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Zdá se, že se opět vše pomalu a jistě vrací k normálu.
I v Koalici nevládek Pardubicka se v předešlém období
mohly uskutečnit akce, které musely být v minulém
roce zrušeny. Oceňování dobrovolníků, neziskových
organizací a veřejně prospěšných ﬁrem je jednou
z nich. Výjimečná, záslužná a nezištná pomoc
dobrovolníků a ﬁrem si právem zaslouží naši
pozornost a ocenění. Bylo velice těžké vybrat několik
vyvolených, protože ocenění si zaslouží všichni, kteří
pomáhají a činnost neziskových organizací byla
v období Covidu nenahraditelná.
Uskutečněné Burzy ﬁlantropie v Pardubicích
a v Hlinsku skončily s nečekaným skvělým výsledkem. Kdy jindy by potřebovaly neziskové organizace
podpořit, než právě v této době, kdy většina z nich přišla o příjmy z vlastní činnosti. Je skvělé, že donátoři
neváhali a podpořili jejich dobře připravené projekty. Pozitivní spolupráce mezi neziskovým sektorem,
krajskou a obecní samosprávou a ﬁrmami je ojedinělým dobře fungujícím projektem v rámci celé České
republiky, který přináší ovoce ve formě pomoci dětem s handicapem, starším, nemocným nebo potřebným
osobám, k ochraně životního prostředí.
Přála bych si, aby to těžké období bylo už za námi a my na ně vzpomínali s respektem, že vždy není vše
v našich rukách, s uvědoměním toho, co je důležité, s velkým díkem těm, kteří jakkoliv pomohli a s úctou
k těm, kteří nemoci podlehli.
Přeji Vám prožití pěkného léta, pozitivní náladu, energii a odvahu do nových věcí.

S úctou Dana Hubálková,
členka správní rady Koalice nevládek Pardubicka, z.s.
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PARDUBICKÝ KRAJ VZDAL HOLD LIDEM, NEZISKOVKÁM
A FIRMÁM SE SRDCEM NA DLANI
Oceňování má v Pardubickém kraji už desetiletou tradici. Historicky první se konalo v roce 2011.
Dosud bylo oceněno 161 dobrovolníků, 79 neziskových organizací a 110 odpovědných ﬁrem.
Každoročním vyhlašováním oceněných se vyzdvihuje výjimečná a záslužná činnost pro druhé jak
jednotlivců, tak neziskových organizací a také podpora neziskového sektoru a dobrovolnictví
odpovědnými ﬁrmami.
Desátý ročník Galavečera Oceňování se měl
původně konat začátkem prosince 2020, ale
kvůli opatřením proti koronaviru se uskutečnit
nemohl. Proto se přesunul na neurčito, až se
situace s koronavirem uklidní. Slavnostní
vyhlášení a osobní předání ocenění nakonec
proběhlo v úterý 15. června 2021 v pardubické
Restauraci U LVA.
Oceněné vybrala z došlých nominací nezávislá
komise složená ze zástupců neziskového,
podnikatelského a veřejného sektoru. Komisi
každoročně jmenuje radní Pardubického kraje
Pavel Šotola, zodpovědný za sociální péči
a neziskový sektor. Ten nad akcí převzal
zároveň záštitu společně se senátorkou
Parlamentu ČR Miluší Horskou.
„Loňský rok byl pro všechny velkou zkouškou.
Jsem velmi rád, že je mezi námi řada
jednotlivců, organizací i ﬁrmem, kteří jsou svým
přístupem příkladem nezištné pomoci
potřebným,“ uvedl radní Šotola a dodal:
„Předáním ocenění chceme vyzdvihnout
nenahraditelnou pomoc a zároveň poděkovat

těm, kteří během minulého roku podali
pomocnou ruku ostatním.“
Oceněno bylo pět neziskových organizací,
deset odpovědných ﬁrem a deset
dobrovolníků. Také bylo uděleno sedm
speciálních cen členů výběrové komise. Všichni
dostali mimo jiné dřevěnou plaketu „Srdce na
dlani“, kterou vyrobili v sociálně terapeutické
dílně Domova na zámku Bystré. Dobrovolníci
obdrželi navíc osobní pozvání do sídla Senátu
Parlamentu ČR od senátroky Miluše Horské.
„Přála bych si, aby pomáhat druhým bylo
v budoucnu samozřejmé a běžné. Covidová
krize pozitivně vyzdvihla a zviditelnila
výjimečnost dobrovolníků i dobrovolných
spolků. Velký dík patří také všem společensky
angažovaným ﬁrmám, které mají odpovědný
přístup ke svému okolí a životu v regionu,“
vyjádřila se k udílení ocenění senátorka
a zároveň místopředsedkyně správní rady
pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
KATEGORIE NEZISKOVÁ ORGANIZACE
Činnost neziskovek zrcadlí
rozmanitost české
společnosti. Těžko lze najít
oblast života, které by se
některá nevěnovala.
Neziskové organizace
poskytují dostupné zdravotní
a sociální služby, doplňují
tradiční vzdělávací systém,
starají se o kulturní, sportovní
a rekreační vyžití, hájí práva
znevýhodněných a řeší veřejné
problémy.
Za rok 2020 bylo oceněno pět
organizací. Pro všechny je
společné, že se věnují hlavně
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poskytování pomoci v sociální oblasti. Azylový
dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska
poskytuje zázemí ženám a matkám s dětmi.
Centrum pro dětský sluch Tamtam zajišťuje
podporu a pomoc rodinám se sluchově
p o s t i ž e n ý m i d ě t m i . O b e c n ě p ro s p ě š n á
společnost SKP-CENTRUM zajišťuje službu
Intervenčního centra poskytujícího pomoc
obětem domácího násilí. Oblastní Charita
Pardubice se už řadu let věnuje pomoci
potřebným, především lidem ve zdravotní,
sociální, hmotné i duchovní nouzi. A Rodinné
Integrační Centrum pomáhá a podporuje rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra.
Andrea Pavlíková, manažerka informačního
centra Evropské unie EUROPE DIRECT Pardubice,
předala speciální cenu člena komise obecně
prospěšné společnosti Most pro. Ta se věnuje
dobrovolnické činnosti v mezinárodním měřítku.
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Pomáhá dětem z rodin cizinců s doučováním
českého jazyka.
KATEGORIE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA
Ocenění si převzali zástupci 10 ﬁrem, které
podporují společensky odpovědné podnikání
v regionu – pardubická pobočka restaurace
Burger King, Contipro, ČSOB Pojišťovna,
ENERGOLAND, Foxconn Česká republika,
KIEKERT-CS, KPassemblies, OEZ, S U M O,
USSPA.
Speciální cenu člena komise obdržely dvě ﬁrmy,
a to FBF care od ředitele regionální kanceláře
CzechInvest pro Pardubický kraj, Tomáše Vlasáka
za výrobu a bezplatnou distribuci jednorázových
roušek do zařízení sociálních služeb a Ranč pod
Kuňkou od obecně prospěšné společnosti
Rytmus Východní Čechy za zaměstnávání osob se
zdravotním znevýhodněním.
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KATEGORIE DOBROVOLNÍK
Dobrovolníci jsou lidé, kteří věnují svůj volný
čas a energii ve prospěch druhých zcela
nezištně a bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi,
pomáhají s denními činnostmi mentálně
a zdravotně postiženým, svou energii dávají
dětem, nebo se věnují ochraně životního
prostředí a dalším bohulibým činnostem.
Posilují tak lidské hodnoty, jako je zájem
o druhé a služba dalším lidem. Všem, i těm,
kteří nebyli nominovaní a ocenění, patří velké
uznání.
Na slavnostním vyhlášení převzalo ocenění 10
dobrovolníků. Karolína Benešová, Jiří Bleha,
Jarmila Blažková, Lukáš Frýda, Valerie
a Vladimír Kosinovi, Jan König, Hana Němcová,
Tereza Němcová, Jan Smejkal a Veronika
Vašinová.
Karolína Benešová, získala hned dvě ocenění.
Byla oceněna mezi 10 počiny a také obdržela
speciální cenu od Pavla Šotoly, radního pro
sociální péči a neziskový sektor. „Kája“ i přes
svůj vážný zdravotní stav stihla v roce 2020
odpracovat téměř 200 dobrovolnických hodin
při péči o seniory a osoby s mentálním

postižením v centru denních služeb Světlanka
ve svitavské charitě.
Další speciální ceny členů komise si převzaly
Anežka Pejchová za pomoc ve spolku Amalthea
a Tereza Jašíková s Šárkou Daleckou, které
jsou koordinátorkami projektu Dobrotety
Pardubice. Aktivně pomáhají rodinám v nouzi,
dětem v dětských domovech, kojeneckých
ústavech, v azylových domech a dalších
místech na Pardubicku.
Pořadateli předávání ocenění byli již tradičně
Pardubický kraj, spolek neziskových organizací
Koalice nevládek Pardubicka, EUROPE DIRECT
Pardubice a obecně prospěšná společnost
Rytmus Východní Čechy. Slavnostní událost,
kterou moderovala Petra Beránková z Českého
rozhlasu Pardubice, zpříjemnilo hudební
vystoupení Chanson trio CouCou.
Nominovat na ocenění za rok 2021 bude
možné opět od září. Vyhlášení oceněných
počinů na slavnostním galavečeru proběhne
snad již v obvyklém termínu a to začátkem
prosince. Více informací o oceňování
dobrovolníků, neziskovek a ﬁrem lze najít na
webu www.nevladky.cz.

