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Vážení členové, dámy a pánové,

počasí venku nám připomíná, že se zanedlouho začne listí 
pestrobarevně zbarvovat a příroda se bude připravovat na zimu. 
Dozraje pozdní ovoce a stěhovaví ptáci odletí do teplejších krajin. 
Také nás lidi čeká mnoho změn, které jsou letos ovlivněny šířením 
nemoci COVID-19. Mnozí z nás přemýšlí, jak s přicházející zimou 
a virovými onemocněními ochránit uživatele, jak snížit riziko, aby 
nedošlo k nakažení zaměstnanců, aby se celý tým neocitl 
v karanténě a nebylo pozastaveno poskytování služeb nebo 
přerušena činnost organizace. Máme plnou hlavu obav, jaká 
preventivní opatření zavést či jaké vytvořit plány v případě, že se 
obavy naplní. Přes tyto obavy nesmíme ztratit to podstatné, co 
vytváří základ našeho poslání: láska k člověku. Je dobré si 
připomínat, čeho jsme v tomto směru dosáhli a mít sen, kam chceme společně jít, stále před očima.
V uplynulém období se uskutečnilo mnoho zajímavých aktivit v Konepu i u členských organizací. Proběhly dvě 
podzimní Burzy filantropie v Litomyšli a Ústí nad Orlicí, v nichž bylo rozdáno téměř třičtvrtě milionu korun. 
Celkově se tak v Pardubickém kraji darovalo neziskovým organizacím více jak 12 milionů korun. Vydařilo se 
Hravé odpoledne na farmě, kam během dne zavítalo přes 1000 účastníků, i 21. krajská konference 
zaměřena na téma PR a fundraisingu. Velmi dobře běží projekt, který pomáhá matkám po mateřské 
a rodičovské dovolené vrátit se úspěšně zpět na trh práce. O těchto i dalších akcích, které se u vás, členů, 
udály nebo jež chystáte, se dočtete v aktuálním vydání Infolistu.
Stojí před námi 2 výzvy: tou první je možnost nominovat společensky odpovědnou firmu, neziskovku či 
dobrovolníka - a to až do 31. října. V letošním roce mnoho lidí věnovalo velké úsilí pomoci lidem kolem sebe 
v době koronakrize - je i další, kdo nezištně pomáhají, určitě potěší, když jim bude poděkováno v rámci 
slavnostního galavečeru. Prosím, využijte příležitosti a nominujte dobrovolníky, neziskovou organizaci či 
společensky odpovědnou firmu, která zaměstnává lidi s OZP nebo jiným způsobem pomáhá. Tou druhou je 
příležitost dále sebe a zaměstnance vzdělávat v rámci projektu Rosteme s Konepem. Je možné zúčastnit se 
společných kurzů nebo i objednat kurz na klíč přímo do organizace pro své zaměstnance. Neváhejte a využijte 
tohoto vzdělávacího projektu určeného přímo pro vás.
Milí členové, nezapomeňte se během podzimu vydat do přírody a pozorovat krásu rozmanitých forem života. 
V naší těžké době nám pohled na krásu přírody pomůže uvolnit mysl ze zajetí různých strachů a radovat se 
z maličkostí, například ze vztahů, jaké k sobě máme.

Za členy správní rady a tým Konepu

Eva Sládková
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Koalice nevládek Pardubicka

Akce pořádané KONEPem

ÚSTÍ NAD ORLICÍ HOSTILO PRVNÍ PODZIMNÍ BURZU FILANTROPIE

...

Devátý ročník dobročinného projektu Burza filantropie začal své podzimní putování po Pardubickém kraji 
ve středu 9. září v Ústí nad Orlicí. Na první podzimní Burze donátoři z řad veřejné správy a firem přispěli 
neziskovým organizacím na prospěšné projekty částkou 460 500 Kč.

Před osmi donátory prezentovali své projektové 
záměry zástupci šesti neziskových organizací 
z Orl ickoústecka. „Také letos neziskové 
o rga n i za c e  p ř ip rav i l y  ve lm i  za j ímav é 
a prospěšné projekty, které jsou zaměřeny na 
podporu rodin, dětí, seniorů i hendikepovaných,“ 
shrnul Pavel Šotola, radní Pardubického kraje 
a zároveň jeden z donátorů Burzy a dodal: „Jsem 
velmi rád, že i přes problémy, které přinesla 
situace kolem koronaviru, se sešla tak štědrá 
podpora od donátorů z řad místních firem, měst i 
kra je .  Je  to  ve lký  pro jev  společenské 
odpovědnosti, která se stává v našem kraji 
realitou.“
První podpora donátorů směřovala do pobočky 
ZŠ a PŠ Svítání ve Vysokém Mýtě na interaktivní 
výuku v logopedické třídě. Druhým podpořeným 
bylo sdružení Neratov s projektem „Chceme orat, 
ne to zvorat“. V pořadí třetím prezentujícím bylo 
rodinné centrum Srdíčko, kde by rádi realizovali 
mezigenerační propojení dětí a seniorů. 
Donátoři finančně přispěli spolku Péče o duševní 

zdraví, středisko Ústí n. O. na klinického 
psychologa, jenž přijde za pacientem přímo 
domů a pomůže mu překonat duševní potíže. 
Předposlední prezentovaný projekt s názvem 
„Společně vaříme, společně se učíme, společně 
se najíme“ má za cíl prohloubit společnými 
zážitky při přípravě zdravého jídla mezigenerační 
vztahy, předat si zkušenosti a dovednosti, naučit 
se používat nové postupy a vrátit do jídelníčku 
zapomenuté ingredience. Jako poslední 
prezentovali svůj projekt zástupci Oblastní 
charity Ústí n. O. z Domácího hospicu Alfa-
Omega. Díky štědrosti donátorů, kteří tento 
projektový záměr podpořili nejvyšší částkou, 
bude zajištěna mobilní hospicová péče těžce 
nemocným pacientům umírajícím v domácím 
prostředí.
Pět projektů dostalo od donátorů přímou 
finanční podporu i bez prezentace – tzv. Divokou 
kartu. Byly jimi organizace Amalthea, CEDR 
Pardubice, pobočka Ústí n. O., Cesta pro rodinu, 
Kontakt Ústí n. O. a Rytmus Východní Čechy. 



