným dobrovolníkům, ale i jejich koordinátorům a umožní tak všem 
snazší orientaci v novinkách a informacích z oblasti dobrovolnictví v kraji i celé ČR.
Máme za sebou velmi nelehké období. Avšak lidé se dokáží v nouzi semknout, a pomáhat všude tam, kde je 
zapotřebí. Vlna solidarity, která propukla v době vyhlášení nouzového stavu, je obdivuhodná. Velké DÍKY patří 
všem, kteří stáli v první linii a pomáhali potřebným. Doufám, že koronavirová pandemie je už za námi a čekají 
nás klidné a pohodové letní dny.

Za tým KONEPu
Předsedkyně správní rady Jolana Štěpánková
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HLINSKO BYLO DĚJIŠTĚM PRVNÍ LETOŠNÍ BURZY FILANTROPIE

Úspěšnost Burz filantropie dokládá fakt, že se daří 
každým rokem finanční prostředky na podporu 
prospěšných projektů navyšovat

Úspěšnost Burz filantropie dokládá fakt, že se 
zatím daří každým rokem finanční prostředky 
na podporu prospěšných projektů navyšovat, jak 
se stalo i na letošní Burze pro okres Chrudim, kde 
se částka vyšplhala na rekordních 415 tisíc korun. 
„Mám opravdu velkou radost z dnes prezen-
tovaných projektů neziskových organizací 
z chrudimského okresu,“ zhodnotil úspěšnost 
Burzy Pavel Šotola, radní Pardubického kraje 
zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor 
a pokračoval: „Velké díky bych chtěl vyjádřit 
hlavně přítomným donátorům. Nouzový stav 
přinesl nemalé potíže i ve firemním sektoru 
a nebylo vůbec jisté, zda se Burzy letos vůbec 
uskuteční. Jsem rád, že se i přes všechna úskalí 
pandemie, podařilo Burzu filantropie zrealizovat.“
Díky štědrosti donátorů budou moci zaměstnanci 
spolku Amalthea poskytovat odbornou pomoc 
a podporu dětem a jejich rodičům, vytvářet 
bezpečné a podnětné prostředí, které napomůže 
zlepšení situace dítěte a umožní jeho setrvání 
v původní rodině v rámci projektu „Podpora pro 
rodinu a dítě - Centrum pro předškoláky Amálka, 
IPK a RK“. Prostřednictvím hlasování veřejnosti 
se do Burzy filantropie dostal druhý prezentovaný 
projekt chrudimského spolku Hurá na Výlet! 
„Vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory 
v centru Hurá proStory“. Finanční prostředky od 
donátorů podpoří divadelní seniorské uskupení 
a další volnočasové aktivity. Významný obnos 
obdržel projekt „Chci na nohy“, který do Burzy 
přihlásil Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Chrudim. Čtrnáctiletý Nicolas ve svých 
deseti letech onemocněl ischemií míšního konu 
(míšním infarktem) a je odkázán na invalidní 
vozík. Díky darované částce 109 tisíc korun bude 
moci absolvovat léčbu v zahraničí, která mu 
pomůže více využívat berle a postavit se tak na 
vlastní nohy.
Donátoři také přispěli nemalou finanční částkou 
organizaci Krůčky pro Eričku, jejíž zástupci 
prezentovali stejnojmenný projekt. Ten pomáhá 
šestileté Erice. Narodila se jako zdravé miminko. 
Bohužel  po jednom povinném očkování 
se přestala úplně hýbat. Finance holčičce umožní 
neurorehabilitační pobyt na Slovensku, kam má 
jezdit 3krát ročně. Zde jí pomohou rozpohybovat. 
Úspěch měl i projekt „Keltské artefakty“, který 
bude jednou ze součástí letošního festivalu 
keltské kultury Lughnasad v Nasavrkách, 
pořádaný už po čtrnácté organizací Boii. 
Zaměřuje se především na mladé lidi, kteří si pod 
vedením profesionálních lektorů budou moci 
v y z kouš et  p ůvodn í  ř em es l n é  p os tupy. 
Chrudimská pobočka organizace Péče o duševní 
zdraví, se v loňském roce přesunula do nových 
prostor. Tyto jsou však pro pracovníky i klienty 
hygienicky nevyhovující a zastaralé. Donátoři 
podpořili záměr projektu „Začínáme od podlahy – 
zkvalitnění zázemí prostor pro poskytování služeb 
pro osoby s duševním onemocněním“, kterým je 
provedení stavebních úprav s cílem vybudovat 
bezpečnější prostředí pro práci a poskytování 
kvalitních služeb klientům.

Dějištěm 41. dobročinné Burzy filantropie se stalo 17. června již po čtvrté Multifunkční centrum Hlinsko. 
Zástupci 6 neziskových organizací prezentovali před 10 donátory z řad podnikatelů a veřejné správy své 
prospěšné projektové záměry. Pět projektů si vybrali sami donátoři, šestý vzešel z internetového 
hlasování veřejnosti. Sedmý projekt byl podpořen i bez prezentace.



7Akce pořádané KONEPem



8 Akce pořádané KONEPem

DONÁTOŘI PŘISPĚLI NEZISKOVKÁM BEZMÁLA 450 TISÍC KORUN

Klání o finanční podporu 11 donátorů z řad 
podnikatelů a veřejných institucí svedlo 
8 zástupců neziskových organizací z Pardubicka. 
Další 3 projekty dostaly podporu formou 
tzv. divoké karty. Prezentované prospěšné 
projekty byly nejen ze sociální oblasti, ale týkaly 
se i volnočasových aktivit nebo osvětové činnosti. 
„Burza filantropie je maximálně otevřená 
a přístupná neziskovým organizacím z různých 
oblastí. Záměrem bylo neomezovat se na žádný 
obor,  urč i tou gesc i  an i  výš i  finančních 
prostředků,“ vyjádřil se ke konceptu dobročinné 
Burzy radní Pardubického kraje Pavel Šotola 
a dodal: „Vzájemná spolupráce firem, veřejné 
správy a neziskového sektoru, což jsou takové tři 
pilíře zdravé občanské společnosti, dobře funguje 
a je ku prospěchu všech.“
Díky finanční podpoře donátorů, která dosáhla 
téměř 450 tisíc korun, bude moci například Klub 
dárců krve rozjet osvětovou kampaň pro veřejnost 
a získat tak nové členy a prvodárce této vzácné 
tekutiny. Soubor Radost Pardubice chce zají-
mavou formou – pomocí písní, tanců a kreseb – 

ukázat dětem ve školách, že řemeslo má zlaté 
dno, a jak jsou řemeslníci důležití i v dnešní době. 
Donátoři svými penězi přispěli také na projekt 
Oblastní charity Pardubice „Domácí hospic 
Andělů strážných“. Umožnili tak Charitě dovybavit 
se mobi ln ím oxygenátorem (kys l íkovým 
koncentrátorem). „Děkuji za práci, kterou 
vykonáváte. Jsem rád, že nákupem tohoto 
přístroje zkvalitníte a rozšíříte svou péči o lidi na 
sklonku života a jejich blízkých, kteří se o umírající 
členy rodiny starají,“ poděkoval zástupci 
organizace Vítězslav Štěpánek ze společnosti 
VaK, která projekt podpořila nemalou částkou.
Donátoři obdarovali i ostatní prezentované 
projekty organizací SKP-Centrum Pardubice, 
Středisko rané péče v Pardubicích, Lesní klub 
Zeměkus nebo Salesiánský klub mládeže – 
Centrum Don Bosco. „Pokud se ze spojení 
dobrých nápadů neziskovek a podpory donátorů 
stane systém, jako v našem kraji po 9 letech 
konání Burz filantropie, tak to všem vzájemně 
ušetří čas, který pak mohou věnovat vlastní 
činnosti a tomu, co umí nejlépe,“ shrnula na závěr 

Burza filantropie je unikátní projekt z Pardubického kraje, ve kterém se setkávají neziskovky, firmy 
a veřejný sektor, aby společně pomohly na svět kvalitním veřejně prospěšným projektům. Druhá letošní 
Burza se uskutečnila v pondělí 22. června ve Skautském centru Vinice v Pardubicích.