Akce pořádáné KONEPem
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NEZISKOVKY Z PARDUBICKA A CHRUDIMSKA DOSTALY
PŘES 1 MILION KORUN
Neziskové organizace z Pardubicka a Chrudimska po roce opět prezentovaly své veřejně prospěšné
záměry v rámci desátého ročníku Burzy ﬁlantropie. Jedná se o unikátní dobročinný projekt, kde se
setkává neziskový, ﬁremní a veřejný sektor.
Burzy probíhají ve čtyřech okresech
Pardubického kraje. V pořadí 45. burza se
uskutečnila 21. června v Pardubicích a o dva dny
později 46. burza v Hlinsku pro chrudimský
okres. Prezentované projekty byly zaměřené jak
na sociální oblast, tak na volnočasové aktivity
nebo na podporu vzdělávání.
„Jsem velice rád, že se nám letošní burzu
podařilo uspořádat. Do poslední chvíle nebylo
jisté, zda se vůbec uskuteční, a to vzhledem ke
koronavirové situaci a opatřením, která s tím
souvisí,“ řekl k aktuálnímu průběhu Burzy
ﬁlantropie Pavel Šotola, radní Pardubického
kraje a zároveň jeden z donátorů. „Chtěl bych
moc poděkovat všem donátorům, kteří do toho
s námi opět šli, přestože pro ﬁrmy nebyl poslední
rok vůbec snadný. Jde o naprosto výjimečnou
situaci, která není pro nikoho z aktérů
jednoduchá. Je až neuvěřitelné, že jsme se
mohli takto sejít a získat pro neziskové
organizace z pardubického a chrudimského
okresu rekordní částku přesahující 1 milion
korun. Je to krásný dárek k desátému výročí.
Moc si toho vážím.“
Neziskovky z Pardubicka získaly rekordní

částku, téměř 650 tisíc korun!
Zázemí pro 45. burzu poskytlo Skautské
centrum Vinice v Pardubicích. Klání o ﬁnanční
podporu 16 donátorů z řad podnikatelů
a veřejných institucí svedlo 10 zástupců
neziskových organizací. Další 3 organizace
dostaly podporu formou tzv. Divoké karty.
Středisko rané péče v Pardubicích, které se
burzy účastnilo už po několikáté, získalo díky
donátorům prostředky na zakoupení
sportovního kočárku/vozíku za kolo „Kozlík
Junior Country“. Umožní tak rodinám s dětmi se
závažným tělesným postižením společně trávit
volný čas zábavnou formou v přírodě, kam se s
běžným kočárkem nebo invalidním vozíkem
nedostanou, a to i v zimním období. Poprvé se
na burze představil spolek Vesta Pardubice. Ten
se věnuje dětem, které žijí v pěstounské péči.
Samostatný život, který na děti čeká, až opustí
pěstounskou rodinu, nebude jednoduchý. Proto
s e j e j i c h p ro j e k t z a m ě ř i l n a p o d p o r u
samostatnosti, kdy děti na vlastní kůži zažijí,
jaké je starat se samy o sebe.
Prostřednictvím získaných ﬁnancí vyroste na
zahradě Základní a praktické školy Svítání
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funkční altán. Ten bude sloužit celoročně jako
zážitková venkovní učebna a místo pro
zpracování vypěstovaných plodin. Škola se
dostala do pardubické burzy z hlasování
veřejnosti a získala od donátorů nejvyšší
ﬁnanční částku. TyﬂoCentrum Pardubice díky
donátorům pořídí nový notebook. Ten bude
sloužit k nácviku práce s PC pro lidi se zrakovým
postižením. V organizaci ho bude využívat také
l e k to r i n fo r m a č n í c h a ko m u n i ka č n í c h
technologií, který je sám zrakově postižený.
I nevidomí lidé mohou pracovat na počítači, ale
potřebují k tomu speciální software a postup.
Péče o duševní zdraví představila projekt
„Nastartujte SMART péči o duši“. Chytré řešení,
jak se sociální pracovníci dostanou
v Pardubicích rychle za lidmi s duševní nemocí
pomocí malého automobilu. Nákupem
zánovního auta zefektivní organizace činnost
terénní služby. Posledním prezentujícím ze
šestice projektů se stala Charita Pardubice. Ta
poskytuje terénní, sociální a zdravotní služby
lidem v domácnostech ve všech obcích na
Pardubicku a Holicku. Získané ﬁnanční
prostředky pomohou zkvalitnit a rozšířit
poskytovaní péče o nemocné a jejich pečující
rodiny.
Ve zkrácené verzi se po přestávce prezentovaly

další 4 neziskovky. Druhou
půlku zahájil zapsaný ústav
Anděl strážný, který se burzy
účastnil poprvé. Za získanou
ﬁnanční částku pořídí
monitorovací zařízení tísňové
péče pro osamělé seniory,
handicapované osoby
a dlouhodobě nemocné. Tím
jim bude umožněno zachování
dosavadního způsobu života i
p ř e s p ř í p a d n é z d r av o t n í
komplikace. Dalším
prezentujícím byla organizace
Bethany-dům pomoci. Ta chce
r e a l i z ova t d va ku r z y p ro
pečující osoby. Poskytne jim
tak podporu, kterou mohou
využít, aby byli schopni, co
nejdéle pečovat o rodinné
příslušníky v domácím prostředí.
V prezentaci dalšího projektu pokračoval CEDR
P a rd u b i c e . O r g a n i z a c e p o m á h á l i d e m
s duševním onemocněním. Do každodenní
spolupráce s klienty budou moci zařadit
rehabilitační program RehaCom. Jedná se
o speciﬁcký počítačový program, který se
zaměřuje na komplexní trénink kognitivních
dovedností. Posledním ze čtveřice
prezentujících byl Lesní klub Zeměkus. Pomocí
projektu přiblíží dětem život na vesnici. Do
lesního klubu pořídí kurník, voliéru proti
dravcům a 5 slípek, o které se společně s dětmi
budou starat. Slepičky budou z velkochovů, kde
jsou po roce snášky z ekonomických důvodů
vyřazeny.
„Chci poděkovat za podporu smysluplných
projektů. Za to, že donátoři dávají důvěru
neziskovkám. Přesah, který Burza ﬁlantropie má
je obrovský a já jsem za to nesmírně vděčná,“
řekla na závěr pardubické burzy senátorka
Miluše Horská a dodala: „I malé neznámé
neziskovky si mohou sáhnout na zásadní
pomoc, když přijdou se smysluplným nápadem,
protože KONEP je dnes pro donátory záruka
jistoty a kvality.“ Senátorka si tradičně vybírá 2
organizace, které ﬁnančně podpoří. První z nich
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byla Vesta Pardubice, druhé organizaci
Yourchance udělila Divokou kartu. Další
2 donátoři tímto způsobem podpořili Rodinné
Integrační Centrum a statek Apolenka. Jedná
se o přímou podporu organizacím, které do
burzy nepostoupily.
Neziskovky z Chrudimska dostaly bezmála
400 tisíc korun!
Chrudimskou burzu hostilo opět Multifunkční
c e n t r u m H l i n s ko . P ř e d 11 d o n á to r y
prezentovalo své projektové záměr y
7 neziskovek a 3 organizace si převzaly
Divokou kartu.
S p o l e k A m a l t h e a p o m ů ž e d ě te m s e
zapojením do mediace, aby lépe zvládaly
rozchod rodičů. Zmírní tím tak negativní
dopady tohoto obtížného období. Lidem bez
přístřeší se věnuje organizace SOPRE CR.
Díky získaným ﬁnančním prostředkům
zkvalitní prostředí ve společenské místnosti
Nízkoprahového denního centra, které je pro
lidi bez domova nejen místem pro setkávání,
ale zároveň i obývacím pokojem. Hlavním
záměrem spolku Krůčky pro Eričku je pomoci
vrátit malou Eriku do běžného života. Ta se
narodila jako zdravé miminko, ale po
očkování se přestala hýbat. Finance
pomohou Erice zaplatit lázeňský pobyt na
Slovensku, který jí velmi
pomáhá.
Mnoho pacientů preferuje
možnost strávit poslední
etapu života ve svém
domácím prostředí,
obklopeni svými blízkými
a rodinou. Pro tyto pacienty je
určena domácí hospicová
péče Farní charity Chrudim.
Zaměstnanci charity se
potřebují rychle a spolehlivě
dostat do odlehlejších míst,
a to i v zimním období. K tomu
jim pomůže zakoupení
vybaveného automobilu s
pohonem všech kol. Účelem
projektu Oblastního spolku
Českého červeného kříže

Chrudim je pořídit automatizované externí
deﬁbrilátory, které mohou zachránit lidský
život a umístit je na veřejně dostupná místa.
Spolek s názvem Díky fotbalu chce děti
z dětských domovů a sociálně slabých rodin
motivovat ke sportu, k radosti ze hry,
k týmovému duchu a k smysluplnému trávení
volného času. Poslední představila svůj
projekt organizace Fokus Vysočina, která
chce zapojit lidi s duševními problémy
z Hlinecka do běžného života. Společně
s dobrovolníky jim pomohou s náplní volného
času, aby se naučili, že i s nemocí se dá
naplno žít.
Pět donátorů udělilo Divoké karty třem
projektům i bez prezentace. Získaly je
organizace - Středisko rané péče
v Pardubicích, Péče o duševní zdraví a spolek
Boii. „Jsem rád, že jsme se mohli sejít naživo.
Znovu jsme si s ostatními donátory rozšířili
obzory o tom, co neziskovky dělají a hlavně
jak to dělají po koronavirové pandemii,“
shrnul na závěr chrudimské burzy jeden
z donátorů Otakar Klepárník, jednatel
společnosti MEDESA a dodal: „Je důležité,
abychom přímou vzájemnou spoluprací
a pomocí budovali pevnější a odolnější
společenství a burza k tomu přispívá.“
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Na podzim letošního roku se
uskuteční ještě dvě Burzy
ﬁlantropie, a to 6. října pro okres
Ústí nad Orlicí a 20. října pro okres
Svitavy. Burzu od roku 2012
pořádá Koalice nevládek
Pardubicka, spolek neziskových
organizací, ve spolupráci
s Pardubickým krajem. Doteď bylo
podpořeno 378 veřejně
prospěšných projektů v celkové
hodnotě dosahující bezmála 13,5
milionu korun. Více o podpořených
projektech naleznete na
www.burzaﬁlantropie.cz/pardubic
kykraj.