7Akce pořádané KONEPem

Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek 
Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem 
od roku 2012. 

 www.burzafilantropie/pardubickykraj.

I letos neziskové 
organizace připravily 
velmi zajímavé
a prospěšné projekty
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Koalice nevládek Pardubicka

Dějištěm poslední letošní Burzy filantropie pro 
okres Svitavy se stal poprvé areál firmy Saint 
Gobain Adfors v Litomyšli. „Díky Burze filantropie 
bylo v roce 2020 podpořeno 36 prospěšných 
projektů ve 4 okresech Pardubického kraje a to 
celkovou částkou přes 1,5 milionu korun,“ shrnul 
radní Pardubického kraje Pavel Šotola zodpo-
vědný za sociální péči a neziskový sektor a dodal: 
„Děkuji všem donátorům, kteří se letos do projektu 
zapojili. Období koronaviru velmi zasáhlo firemní 
sektor, a přesto řada firem z našeho kraje 
věnovala část svých finančních prostředků na 
prospěšné projekty.“
Burza v Litomyšli byla letos pod taktovkou místních 
charit. První prezentovali zástupci Oblastní charity 
Polička. Projekt s názvem „Když je kyslík nad zlato“ 
podpořili donátoři nejvyšší částkou. Díky tomu se 
v charitní Půjčovně zdravotních pomůcek rozšíří 
počet kyslíkových koncentrátů. Charita Moravská 
Třebová představila projektový záměr na 
zakoupení profesionálního zmrzlinového stroje. 
Klienti terapeutické dílny tak rozšíří pod dohledem 
sociálních pracovníků své dovednosti. Třetí 
v pořadí prezentovala Charita Svitavy. Za získané 
finanční prostředky nakoupí zahradní techniku 
a příslušenství, které jim chybí, nebo je již ve 
špatném stavu a budou tak mít „Zahradu v cajku“. 
Zástupci Farní charity Litomyšl představili svůj 

prospěšný projekt jako předposlední. Donátoři 
finančně přispěli ke koupi speciální sedačky do 
vozu pečovatelské služby. Tím usnadní svým 
klientům se sníženou soběstačností dopravu 
k lékaři, na úřady, ale i za přáteli. Poslední 
prezentovaný projekt obecně prospěšné orga-
nizace Naproti, který vzešel z internetového 
hlasování veřejnosti, nesl název „Druhá šance pro 
Laskavárnu“. V současné nelehké situaci bojuje 
kavárna doslova o přežití. V kavárně jsou 
zaměstnané osoby s handicapem a cílem je, aby 
tomu tak bylo i nadále. Dva projekty dostaly 
podporu od donátorů ve formě tzv. Divoké karty.
„Velmi mě těší, že i přes těžké období covidové 
krize se neziskovky nevzdávají a stále vymýšlejí 
a realizují nové projekty,“ vyjádřila se ke stávající 
situaci Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR a dodala: „Zároveň děkuji 
donátorům, kteří zachovávají Burze filantropie 
přízeň a i nadále podporují neziskový sektor.“
Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek 
Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem 
od roku 2012. Za celou dobu svého působení 
v Pardubickém kraji bylo podpořeno 355 
prospěšných projektů částkou 12 386 035 korun. 
Více o dobročinném projektu se dozvíte na 
www.burzafilantropie/pardubickykraj.

BURZA FILANTROPIE VYNESLA TÉMĚŘ 250 TISÍC KORUN 

Devátý ročník dobročinného projektu Burzy filantropie zakončil své putování po Pardubickém kraji v úterý 
15. září v Litomyšli. Osm donátorů z řad veřejné správy a firem podpořilo prospěšné projekty sedmi 
neziskových organizací. Vybraná částka se vyšplhala bezmála na 250 tisíc korun.
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HRAVÉ ODPOLEDNE NA FARMĚ V APOLENCE SE OPĚT VYDAŘILO

Hravé odpoledne na farmě uspořádaly společnými silami Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci 
s Pardubickým krajem a spolkem Apolenka. Pestrý odpolední program plný soutěží, her a tvoření připravily tradičně 
neziskové organizace z Pardubic a okolí. S organizací aktivit pomáhalo i dvanáct dobrovolníků z Dobrovolnického 
centra KONEPu a z řad zaměstnanců České spořitelny. Záštitu nad akcí převzala místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR Miluše Horská a Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, zodpovědný za sociální péči a neziskový 
sektor.
„Těší mne, že program připravený 30 neziskovými organizacemi pro celou rodiny byl nejen zábavný a hravý, ale také 
citlivý k sociálním vztahům a k přírodě,“ komentovala akci senátorka Miluše Horská a dodala: „Ukazuje se, že 
spojení aktivit neziskových organizací, dobrovolníků a komerčních firem na jednom místě dokáže přinést veřejnosti 
více, než kdyby se prezentovaly jednotlivé organizace samostatně.“
 Celé odpoledne se neslo v hravém a tvořivém duchu, počasí přálo a program byl „ušit“ na míru opravdu všem. Na 
své si přišli rodiče nejmenších dětí, kteří měli příležitost seznámit se s unikátní metodou „moudrého hraní“ 
PlayWisely®. Velký zájem byl opět o projížďky na koni, skákací hrad a ukázku dravců či králičí hop. Děti si mohly 
pohladit domácí zvířátka chovaná na zdejší farmě. Areál farmy provoněly trdelníky, farmářské sýry, netradičně 
připravená káva a samozřejmě nechyběla ani Kunětická. Letošní novinkou se stalo divadelní představení pro děti. 
Na farmu zavítalo Chvaletické divadlo Jen Tak s představením o Rákosníčkovi.
„Pardubický kraj se snaží dlouhodobě podporovat prorodinné veřejné akce a Hravé odpoledne patří k jedné z nich,“ 
sdělil Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a doplnil: „V dnešní uspěchané době je velmi důležité trávit volný čas 
smysluplně a s celou rodinou.“

Sluníčko a rozesmáté tváře dětí rozzářily areál farmy Apolenka ve Spojile u Pardubic již podesáté. Na 
programu Krajského dne pro rodinu, který se uskutečnil v úterý 8. září, byly nejen poznávací soutěže a 
tvořivé hry pro všechny věkové kategorie dětí, ale také projížďky na koních, hudební a taneční 
vystoupení, ukázky dravců, hasicí techniky a mnoho dalšího.