Koalice nevládek Pardubicka
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smysluplnost projektu Miluše Horská, 
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. 
Senátorka udělila dvě divoké karty a finančně 
podpořila organizace Bethany – dům pomoci 
a Loono. Třetí divokou kartu si odnesla obecně 
prospěšná společnost Tyfloservis.
Na podzim tohoto roku se uskuteční ještě dvě 
Burzy filantropie, a to 9. září v Ústí nad Orlicí 
a 15. září v Litomyšli pro okres Svitavy. Burzu 

filantropie od roku 2012 pořádá Koalice 
nevládek Pardubicka, spolek neziskových 
organizací s Pardubickým krajem. Doposud 
bylo podpořeno 337 prospěšných projektů 
v celkové hodnotě přes 11,5 milionu korun. 
Více o podpořených projektech naleznete 
na www.burzafilantropie.cz.

Akce pořádané KONEPem
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V PARDUBICKÉM KRAJI ZAČÍNÁ FUNGOVAT REGIONÁLNÍ 
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Koalice nevládek Pardubicka

„Aktuálně v Pardubickém kraji působí 15 lokálních 
dobrovolnických center. Ta propojují organizace a 
dobrovolníky,  zaj išťuj í  je j ich vzájemnou 
komunikaci a poskytují potřebný servis. Vedle toho 
až tisíce dalších neziskových organizací fungují za 
přispění pomoci dobrovolníků. Regionální 
dobrovolnické centrum bude proto zastřešujícím, 
metodickým a koordinačním zázemím pro 
realizaci dobrovolnických aktivit a programů v 
kraji. Jeho smysl tkví také v ukotvení významu 
dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti," 
sdě l i la  Luc ie  Kř ivková,  odborný  garant 
Re g i o n á l n í h o  d o b rov o l n i c k é h o  c e n t r a 
Pardubického kraje.¨
Každý, kdo chce začít s dobrovolnictvím ve své 
organizaci nebo jako dobrovolník či potřebuje radu 
ve svých současných dobrovolnických aktivitách, 
může služby nového centra využít. Jeho existence 

napomůže k lepšímu propojení nabídky a 
poptávky po dobrovolnictví v regionu. 
"Jsem velmi rád, že v našem kraji vzniká regionální 
dobrovolnické centrum, jehož provoz bude 
zajišťovat organizace KONEP, která se věnuje 
především rozvoj i  neziskového sektoru. 
Pardubický  kra j  d louhodobě podporu je 
dobrovolnictví včetně činnosti lokálních center a 
zavedení dobrovolnictví ve veřejné správě. Aktivit v 
kraji je již celá řada, a tak je logickým a potřebným 
krokem jejich koordinace a určité metodické 
vedení" uvedl ke vzniku centra Pavel Šotola, 
krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Centrum povede databázi organizací, kde 
dobrovolníky potřebují, i osob, jež mají zájem jako 
dobrovolníci pomáhat. Zaměří se na propagaci 
dobrovolnictví v kraji, ať už prezentacemi na 

V deseti českých krajích zahajují od května letošního roku svou činnost regionální dobrovolnická centra. Ta 
zřizuje a finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci projektu "Rozvoj dobrovolnictví v ČR" 
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost ESF. Jde o informační a kontaktní centra pro 
dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce v daném kraji, která především pomohou zlepšit 
dostupnost dobrovolnictví v regionech. V Pardubickém kraji se jeho provozovatelem stala na základě 
otevřeného výběrového řízení Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), jež má letité zkušenosti s působením 
v neziskovém sektoru i s managementem dobrovolnictví.

Akce pořádané KONEPem
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akcích jako jsou různá setkání neziskových 
organizací, Den dobrovolnictví nebo "dny 
otevřených dveří", tak prostřednictvím webu a 
sociálních sítí. Pomocí nich umožní snazší 
orientaci v novinkách a informacích z oblasti 
dobrovolnictví v kraji i celé ČR. Rovněž bude mít 
kontaktní místo v sídle KONEPu otevřené pro 
veřejnost. V rámci své činnosti nabídne nejen 
odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví, ale i 
vzdělávání pro dobrovolníky a jejich koordinátory. 
Důležitá bude také spolupráce s krajským úřadem 
a místními samosprávami na tvorbě koncepcí či 
strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji.
„Poslední měsíce, kdy naše země musí čelit 
nepříznivé situaci s koronavirem, se opět naplno 
projevila síla mezilidské pomoci a nezastupitelná 
role dobrovolníků, jejichž aktivity doslova hýbaly 
celým Českem. Je dobré si stále připomínat, že 
slogan "Dobrovolníci mění svět" není jenom 
prázdnou frází, ale že dobrovolnictví skutečně 
tvoří základy pilířů vyspělé občanské společnosti. 
Je proto důležité, stavět toto téma stále více do 

popředí a podporovat rozvoj dobrovolnictví na 
všech úrovních - lokální, regionální i celostátní", 
vyzdvihuje význam celého projektu Miluše Horská, 
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a 
místopředsedkyně správní rady Koalice nevládek 
Pardubicka. 

Akce pořádané KONEPem
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Koalice nevládek Pardubicka

Akce pořádané KONEPem
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PARDUBICKÝ KRAJ PODPOŘIL NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
I SOCIÁLNÍ PODNIKY

Celospolečenské dění v rámci vyhlášeného 
nouzového stavu se promítlo i do rozpočtu 
Pardubického kraje. Podpora neziskových 
organizací a sociálního podnikání se však 
nezastavila.
Pardubický kraj zachoval dotace na podporu 
sociálního podnikání a materiálně technického 
vybavení sociálních služeb. Stejně tak byly 
schváleny dotace na podporu aktivit navazujících 
na sociální služby a dotace podporující prorodinné 
aktivity.
Program podporující aktivity navazující na sociální 
služby je zaměřen na soubor činností, které 
zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem 
jejich sociálního začlenění a dále působí jako 
prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. 
Podporovanými aktivitami jsou veškeré činnosti 
sociálního charakteru, které nejsou taxativně 
vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, např. dobrovolnictví, integrace sociálně 
vyloučených osob do společnosti včetně cizinců 
a příslušníků národnostních a etnických menšin, 
pracovní uplatnění pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, práce s rizikovou mládeží, pomoc 
osobám v krizi, prevence kriminální činnosti, 
podpora multikulturních aktivit,  podpora 
vzdělanosti cizinců a příslušníků národnostních 
a etnických menšin, prevence užívání drog, 
podpora zvyšování kvality péče, podpora 
pečujících osob.
Finanční částka rozdělená mezi  celkem 
31 organizací dosáhla bezmála 4,7 milionu korun. 
Podpořenými jsou mimo dobrovolnické aktivity 
Dobrovolnického centra KONEP, Farní charity 
Chrudim, Farní charity Litomyšl a dalších 
dobrovolnických center v kraji také např. senior 
doprava, kterou provozuje Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, dále 
probační program organizace SKP-CENTRUM 
nebo doprovodné aktivity v rámci domácí 