PODĚKOVÁNÍ DONÁTORŮM BURZY FILANTROPIE

Donátoři BF Hlinsko
(okres Chrudim)

město Chrudim

Koalice nevládek Pardubicka a podpořené neziskové organizace si velmi cení přízně donátorů na
Burze ﬁlantropie pro okres Chrudim.
Letos donátoři přispěli na potřebné projekty částkou:

390 300 Kč
Za ﬁnanční a materiální dary donátorům děkujeme!
www.burzaﬁlantropie.cz/pardubickykraj

PODĚKOVÁNÍ DONÁTORŮM BURZY FILANTROPIE

Koalice nevládek Pardubicka a podpořené neziskové organizace si velmi cení přízně donátorů na
Burze ﬁlantropie pro okres Pardubice.
Letos donátoři přispěli na potřebné projekty částkou:

647 900 Kč
Za ﬁnanční a materiální dary donátorům děkujeme!
www.burzaﬁlantropie.cz/pardubickykraj

Donátoři BF Pardubice
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Koalice nevládek Pardubicka

NOVÉ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE PRO MAMINKY I NEZAMĚSTNANÉ
Třetím rokem běží projekt z dílny Koalice nevládek
Pardubicka s názvem „Štěstí přeje aktivním
a dobře připraveným“. Zaměřuje se zejména na
osoby vracející se na trh práce po mateřské či
rodičovské dovolené. Umožňuje jim stát se
atraktivnějšími pro zaměstnavatele a zároveň
lépe sladit rodinný
a pracovní život.
P ro j e k t „ Š t ě s t í p ř e j e a k t i v n í m a d o b ř e
připraveným“, který již běží do ﬁnále, pomohl
nalézt nové uplatnění více než 35 osobám,
převážně maminkám na rodičovské dovolené
z Přeloučska a okolí Heřmanova Městce. „Třetí
nejsilnější skupinou nezaměstnaných jsou osoby
pečující o malé dítě. A právě tento projekt jim
pomohl vrátit se na pracovní trh a získat zdravé
sebevědomí. Po absolvování motivačních kurzů si
mohli vybrat rekvaliﬁkaci, stáž nebo zaměstnání
se mzdovým příspěvkem,“ nastínila možnosti
projektu Jana Machová, ředitelka Koalice
nevládek Pardubicka.
R E K VA L I F I K AC E , ST Á Ž E A Z A M Ě ST N Á N Í
V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 1,3 MILIONŮ KORUN

Úspěšný projekt, který bude ukončen v závěru
roku 2021, vykazuje již nyní konkrétní výsledky.
I přes komplikující vliv koronavirové situace
proběhly všechny plánované aktivity projektu.
Postupně se ve třech bězích uskutečnilo 36
bezplatných vzdělávacích seminářů pro osoby
zapojené do projektu. Semináře byly zaměřeny na
sebepoznání, komunikaci, tvorbu pracovní vize,
osobní image, job klub aj. V rámci projektu využilo
18 osob možnost rekvaliﬁkace v souhrnné
hodnotě 223 400 Kč. Z rekvaliﬁkovaných osob si
dokonce 8 založilo živnost, díky níž budou
v regionu nové podnikatelky např. v oborech
kadeřnice, cukrářka, masérka nebo výživová
poradkyně. Dalších 27 osob získalo stáž nebo
zaměstnání celkem za 1 091 904 Kč.
„Není bez zajímavosti, že téměř polovina z této
částky, konkrétně přes 506 tisíc Kč, směřuje do
zaměstnávání maminek po rodičovské dovolené
v některé z neziskových organizací v Pardubickém
kraji. Posilu z projektu získaly například Amalthea,
Zelený dům Chrudim, Rodinné centrum
Kulihrášek a ještě dalších 8 organizací,“ upřesnila
Monika Konířová,
m a n a ž e r k a
projektu.
„Projekt mi pomohl
nalézt rovnováhu
mezi rodinným
a pracovním
ž i v o t e m .
Absolvovala jsem
doplňující kur z
v oboru účetnictví
a vyzkoušela
uplatnění nových
dovedností na dvou
stážích, díky nimž
j s e m m ě l a
příležitost
nahlédnout do
p r o s t ř e d í
a způsobu práce
v neziskových
organizacích,“
uvedla Veronika
Jelínková, jedna
z úspěšných
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klientek projektu.
„Těší mne, že Koalice nevládek Pardubicka
n e n í j e n i n fo r m a č n í a p o r a d e n s ko u
platformou pro neziskové organizace
v Pardubickém kraji. Její aktivity přesahují
také do oblasti realizace projektů
zaměřených na dobrovolnictví, slaďování
rodinného a pracovního života, podporu
prorodinných aktivit. Díky projektům jako je
Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným se
její záběr rozšiřuje i na posílení
zaměstnanosti v neziskovém
sektoru,“ doplnil radní Pardubického
kraje Pavel Šotola, zodpovědný za
sociální péči a neziskový sektor.
ZAMĚSTNAVATELÉ V PARDUBICKÉM
KRAJI, CHYBÍ VÁM KRÁTKODOBÁ
PRACOVNÍ SÍLA?
V rámci podobného projektu „Aktivně
ke štěstí a spokojenosti“ z dílny
Koalice nevládek Pardubicka je
možné vyslat k vám stážistku
placenou z tohoto projektu až na 3
měsíce. Nebo ji můžete na stejnou
dobu zaměstnat a získat na ni
měsíční příspěvek do výše 26 760 Kč
včetně odvodů. Spolupráce je
výhodná pro obě strany.
Zaměstnavatelé získají zdarma
krátkodobou pracovní sílu, kterou po
té mohou dále zaměstnat. Účastnice
projektu načerpá nové zkušenosti na
pracovním trhu a zároveň je
podporována ﬁnančně z prostředků
projektu. Pokud jste zaměstnavatelé
v komerčním, veřejném či
neziskovém sektoru a potřebujete
krátkodobou výpomoc, je tato
nabídka šitá na míru právě vám.
Kontaktujte manažerku projektu
Moniku Konířovou na tel. 607 230
051 s návrhem oboru, ve kterém stážistku
nebo novou zaměstnankyni uplatníte.
HLEDÁTE SMYSLUPLNOU PRÁCI? PŘIHLASTE
SE DO PROJEKTU „AKTIVNĚ KE ŠTĚSTÍ
A SPOKOJENOSTI“
Je tu výzva především pro maminky na

mateřské nebo rodičovské dovolené.
V projektu je ještě několik volných míst
v dalším běhu. Je to velká výzva i pro
nezaměstnané, kterým po absolvování
motivačních kurzů pomůžeme nalézt
vhodnou práci. Více informací ke stážím,
podporovanému zaměstnání
a k zařazení do dalšího běhu projektu podá
koordinátora kurzů Marta Lindušková na tel.
734 440 261.

Informace z Pardubického kraje

Pardubický kraj

ZAMĚSTNANCI KRAJSKÉHO ÚŘADU POMOHLI FARNÍ CHARITĚ
CHRUDIM S ÚKLIDEM NOVÉHO SÍDLA PEČOVATELEK
Krajský úřad Pardubického kraje je jedním ze společensky odpovědných
zaměstnavatelů, kteří podporují ﬁremní dobrovolnictví. Umožňuje svým
zaměstnancům jeden pracovní den věnovat dobrovolnické pomoci. Nedávno toho
využila Farní charita Chrudim. Tři zaměstnanci Krajského úřadu pomohli připravit nově
rekonstruované prostory pro pečovatelskou službu.
„Pro činnost neziskových organizací, které působí v řadě oblastí našeho života má
dobrovolnictví nezastupitelné místo. Vážím si všech, kteří dobrovolnictví věnují jak svůj
pracovní, tak i volný čas. Budu rád, když se do ﬁremního dobrovolnictví zapojí i další
společnosti nebo úřady, vždyť pro neziskovky je to velká pomoc a pro zaměstnance
zajímavá zkušenost,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Ředitel Farní charity
C h r u d i m Ro m a n
Pešek dodal: „Rád
bych poděkoval
dobrovolníkům
z řad zaměstnanců
Krajského úřadu
Pardubického
kraje, velmi nám
p o m o h l i s e
stěhováním
a úklidem nových
prostor, které našim
pečovatelkám
a o s o b n í m
asistentkám ulehčí
práci.“
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OPERAČNÍ PROGRAMY 2021 - 2027
Přehled programů v období 2021-2027, které jsou spoluﬁnancovány
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce2020/programy.

Oblastní charita Polička

CHARITNÍ DŮM VYROSTL DO NOVÉ KRÁSY
Kompletní a náročná rekonstrukce Charitního domu IV. Oblastní charity v Poličce probíhala po
481 dnů a byla završena bezchybným výsledkem. Charitní ekonomka Petra Zahradníková tak ve
stavebním deníku ráda korunovala složitou realizaci i administrování stavby velkou jedničkou.
Všichni zúčastnění si tak mohli po zásluze oddechnout. Charitní dům nyní čeká stěhování služeb.
Svoje nové působiště bude mít v těchto bezbariérových prostorách Charitní pečovatelská služba
a Osobní asistence, Denní stacionář a Domácí hospic sv. Michaela. Po zabydlení domu
samozřejmě bude přizvána k návštěvě odborná i široká veřejnost. Do nového působiště a nové
pracovní etapy pracovníci služeb vstupují s přáním, abychom mezi sebou i nadále vytvářeli
plnohodnotné vztahy, přistupovali k sobě se vzájemnou úctou a respektem, a abychom přinášeli
lásku a naději všem, se kterými se setkáváme.
Ředitel Oblastní charity Polička Mgr. Martin Dvořák, poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci
domu podíleli, a to nejen na její přímé realizaci, ale i formou cenné podpory – tedy i všem
přispěvatelům, kteří se svým ﬁnančním darem v rámci veřejné sbírky Projekt Charitní dům na
rekonstrukci také významnou měrou podíleli. Pevně věříme, že další, nová etapa života
Charitního domu IV. bude etapa dlouhá a plná užitečné práce, smysluplné služby a všestranné
spokojenosti.