Koalice nevládek Pardubicka
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LETOS JIŽ 21. KRAJSKÁ KONFERENCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
Z PARDUBICKÉHO KRAJE

Konferenci pořádá jednou za dva roky Koalice 
nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s 
Pardubickým krajem. Záštitu nad ní opět převzali 
opět místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 
Miluše Horská a radní Pardubického kraje 
zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor 
Pavel Šotola.
Na úvod konference společně shrnuli Jana 
Machová, ředitelka KONEPu s radním Pavlem 
Šotolou plnění dohody o spolupráci mezi krajským 
úřadem a neziskovým sektorem, která trvá již 
deset let .  "Toto dlouhodobé par tnerství 
shledávám velmi přínosným. Výsledkem naší 
dobré spolupráce je i realizace jedinečného 
dobročinného projektu ‚Burza filantropie', který 
pořádáme společně již devátým rokem a za tu 
dobu bylo podpořeno 355 prospěšných projektů 
částkou přes 12 milionu korun," zhodnotil 
dosavadní spolupráci radní Šotola. Účastníkům 
bylo představeno nově vzniklé Regionální 
dobrovolnické centrum a prezentováno téma 
dotačních možností od Ministerstva financí ČR, 
IROPu či MAS Poličsko. Firemní sektor zastoupil 
Otakar Klepárník, jednatel Skupiny MEDESA. 
Příklad dobré praxe a to tzv. "rebrand" značky 

neziskové organizace představila ředitelka Cesty 
pro rodinu Dana Hubálková.
Přítomným účastníkům z řad neziskových 
organizací přišla vyjádřit podporu a poděkovat 
senátorka Miluše Horská: "Důvěru v neziskovky, 
kterým nejsou vysoká patra politiky stále úplně 
nakloněna, si musíme stále vydobývat a 
dokazovat, jak jsou užitečné. Obdivuji jejich 
odvahu a zápal při budování svého místa ve světě. 
Součinnost mezi Pardubickým krajem, donátory z 
řad firem a neziskovým sektorem v našem regionu 
funguje a vážím si toho, že mezi námi za tu dobu 
vznikl partnerský vztah, založený právě na důvěře. 
Patří za to dík i radnímu Pavlu Šotolovi."
"Součástí konference i nadále zůstaly tematické 
workshopy, o které je vždy ze strany zástupců 
neziskovek velký zájem," sdělila ředitelka KONEPu 
Jana Machová k organizaci akce. Dva workshopy 
navazovaly na témata dopoledních prezentací 
fundraisingu a PR neziskových organizací. Dalšími 
tématy byly základy grafiky bez pomoci grafika s 
využitím online nástroje a Facebook pro NNO 
aneb jak na obsah.

Krajská konference neziskových organizací Pardubického kraje se konala ve středu 23. září už po 
jednadvacáté. Dopolední prezentační část se věnovala tématům dotací, fundraisingu a PR, odpoledne 
pak probíhaly vzdělávací workshopy.

Koalice nevládek Pardubicka
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INFORMACE Z PARDUBICKÉHO KRAJE

Pardubický kraj

Pardubický kraj podporuje firemní 
dobrovolnictví
Pardubický kraj již druhým rokem v rámci své 
společenské odpovědnosti umožňuje zaměst-
nancům Krajského úřadu čerpat 8 hodin ročně 
ze své pracovní doby na výkon dobrovolnické 
činnosti v některé z organizací s veřejně pro-
spěšným zaměřením. Příkladem šli v srpnu 
zástupci odboru sociálních věcí spolu 
s krajským radním Pavlem Šotolou. Helena 
Zahálková, Alena Kalousová a zmíněný radní 
se o práci v rámci firemního dobrovolnictví 
přihlásili v charitě Litomyšl. Ve vile Jindra, kde 
jsou odlehčovací služby pro seniory a služby 
pomoci rodinám, čistili osazená okna a věšeli 
záclony.  Po práci měli možnost si také 
popovídat s uživateli služeb a zjistit, jak jsou 
tady spokojení.
Dobrovolnický den v roce 2019 využilo 
13 pracovníků krajského úřadu a celkem bylo 
odvedeno 71 hodin dobrovolnické práce. 
Letošní rok velmi ovlivnila nepříznivá 
epidemiologická situace, avšak snahou bude, 

aby se tento dobře připravený a nastartovaný 
projekt dál rozvíjel.

Podpora terénních sociálních služeb
V  d ruhé  po lov ině  s rpna  zas tup i te lé 
Pardubického kraje schválili rozdělení více než 
12 milionů korun pro 30 sociálních služeb v 
rámci 2. kola dotač-ního řízení. Dotace jsou 
určeny především pro pečovatelské služby a 
osobní asistence, které poskytují péči 
seniorům a zdravotně postiženým osobám.
V letošním roce Pardubický kraj obdržel 
na zajištění sítě sociálních služeb pro občany 
našeho kraje celkem 944,98 milionů korun. 
V prvním kole rozdělil na sociální služby 932,9 
milionů korun a rezervu ve výši 12,1 milionů 
ponechal na další dotační řízení, ve kterých 
pravidelně navyšuje dotace pro pečovatelské 
služby a osobní asistence dle aktuálních 
potřeb, případně na nové služby, které 
registrovaly svoje služby v průběhu 1. pololetí a 
jsou prioritní pro zajištění poptávky po 
službách, a to především na odlehčovací 
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služby.
V důsledku opatření proti šíření koronaviru 
v letošním roce pobytové služby omezily přijímání 
klientů, byly zavřené stacionáře, a tím narostla 
poptávka po terénních službách. Díky podpoře 
sociálních služeb v terénu tak mohl být zajištěn 
větší rozsah péče o seniory. Odlehčovací služby 
a denní stacionáře ulehčují často velmi náročnou 
péči rodinám, proto je podpora těchto služeb 
vedle terénních v Pardubickém kraji dlouho-
dobou prioritou.