hospicové péče provozované Oblastní charitou 
Ústí nad Orlicí.
Záměrem dotačního programu prorodinných 
aktivit je podpora služeb pro rodiny, udržování 
profesních znalostí a dovedností rodičů na 
rodičovské dovolené, pravidelné aktivity pro 
rodiny, podpora vyhledávání pěstounských rodin, 
doprovázení mladých dospělých z pěstounských 
rodin či ústavních zařízení. Žadateli o podporu 
z tohoto programu mohou být organizace 
neziskového charakteru – zapsaný spolek, 
obecně prospěšná společnost, církevní právnická 
osoba nebo ústav.
Kraj v rámci tohoto dotačního titulu podpořil všech 
29 žadatelů, mezi které rozděli l  celkem 
1,2 mi l ionu korun.  Jako př ík lad kra jem 
podpořených organizací realizujících různé 
prorodinné aktivity lze uvést mateřská a rodinná 
centra v kraji s jejich víceméně zájmovými 
a volnočasovými aktivitami s preventivním 
dosahem, ale také organizace jako je Květná 
Zahrada nebo Salesiánský klub mládeže – 
Centrum don Bosco, kteří svou činnost zaměřují 
na pěstounskou péči či dospívající mládež 
z problémového prostředí.
„Podpora sociálního podnikání je jednou 
z vlajkových lodí Pardubického kraje a jsem rád, že 
jsme v této oblasti mohli i letos opět pomoci těm 
firmám a zaměstnavate lům,  kteř í  svým 
podnikáním prospívají společnosti, životnímu 
prostředí a vytváří pracovní příležitosti pro osoby 
se zdravotním, sociálním nebo kulturním 
znevýhodněním,“ říká radní pro sociální péči 
a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: 
„Letos budou podpořeny především projekty 
směřující ke zvýšení výroby, zlepšení technologie 
či vznik nové oblasti působení. Celkem rozdělíme 
více jak jeden milion korun.“
Mezi úspěšné žadatele se řadí např. firma 
VITAPUR z Litomyšle, která je výrobcem anti-

Pardubický kraj
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dekubitních matrací a polohovacích pomůcek 
a dotaci využije na pořízení IT techniky. Sdružení 
Neratov, které provozuje zahradnictví v 
Žamberku a montážní dílnu v Králíkách pro 
hendikepované lidi, si za dotace pořídí sušičku 
potravin, vozík za automobil a pracovní židle. 
Dalšími sociálními podniky, které získaly finanční 
podporu na rozvoj svého podnikání, jsou také 
Šťastný domov Líšnice, ABC servis Pardubice, 
Česká abilympijská asociace, Chráněnky, Enviro-
mentální sociální podnik Biobýt, Květná Zahrada, 
Létho a Péče o duševní zdraví – středisko 
Výměník.
U programu Podpora materiálního zabezpečení 
sociálních služeb se poskytuje dotace, která 
směřuje především k podpoře poskytování 
terénních sociálních služeb, jako je například 
osobní asistence, pečovatelská služba, raná 
péče a podobně, či podpoře nově vzniklých 
ambulantních služeb či nákupu nového vybavení 
sloužícího k zajištění poskytování sociální služby.
„Tento program máme teprve třetím rokem 
a opravdu se ukázal jako velmi potřebný. Letos 

podpoříme žádosti celkovou částkou 1,7 milionu 
korun,“ informoval Pavel Šotola. 
Mezi podpořené patří například Oblastní charita 
Nové Hrady u Skutče s žádostí na pořízení 
automobilu sloužícího k zajištění poskytování 
terénní sociální služby, Rodinné Integrační 
Centrum v Pardubicích s žádostí o nový 
počítačový program agendy poskytování 
sociálních služeb nebo organizace Centrum pro 
zdravotně postižené a seniory Pardubického 
kraje, která žádala poskytnutí dotace na pořízení 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Aktuální vývoj jednotlivých programů můžete sledovat na www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/2014-2020/Operacni-programy.

OP ZAMĚSTNANOST 2014—2020
VÝZVY MAS www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz

VÝZVA 047 OPZ
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Platnost do 31. prosince 2021, 12.00 hodin
www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

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

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

VÝZVA Č. 75 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II
Ukončení příjmu žádostí 15. července 2020
www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014—2020

http://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
http://www.opzp.cz
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Asi jako u všech došlo také ve společnosti Léthó vlivem koronaviru k omezení provozu, přesto jsme 
nezaháleli a snažili jsme se adaptovat na vzniklou situaci. Na základě impulsu spolku Podnikavých žen 
z Pardubického kraje se nám podařilo natočit prezentační video z naší knihařské dílny. Video můžete najít na 
našem facebookovém profilu, nebo přímo na www.letho.cz. Ve videu uvidíte záběry z naší dílny a můžete 
nám nakouknout pod pokličku – ve zkratce ukazujeme, jak se váže diplomová práce a jak můžete učinit 
objednávku on-line. 
Všechny milé reakce nás moc těší! A děkujeme všem, kteří nám dají palec nahoru nebo nás sdílí, což nám 
pomáhá nejvíce při získávání nových zákazníků. Dále pracujeme na vylepšení našeho webu a na nabídce 
našich výrobků a služeb. 

NOVÉ PREZENTAČNÍ VIDEO ORGANIZACE LÉTHÓ

Léthó
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BOHATÝ VÝBĚR PRO DOSPĚLÉ I DĚTSKÉ ŽALUDKY

Centrum Kosatec, moderní bezbariérové sídlo 
České abilympijské asociace, využívá pro své 
aktivity také několik tréninkových pracovišť – 
chráněných dílen, které slouží především pro 
smysluplné zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Pracoviště, jehož „výrobky“ může 
každodenně kdokoliv „ochutnat“, tvoří stravovací 
úsek neboli restaurace s kuchyní, kavárna 
Kosatec, pekárna a výrobna eSvačinek.
Restaurace se v souvislosti se „zákazem 
vycházení“ v rámci restriktivních protikorona-
virových opatření také začala – jako mnohé další – 
soustředit na rozvoz obědů spoluobčanům 
se zdravotním handicapem, seniorům a osaměle 
žijícím lidem bez možnosti požádat někoho 
o pomoc. A je třeba dodat, že den co den řidiči 
sjezdili Pardubice křížem krážem… Tato velmi 
vítaná činnost pokračuje i v nynějších volnějších 
podmínkách.
Titulek upozorňuje na bohatý výběr. Od 1. června 
to konkrétně znamená denně dvě polévky a pět 
hlavních jídel, z toho tři jako stálou nabídku. 
Kromě restaurace lze poobědvat i v kavárně, jídlo 
je pochopitelně možné si v jídlonosiči nebo 
v zatavené plastové krabičce odnést domů. Obědy 
se vydávají  každý všední den od 10.00 
do 13.30 hodin.
Kavárna už v podstatě obnovila normální provoz 
se samozřejmým dodržováním potřebných 
hygienických opatření. Provozní doba se přitom 
prodloužila o hodinu – nyní je otevřeno od pondělí 
do pátku mezi 8 a 19 hodinou.

V pestrém nápojovém lístku je čerstvě pražená 
zrnková káva Lizard Coffee TWO POINT, víno 
z rodinného vinařství Baláž z Dolních Dunajovic 
na jižní Moravě, pochopitelně nechybějí domácí 
limonády, čaje i lihoviny. Kdo je na sladkosti, jistě 
o c h u t n á  m e d ov n í k  n e b o  š t r ú d l .  A  o d 
„medardovského“ pondělí se dá od 8 do 10 hodin 
v kavárně dokonce i nasnídat.
Děti se rozhodně neurazí, když jim koupíte 
zmrzlinový pohár nebo nanuk. Ty nejmenší 
můžete navíc „odložit“ do herního koutku, 
odrostlejší se vyřadí v menší zahradě s kuličkovým 
hřištěm, pískovištěm a dalšími herními doplňky. 
Máte-li vychovaného psa, můžete ho vzít dovnitř.
Stálá gastro nabídka po postupném doplňování 
obsahuje pečivo, plněné housky a bagety, 
obložené chlebíčky a pomazánky, dezerty, sladké, 
výrobky studené i teplé kuchyně slané a mléčné 
produkty a také ovoce a zeleninu.
„Kosatčí“ pečivo se používá nejen jako „základní 
kámen“ některých uvedených pochutin, ale 
hlavně ve stále více oblíbeném projektu 
eSvačinky. Ten začal jako příspěvek pro zachování 
zdravého školního stravování v moderní 
uspěchané době pro žáky pardubických i okolních 
základních a středních škol. Později se přidaly 
i některé místní firmy, teď získává povahu 
kompletních cateringových služeb. Podrobnosti 
k činnosti stravovacího úseku Centra Kosatec 
přinášejí weby:
www.centrumkosatec.cz/treninkova-restaurace-
s-kuchyni

www.centrumkosatec.cz/kavarna-kosatec
www.esvacinky.cz.