Úspěšné akce NNO
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CEDR Pardubice

PRVNÍ MEZINÁRODNÍ ONLINE KONFERENCE A PRVNÍ AKCE
PRO VEŘEJNOST JSOU ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI
První mezinárodní online konference a první
akce pro veřejnost jsou úspěšně za námi
1. ročník mezinárodní online konference na
téma následné péče o osoby se získaným
p o š ko z e n í m m o z ku , k te ro u p o ř á d a l o
pardubické CENTRUM KOMPRE (součást
společnosti CEDR Pardubice) proběhl
12. května online formou za velkého zájmu
odborníků i veřejnosti. Ve studiu k prezentování
svých příspěvků a k následné odborné diskuzi
zasedli zástupci CENTRA KOMPE, spolku
CEREBRUM a společnosti ERGO Aktiv.
Ú vo d n í h o s l ova a p ř i v í t á n í ú č a s t n í k ů
konference se s osobní zdravicí na dálku
připojila ministryně práce a sociálních věcí
J a n a M a l á č ov á a Pave l Š oto l a , r a d n í
Pa rdub ic k éh o k ra j e p ro s oc iá l n í p éč i
a neziskový sektor, za jejichž osobní záštitu
děkujeme.
Virtuálně na konferenci se svými prezentacemi
vystoupili odborníci z Irska (zástupce
společnosti Headway Ireland Brain Injury
Service), Portugalska (zástupce organizace
Novamente Portuguese) a z Izreaele (generální
ředitelka Neeman, Stroke Survivors Izrael).
Také jsme mohli vyslechnout příspěvek
zástupce Centra pro eHealth a telemedicínu
z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, dále

odborníka na inovativní metodu HCD (Humancentered design), kterou v CENTRU KOMPRE
používáme k rozvoji a zkvalitnění služeb a další
aktivní řečníky z České republiky.
Ko n fe r e n c i j s m e u s p o ř á d a l i v r á m c i
inovativního projektu KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO
OSOBY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ A JINÉM
Z Í S K A N É M P O Š KO Z E N Í M O Z K U , r e g .
č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014346,
který je spoluﬁnancován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost. Záznam z celé
konference najdete na webových stránkách
https://www.braininjurycon.com/cs/.
První letošní akci pro veřejnost jsme nazvali
„Když slova nemluví“. Naším cílem bylo
otestovat efektivitu tzv. AAK hřiště a zároveň
představit metody AAK komunikace
(alternativní a augmentativní komunikace)
formou poznávací stezky. Průvodci touto
stezkou byly pracovnice CENTRA KOMPRE
a jejich konzultant HCD metody Petr Kozlík.
AAK nabízí metody, které se používají
k doplnění nebo nahrazení mluvené či psané
řeči. Na několika stanovištích této stezky si
mohli odvážní zájemci vyzkoušet způsoby, jak
se domluvit v případě, když „slova nemluví“
s lidmi, kteří ztratili v důsledku poškození
mozku řečové funkce
a nemohou komunikovat
běžným způsobem.
Máme radost z velkého
zájmu o AAK metody
nejen ze strany
veřejnosti ale také
kolegů ze sociálních
a zdravotních služeb,
pedagogických
pracovníků a krajských
úředníků, kteří se na nás
ve středu 2. června do
Tyršových sadů přišli
podívat.
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Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ

POBOČKA ŠKOLY SVÍTÁNÍ V NEMOŠICÍCH OŽILA!
Na rozlehlé školní zahradě v Nemošicích
začala Základní škola a Praktická škola
SVÍTÁNÍ na podzim roku 2020 budovat
Montessori zahradu. Vedlo ji k tomu
i smysluplné motto Marie Montessori: „Prací
dítěte je vytvořit osobu, kterou se stane.“
Montessori myšlenka nadchla některé
pedagogy, kteří proto začali absolvovat kurzy,
v z d ě l á va t s e a ro z š i ř ova t s i o b z o r y
v Montessori pedagogice.
Do zahradnických prací v Nemošicích se žáci
školy SVÍTÁNÍ pod vedením pedagogů pustili
s chutí, se zájmem vytvářet něco nového,

tvořivého.
„Vidíme, jak zahradní činnosti pomáhají
zvýšit zdravé sebevědomí a pozitivní chování
u žáků se zdravotním znevýhodněním. Vedou
i k rozvoji manuální zručnosti, která je
zásadní pro samostatnost žáků a jejich
uplatnění v životě,“ uvedla Lucie Hrstková,
paní učitelka, která se věnuje Montessori
vzdělávání.
Škola SVÍTÁNÍ však jde dál a přemýšlí

o zázemí na školní zahradě. Co chybí?
Venkovní zážitková učebna – altán!
Škola oslovila Odborné učiliště Chroustovice
a domluvila se na spolupráci. Na výstavbě
altánu se může začít pracovat.
Prvním z kroků bylo sepsání žádosti na Burzu
ﬁlantropie, kde díky veřejnému hlasování
škola SVÍTÁNÍ mohla prezentovat svůj projekt
před donátory. I sebemenší podpora bude
vítána, ale škola SVÍTÁNÍ věří, že ve
spolupráci s odborným učilištěm altán
postaví. Tento „vysněný altán“ bude unikátní
v tom, že ho všichni ocení za každého počasí
a bude sloužit jako celoroční
zázemí pro žáky i pedagogy
během zpracovávání
levandule, bylin, brambor,
dýní, jahod a dalšího ovoce i
zeleniny.
„Altán se zároveň stane
místem pro komunitní
setkávání s veřejností, které
bude vybízet k různým
aktivitám. Uplatnění najde v
rámci školy při propojování
mezipředmětových vztahů ve
výuce od matematiky až po
výtvarné činnosti. Teoretické
poznatky nabyté během
výuky budou moci žáci
aplikovat a aktivně využívat
při realizaci praktických
činností spojených se
zahradnickými pracemi
včetně zpracováním plodin,“
dodala Jana Sedláková, zástupkyně
ředitelky.
Spoluprací s odborným učilištěm
Chroustovice dojde k propojení škol a vytvoří
se prostor i pro další společné aktivity.
Tímto projektem si škola SVÍTÁNÍ slibuje
i kvalitnější začlenění žáků do života a tím
i lepší uplatnění na trhu práce v rámci
regionality.
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Středisko rané péče v Pardubicích

PÁTÉ VÝROČÍ RYBÁŘSKÉ AKCE PRO DĚTI S HANDICAPEM
V neděli 6. června 2021 uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích již popáté rybářský kurz pro
děti s handicapem pod vedením trenéra handicapovaných rybářů Richarda Konopáska. V Uhersku
v okolí rybníka Mazanec se děti s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením seznámily
s rybářským 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 prosluněné přírodě. Některé děti akce zaujala natolik, že se rybaření
chtějí věnovat i v budoucnu. Poděkování patří nejen donátorům a realizátorovi akce, týmu Střediska
rané péče v Pardubicích, ale zejména panu Richardu Konopáskovi i dalším rybářům, kteří věnovali
svůj volný čas dětem s handicapem.

Šance pro Tebe

ŠANCE PRO TEBE – OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI MĚSÍCI
Mladí lidé, kteří se ocitají ve složitých životních
situacích nebo se v nich těžce orientují,
nachází podporu v prostředí nízkoprahových
klubů, které provozuje Šance pro Tebe
v Chrudimi, Prachovicích, Chrasti
a Čankovicích. V době kovidové sloužily kluby
primárně k doučování. Vlivem postupného
rozvolnění jsou od 1.června nízkoprahové
kluby otevřeny v běžném režimu.
Neopominutelnou součástí pedagogické
podpor y se v uplynulém období stali

dobrovolníci a stážisté, které zajišťuje
dobrovolnická agentura Šance pro Tebe. Od
začátku roku 15 dobrovolníků a stážistů
věnovali dětem v rámci doučování téměř
400 hodin. „Rádi uvítáme nové zájemce
o dobrovolnictví, jejichž uplatnění je
prospěšné v rámci činnosti celé organizace.
Pokud jste ochotni darovat svůj volný čas,
kontaktujte nás! Emailem
marek@sance.chrudim.cz nebo telefonicky
na č. 733 747 746,“ říká Marek Točoň,
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koordinátor dobrovolníků Šance pro Tebe.
Po celou dobu pracovníci služby Sanace rodin
pracovali s rodinami v jejich přirozeném
prostředí (u nich doma). Zaměstnanci se
zabývali posilováním rodičovských
kompetencí, vztahovými problémy, závislostí,
domácím násilím, sociálním vyloučením atd.
Mimo jiné řešili společně s uživateli služeb
výchovné problémy a doučovali děti.
Služba Terénní program pro jednotlivce
a rodiny vykonávala službu převážně na území
ORP Chrudim a v místech, kde organizace
působí (Chrudim, Prachovice, Heřmanův
Městec, Seč, Slatiňany, Skuteč, Chrast,
Hrochův Týnec, Čankovice a další obce).
Zaměstnanci pracovali na ulici,
v domácnostech, na ubytovnách
a spolupracovali s dalšími aktéry.
V šicí dílně Ušito s šancí se po otevření okresů
a následných rozvolnění opět rozběhla služba
sběru a čištění peří pro veřejnost. V šicí dílně
neutichly po celou dobu šicí stroje. Tým šiček
společně s mistrovou vyráběl tradiční i méně
obvyklé textilní výrobky, bytové a dekorační
doplňky, pracoval dle zakázek občanů města
Chrudim. Oporou i zde jsou dobrovolníci. V této
době byly přerušeny kurzy šití pro veřejnost,

které jsou
opět před
otevřením.
Ve spolupráci
s úřadem
práce Šance
pro Tebe
pomáhala
v š e m
potřebným s distribucí ochranných prostředků.
Prostřednictvím potravinové banky a darů od
soukromých občanů rozdělovala humanitární
pomoc. Mezi podpořenými byli osoby
vytypované úřadem práce, ale také matky
samoživitelky, jednotlivci, rodiny či senioři.
Současně díky terénním službám byly
ochranné prostředky rozdávány v terénu přímo
těm osobám, které s nimi nedisponovali.
V předškolkách, které jsou provozovány ve
Vysokém Mýtě, v Čankovicích, Chrasti,
Chrudimi a Hrochově Týnci zaměstnanci
procvičovali s dětmi barvy, tvary, počítání,
logopedické říkanky a podobně. „Cílem
‚ p ř e d š ko l k y ‘ j e p o m o c i d ě te m , k te r é
z nejrůznějších důvodů jejich rodiče nechtějí
nebo ještě nejsou připraveni umístit do
mateřských škol. V předškolce tak mohou
získat potřebné
dovednosti a návyky pro
úspěšný start v hlavním
vzdělávacím proudu.
Chceme těmto dětem
a jejich rodinám
usnadnit vstup do první
třídy běžné základní
š ko l y, a c o n e j v í c e
předcházet případným
neúspěchům spojeným
se vzděláním,“ popisuje
stěžejní ideu projektu
Sophia Dvořáková,
ředitelka Šance pro
Tebe.