Pardubický kraj má vlastní Koncepci rodinné 
politiky
Na srpnovém zasedání Zastupitelstva byla také 
schválena Koncepce rodinné politiky, která 
uceleně a v souvislostech cílí řadou opatření na 
podporu rodinného života v kraji. Koncepce se 
zabývá naplněním tří hlavních cílů. Základním je 
výchova ke zdravým vztahům a podpora 
k rodičovství. Dalším cílem je vytváření příznivých 
podmínek pro rodinný život v místě života 
a působení rodin. Třetím cílem je pomoc rodinám, 
dětem, seniorům a dalším, kteří se ocitli v nějaké 
nepříznivé situaci. Krajský radní pro sociální péči 
a neziskový sektor Pavel Šotola, který za vznikem 
celé koncepce stojí, uvedl, že efektivní podpory 
nelze dosáhnout bez vzájemné spolupráce mezi 
krajem, obcemi a městy, zaměstnavateli, státní 
správou, školami a neziskovými organizacemi.

Podpora rodin a seniorů prostřednictvím slev 
Podporou rodin a seniorů se zabývají také 
projekty Rodinné pasy a Senior Pasy, které se za 
podpory Pardubického kraje úspěšně realizují již 
několik let. Cílem obou projektů je přímá pomoc 
rodinám s dětmi do osmnácti let a lidem nad 55 
let formou slev a výhod na široké spektrum 
kulturních akcí, zboží a služeb, které mají za úkol 
zvýšit jejich dostupnost. Slevy lze uplatnit na 
mnoha místech v rámci České republiky.
V průběhu srpna a září byly oba tyto projekty 
prezentovány na několika místech Pardubického 
kraje v rámci oslav 20 let trvání Pardubického 
kraje. S maskotem Rodinných pasů, veverčákem 
Čendou, se tak účastníci oslav mohli setkat 
v Hlinsku, v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách, 
v Pardubicích a v Chrudimi, dále také Na Dni 
pěstounství na zámku v Moravské Třebové nebo 

na Krajském dni pro rodinu v Apolence. Na všech 
těchto místech zájemci získali potřebné 
informace k využití slev a získání slevové karty.

Krajský den pro rodinu dal prostor neziskovkám
V úterý 8. září se pod taktovkou Koalice nevládek 
Pardubicka uskutečnil již po desáté  Krajský den 
pro rodinu – Hravé odpoledne na farmě, kterou 
finančně podpořil Pardubický kraj. Rodinami 
oblíbená krajská akce nabízí každoročně dětem i 
dospělým příležitosti, jak trávit společně volný čas 
smysluplným způsobem. Pestrý odpolední 
program plný soutěží, her a tvoření připravily 
tradičně neziskové organizace z Pardubic a okolí.
Cílem této akce je prostřednictvím zábavných 
aktivit prezentovat prospěšnou a ve společnosti 
nezastupitelnou roli neziskových organizací, 
jejichž činnost je pro Pardubický kraj jednou z 
priorit.
Neziskovky letos prvně mohly využít přípravný 
seminář zaměřený na vhodnou prezentaci své 
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veřejně prospěšné činnosti.
Záštitu nad akcí převzali místopředsedkyně 
Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a Pavel 
Šotola, radní Pardubického kraje, zodpovědný za 
sociální péči a neziskový sektor.

Pardubický kraj podpořil Týdny pro duševní 
zdraví
V Pardubickém kraji odstartoval 25. ročník 
festivalu Týdny pro duševní zdraví, který má za cíl 
zvýšit povědomí veřejnosti a bořit předsudky 
spojené s tématem duševního onemocnění.
Do pořádání  akcí  fest ivalu se zapoj i lo 
16 neziskových organizací, které od 10. září do 
16.  ř í jna př ipravi ly  bohatý  program ve 
13 východočeských městech. V kraji tak 
proběhne celkem 16 společenských akcí ve 
městech Pardubice, Chrudim, Polička, Skuteč, 
Hlinsko, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Moravská 
Třebová, Jevíčko.
Týdny pro duševní zdravý se konají pod 
záštitou radního Pardubického kraje Pavla 
Šotoly, primátora města Pardubic Martina 
Charváta a náměstka primátora města 
Hradec Králové Martina Hanouska. Projekt 
finančně podpořili Pardubický kraj, Magistrát 
města Pardubic, Magistrát města Hradec 
Králové, město Ústí nad Orlicí, Elektrárny 
Opatovice, Tepelné hospodářství Hradec 
Králové a Nedcon Bohemia.

Den (pro) pěstounství zahájil 
f e s t i v a l  a k t i v i t  p r o 
pěstounství v kraji
V neděli 13. září hostil zámek 
v Moravské Třebové již čtvrtý 
ročník Dne (pro) pěstounství 
konaný pod záštitou radního 
Pardubického kra je  pro 
sociální péči a neziskový 
sektor Pavla Šotoly. Akce je 
v ý r a z e m  p o d ě k o v á n í 
stávajícím pěstounům za 
pomoc dětem, které nemohou 
vyrůstat ve svých rodinách. 
Posláním tohoto dne a všech 
akcí celého týdne je šířit 
povědomí o pěstounství a 
oslovit další zájemce.

Celý následující týden probíhaly ve městech 
Pardubického kraje další akce s tématikou 
pěstounství. Akce se konají ve spolupráci 
Pardubického kraje s neziskovými organi-zacemi 
a městskými úřady.
Organizace Dne (pro) pěstounství se každý rok 
ujímá některá z 
n e z i s k o v ý c h 
organizací. Tento 
r o č n í k  s e 
uskutečnil v režii 
Charity Moravská 
Třebová.
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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/

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014—2020

je nová plošina, instalovaná na schodišti v Charitním domě I., 
kde je nezbytnou každodenní součástí charitního dění 
a nesmírně cenným pomocníkem a partnerem pro imobilní 
nebo hůře pohyblivé klienty a taktéž pro klienty s mentálním 
postižením. První patro už zase „není problém“. Jsme za to 
velice rádi.
Původní plošina sloužila v Charitním domě I. od roku 2005, 
byla tedy provozuschopná plných 14 let. Dosloužila v roce 
2019, kdy pro špatný technický stav již nebylo možné ji 
opatřit další kladnou revizí. Z technického vyjádření bylo 
zcela zřejmé, že repasování původní plošiny by bylo velice 
nákladné a ekonomičtější volbou byla výměna za plošinu 
novou. Prostředky na výměnu za novou plošinu se nám 
podařilo získat z grantu MPSV – výzvy 02, Podpora mobility. 
Z grantových prostředků jsme uhradili 75 % ceny nové 
plošiny, na pokrytí zbývajících 25 % ceny jsme zaměřili 
výtěžek Benefičního koncertu 2019.
Velké díky patří všem, kteří mají na tolik potřebné nové 
plošině svůj, byť i ten nejmenší podíl. Plošinu do provozu 
uvedl svým požehnáním P. Milan Romportl, a tak věříme, že 
plošina bude přispívat k mobilitě klientů a tak i naší společné 
práci další dlouhá léta.