Česká abilympijská asociace

Ilustrační foto
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KORONAVIRUS VERSUS SOCIÁLNÍ SLUŽBY

RYBAŘENÍ PRO DĚTI S HANDICAPEM

V Evropě dosud neznámá asijská choroba od března nadobro obrátila způsob života také u nás. Vyhlášená 
nouzová situace velmi podstatně omezila výrobu, dopravu, vylidnila nejen ulice a kdovíco ještě… Odstávku 
si ovšem nemohly dovolit kromě činností nezbytných nejen k chodu státu ani různé záslužné a vysoce 
potřebné aktivity na pomoc osobám se zdravotním postižením, pro které je toto období dvojnásob obtížné.
Proto nemohla a ani nechtěla tyto spoluobčany opustit i Česká abilympijská asociace, a tak – i když 
s částečným omezením – zajišťovala stále obě registrované sociální služby.
V případě sociální rehabilitace převzaly hlavní roli při poskytování intervencí jednotlivým klientům moderní 
a z hlediska případné nákazy bezpečné komunikační prostředky – telefony a e-maily. Osobní konzultační 
setkání se uskutečňovala pouze na výslovné přání klienta, potřeboval-li si z důvodu zhoršené psychiky 
popovídat „z očí do očí“. K takovým  schůzkám Centrum Kosatec vyčlenilo patřičně hygienicky uzpůsobené 
místo.
Obecný nedostatek ochranných prostředků v počátcích epidemie se pochopitelně nepříznivě dotkl 
i poskytování osobní asistence našim klientům. Jejich asistentky tak začínaly svoji činnost vykonávat pouze 
s látkovými rouškami z „vlastních zdrojů“. Až později jsme je mohli „předpisově“ dovybavit kvalitnějšími 
jednorázovými rouškami, rukavicemi, dezinfekcí, štíty a dalšími nezbytnostmi. Přesto se někteří klienti 
z obavy z možné nákazy rozhodli službu pozastavit a při pomoci s nákupy, úklidem nebo běžnými denními 
úkony se začali spoléhat na pomoc svých příbuzných či přátel. Všem, kteří se jakkoli zapojili do takovéto velice 
chvályhodné práce, náleží obrovské poděkování.

V neděli 7. června 2020 uspořádalo Středisko rané péče 
v Pardubicích již počtvrté rybářský kurz pro děti s handi-
capem pod vedením trenéra handicapovaných rybářů 
Richarda Konopáska.
V nádherném okolí Horušovického rybníka se děti s tělesným, 
mentálním i kombinovaným postižením seznámily s rybář-
ským vybavením, návnadami na ryby i podmínkami a způsoby 
sportovního rybaření.
Kurzu se zúčastnily děti s handicapem z Pardubického kraje 
v doprovodu dalších členů rodiny, se kterými strávily báječné 
odpoledne v přírodě. Některé účastníky akce zaujala natolik, 
že se rybaření chtějí věnovat i v budoucnu.
Poděkování patří nejen realizátorovi akce, týmu Střediska 
rané péče v Pardubicích, ale zejména panu Richardu 
Konopáskovi i dalším rybářům, kteří věnovali svůj volný čas 
dětem s handicapem.

Česká abilympijská asociace

Středisko rané péče v Pardubicích
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Nezisková organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem s duševním onemocněním ve východních 
Čechách prostřednictvím terénních sociálních a zdravotních služeb. Letos slaví významné výročí – lidi 
na jejich cestě k zotavení z nemoci podporuje už 25 let.
Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnanci fungujícími pouze v Pardubicích rozrostla na síť 
8 poboček s více než 120 pracovníky pokrývající většinu Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Rozšiřování započalo v roce 2000, kdy vznikl pobočný spolek Výměník zaměřující se na zaměstnávání lidí 
se zdravotním hendikepem. Následoval vznik regionálních terénních týmů v Chrudimi (2006), v Hradci 
Králové (2007), v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou (2009), v Ústí nad Orlicí (2010) a v Náchodě (2014). Další 
velký krok přišel v roce 2019, kdy organizace spustila provoz dvou Center duševního zdraví v Pardubicích a 
Hradci Králové. Nově vedle sociálních pracovníků ve službách pracuje téměř dvacet zdravotníků: psychiatrů, 
psychologů a zdravotních sester.
„Za všechny zakladatele bych chtěl připomenout psychoterapeuta Antonína Šimka a zdravotní sestru Jitku 
Pitrovou,“ vzpomíná MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče o duševní zdraví od roku 1997. „Myslím, že jejich 
svobodné, tolerantní a kreativní osobnosti se stále promítají do hodnot a kultury téhle organizace.“
Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř: „Hledáme potenciál 
a silné stránky klientů. Snažíme se je podpořit, aby mohli převzít co nejvíc praktické zodpovědnosti za vlastní 
život. A to se dělá nejlépe, když máme mobilní a flexibilní služby, které jdou za klientem všude, kde potřebuje 
podpořit. S možností financovat fungování zdravotníků se zvýšila komplexnost služeb.“
Co taková podpora může obnášet v běžném životě, vysvětluje Mgr. Petra Špryňarová, vedoucí hradeckého 
Centra duševního zdraví: „Pomocí krizových plánů se snažíme co nejdříve zachytit moment zhoršení 
zdravotního stavu a sociálních potíží. Smysl to začne dávat, když v tom má klient aktivní roli a sám si umí 
poradit nebo říct o pomoc. Někdy to trvá léta, než se dostaneme k systematickému plánování přes období 
nedůvěry a motání se v kruhu potíží. Naším úkolem je neztrácet trpělivost a být pořád po ruce.“
Za čtvrtstoletí fungování byla Péče o duševní zdraví v kontaktu se zhruba 5 000 lidmi využívajícími služby. 
Je to proces neustálého učení, zlepšování se a důrazu na kvalitu. Příležitostí zastavit se, vzpomínat a taky 
poděkovat všem podporo-vatelům bude oslava plánovaná na 11. září v Hradci Králové. Akce spojená 
s koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band zahájí tradiční osvětový festival na podporu lidí s duševním 
o n e m o c n ě n í m  T ý d n y  p r o 
duševní zdraví. „Srdečně zveme 
všechny, kteří chtějí podpořit 
duševní zdraví své i svého okolí,“ 
uzavírá pozvánkou na akci 
ředitel Petr Hejzlar.