Úspěšné akce NNO
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Zelený dům Chrudim

PROBĚHL TÝDEN PRO KLIMA V PARDUBICKÉM KRAJI
V letošním roce 2021 se uskutečnil opět Týden
pro klima, který zaštiťují platformy organizací
Klimatické koalice a Zelený kruh, více na
www.tydenproklima.cz. Na organizaci se podílí
řada hnutí, spolků, organizací a jednotlivců.
Nejvíce akcí v rámci republiky bylo ve
východočeských Pardubicích, kde se po celý
týden konaly exkurze, besedy, diskuze,
cyklojízda nebo jóga v parku. Zapojilo se
i samotné město Pardubice s Dopravním
podnikem města Pardubic a hybridním
autobusem.
V článku přibližujeme některé z akcí, které se
konaly ve spolupráci s členskou organizací
KONEPu – Zeleným domem Chrudim. Na
přednáškách a exkurzích se podílela
i studentka z Fakulty životního prostředí ČZU
v Praze Martina Valešová, která se zabývá
vážkami.
Voda v Krajině a mrtvé dřevo
V Pardubicích se uskutečnila exkurze
s názvem Voda v krajině. Šlo o spolupráci
spolků Chráníme Stromy, Zelená pro
Pardubicko a Hnutí Brontosaurus. Procházka
začala u autobusového nádraží a pokračovala
k významnému
k r a j i n n é m u p r v ku
Podkova – území
slepého ramene
Labe. Zastavili jsme
se u Jasanu –
vyhlášeného Stromu
h rd i ny, a t a k é n a
okolních loukách
s polétujícími
modrásky. Exkurze
pokračovala po levém
břehu až k soutoku
Labe s Jesenčanským
potokem, v kterém je
dosud norná stěna.
Cestou se probírala
témata o důležitosti
vody v krajině,
významu mr tvého
dřeva v přírodě a další.

Procházku jsme zakončili nad soutokem
Bylanky a Labe, kde byl odebrán vzorek vody
s živočichy, které je možné najít v tekoucí vodě
(např. plovatku bahenní, blešivce, larvu jepice
a m o t ý l i c e ) . V l i ve m r e g u l a c e ko r y t a
a nepřirozeně vybetonovaných břehů nebylo
možné pozorovat jiné živočichy, kteří by se zde
jinak vyskytovat mohli. Na zpáteční cestě nás
doprovázely svatební tance dospělých jepic.
Vycházkové rozjímání v Městském parku
Chrudim
Dále jsem měla možnost přednášet pro klienty
Centra sociálních služeb v Chrudimi. Toto
úžasné publikum se velice zajímalo o život pod
vodní hladinou. V nedalekém parku s jezírky
jsem odchytala několik živočichů. Společně
jsme pozorovali okružáka ploského, klešťanky
a nebo dravou larvu potápníka. Poté, co si
chycené exponáty všichni prohlédli, byly
vráceny zpět do vody. Skupina se přesunula do
budovy a následovala přednáška o vážkách. Ty
se na naší Zemi objevily před 300 miliony lety.
V té době měli dospělci rozpětí křídel až sedm
metrů. V České republice je ve zmenšené
podobě můžeme v současnosti najít skoro
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kdekoli, kde se nachází voda. Řád vážek
můžeme rozdělit na dva základní podřády, a to
na menší stejnokřídlice např. motýlice a šidélka
a na mohutnější různokřídlice např. šídla, vážky.
Všechny vážky potřebují ke svému životnímu
cyklu vodu – jak pro nakladení vajíček, tak pro
růst dravých larev. V období dospělosti je
můžeme pozorovat i dál od vody. Podpořeno
Pardubickým krajem a městem Chrudim
Víkendovka s Brontosaury v přírodním parku
Doubrava
O víkendu přijeli dobrovolníci z neziskové
organizace Brontosaurus vypomáhat
s managementem luk a mokřadů v Přírodním

parku Doubrava. Sjelo se sedmnáct lidí
z různých koutů naší vlasti, aby o víkendu
pomohli s udržováním biodiverzity
Pardubického kraje. Samozřejmě nezapomněli
ani na vynechání jednoho neposečeného pruhu
louky pro hmyz a další živočichy. Je zajímavé, jak
hezký vztah k přírodě nebo historickým
památkám může sdružit více lidí dohromady i s
tak rozdílným zaměstnáním.
Podpořeno Ministerstvem životního prostředí
a Pardubickým krajem.

Zelený dům Chrudim

JARNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODNÍ PAMÁTKY NEMOŠICKÁ STRÁŇ
ZA VZÁCNÝMI UŽOVKAMI PODPLAMATÝMI
Letošní jarní vycházku jsme se rozhodli uspořádat v přírodní památce Nemošická stráň. Konala se na
konci května ve spolupráci s ČSOP Pardubice a Hnutím Brontosaurus.
Chladnější a deštivé dopoledne utlumilo aktivitu hmyzu, hlavní kořisti ptáků a jejich mláďat, a proto
jsme se museli spokojit s pozorováním menšího počtu druhů. O každém jsme si pověděli několik
zajímavostí. Mnoho z nich jsme mohli „pozorovat“ pouze sluchem, např. slavíka obecného, pěnici
černohlavou nebo žluvu hajní. Rovněž jsme si pověděli o významu keřů pro ptáky a přírodu obecně,
významu květnatých luk, které se také v přírodní památce vyskytují, i principech ochrany přírody.
Zlatým hřebem vycházky bylo povídání o plazech, kteří zde žijí. Z nich jsme si mohli detailně prohlédnout
slepýše křehkého, jako zástupce našich ještěrek. Díky výzkumu zdejší populace kriticky ohrožené
užovky podplamaté, kterou provádí Věra
Pešanová z Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy, jsme si mohli velmi
d e t a i l n ě p ro h l é d n o u t o d c hy c e n ý
exemplář tohoto vzácného hada. Mohli
jsme jej také porovnat s "„životním
stylem“ běžnější, leč chráněné blízké
příbuzné – užovky obojkové. Bohužel je
mnoha lidmi právě prvně zmíněná užovka
podplamatá zneškodňována. Mylně se
domnívají, že jde o zmiji, protože nemá
žlutý půlměsíc. Ten má však pouze užovka
o b o j ko v á . N a t u t o p r o b l e m a t i ku
připravujeme rovněž tiskovinu, abychom
šířili osvětu a chránili ji. Děkujeme.
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SKP-CENTRUM Pardubice

NENECH.SE
Startupová platforma Nenech to být a Intervenční centra se spojila do nového projektu Nenech se, který
nabízí každé ohrožené osobě v České republice možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu
s intervenčním centrem přímo z domova. Díky unikátnímu kódu, který se objeví po vyplnění formuláře, tak
může oběť komunikovat i s Intervenčním centrem Pardubického kraje nedohledatelně a skrytě před
násilnou osobou.
Na webové adrese www.nenech.se najdete veškeré a užitečné informace, kam se v případě domácího násilí
dále obrátit.
Do konce března 2021 se osoby, kterých se domácí násilí týká, mohli na intervenční centra v České republice
obracet zejména osobně, emailem či telefonicky. Tuto možnost v roce 2020 využilo přes 9 tisíc lidí.
Dle výzkumů APIC (Asociace pracovníků intervenčních center ČR) každá 5. až 6. rodina v České republice
zažívá domácí násilí a v 80 % těchto rodin žijí děti. A domácí násilí se nevyhýbá ani mužům či seniorům. Zcela
ale chyběla možnost spojit se s příslušným intervenčním centrem anonymně a přímo z domova.
Podobná platforma Nenech to být, v uplynulých pěti letech posloužila jako schránka důvěry tisícům
šikanovaných dětí.
Intervenční centrum Pardubického kraje, SKP-CENTRA Pardubice zajišťuje první kontakt a koordinaci
pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje ve smyslu zákona č. 135/2006 Sb.
Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména sociální, psychologické, lékařské a právní.
Domácí násilí se týká celého rodinného systému. V Pardubickém kraji pracujeme se všemi členy rodiny,
s dětmi bez omezení věku, s ohroženou osobou, ale i s osobou násilnou v rámci programu NENA – Domov
bez násilí.
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Letohradský železniční klub