NEPOSTRADATELNÝ POMOCNÍK...

Oblastní charita Polička

http://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
http://www.opzp.cz
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NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY Z POBYTU

Ve dnech 3. až 6. září 2020 uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích zážitkový pobyt
pro rodiny s dětmi s handicapem. Prodlouženého víkendu v Hostýnských vrších se zúčastnilo 32 účastníků.
Na zahájení pobytu zahrála rodinám k poslechu i tanci folková skupina Stromy. V dalších dnech si mohly děti 
s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením i s autismem společně s dalšími členy rodiny vyzkoušet 
nejrůznější outdoorové aktivity. Úžasná byla jízda na buginách a speciálních vozítkách pro děti i dospělé 
s handicapem Cimgo, které jsou určeny k outdoorovému sjezdu. Účastníci pobytu si dále vyzkoušeli 
lukostřelbu a jízdu na čtyřkolkách, projeli se v historických vojenských vozech. Ve Filmovém uzlu Zlín se 
zúčastnili animačního workshopu a každá rodina si vytvořila vlastní krátký film. Součástí pobytu byla také 
procházka na nedalekou rozhlednu Maruška, kde si každý našel svůj pomalovaný kamínek na památku. 
Večery byly zakončeny společným posezením s kytarou u ohně. V rámci pobytu si všichni mohli pohladit 
rejnoka v ZOO Zlín. Všechny aktivity si mohly děti zaznamenat do zážitkových deníků, které pro ně poradkyně 
rané péče připravily.
Na závěr pobytu děti získaly diplom za zdolání Hostýnských vrchů a pravou perníkovou medaili. Odměnou 
všem byly nezapomenutelné zážitky.
Akci podpořili donátoři z Burzy filantropie: Pardubický kraj, ČSOB Pojišťovna, člen holdingu ČSOB, SAINT-
GOBAIN ADFORS CZ, AB PLAST, TRP, VHOS, Dvořák – střechy a další. Děkujeme všem, kteří pomohli 
zrealizovat tento nevšední projekt.

Středisko rané péče v Pardubicích
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V malebné podorlické obci Sudslava se 
památkám opravdu daří. Právě zde už po několik 
let působí spolek Genius loci Sudslava, který se 
památkám usilovně věnuje a to postupnou 
obnovou historického objektu bývalé barokní fary 
postavené roku 1692. Její současný majitel 
Tomáš Zaplatílek v místě pořádá pravidelné 
kulturní, společenské a vzdělávací akce na 
podporu této vesnické památky.
O víkendu 21. a 22. srpna 2020 se v obci 
uskutečnil první filmový festival s názvem 
Památky ve filmu – film v památce. Nekonvenční 
festival pro kulturní dědictví pořádaný spolkem 
Genius loci Sudslava a Centrem uměleckých 
aktivit z Hradce Králové představil na prahu 
konce letních prázdnin účastníkům festivalu 
zajímavé krátkometrážní snímky, především 
z prostředí českých památek, výtvarných umělců 
a tradičních řemesel. Program festivalu byl 
bohatý na kulturní zážitky i zajímavé informace 
z prostředí kulturního života. Mediálními partnery 
festivalu Památky ve filmu – film v památce byl 
webový portál a časopis PROPAMÁTKY spolu 
s Českým rozhlasem Pardubice.
B ě h e m  p r v n í h o 
festivalového večera 
p r o b ě h l a  p o d 
hvězdnou oblohou na 
farní zahradě úspěšná 
tematická projekce 
v i z u á l n í  t v o r b y 
amatérských filmařů. 
V rámci doprovodného 
f e s t i v a l o v é h o 
programu se dostalo 
t a k é  n a  h u d e b n í 
koncert skupiny GOJI 
n e b o  v ý č t e m  n a 
odborné přednášky 
m a j i t e l e  z á m k u 
Potštejn pana Zdeňka 
N o v á č k a ,  z n a l c e 
v ý t va r n é h o  u m ě n í 
MUDr. Jiřího Kačera 
a Mgr. Rudolfa Khola, 
předsedy Společnosti 

ochránců památek ve východních Čechách. 
Problematiku obnovy registrovaných i státem 
nezapsaných památek reflektovali výše uvedení 
řečníci během sobotního odpoledne.
České a moravské památky jsou pro běžného 
turistu stále velmi atraktivní a dostupné. 
Historický význam některých méně známých 
památek bývá mnohdy opomíjen. I tyto památky 
si po právu zaslouží naši pozornost, péči 
a ochranu. Povinností vlastníků je se o tyto 
kulturní památky starat, což vyžaduje trvalý zájem 
a především vysoké finanční náklady na údržbu. 
Vyvrcholením festivalu bylo večerní promítání 
druhé řady krátkometrážních dokumentů 
zkušených filmařů.
Filmový festival Památky ve filmu – film v památce 
se opravdu vydařil a inspiroval všechny zúčast-
něné dobrými příklady obnovy venkovských 
památek a neméně tak pozoruhodnými 
osobnostmi působícími v oblasti kulturního 
dědictví. Závazkem do dalšího ročníku bude 
vytvořit stejně lákavý a hodnotný program 
prezentující obor péče o kulturní památky, které si 
naši trvalou pozornost rozhodně zaslouží.