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SLAVÍ 25 LET EXISTENCE

Péče o duševní zdraví



Částku rovných 100 tisíc korun vynesl jubilejní 
20. ročník benefičního golfového turnaje Svítání 
Cup. Ten v sobotu 13. června 2020 uspořádala 
Základní škola a Praktická škola Svítání společně 
s Golf & Country Clubem Svobodné Hamry. Turnaj 
se od samého začátku nesl v duchu radosti 
z možnosti setkání po době pandemie. „Tradičně 
Svítání Cup pořádáme v polovině května a hrozilo, 
že jubilejní ročník neuspořádáme vůbec. Jsme 
šťastní, že tomu tak nakonec nebylo. Velmi 
děkujeme všem, kteří nás podpořili,“ řekla 
ředitelka školy Svítání Miluše Horská, jež 
je zároveň místopředsedkyní Senátu Parlamentu 
České republiky.
Hlavní podíl na celkové výši výtěžku měla hra 
„Vyšší bere“, během níž golfisté mohli získat 
atraktivní ceny. Nechyběla mezi nimi podepsaná 
golfová hůl Kláry Spilkové, podepsaný dres 
kapitána hokejového týmu HC Dynamo Tomáše 
Rolinka, ale třeba i kávový balíček s vůní doutníku 
od Josefa Píno Melena, který letošní ročník Svítání 
Cupu skvěle a vtipně uváděl. Zájem golfisté 
pro jev i l i  i  o  vý robky  a 
obrazy žáků školy Svítání 
a klientů jejího tranzitního 
programu. Trháky se tak 
stal linoryt „Večeře ve 
S v í t á n í “  n a  m o t i v y 
D a  V i n c i h o  P o s l e d n í 
večeře Páně, keramický 
anděl, velkoplošný obraz 
„Malý princ“, ale třeba 
i  k e r a m i c k ý  e t n i c k ý 
hudební nástroj „Udu“. 
Velkou pozornost vzbudily 
také domácí klasické 
české buchty s povidly 
v  u z l í č k u ,  k t e r é  n a 
samotný závěr soutěže 
přinesl v kostýmu Českého 
H o n z y  š o u m e n  š ko l y 
Svítání Jan Honza Antoch. 
Právě on sehrál Josefu 
M e l e n o v i  s k v ě l é h o 
moderátorského partnera.

Ojedinělou novinkou soutěže Vyšší bere se stala 
hra „Uhodni mé povolání“. Hrálo se o to, kdo 
správně tipne, čím se zabývá přední český šperkař 
Josef Zbortek. Vítězi umělec zhotoví šperk 
a honorář věnuje právě škole Svítání.
Žáci školy Svítání si užili dopravní stezku, při které 
se zdokonalovali v pravidlech silničního provozu či 
v první pomoci. Jako každý rok i letos sehráli 
dětský golfový turnaj o nejkrásnější odpal 
a odpoledne se vypravili na výlet do skanzenu na 
Veselém kopci. Jako poděkování za podporu pak 
golfistům zazpívali písničku „z vlastní tvorby“.
Generální partnerem akce byla Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje. Mezi významné 
podporovatele patří rovněž firmy Top centrum, 
Alupa, Jednota, Agrostav, Dopravní značení 
Pardubice či Ekofarma Rohoznice. Akce se 
uskutečnila pod záštitou místopředsedkyně 
Senátu Parlamentu České republiky a ředitelky 
školy Svítání Miluše Horské a vícehejtmana 
Pardubického kraje Romana Línka.

GOLFOVÝ TURNAJ VYNESL SVÍTÁNÍ 100 TISÍC KORUN

Domácí české buchty od Českého Honzy byly tečkou za jubiljením 20. ročníkem benefičního
golfového turnaje Svítání Cup. Foto: archiv školy Svítání.

ZŠ a PŠ Svítání
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Přestaňte házet slupky od zeleniny a ovoce do koše a proměňte je v prvotřídní hnojivo! Kompostovat může 
každý – v domě se zahradou i v garsonce.

Kdo přišel na náš workshop, hned mohl začít. Odnesl si nejen zbrusu nový vermikompostér, který jsme 
společně vyrobili, ale i spoustu kompostovacích tipů a osobně prověřených vychytávek. A samozřejmě 
si odnesl i důležitou součást vermikompostování, což jsou kalifornské žížaly. Akce proběhla v Komunitním 
centru Dvorek na Novoměstské ulici 59 v Chrudimi 17. června odpoledne. Díky finanční podpoře byl tento 
workshop pro účastníky zdarma a to i s násadou kalifornských žížal. K dispozici bylo také nářadí a další 
materiál.

Tento workshop byl finančně podpořen Pardubickým krajem a městem Chrudim. Konal se v rámci projektu 
„Třídit BIO je normální“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 
na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

V CHRUDIMI PROBĚHL WORKSHOP S NÁZVEM „VYROBTE SI SVŮJ
VERMIKOMPOSTÉR“

Zelený dům Chrudim

20 Úspěšné akce NNO
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Lednem odstartoval nový projekt z dílny Koalice 
nevládek Pardubicka s názvem „Aktivně ke štěstí 
a spokojenosti“. Zaměřuje se hlavně na osoby 
vracející se na trh práce po mateřské či rodičovské 
dovolené, které řeší problém slaďování rodinného 
a pracovního života. Cílem projektu je zvýšit míru 
zaměstnanosti zejména rodičů a také jejich 
atraktivitu pro zaměstnavatele.
Projekt je určen nejen rodičům, kteří se nemohou 
vrátit do původního zaměstnání po rodičovské 
či mateřské dovolené, nebo se nemají kam vrátit, 
ale i pro osoby s kumulací hendikepů na trhu 
práce, pro zaměstnance ve výpovědi nebo 
propuštěné, pro uchazeče o zaměstnání 
a neaktivní osoby mladší 25 let. Zájemci 
o zařazení do projektu musí splňovat pouze 
podmínku trvalého bydliště v oblasti MAS Region 
Kunětické hory.
„Z hlediska nezaměstnanosti jsou osoby pečující 
o malé dítě třetí nejsilnější skupinou neza-
městnaných. Zaměstnavatelé upřednostňují 
spíše absolventy, osoby v předdůchodovém věku 
či dlouhodobě nezaměstnané. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli uskutečnit tento projekt 
a umožnit cílové skupině absolvovat kurzy 
základních kompetencí, motivační kurzy, stáže či 
zprostředkovat zaměstnání,“ nastínila směřování 
projektu Jana Machová, ředitelka Koalice 
nevládek Pardubicka.
Projekt bude realizován po 
dobu 24 měsíců ve dvou 
bězích. V rámci jednoho běhu 
proběhne 12 bezplatných 
v z d ě l á v a c í c h  s e m i n á ř ů , 
zaměřených např. na sebe-
poznání, tvoru pracovní image 
a vize, job klub aj. Kurzy prvního 
běhu se uskuteční v Pardu-
bicích od září 2020. Probíhat 
budou v rodinném centru 
Sluníčko. Výstupem projektu 
pak bude možnost absolvování 
p l a c e n é  o d b o r n é  s t á ž e , 
zprostředkování zaměstnání 
s e  m z d ov ý m  p ř í s p ě v ke m 
či odstartování podnikání.
Garancí kvality vzdělávání 
budou zkušené lektorky. Svou 

lektorskou činnost nám přislíbila Blanka Junová, 
která má dlouholeté zkušenosti v oblasti 
lektorování a koučinku. Je spolumajitelkou firmy 
Lidé a zdroje a rovněž se podílela na koordinaci a 
průvodcování v projektu Moudré podnikání žen. 
Své zkušenosti účastníkům projektu předá 
prostřednictvím zážitkového kariérního koučinku 
a poradenství zaměřeného na ujasnění vlastních 
záměrů a potenciálu. Dva kurzy budou v režii 
lektorky Soni Španielové. V jejím vedení 
se můžeme těšit na témata jako je příprava 
na výběrové řízení nebo sepsání profesního 
životopisu. Pardubická celostní vizážistka 
Světlana Čiberová poradí v rámci kurzu Profesní 
image, jak optimálně sladit svůj vzhled s fyzickým 
a osobnostním typem.
Zaujal Vás obsah projektu „Aktivně ke štěstí 
a spokojenosti“? Neváhejte a kontaktujte 
pracovní poradkyni Terezu Peřinovou na e-mail 
p e r i n o v a @ k o n e p . c z  n e b o  t e l e f o n i c k y 
na č. 602 619 944 a domluvte si pohovor. 
Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom 
Vám pomohli získat práci Vašich snů.

HLEDÁTE SVOU VYSNĚNOU PRÁCI?