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZPROVOZNĚNÍ PARNÍ LOKOMOTIVY
Proč právě 328.011? Parní lokomotivy
vyráběné pro průmysl stály dříve ve stínu svých
slavnějších kolegyň z veřejných drah. Jejich
tratě byly často za zdmi továren, hutí a dolů.
V nevábných prostorem kam oči běžného
člověka nepronikly. Pro své určení měly jasně
dané vlastnosti: jednoduchost, výkon
a snadnou údržbu v náročném provozu.
Některé z nich se tak dočkaly v provozním stavu
počátku 80. let. A tehdy se začal psát nový
příběh lokomotivy typu CP600 vyrobené roku
1956 v továrně ČKD pod číslem 3704.
Nečekalo ji sešrotování, jako mnohé další, ale
byla prodána do zemědělského družstva
v Orlických horách, které shánělo vytápěcí kotel
pro své budovy.
To už se o ní vědělo a skupina fandů z depa ČSD
Letohrad se rozhodla lokomotivu zachránit
a vrátit ji na koleje.
To se podařilo na sklonku roku 1992.
N á s l e d o v a l y r o k y o p r av, a ž ko n e č n ě
2. čer vevence 1996 se opět po letech
lokomotiva rozjela vlastní silou. Následně
rozdávala radost při jízdách nostalgických
vlaků až do 2. prosince 2000, kdy odjela svoji
poslední jízdu a následně byla odstavena díky
uplynutí lhůty provozuschopnosti kotle. Právě
nutnost opravy kotle, její ﬁnanční náročnost
a průmyslový původ tehdy odsunul tuto

lokomotivu do pozadí. Po dlouhých jednáních
se podařilo lokomotivu odkoupit od ČD a.s. do
společného vlastnictví LŽK z.s. a města
Rokytnice v Orlických horách.
V roce 2020 jsme zahájili opravu lokomotivy
328.011 vlastními silami s pomocí skromných
vlastních zdrojů a též prvních získaných ﬁnancí.
Návrat do provozního stavu po dvacetiletém
odstavení není jen otázkou dobrovolnické
práce, ale též práce profesionálních odborných
ﬁrem, která bude zřejmě vyžadovat ﬁnanční
náklady v řádu několika milionů korun. Stěžejní
prací bude zejména oprava parního kotle –
srdce lokomotivy. Pomozte nám, prosím zapálit
oheň v jejím topeništi a vrátit ji na trať!
328.011 je jediná lokomotiva ze stokusové
série typu CP600 která byla jako muzejní
provozuschopná. V dnešních podmínkách se
stále více projevují výhodné vlastnosti dané
konstrukcí: jednoduchost, výkon a snadná
údržba. Chceme zopakovat historii!
Pro shromažďování příspěvků slouží zvláštní
transparentní bankovní účet zřízený u Fio
banky. Číslo účtu: 200 19 291 52/2010.
Opravu ﬁnancuje a veřejnou sbírku pořádá
Letohradský železniční klub z.s., IČ : 69156549
Konání této veřejné sbírky na dobu neurčitou
na území celé České republiky osvědčil Krajský
úřad Pardubického kraje, odbor organizační
a právní – veřejné sbírky
19. února 2021 pod č. j.:
KrÚ 16099/20.
Průběh je možné sledovat
na webových stránkách
www. lzkclub.estranky.cz či
na nově vytvořené
facebookové stránce
www.facebook.com/Zprov
oznění-parní-lokomotivy328011.

Všem laskavým dárcům
předem děkujeme!
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Česká abilympijská asociace

ŠANCE PRO TŘIKRÁT ČTYŘICET LIDÍ NA OKRAJI ZÁJMU
PRACOVNÍHO TRHU
Osoby se zdravotním postižením
zaměstnavatelé obecně moc nevyhledávají.
Ke zlepšení této nepříznivé situace již vznikly
četné projekty. Do probíhajícího Vývoj a pilotní
ověření konceptu pracovně rehabilitačního
střediska (ﬁnancuje ho Evropský sociální
fond) se zapojila Česká abilympijská asociace
(CAA).
Aktivita „se narodila“ v lednu 2020. Autor
projektu, chomutovská Asociace pracovní
rehabilitace ČR, přizvala k realizaci kromě
CAA ještě společnost AGAPO z Brna.
Jmenované neziskovky v něm
p ro s t ř e d n i c t v í m ko mp l ex n í p r a c ov n í
rehabilitace za využití stejných nástrojů a se
stejnými možnostmi ověřují jak funkčnost
a efektivitu pracovně rehabilitačního
střediska, tak zjišťují související koncepční
klady i zápory. Služby poskytované středisky
může využít celkem 120 klientů.
Středisko v Pardubicích funguje od letošního
ledna v Centru Kosatec. Působí v něm
metodička/koordinátorka, pracovní
konzultant, osobní poradkyně
a ergoterapeutka. Do jejich pracovní náplně
spadá poradenství, motivační program,
ﬁnanční a pracovně právní gramotnost,
bilanční, pracovní a ergodiagnostika,
rekvaliﬁkační kurzy, příprava k práci
a zprostředkování zaměstnání.
Nezastupitelný podíl má Úřad práce ČR (ÚP),
v tomto případě poradci pro osoby se
zdravotním postižením z pardubické pobočky.
CAA má v souladu s povolením od generálního
ředitelství ÚP možnost zprostředkovat
zaměstnání v několika oborech. ÚP naopak
m ů ž e s t ř e d i s ku d o p o r u č i t u c h a z e č e
o zaměstnání k zařazení do procesu pracovní
rehabilitace, konečné rozhodnutí o ne/přijetí
je ovšem v kompetenci pracovníků střediska.
Každý klient má vlastní plán – podle něj se řídí
třeba délka „pobytu“ ve středisku.
Vzhledem ke koronavirovým omezením se

schůzky i jednání s dalšími zapojenými
subjekty (poskytovateli sociálních služeb,
praktickými školami, lékaři atd.) nejprve
konaly většinou online nebo telefonicky.
D u b n ov é u v o l n ě n í u m o ž n i l o z a h á j i t
nenahraditelná osobní jednání s klienty
i postupně rozšiřovat činnost třeba o setkání
s novými zájemci nebo o online prezentaci
projektu i za účasti zástupců sociálních ﬁrem.
Projekt potrvá do prosince 2022. Výstupy
z n ě j , n a p ř . m e to d i k a k v a l i ﬁ k a č n í c h
standardů a postupů pracovně
rehabilitačního střediska, nebo podrobná
hodnotící zpráva, se posléze předají
ministerstvu práce a sociálních věcí a ÚP.
Pracovní rehabilitaci musí podle zákona
o zaměstnanosti zabezpečovat krajské
pobočky ÚP, písemná dohoda tím může
pověřit i jinou právnickou či dokonce fyzickou
osobu, vždy v úzké součinnosti s místním ÚP.
Absolvovat ji může osoba se zdravotním
postižením, uznala-li ji Česká správa
s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í z a i nva l i d n í
v jakémkoliv ze tří stupňů, dále osoby
v dočasné pracovní neschopnosti
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
a s písemným doporučením ošetřujícího
lékaře a také osoby do 12 měsíců po odejmutí
invalidity.
V Německu a Rakousku se pracovně
rehabilitační střediska úspěšně využívají už
delší dobu s významně pozitivním vlivem při
pracovní integraci zmiňované skupiny osob.
Vše podstatné přináší webová adresa
www.pracovnirehabilitace.cz.
Miloš Kajzrlík, Česká abilympijská asociace
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Rada dětí a mládeže Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ MÁ NOVOU RADU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Od roku 2014, kdy se v Chrudimi konala poslední Bambiriáda, chyběla v Pardubickém kraji
aktivita, která by dokázala organizace pracující s dětmi a mládeží představit veřejnosti. Tomu
by měla pomoci nově vzniklá Rada dětí a mládeže Pardubického kraje (RADAMPAK).
Na jejím vzniku se podílely organizace, které stály i za zmíněnou Bambiriádou. „V našem kraji
podobná zastřešující organizace chyběla. Těším se, že navážeme na časy Bambiriád, kdy jsme
mohli spolkům pomoci s prezentací jejich činnosti,“ říká Matěj Zelinka, předseda Spolku
Mladých Tanečníků Skuteč a nově zvolený předseda krajské rady.
V krajích, kde rady dětí a mládeže fungují, zastupují své členské organizace ve vztahu
k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a České radě dětí a mládeže. „Krajské rady
mohou pružněji reagovat na momentální potřeby svých členů a podle toho jednat s krajským
úřadem nad tématy dotačních programů pro spolky,“ dodává Zelinka. Díky regionálnímu
dosahu vzniká také větší prostor pro spolupráci mezi organizacemi a jejich cílenou propagaci.
„Spolkům chceme nabídnout také vzdělávací aktivity zaměřené jak na provozní činnost, tak
i na práci s dětmi a mládeží. Jedná se například o akreditovaný kurz vedoucího tábora, kurz
BOZP nebo kurz první pomoci,“ říká Martin Benák, předseda chrudimského spolku Altus, z.s.
a místopředseda krajské rady.
Každý člen získá stejné výhody, plynoucí z členství i v České radě dětí a mládeže. Registrace je
jednoduchá. Do Rady dětí a mládeže Pardubického kraje mohou vstoupit organizace, které
pracují s dětmi a mládeží a působí na území Pardubického kraje.
Podrobné informace naleznete na www.radampak.cz nebo www.facebook.com/radampak.
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SKP–CENTRUM Pardubice