FILMOVÝ FESTIVAL „PAMÁTKY VE FILMU – FILM V PAMÁTCE“
SE VYDAŘIL

Genius loci Sudslava 
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„Cesta kolem světa“ se letos podařila bezpečně a s úsměvem společnosti Kroužky. A to jako téma 
celotáborové hry. A také další tři desítky dětí v Chrudimi získalo ocenění - Vědec, nebo Vědkyně!
Děti z našich Kroužků mohly užívat prázdninové radovánky v bezpečně a poctivě připraveném táborovém 
dění. „Táborníci užili bezstarostný čas prázdnin naplno, protože, nebo právě proto, že konec školního roku 
byl takový, jaký byl. Média na nás chrlila jednoho větší strašáka, než druhého a my dospěláci máme 
bohužel tu ‚moc’ zrcadlení všeho, tak i naše děti procházely divno obdobím nejistoty. Rozhodla jsem se s 
týmem vedoucích, kteří se každoročně rekrutují z našich skvělých lektorů a přátel společnosti Kroužky, děti 
u nás na Kroužkovém táboře tak trochu podvědomě zklidnit. Kroužkový tábor je vždy plný her, aktivit 
a samozřejmě volnočasových kroužků, ale nyní jsme připravili také projektový záchranářský den,“ uvedla 
Květa Štěrbová, ředitelka společnosti Kroužky. „Děti potřebují v životě kladné vzory, aby jim ukázaly, že není 
potřeba panikařit, že spoustu životních situací ‚vyhrajeme’ svoji osobitostí, klidem a vírou sami v sebe. 

Vědecké příměstské tábory 
v Chrudimi se staly již nedílnou 
s o u č á st í  l e t n í ch  a k t i v i t 
společnosti Kroužky. Čím více 
jsem starší, tím se ubezpečuji 
v  d ů l e ž i t é  v í ř e  v  d ě t i , 
naslouchejme a věřme jim,“ 
dodala matka tří takových 
„životních učitelů“ a současně 
ředitelka školského zařízení 
Kroužky, které se už nyní 
poctivě chystá na nový školní 
rok v partnerských školách 
a školkách.

P. S.: JIŽ SE MŮŽETE TAKÉ 
HLÁSIT NA LETNÍ TÁBORY 
2021
Vědecké příměstské tábory 
v Chrudimi:
ź 19.–23. července 2021
ź 26.–30. července 2021 

pro zaměstnané rodiče 
prvostupňových dětí 
ZDARMA! 

Excelentní pobytový tábor 
v RZ Tramtáryje: 
ź 12.–20. července 2021 

Aktuálně na www.krouzky.cz, 
FB - KROUŽKY VÝCHODNÍ 
ČECHY

TÁBORNÍCI SI UŽILI BEZSTAROSTNÝ ČAS PRÁZDNIN

Kroužky Východní Čechy
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Již tradičně jsme v Rodinném Integračním Centru zakončili poslední prázdninový víkend psychorelaxačním 
pobytem pro rodiny s dětmi s PAS za finanční podpory ČSOB Pojišťovny. O pobyt byl opět enormní zájem, 
a ačkoliv jsme se báli toho, že se letošní ročník nebude moci s ohledem na situaci v ČR uskutečnit, vše dopadlo 
dobře. Mohli jsme se společně s rodiči, dětmi a také pracovníky ČSOB Pojišťovny setkat na známém místě LT 
Balda. „Jsem pyšnej na to, co se nám podařilo společně vytvořit. Akci, na kterou se všichni těší, i když ví, že to 
bude dřina. Akci, na které firemní heslo ‚má to smysl’ dochází svého naplnění,“ uvedl pracovník ČSOB 
Pojišťovny Aleš Andrlík.
Víkendový pobyt je každoročně pořádán pro rodiny s dětmi a dospělými osobami s PAS, využívající sociálních 
služeb RIC – tedy služeb raná péče, sociálně aktivizačních služeb i služby sociální rehabilitace. Každý tým, tedy 
sourozenci, děti s PAS i rodiče má svůj samostatný program, který předem připravují pracovníci ČSOB 
Pojišťovny. Během tohoto programu se o děti s PAS starali vyškolení asistenti, kterým za jejich péči patří veliké 
díky. „Děkujeme pracovníkům ČSOB Pojišťovny za opět skvěle odvedenou práci v podobě celodenních 
programů pro naše rodiče a děti s PAS i jejich sourozence. Jako každý rok bylo cítit, jak jsou rodiče z pobytu 
nadšení a v neděli si s sebou odváží nejen nové zážitky, přátelství, ale také obrovský kus energie, kterou jim 
pracovníci ČSOB Pojišťovny a pracovníci RIC tímto pobytem předali,“ doplnila ředitelka RIC, Ing. Mgr. Hana 
Janiková, MBA.

PSYCHORELAXAČNÍ POBYT PRO RODIČE S DĚTMI S PAS

Rodinné Integrační Centrum
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Charita Moravská Třebová ve spolupráci 
s Pardubickým krajem a neziskovými organi-
zacemi uspořádala v neděli 13. září 2020 
v prostorech moravskotřebovského zámku 
4. ročník Dne (pro) pěstounství. Den pěstounství 
se stal oslavou rodiny, oceněním pěstounů 
a ukázkou dobré spolupráce sítě služeb v oblasti 
náhradní rodinné péče. Celá akce probíhala pod 
záštitou a za přímé účasti Pavla Šotoly, radního 
Pardubického kraje. Den (pro) pěstounství 
moderoval Jiří Wrobel.
„Stejně jako v jiných krajích i my si uvědomujeme, 
že pěstounů stále není dost. Proto jsme se rozhodli 
touto formou poděkovat a ocenit stávající 
pěstouny za jejich práci a ukázat ostatním, že 
pěstounství je možnost jak pomoci dětem v nouzi,“ 
říká Pavel Šotola.
Myšlenka Dne (pro) pěstounství vychází z potřeby 
poděkovat stávajícím pěstounům v Pardubickém 
kraji za jejich ne vždy snadnou práci při péči o děti, 
které nemohou vyrůstat ve svých rodinách. Krásné 
počasí přilákalo více než 400 návštěvníků, kteří se 
v areálu zámku mohli setkat se zástupci kraje 
a neziskových organizací. Byl připraven bohatý 