Koalice nevládek Pardubicka

Seznamte se s projekty a neziskovkami
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ZALOŽILI JSME KOMUNITNÍ ZAHRADU A PĚSTUJEME V NÍ ZELENINU
I SOUSEDSKÉ VZTAHY

V Moravské Třebové vzniká blízko autobusového nádraží komunitní zahrada. V kraji jde o ojedinělý projekt. 
Pozemek si pronajala Charita Moravská Třebová a naši pracovníci už zanedbaný pozemek upravují 
a připravují záhony. Na ty si zájemci budou moct vysadit zeleninu nebo květiny.
Nejde jen o to, aby sociálně slabé rodiny měly pozemek, kde si mohou pěstovat zeleninu, ale zároveň 
se to i naučí. Zájemci už se zapojili do prací na zahradě a mohou si ji vytvářet podle svých představ. Kapacita 
komunitní zahrady je omezená, najednou může zahradničit patnáct lidí.
Projekt komunitní zahrady v Moravské Třebové byl naším dlouholetým snem. Pracujeme v rámci sociálních 
služeb s rodinami, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Rodiny bydlí často v bytech nebo azylových 
domech ve skromných podmínkách, snaží se vycházet s penězi, které mají, a často jim nezbývá na to, aby 
koupily čerstvou zeleninu nebo ovoce. Nemají ani kde si zeleninu nebo ovoce vypěstovat. Nabízíme tak 
rodinám místo, kde se mohou něco nového naučit a trávit společný čas v příjemném prostředí.
Na místě už jsou připravené přepravky s nářadím, semeny a sazenicemi. V zahradě bude i skleník. Zájem byl 
o ovoce a zeleninu, mají i keříky malin, nějaké ovocné stromy a bylinky. V plánu je i záhon pro děti na kedlubny, 
jahody nebo hrášek. Co si rodiny vypěstují, to si také sklidí a zpracují. Pokud by úroda byla větší, tak v projektu 
plánujeme také to, že rodiny budeme třeba učit, jak se zavařuje nebo jak sušit ovoce.
Pěstovat mohou v komunitní zahradě lidé cokoliv, na čem se všichni dohodnou. Zahrada má podporovat 
i komunikaci mezi účastníky, dosahování dohod, umění argumentovat, ale také schopnost ustoupit.

Charita Moravská Třebová
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Pod službami Oblastní charity Pardubice si lidé 
nejčastěji představí pečovatelskou službu 
či domácí zdravotní péči určenou seniorům, 
nemocným či umírajícím. Cílem pardubické 
Charity je podpora rodiny a blízkých tak, aby mohli 
být spolu v přirozeném domácím prostředí. Často 
slyšíme od pečujících, že prostě svým rodičům 
vrací to, co od nich dostali v dětství. K dalším 
službám Oblastní charity proto patří i péče 
o rodiny s dětmi, která rodičům a dětem nabízí 
například bohatý program v rodinných centrech 
DaR v Luži a Holoubku v Holicích. Středisko 
Služeb pro rodiny s dětmi navíc nabízí podporu 
i rodinám, které se potýkají s těžkou životní situací 
pomocí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi. Dále nabízí podporu a odborné 
doprovázení v rámci Služeb pro pěstouny. Sociální 
pracovnice pomáhají pěstounským rodinám, 
které se rozhodly dát domov dětem, které by jinak 
musely vyrůstat v ústavní péči.
Pro děti klientů tohoto střediska, které často 
nemají možnost trávit volný čas jako jejich 
vrstevníci, nabízíme jednou týdně Klub dětí, který 

pro děti připravuje o prázdninách také tematicky 
zaměřený příměstský tábor.
Během roku jsou sociální pracovnice Služeb pro 
rod iny  s  dětmi  vděčné také  za  pomoc 
dobrovolníků, kteří docházejí do rodin a pomáhají 
dětem se školní přípravou.

Čtvrtý příměstský tábor
Na konci srpna proběhne v pořadí již čtvrtý 
příměstský tábor pro děti klientů Služeb pro 
rodiny s dětmi. I letos budou moci nejen děti, které 
navštěvují charitní Klub dětí, zažít zábavu 
a dobrodružství. Kateřina Pospíšilová spolu 
s dobrovolníky připravila pro děti bohatý program, 
letos na téma kouzelnických příběhů Harryho 
Pottera. Abychom mohli dětem ze sociálně 
slabých rodin účast na táboře dopřát opět 
bezplatně, budeme rádi za příspěvek na zajištění 
s t ravy,  vs tupného a  dopravy  na  vý lety 
na sbí rkovém účtu 2800235245/2010, 
do poznámky pro příjemce uveďte příměstský 
tábor.

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE PRO RODINY S DĚTMI

Oblastní charita Pardubice

Seznamte se s projekty a neziskovkami
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Služby pro rodiny s dětmi o prázdninách
Pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny mají jako 
každé léto nabitý program a pro děti klientů 
pořádají dva výlety - na Veselý kopec a na zámek 
Choltice a do blízkého okolí. Na konci června pro 
pěstounské rodiny pořádají takzvaný respitní 
pobyt na Andy West Ranchi, kdy sociální 
pracovnice připravují bohatý program pro děti 
a pro pěstouny je to doba, kdy si mohou 
odpočinout od péče a mají alespoň pár dní sami 
pro sebe.  V srpnu je připraven týdenní příměstský 
tábor. Vzhledem k současné situaci se letos 
pracovnice střediska rozhodly místo Dětského 
dne uspořádat rozloučení s prázdninami s názvem 
„Buřtování“ konané poslední srpnový den pro děti, 
rodiče a pěstouny v parku Na Špici. Pro pěstouny je 
v září připraven vzdělávací víkend na Seči, kde 
mohou mezi sebou sdílet osobní zkušenosti 
a načerpat zajímavé informace. Po dobu 
vzdělávání je pro děti připraven program.

Sbírka školních potřeb
Pro školou povinné děti klientů Služeb pro rodiny 
s dětmi Oblastní charita Pardubice tradičně 
pořádá materiální a finanční Sbírku školních 
potřeb. Děkujeme všem, kteří v minulosti pomohli 
dětem ze sociálně znevýhodněných rodin se 
školní výbavou. Dle sociálních pracovnic Služeb 
pro rodiny s  dětmi uvítáme zejména: aktovky pro 
kluky a batohy pro starší děti, penály prázdné 
i vybavené, tempery, palety, sady štětců, gumovací 
pera, suché a olejové pastely, pastelky, kružítka, 
nůžky, mazací tabulky, gumovací fólie, sady 
pravítek, desky na písmenka a číslice, tvrdé desky 
na sešity a další. Pro ostatní speciální pomůcky 
uvítáme finanční příspěvek na  sbírkovém účtu 
2800235245/2010, do poznámky sbírka 
školních potřeb. Nové i použité, zachovalé školní 
pomůcky můžete osobně přinést na dispečink 
Oblastní Charity Pardubice v ulici v Ráji ve všední 
den od 7 do 15 hodin.

Seznamte se s projekty a neziskovkami
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PODPORA OD NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY PRO AMALTHEU

Díky podpoře Nadace České spořitelny realizuje Amalthea nový projekt, jehož 
aktivity jsou zaměřeny na pomoc rodinám s dětmi, které se dostaly do obtížné 
situace v souvislosti s epidemiologickou krizí.
Mnoha rodinám klesly příjmy a řada z nich se dostala do tíživé finanční situace. 
Krize se negativně podepsala i na vztazích v rodinách. Na rodiče i děti dolehlo 
uzavření škol. Děti, které byly odkázány na distanční výuku, ji zvládaly, či dosud 
zvládají se značnými obtížemi. Některé z nich se kvůli nedostatku technického 
vybavení ocitly téměř mimo vzdělávání.
Hlavní aktivitou projektu je proto dlouhodobá a intenzivní podpora těchto dětí 
ve vzdělávání tak, aby dohnaly propady ve školních znalostech a aby nezažívaly 
po návratu do škol neúspěchy. Děti budou v rámci projektu vybaveny potřebnou 
technikou a bude s nimi dlouhodobě pracovat „asistent pro doučování“, který 
bude nejen učit, ale zároveň bude fungovat jako prostředník mezi rodinou 
a školou a bude pomáhat v komunikaci s učiteli.
Do projektu budou zařazeni i předškoláci, kteří potřebují podpořit před nástupem 
do 1. třídy. Potřebným rodinám nabídneme též materiální pomoc (např. pomoc 
při vybavení prvňáčků nebo potravinovou pomoc). Pro rodiny bude k dispozici 
finanční poradce a v případě potřeby terapeut. Projekt potrvá do konce roku 
2020.