VLASTNÍ BYDLENÍ JE HNACÍM MOTOREM
Střecha nad hlavou je pro mladé lidi, kteří užívají služeb Domu na půli cesty (DPC), více než si mnozí
jejich vrstevníci umějí představit. V Pardubicích tuto sociální službu provozuje SKP–CENTRUM
Pardubice. V současné době se jí snaží vylepšit tím, že nabídne svým uživatelům tréninkový byt, kde se
budou připravovat na samostatný život.
„Myšlenka na tréninkový byt vznikla před několika lety, když jsme přemýšleli kam službu posunout.
Kapacita zařízení však byla vždy dostačující. Začátkem roku jsme využili evropského inovativního
projektu Cesta ke změně. Je zaměřený na podporu rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či
dlouhodobě obtížné životní situaci. Řeší potřeby a přiblížení těchto lidí k běžnému životu tak, aby se
nevraceli pod křídla sociálních služeb. Díky tomu jsme oživili myšlenku na samostatné bydlení,“ řekl
Jiří Pitaš, ředitel SKP-CENTRA Pardubice.
Když začali v Domu na půli cesty uvažovat o tréninkovém bytu, spojili jsme s obdobnými zařízeními,
které mají s touto formou bydlení zkušenost. Současně pak podali žádost o byt na Magistrát města
Pardubice. „Velice nás překvapilo a zároveň potěšilo, jak rychle jsme obdrželi odezvu na naši žádost.
Výsledkem je nově zrekonstruovaný byt 1kk na sídlišti Polabiny,“ sdělil Jiří Pitaš.
Uživatelem se může stát kdokoliv, kdo využívá službu DPC alespoň tři měsíce. Má uhrazené všechny
závazky za užívání sociálních služeb a chová se v souladu s vnitřním řádem DPC. Aktivně spolupracuje
s pracovníky DPC na zlepšení své životní situace. Dále musí mít ﬁnanční příjem. „Byt máme od města
v pronájmu za obvyklou cenu. Vytipování zájemců provede multidisciplinární tým ve spolupráci se
sociálními pracovníky,“ informoval Milan Soudek, vedoucí Domu na půli cesty.
„Uživatelé bytu budou fungovat jako v běžném podnájmu. Dostane se jim podpory sociálních
pracovníků, kteří se budou snažit jim pomoci vyřešit nové vzniklé situace v jejich životě. Soukromí
nebude narušováno nedomluvenými návštěvami, tak aby nebyla ohrožena vzájemná důvěra mezi
sociálním pracovníkem
a uživatelem služby,“ vysvětlil
Milan Soudek. První nájemník
se stěhuje v červnu.
Dům na půli cesty je sociální
služba, která pomáhá mladým
lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení.
Pracovníci DPC spolupracují
s dalšími institucemi
v sociálním systému a jejich
služba překračuje hranice
Pardubického kraje. O tom, jak
je zařízení nezastupitelné
svědčí fakt, že se jeho chod
nezastavil ani v posledních
měsících. Délka pobytu klienta
v zařízení je v řádu měsíců, ale
může být až jeden rok.
Kapacita je v současnosti
11 lůžek.
Kolektiv SKP-CENTRUM
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Oblastní charita Pardubice

CHARITA NOVĚ OTEVŘELA PALIATIVNÍ AMBULANCI V HOLICÍCH

Oblastní charita Pardubice nově otevřela
Ambulanci paliativní medicíny v Holicích. Úlevu
pacientům trpícím závažnými chorobami
nabídne v ordinaci i domácím prostředí.
Jak uvádí doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.,
vedoucí lékař nově zřízené ambulance: „Služba
je určena především pacientům
s nevyléčitelným nádorovým nebo nenádorovým
onemocněním, kteří se ocitli v závěrečné fázi
života, a jejich rodinám. Společně hledáme
cesty, jak mírnit tělesné a psychické příznaky
nevyléčitelného onemocnění s respektem
k potřebám a přáním nemocného tak, aby mohl
zůstat doma ve svém přirozeném prostředí.
Paliativní péče je tedy mnohem více o životě
a jeho kvalitě než o smrti, nemá nic společného
s eutanázií, je o naději na co nejdůstojnější
odcházení. Pokud tedy jsou vyčerpány možnosti
vyléčení nemoci, neznamená to, že ‚již není co
nabídnout‘.“
Ambulance paliativní medicíny v areálu holické
polikliniky je otevřena vždy ve středu od 10 do
16 hodin. Pokud je zdravotní stav pacienta
natolik vážný a nedovoluje návštěvu přímo ve

středisku, lékař a zdravotní sestra mohou
nemocného vyšetřit i v domácím prostředí
nemocného. Služba je plně hrazena zdravotními
pojišťovnami.
„K našim pacientům přistupujeme vždy
individuálně, pokud je to v našich časových
a logistických možnostech a pro imobilního
pacienta je naše návštěva jedinou alternativou,
probíhá vyšetření v domácím prostředí,“ uvádí
zdravotní sestra Markéta Vašková. A dodává:
„Každý člověk je individualitou nejen ve zdraví
ale i v nemoci. Příznaky spojené s vážnými
onemocněními (bolest, nevolnost, dušnost,
psychické změny), jejich intenzita, projevy, vývoj
i případné komplikace jsou různé a pro kvalitu
života nemocného je nezbytné správně,
individuálně nastavit jejich léčbu. Fyzické
strádání často velice ovlivňuje psychiku, která
pak zpětně působí na zdravotní stav. Dobře
nastavená paliativní léčba je cestou, jak kruh
přerušit a mít čas na radostnější věci, na své
blízké, přátele...“
To dokazuje i případ paní Marie, za kterou
ambulance dojížděla do vzdálenější vesnice.
Setkání předcházel telefonický rozhovor
s dcerou, z kterého bylo jasné, že se o maminku
chtějí starat doma sami, ale daná oblast nebyla
pokryta terénními službami, které by pečovali
o onkologicky nemocné. Maminka trpěla
úpornými bolestmi břicha,
neustávající nevolností, a nebyla
schopna převozu k ambulantnímu
vyšetření. Po nastavení paliativní
léčby se potíže zmírnily, rodina se
znovu dostala do větší psychické
pohody a paní Marie mohla opět trávit
společné dny s dětmi a vnoučaty.
Ambulance paliativní medicíny
areál Polikliniky, nám. T. G.
Masaryka 29, 534 01 Holice,
ordinace: středa, 10—16 hodin,
terénní služba – po dohodě,
objednání: Markéta Vašková,
vaskova@charitapardubice.cz,
tel.: 775 296 830
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SOPRE CR

PROČ JE DOBRÉ MÍT ZAHRADU
Naše nezisková organizace SOPRE CR poskytuje
služby lidem bez přístřeší a také rodinám s dětmi
v rámci sociálního aktivizačního střediska.
Noclehárnu a denní centrum provozujeme
v prostorách městské ubytovny v Chrudimi. K té
patří nevelká ale příjemná zahrada, kousek
zatravněné plochy s několika menšími stromy.
Na zahradu často nechodíme my sociální
pracovníci, ani naši klienti a obyvatelé ubytovny.
Většinou je uzamčená, a tak se na ni prohánějí
hlavně kočky, které na ni mají svou boudičku.
Staly se milou součástí našeho zvláštního
společenství a dotvářejí atmosféru toho malého
magického prostoru. Přesto, že se zahrada
nachází uprostřed průmyslové zóny, kde bývá
velký provoz, stala se zdrojem klidu, jenž přináší
jen čisté kouzlo přírody.
Nedávno se nám ji ovšem podařilo zapojili i do
sociální práce. Na přelomu dubna a května
odešli z našeho denního centra dva klienti na
věčnou cestu do svobodného světa. Máme za to,
že k sociální práci vycházející ze vztahu
k člověku, patří, pokud je to potřebné a možné,
i poslední rozloučení s osobou, kterou jsme znali,
potkávali, pomáhali řešit její problémy. Rozhodli
jsme se tedy uspořádat malý obřad právě na
zahradě a pozvali k účasti všechny z denního
centra a ubytovny, kteří se chtěli rozloučit. Dali
jsme květiny do vázy, zapálili svíčku a slovem
i v myšlenkách jsme společně vyprovodili pana
Milana a pana Lubomíra k bráně neznámého.
Byla jsem už na několika pohřbech
a rozloučeních, asi jako každý. Z atmosféry těch
událostí jsem získala pocit, že nebožtík občas
bývá přítomen nebo z onoho světa nějak ovlivní
dění, byť to pro někoho může znít trochu
ztřeštěně. Všimla jsem si prostě zvláštních
znamení až úsměvných. Například když na
pohřbu mé tety při vyprovázení rakve ke hrobu
všichni zapadali po kolena do sněhu. Začátkem
jara byly na hřbitově ještě závěje, mokré, těžké
a klouzavé. Všichni jsme se navzájem podpírali
a zachraňovali starší účastníky. Přiznám se, že
jsem měla co dělat, abych se na pohřbu
nerozesmála až k pláči. V duchu jsem poslala
pozdrav tetě, která si podle mě z celého
ceremoniálu udělala legraci. Trochu mu to sice

ubralo na důstojnosti, ale zároveň získal jakýsi
nový rozměr lidství s možností nahlédnutí do
zákonitostí života a smrti.
Z rozloučení na „naší“ zahradě jsme měla
podobný dojem. Věčně rozpršené nebe se trochu
rozjasnilo, a mezi mraky se rozlilo tlumené
sluneční světlo. Nad hlavou rozkvetlé sakury,
jejichž opadané okvětní lístky utvořili na zeleném
trávníku růžový koberec. Druhý den už tam
nebyly, vítr je odvál. Na chvíli se tak ze zahrady
stal přírodní chrám pod širým nebem, tak jak to
k lidem bez přístřeší patří. Nakonec jsme se
zasmáli a řekli si, že Luboš s Milanem si to prostě
zařídili.
O pár dní později jsme zahradu využili znovu.
Uspořádali jsme pro děti z městské ubytovny
dětský den. Vymysleli jsme hry, úkoly a za jejich
splnění rozdávali sladké odměny. Akce to byla
trochu narychlo vymyšlená a zrealizovaná bez
velkého plánování, ale o to víc se vydařila. Na
dřevěný stůl jsme pro děti i rodiče připravili
občerstvení - párky, koláče, meloun, prostě co se
podařilo sehnat. Počasí přineslo snad první
skutečně letní den a všichni byli spokojeni.
Zahrada opět všemu propůjčila své kouzlo
a získala energii dětského nadšení. Říkali jsme
si, že bychom ten přirozený živý prostor měli
využívat častěji, pro radost ze setkání, ať už jde
o záležitosti veselé či vážné.
Vypadá to prostě tak, že je dobré mít zahradu.
Pokud nějakou máte, buďte na ní co nejčastěji.
Vnímejte jí a naslouchejte. Zušlechťujte ji
a zároveň ji nechte dýchat vlastním životem, jít
svou cestou a ona vám pošle svůj klid
a moudrost. Pokud žádnou nemáte, nic hrozného
se neděje, protože kousek svobodné přírody
najdete všude. A navíc klidně se dá říct, že si
každý člověk nese svou zahradu v sobě jako to
krásné a čisté. Prostor, kde může pobývat sám se
sebou a který by měl otevírat druhým pro radost
tak často, jak to jen jde. Protože radost je možná
jediný smysl života a určitě je jedním z nejlepších
pomocníků v sociální práci.
Dagmar Brainsteinová, sociální pracovnice
SOPRE CR o.p.s.
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Fokus Vysočina