doprovodný program v historickém duchu, který 
obstarala skupina Arcus (gothic music), orientální 
tanečnice AYISHAH, Základní umělecká škola 
Moravská Třebová, šermířská skupina S.P.G. Old 
Guard a mistr popravčí Martin. Celý den probíhala 
soutěž pro rodiny, která propojila jednotlivé stánky 
organizací a krajského úřadu. Na každém 
stanovišti organizací probíhala soutěžní aktivita, 
účastníci hry sbírali razítka do hrací karty a na 
stánku krajského úřadu, který byl cílovým bodem 
celé hry, pracovnice kraje rozdávaly drobné dárky. 
Oceněním pro pěstounské rodiny byl také volný 
vstup do zámecké expozice „Jak se žilo na 
venkově“ a do Geologické expozice. 
Velký zájem byl o diskusní setkání s radním Pavlem 
Šotolou a zástupci sociálního odboru kraje. 
V nabitém programu se sešlo několik desítek lidí, 
převážně z řad pěstounů, aby diskutovali 
o novinkách v oblasti péče o ohrožené děti. Jejich 
aktivní účast na diskusi potvrdila zájem a chuť 
aktivně se podílet na pozitivních změnách v oblasti 
péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji. 
Den pěstounství se stal místem pro vzácná setkání 
a tradiční oslavou pěstounství.

DEN (PRO) PĚSTOUNSTVÍ 2020 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Charita Moravská Třebová
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LOGOPEDICKÉ HRY -- NOVĚ NA E-SHOPU WWW.LETHO.CZ

Co je nového v sociálním podniku Léthó? V létě jsme pilně kompletovali dřevěné hračky a také jsme je přidali 
do nabídky našeho e-shopu. Mimo to jsme ve spolupráci s týmem logopedek Základní školy a Praktické 
školy Svítání vyráběli první z připravované sady logopedických her.
J a k  j s t e  s i  m o h l i  p ř e č í s t  j i ž  v  Č a s o p i s e  p r o  r o d i n u  P a r d u b i c k é h o  k r a j e  2 0 2 0 
www.krajprorodinu.cz/files/file/67casopis-pro-rodinu-2020.pdf, je potřeba nepodceňovat správný vývoj 
řeči u malých dětí. A pokud byste rádi svým dětem to učení proměnili v příjemnou zábavu, máme pro Vás 
skvělý způsob řešení. Zahrajte si některou za našich logopedických her. Jako první jsme připravili hry na 
procvičování sykavek. Na webu www.letho.cz si v kategorii speciální pedagogika můžete najít hru na 
procvičování hlásky, která činí vašemu dítěti problémy. Objednat si můžete laminovanou verzi A4 – 1 list 
hrací plán, 2 list návod nebo verzi v souboru .PDF, kterou po zaplacení pošleme na váš e-mail a můžete si 
sami vytisknout a zahrát.
Hry můžete i kombinovat například dát 2 hrací plány (C a Č) vedle sebe a střídat nácvik hlásek, tím 
prohloubíte nácvik výslovnosti.
Autorkami her jsou Mgr. Markéta Salavcová a Mgr. Veronika Caruso, které pracují v Základní škole 
a Praktické škole SVÍTÁNÍ v Pardubicích jako logopedky. Pracují s dětmi se závažnými vadami řeči a často 
kombinovaným postižením. Na základě jejich dlouhodobých zkušeností vznikl soubor her podporujících 
rozvoj sluchového rozlišování hlásek.
Hry vyrábíme v našem sociálním podniku Léthó, kde nacházejí uplatnění lidé s mentálním či jiným 

zdravotním hendikepem. Děkujeme za vaši 
podporu. Prosíme o respektování autorských práv.

Léthó
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OPRAVA KLÁŠTERNÍ 52 ODHALILA STŘEDOVĚKÉ ZDIVO A STUDNU

Rekonstrukce historické budovy bývalé zvláštní 
školy v pardubické Klášterní 52 je v plném proudu. 
Začala v květnu a realizuje ji Základní škola 
a Praktická škola Svítání. Právě ta objekt 
zakoupila od města Pardubic. Rozsáhlou opravu 
financuje z evropské dotace, sponzorských darů 
a vyhlásila i veřejnou sbírku. Přispět tak může 
každý.
Objekt v Klášterní 52 potřebuje nový plášť, ale 
i rozsáhlé opravy uvnitř. „Přízemí poslouží 
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 třeba i díky tréninkovým míst-
nostem je připravovat pro vstup do zaměstnání,“ 
řekla ředitelka školy Svítání Miluše Horská, která 
je  současně  mís topředsedkyn í  Senátu 
Parlamentu České republiky. Dodala, že budovu 
škola využije také jako své hlavní sídlo. Dosud totiž 
Svítání v Pardubicích sídlí na třech místech.
Na rekonstrukci škola Svítání získala z Integ-
rovaného regionálního operačního programu 94 
milionů korun. „Nebýt možnosti čerpat evropské 
dotace, nemohli bychom se do rekonstrukce 
vůbec pustit. V tomto ohledu již máme z minulosti 
zkušenost s jedním evropským projektem na 
začlenění sociálně vyloučených, takže nejdeme 
cestou neznámou,“ řekla Miluše Horská.
Stavební firmy převzaly budovu na začátku května 
letošního roku a ihned zahájily práce. Rekon-

strukce historické budovy se hned v prvních 
měsících neobešla bez archeologického 
průzkumu. V prostoru rajského dvora bývalého 
kláštera archeologové z Východočeského muzea 
v Pardubicích odkryli zdivo původních pozdně 
středověkých domů z 15. století. Zdivo je 
víceméně časově současné zdivu tvořící současné 
sklepení v západní části objektu. Do tohoto zdiva 
byla pravděpodobně při rozšíření, resp. samotné 
výstavbě barokního kláštera minoritů na přelomu 
17. a 18. století vsazena konstrukce studny. 
Následně v době, kdy studna již neplnila svou 
funkci, tedy pravděpodobně v době rozsáhlejší 
rekonstrukce původní klášterní budovy na objekt 
školy v 19. století, byla do výplně studny vložena 
nová konstrukce studny z  pravidelných 
pískovcových kvádrů.
Konec rekonstrukce škola Svítání naplánovala na 
léto 2022. „První žáky chceme v nové školní 
budově přivítat v září 2022, kdy současně 
oslavíme třicet let fungování Svítání,“ sdělila 
ředitelka Horská.
Památkově chráněná budova v Klášterní 52 je 
významnou lokalitou v centru památkové zóny 
Pardubic a škola Svítání ji po rekonstrukci 
zpřístupní široké veřejnosti při kulturních 
a společenských akcích,  př i  osvětových 
projektech a nabídne aktivity v oblasti začleňování 
potřebných a soužití lidí s hendikepem. „Činíme 
tak krok směrem k vytváření  občanské 
společnosti,“ zakončila ředitelka školy Svítání 
Miluše Horská.