Amalthea

Seznamte se s projekty a neziskovkami
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Základní škola a Praktická škola Svítání, která vyučuje děti s kombinovaným postižením, zahájila 
rekonstrukci historické budovy bývalé zvláštní školy v Klášterní ulici čp. 52. Ta potřebuje nejen nový plášť, ale 
i rozsáhlé opravy uvnitř. „Přízemí bude sloužit veřejnosti jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum. 
V plánu máme i speciální učebny pro technické a umělecké obory. Chceme v budově poskytovat základní 
a střední vzdělávání pro žáky s hendikepem s navazujícími službami a různými druhy terapií, a připravovat 
je tak pro vstup do zaměstnání,“ řekla ředitelka školy Svítání Miluše Horská a dodala, že budovu v Klášterní 
ulici škola využije také jako své hlavní sídlo. Dosud totiž Svítání v Pardubicích sídlí na třech místech.
Stavební firmy zahájily práce na začátku května. „První žáky chceme v nové školní budově přivítat v září 
2022, kdy současně oslavíme třicet let fungování Svítání,“ sdělila ředitelka Horská.
Památkově chráněný objekt koupila škola od města v lednu 2015. Zaplatila za něj s pomocí úvěru 
10 milionů korun. Na rekonstrukci získala z Integrovaného regionálního operačního programu 94 milionů 
korun. Celkové náklady ale dosahují výše téměř 147 milionů korun. „Jednáme s městem, krajem a dalšími 
sponzory o finanční podpoře. Vyhlásili jsme ale i veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý z nás,“ uvádí 
Miluše Horská a s úsměvem dodává: „Když nás budou miliony, stačí přispět od koruny. Číslo našeho účtu je 
35-6934550257/0100, variabilní symbol 2020.“

ŠKOLA SVÍTÁNÍ ZAHÁJILA OPRAVU BUDOVY V KLÁŠTERNÍ ULICI,
PENÍZE SHÁNÍ I VEŘEJNOU SBÍRKU

 

ZŠ a PŠ Svítání

Seznamte se s projekty a neziskovkami
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Koalice nevládek Pardubicka

Účetní, daňová a účetně-legislativní poradna, která je určena neziskovým organizacím 
v Pardubickém kraji. V případě, že nenajdete odpověď na Váš dotaz na webových stránkách 
www.konep.cz/poradna-a-cinnosti/ekonomicke-a-danove/, můžete se pomocí e-mailu 
poradna@nevladky.cz zeptat přímo poradce doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D.
V rámci poradny můžete vznášet dotazy i na právníka Mgr. Ing. Vítězslava Paděru přes e-mail 
pravnik@konep.cz.
Výběr právních dotazů naleznete na webu .www.konep.cz/poradna-a-cinnosti/pravni/

PORADNA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE PARDUBICKÉHO KRAJE

NABÍDKA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Jmenuji se Jaroslav Kovárník a nabízím vedení účetnictví, mzdové 
evidence, zpracování daňového přiznání, popř. vedení daňové 
evidence, a to ideálně jako OSVČ. Zkušenosti s vedením účetnictví 
mám, specializuji se na neziskový sektor, ale samozřejmě 
ovládám i účetnictví sektoru ziskového. Od června 2019 také vedu 
účetnictví Koalice nevládek Pardubicka. Kromě praktického 
vedení účetnictví působím na Univerzitě Hradec Králové, kde tento 
předmět i vyučuji po stránce teoretické.
Životopis Vám rád zašlu na e-mail, nebo si s Vámi domluvím osobní 
setkání.

Kontakt
ź tel.: 774 586 757
ź e-mail: jarkov.scuba@seznam.cz

Jaroslav Kovárník

http://www.konep.cz/poradna-a-cinnosti/ekonomicke-a-danove/
mailto:poradna@nevladky.cz
mailto:pravnik@konep.cz
http://www.konep.cz/poradna-a-cinnosti/pravni/
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Pořadatelem letního víkendového festivalu amatérského filmu je spolek Genius loci Sudslava, organizující 
kulturní, vzdělávací a osvětové aktivity. Partnery filmového festivalu jsou Centrum uměleckých aktivit 
Hradec Králové a Institut pro památky a kulturu provozující webový portál www.propamatky.cz. Filmový 
festival je koncipovaný jako dvoudenní cyklus krátkometrážních dokumentárních filmů rozdělený do dvou 
samostatných bloků prezentující obnovu vybraných českých a moravských památek. Jedná se o první 
filmovou akci spolku Genius loci Sudslava na podporu osvěty v oblasti ochrany kulturních památek, 
propagace cestovního ruchu a oboru památkové péče.
Nekonvenční filmový festival se uskuteční v termínech: pátek 21. srpna 2020 v čase od 17 hodin a v sobotu 
22. srpna 2020 od 15 hodin v prostorách kulturní památky bývalé fary čp. 1 v obci Sudslava (okr. Ústí nad 
Orlicí) v Pardubickém kraji. Informace o programu a doprovodných aktivitách festivalu jsou uvedeny na webu 
www,sudslava.webnode.cz. V rámci doprovodného programu se uskuteční vystoupení hudební skupiny. Pan 
Zdeněk Nováček, majitel zámku 
Potštejn, pohovoří o rekonstrukci 
zámeckého areálu. Účastníci festivalu 
ocení především autenticitu barokní 
kulturní památky postavené v roce 
1692 nákladem majitelky panství 
hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte, 
rozené ze Žďáru.
Filmový festival Památky ve filmu – 
Film v památce je 1. ročníkem této 
nevšední filmové události pro kulturní 
d ě d i c t v í .  O r g a n i z á t o ř i  s i  o d 
d vo u d e n n í h o  fe s t i v a l u  s l i b u j í 
probuzení zájmu veřejnosti o méně 
známé historické objekty s cílem 
zvýšení cestovního ruchu v lokalitě 
Podorlicka. Pardubický kraj bývá 
bohužel neprávem turisty v konkurenci 
s ostatními kraji opomíjen a spolek 
Genius loci Sudslava se proto rozhodl 
t e n t o  d l o u h o d o b ý  n e p ř í z n i v ý 
návštěvnický deficit svým aktivním 
přístupem v rámci svých možností 
napravit. „Jestli se mu to podaří, 
uvidíme vzhledem k současným 
preventivním opatřením. V nadchá-
zejících letech bychom chtěli v této 
festivalové aktivitě pokračovat“, uvedl 
Mgr. Tomáš Zaplatílek za spolek 
Genius loci Sudslava. Zbývá jen jediné 
a to popřát, aby se nekonvenční filmový 
festival organizátorům vydařil a našel 
si své místo, jak mezi amatérskými 
filmaři, tak mezi věrnými návštěvníky 
památek!