FOKUS VYSOČINA V HLINSKU ROZŠÍŘIL SVŮJ TÝM O NOVOU
PROFESI – ZDRAVOTNÍ SESTRU
FOKUS Vysočina v Hlinsku před několika týdny učinil další krok k naplňování principů
multidisciplinarity. Od konce února se totiž zdejší tým rozšířil o zdravotní specializaci a napodobil tak
svá další střediska (Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Chotěboř).
„V našem středisku pracují čtyři sociální pracovníci a peer konzultant, tedy člověk s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním. Od roku 2020 pak k nám do týmu přibyla pracovnice na takzvané asertivní
kontaktování,“ říká vedoucí střediska FOKUSu Vysočina v Hlinsku Jana Horynová a pokračuje.
„Speciﬁkem tohoto přístupu je aktivní vyhledávání osob s duševním onemocněním, včasná
intervence a následné zajištění podpory celým týmem. Do procesu není zapojen pouze klient, ale
i jeho blízké okolí. Základem je úzká spolupráce s lékaři, zejména ambulantními psychiatry,
psychiatrickou nemocnicí anebo také s místními úřady. Vzhledem k tomu, že je naše nová kolegyně
profesně zároveň zdravotní sestrou, neváhali jsme využít této možnosti a koncem roku jsme požádali
o zaregistrování domácí ošetřovatelské péče. To se na začátku roku podařilo a nyní můžeme našim
klientům poskytovat také základní zdravotní služby. Ještě více se tak můžeme věnovat užší spolupráci
s lékaři a poskytovat základní zdravotní péči v přirozeném prostředí klienta - podobně jako další týmy
FOKUSu Vysočina,“ dodává vedoucí střediska Jana Horynová.

Koalice nevládek Pardubicka

PORADNA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE PARDUBICKÉHO KRAJE
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/poradnaa-cinnosti/ekonomicke-a-danove/, můžete se pomocí e-mailu poradna@nevladky.cz zeptat přímo
poradce prof. 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/.

Prof. Ing. Jan Stejskal, Ph. D.

Inzerce

Péče o duševní zdraví

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ROSTE A HLEDÁ NOVÉ KOLEGY
Organizace Péče o duševní zdraví v roce 2019 zahájila provoz Center duševního
zdraví (CDZ) a odstartovala změnu v péči o lidi s duševním onemocněním ve
východních Čechách. Služby nabízené klientům v CDZ propojují zdravotní a sociální
intervence a jsou poskytované v jejich přirozeném prostředí, například přímo u nich
doma. Podpora je komplexní a zajišťuje ji tým složený ze sociálních pracovníků,
zdravotních sester, psychiatra, psychologa a peer konzultanta neboli člověka
s vlastní zkušeností s nemocí. Za dva roky provozu CDZ se jejich společné fungování
osvědčilo, a to především prokazatelným snížením nutných hospitalizací klientů.
Pro posílení týmů nyní organizace hledá kolegy zdravotníky, kteří mají chuť pracovat
novým způsobem v komunitní službě v Hradci Králové, Pardubicích či Chrudimi.
„Rádi mezi sebe přivítáme psychiatry, klinické psychology a zdravotní či
psychiatrické sestry. V CDZ vás čeká netradiční práce v progresivní organizaci. Při
nástupu nabízíme řadu jedinečných beneﬁtů. Neváhejte se mi ozvat,“ vyzývá Mgr.
Martin Halíř, klinický psycholog a odborný ředitel Péče o duševní zdraví.
Více informací o službě CDZ či práci naleznete na www.pdz.cz.
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Altus

KROK ZA KROKEM PŘÍRODOU
Je cyklus komentovaných vycházek do přírody, které spolek Altus organizuje od roku 2007. Jejich cílem
je seznámit veřejnost s přírodními zajímavosti ve městě i okolí. Vycházky zpravidla vedou dva lektoři –
specialisté, kteří se doplňují. Většinou se jedná o kratší půldenní vycházky, z nichž některé jsou
vhodné i pro hendikepované návštěvníky. V posledních letech spolupracujeme s Národním
geoparkem Železné hory a právě geologické vycházky bývají většinou celodenní. Vycházky jsme zvládli
připravit i v loňském roce, i když jsme museli změnit termíny a především zavést rezervace. Důvodem
bylo vládní nařízení omezující počet účastníků na hromadných akcích, ale protože většina vycházek
je vhodnější pro menší počet účastníků, budou rezervace povinné i v tomto roce. Z důvodu
epidemiologické situace jsme začátek letošních vycházek posunuli až na červen a většina se
uskuteční během letních měsíců.
Letos se můžete těšit na tyto vycházky:
ź 11. července – Letní vycházka s entomologem do Habrova. Půldenní, náročnější.
ź 21. srpna – Dendrologická vycházka do zámecké zahrady ve Slatiňanech. Nenáročná.
ź 27. srpna – Netopýří noc. Probíhá po setmění, max. 3 hodiny, vhodné pro i děti.
ź Podzim – Mykologická vycházka do lesů na Podhůře. Půldenní, náročnější. Termín bude upřesněn,
ale zpravidla se koná v neděli dopoledne po výstavě hub ve Slatiňanech.
Pokud máte o některou z vycházek zájem můžete si již nyní rezervovat místo na e-mailu:
gutzer@centrum.cz nebo na tel. 723 004 397. Bližší informace o místu a času srazu hledejte
v kulturním přehledu Chrudim dnes.
Na závěr chceme poděkovat Městu Chrudim a Pardubickému kraji za dlouhodobou ﬁnanční podporu
těchto akcí.
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Česká abilympijská asociace

„KOSATČÍ“ DVEŘE SE PRO KAŽDÉHO ZNOVU OTEVŘOU
Na úterý 14. září připravuje Česká abilympijská asociace desátý celodenní den otevřených dveří, který
každoročně připomíná slavnostní otevření moderního bezbariérového sídla Centrum Kosatec ve
Sladkovského ulici 2824.
Z přitažlivého programu tentokrát na téma Voda si dozajista vybere každý dospělý i dětský návštěvník,
jako vždy bude také možnost občerstvení.
Moc se na vás těšíme od 9 do 17 hodin – program se postupně tvoří, vše o dnu otevřených dveří naleznete
na webu www.centrumkosaec.cz, případně také na Facebooku.

Oblastní charita Pardubice

POZVÁNKA NA TŘETÍ POUŤ TŘÍ CHARITNÍCH SESTER NA CHLUMEK
DO LUŽE
Již potřetí 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, trpící, umírající
a drahé zesnulé do poutního chrámu Panny
Marie Pomocné na Chlumku v Luži 2. října, která
bude završena mší svatou celebrovanou
generálním vikářem Diecéze královehradecké
otcem Janem Pasekou. Pro zájemce bude také
vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi.
Připraveno je společné posezení, varhanní
koncert, přednáška o historii poutního místa
a atrakce pro děti.
Pouť konaná v rámci celorepublikového Dne
Charity je jednou z akcí, kterou Charity upozorňují
na potřebu informací o péči o seniory, nemocné,
umírající a jejich blízké. Marie
Hubálková, ředitelka pardubické
Charity, k tomu uvádí:
„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
našich hospicových týmů. Vedle
potřeby této odborné péče si
hluboce uvědomuji sílu modlitby
za nemocné, umírající a jejich
blízké.“

„Letošní pouť se navíc bude konat na svátek
svatých Andělů strážných, kteří, věřím, i nad naší
prací drží ochrannou ruku. Je to zároveň název
jednoho ze dvou středisek naší domácí
hospicové péče. V letošním roce jsme právě
v tomto středisku otevřeli další odbornou
lékařskou službu – Ambulanci paliativní péče,“
dodává Marie Hubálková.
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 pardubice.charita.cz,
chrudim.charita.cz, novehrady.charita.cz.
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Péče o duševní zdraví

NA ZMRZLINU DO VÝMĚNÍKU
Víte, že i nákupem zmrzliny lze podpořit dobrou věc? Vychutnat si dobrou zmrzlinu
a zároveň podpořit zaměstnávání osob s duševním onemocněním a jiným
zdravotním znevýhodněním můžete od začátku prázdnin v pardubické kavárně Café
Robinson, která se nachází v Polabinách u podchodu k univerzitě. V kavárně pro vás
vaříme vegetariánská jídla, pečeme poctivé domácí dezerty, vaříme kávu z lokální
pražírny. Nově jsme se rozhodli do nabídky zařadit zmrzlinu z kvalitních surovin,
která v Polabinách chybí. Café Robinson je součástí sociálního podniku Výměník,
který kromě kavárny zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním v šicí dílně
a technické dílně. Zaměstnanci technické dílny každý den vyráží do ulic a svým
úklidem zajišťují, aby byly Polabiny pěkné a čisté. V obvodě se snažíme udržovat
pořádek, ale i nabídnout příjemné místo k posezení s přáteli u něčeho dobrého.
Budeme rádi, když se v naší kavárně zastavíte ať už na zmrzlinu či cokoli dalšího.

Ostatní
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