PAMÁTKY VE FILMU – FILM V PAMÁTCE S PODTITULEM: NEKONVENČNÍ
FESTIVAL PRO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Genuis loci Sudslava
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Již podruhé Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče srdečně zvou na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za nemocné 
a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži 26. září. Pro 
zájemce bude též vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Těšit se můžete 
na společné posezení, varhanní koncert či přednášku o historii poutního místa, 
v programu nezapomínáme ani na děti.
Pouť konaná zároveň v rámci celorepublikového Dne Charity je jednou z akcí, kterou 
Charity upozorňují na potřebu péče o seniory, nemocné, umírající a jejich blízké. Jak 
řekla Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity: „Osmdesát procent z nás si přeje 
odejít z tohoto světa doma v kruhu svých blízkých a díky charitní domácí hospicové péči 
jsme schopni poskytnout pacientům a pečujícím čtyřiadvacetihodinovou podporu 
našeho hospicového týmu. Vedle odborné péče si zároveň uvědomuji i sílu modlitby 
a jsem moc ráda, že v loňském roce se poutě účastnilo velké množství, kteří prosili 
nejen za své blízké, ale i za naše sestry a lékaře.“
Bezplatnou domácí hospicovou péči Oblastní charita Pardubice může poskytovat díky 
dárcům a sponzorům a také dalším akcím pro veřejnost jako je benefiční výroba 
adventních věnců či Charitní ples. Na podporu domácího hospice je určena i část z darů 
Tříkrálové sbírky.
Bližší informace na www.pardubice.charita.cz, www.chrudim.charita.cz, 
www.novehrady.charita.cz.

TŘI CHARITNÍ SESTRY NA SPOLEČNÉ POUTI

Oblastní charita Pardubice
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Tradice Psychoterapeutických seminářů, které pořádá naše organizace Péče o duševní zdraví, letos 
dosáhla třiceti let. Chtěli bychom to připomenout a poděkovat všem jeho návštěvníkům za léta přízně 
a zájmu.
Dlouhou dobu jsme semináře pořádali v takové podobě, jak ji v roce 1990 zavedl PhDr. Antonín Šimek, náš 
nezapomenutelný kolega, mentor a přítel. Pardubické semináře vznikly původně z potřeby šířit povědomí 
o různých psychoterapeutických směrech a školách a přivést do Pardubic inspirující hosty, kteří 
psychoterapii aktivně praktikují. Avšak jak šel čas, začala se pomalu vyčerpávat úzce psychoterapeutická 
témata, která bychom Vám rádi představili. S nadsázkou řečeno "všechno už tu bylo". Navíc je mnoho 
novinek a přednášek už dostupných díky on-line světu. V neposlední řadě i my sami cítíme potřebu věnovat 
se i tématům, která nejsou čistě psychoterapeutická. 
A tak jsme se rozhodli, že je čas na změnu. Naše semináře proto nově tematicky rozšíříme na celou oblast 
duševního zdraví v širokém slova smyslu. S rozšířením záběru ztratí Seminář ze svého názvu přívlastek 
"Psychoterapeutický". Nadále však 
bude pokračovat v přinášení 
informací o nových trendech a 
metodách pro práci s lidmi s 
d u š e v n í m  o n e m o c n ě n í m . 
Vzdělávání chceme i  nadále 
akreditovat Asociací klinických 
psychologů, neboť neopouštíme 
o b l a s t ,  v e  k t e r é  k l i n i č t í 
psychologové působí. Naopak, 
nová témata seminářů mohou 
přispět k rozšíření obzorů za 
hranice klasických klinických 
pracovišť a nejen jich.
Na Seminář v novém kabátu Vás 
tak všechny srdečně zveme. 
Nejbližší budeme pořádat v září, 
tradičně v rámci pardubické části 
Týdnů pro duševní zdraví. Hostem 
bude PhDr. Petr Winkler, vedoucí 
výzkumného programu Sociální 
psychiatrie v Národním ústavu 
duševního zdraví. Jeho přednáška 
bude zaměřena na aktuální dění v 
péči o duševní zdraví v České 
republice, ekonomické aspekty 
péče a problematika stigmatizace. 
Termín Semináře je pátek 18. září 
2020 v přednáškovém sálu Centra 
Kosatec na adrese Sladkovského 
2824 v Pardubicích. 
Budeme rádi, když nám a našim 
Seminářům zachováte i nadále 
svou přízeň, a uvidíme se společně 
v září.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SEMINÁŘE V NOVÉM KABÁTU



Divadelní spolek Ty-Já-tr Slatiňany a nezisková 
organizace Amalthea Vás srdečně zvou 
na rodinné představení Baťoh plnej štěstí, které 
se odehraje v neděli 18. října od 17 hodin na Malé 
scéně chrudimského divadla Karla Pippicha. 
Předprodej vstupenek je v pokladně divadla 
a chrudimském Infocentru.
Repríza úspěšné autorské hry slatiňanského 
spolku Ty-Já-tr Slatiňany nabízí citlivý a zároveň 
vtipně zpracovaný rodinný příběh. „Náš příběh 
diváky nejen pobaví, ale motivuje je k přemýšlení 
o životních prioritách a podněcuje ke všímavosti 
vůči okolí,“ říká Iva Ryzová, autorka scénáře 
a spolurežisérka hry, která měla premiéru 
v loňském roce a shlédlo ji zhruba 700 dětí 
z chrudimských a přilehlých škol.
V rámci divadelního spolku Ty-Já-tr Slatiňany 
vystupuje 16 účinkujících, z toho jsou pouze 
3 dospělí a dále děti od 9 do 15 let. I proto 
se zaměřují zejména na dětské publikum. 
Spolek vznikl na jaře 2019 právě kvůli autorské 
inscenaci Baťoh plnej štěstí. Nezůstalo však 
jen u jedné hry a mladý slatiňanský ansábl má 
za sebou další úspěšné hudebně-divadelní 
představení Vánoční příběh. V současné chvíli 
připravují další 
Mladí herci a herečky se letos rozhodli podpořit 
lokální  organizaci  pomáhaj íc í  dětem. 
Konkrétně bude výtěžek věnován Centru pro 
předškoláky  Amálka,  k terý  provozuje 
chrudimská nezisková organizace Amalthea. 
Finance tedy opět poputují od dětí dětem.
Motto Amalthey „Děti potřebují rodinu“ přesně 
vystihuje náplň 16ti leté činnosti spolku. 
„Věříme, že nejlepším místem pro život dítěte je 
rodina – vlastní a pokud to ze závažných 
důvodů nejde, tak náhradní,“ říká David 
Svoboda, ředitel spolku a vzápětí dodává: „To, 
co mě vždy naplňovalo a naplňuje i v současné 
době je pocit, že to, co děláme má smysl. A tím 
je podpořit dítě, aby mělo dlouhodobý 
a bezpečný vztah se svými nejbližšími. Pokud 
dítě takový vztah a takového člověka nemá, 
je naším úkolem pokusit se to změnit.“
Amalthea poskytuje terénní služby rodinám 
s dětmi v celém Pardubickém kraji. Nabízí 
služby sociální, psychologické, terapeutické, 
doprovází pěstounské a adoptivní rodiny. 
Od roku 2013 provozovala Předškolní klub 

Amálka, na nějž od roku 2020 navazuje činnost 
nově vzniklého Centra pro předškoláky Amálka. 
Sem dochází děti ve věku 3—6 let, ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, které žijí často 
v nepodnětných podmínkách. Tyto děti se obvykle 
neúčastní předškolní přípravy v mateřských 
školách, neboť jim v tom brání finanční problémy 
rodičů,  socio-kulturní  bariér y či  fyz ická 
nedostupnost mateřských škol. V důsledku toho 
se pak nemohou adekvátně rozvíjet a při vstupu 
na základní školu často selhávají.
Centrum pro předškoláky Amálka se zaměřuje 
nejen na děti ale i na podporu rodičů a nejbližšího 
sociálního okolí dítěte. Snahou pracovníků klubu 
je aktivně zapojit rodiče do vzdělávání svých dětí, 
motivovat je a rozvíjet jejich kompetence tak, aby 
byl i  svému dítět i  oporou na jeho cestě 
vzdělávacím procesem.

AMALTHEA A SPOLEK TY-JÁ-TR SLATIŇANY ZVOU NA DIVADLO
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Amalthea
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Děti patří domů
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