Číslo transparentního 
účtu veřejné sbírky na 
opravu budovy je 35-
6 9 3 4 5 5 0 2 57 / 010 0 , 
variabilní symbol 2020.

Barokní studna v areálu 
rajského dvora bývalého 
minoritského kláštera. 

ZŠ a PŠ Svítání
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V Parku Na Špici odstartovala škola Svítání v pondělí 27. července jedenáctý ročník Letní sportiády, letos 
s podtitulem Pracujeme s nasazením. Hlavním tématem byla pomoc druhým, ale i bezpečnost a doprava. 
Na slavnostní zahájení plné soutěžních aktivit a společného hledání odměny pozvala Základní škola 
a Praktická škola Svítání také děti z Dětského domova Pardubice a z příměstského tábora Děti sportu. 
„Tato akce propojuje světy dětí se zdravotním postižením a jejich zdravých kamarádů. Učí se přijímat své 
rozdílné schopnosti a vzájemně se podporovat, protože vyhrát mohou pouze ti, kteří dovedou 
spolupracovat,“ řekla ředitelka školy Svítání a místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky 
Miluše Horská. Všichni společně si vychutnali také ukázku výcviku a práce Záchranné brigády kynologů 
Pardubického kraje. V průběhu následujícího týdne se pak děti věnovali dopravním aktivitám, ať již na 
dopravním hřišti či na zahradě školy Svítání, učili se poznávat dopravní značení, ale i základy první pomoci 
a pomoci potřebným obecně. Akce se konala pod záštitou Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu České republiky a ředitelky školy SVÍTÁNÍ, vícehejtmana Pardubického kraje Romana Línka 
a za finanční podpory Pardubického kraje a Správy a údržby Pardubického kraje.

LETNÍ SPORTIÁDA PŘIPOMNĚLA POMOC DRUHÝM

ZŠ a PŠ Svítání
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Týdenní kurz pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením a jejich slyšící sourozence.
V týdnu 27. – 31. července 2020 se konal již čtvrtý ročník týdenního kurzu, který pro šestnáct dětí s vadou 
sluchu z Královéhradeckého a Pardubického kraje připravily pracovnice Sociálně aktivizačních služeb Centra 
pro dětský sluch Tamtam v Pardubicích. Realizaci akce finančně podpořily Elektrárny Opatovice.
Kapacitu kurzu se podařilo naplnit již během prvního týdne od distribuce přihlášek. Mezi zúčastněnými dětmi 
byly děti s různou vadou sluchu a kombinovaným postižením komunikující mluvenou řečí nebo znakovým 
jazykem, dále jejich slyšící sourozenci a slyšící děti neslyšících rodičů. Nejmladším dětem bylo 5,5 roku, 
nejstarším 12 let.
Kurz si kladl za cíl rozvoj slovní a znakové zásoby, psychomotorických dovedností, komunikace 
a samostatnosti, podporu integrace dětí se sluchovým postižením do slyšící společnosti, podporu pečujících 
osob, propojení dvou rozdílných kultur – slyšících a neslyšících. Sjednocujícím tématem pro veškeré aktivit se 
staly „Řemesla“. Kreativní, rukodělné činnosti nás provázely celým týdnem. V pondělí se po úvodních 
seznamovacích aktivitách pracovalo se dřevem, odpoledne jsme potěšili své smysly bylinkami. V úterý se 
dopolední program konal v Ekocentru Paleta 
v Par-dubicích, kde jsme si vyzkoušeli 
tkalcovství. Na zážitkový program jsme 
navázali po polední pauze a prostřednictvím 
natrhaných kousků látek a škrobu vyráběli 
vázy, misky, či dokonce pokličky dle vlastní 
fantazie.  Středa se nesla ve znamení 
s o c h a ř s t v í .  Č t v r t e k  b y l  v y h r a z e n 
celodennímu výletu do Skanzenu Krňovice, 
kam nás mikrobusem dopravil soukromý 
dopravce. Exkurzi po skanzenu zpestřila 
projížďka ve voze, taženém kobylkou. 
Jmenovala se Segra. (Ano, s krátkým „e“).
V pátek jsme museli všechny poznatky, a že 
jich nebylo málo, zopakovat a věnovat se 
i činnostem, na které v předchozích dnech 
nedostalo. Ony totiž kromě řemesel byly 
každý den zařazeny aktivity na podporu 
sociálních kontaktů a komunikačních 
dovedností. V poobědové pauze se četly 
tematické knihy, které byly tlumočené do 
znakového jazyka. Čas pro volnou zábavu 
nám pomáhala vyplňovat tvorba korálkových 
stromečků, výroba deníčku a výmalba 
keramických omalovánek. V pátek si tak 
každé dítko odnášelo několik výrobků, které 
mu budou zdobit pokojíček, nebo které 
použije jako dáreček pro kamarády či pro své 
blízké.
Kurz se konal v krásných prostorách ARCHA – 
Sbor Církve bratrské, za personální posily 
studentek vysokých škol. Všem, kdo nám 
pomohli  tento kurz zrealizovat, moc 
děkujeme!

ZÁBAVNÉ SEZNÁMENÍ S ŘEMESLY

Centrum pro dětský sluch Tamtam 
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Amalthea natočila krátký dokument O pěstounství. Argumenty PRO pěstounskou péči v něm neobhajují 
odborníci z vědeckých kruhů či pěstouni, ale PRO pěstounství zde hovoří mladí lidé, kteří náhradní rodinnou 
péčí sami prošli nebo k nim domů přišel nový sourozenec z dětského domova. Jak tuto etapu svého života 
prožili? Co o ní řekli? Proč je rodina tak důležitá?

Krátký dokument nahlíží na pěstounskou péči očima mladých lidí, kteří jako děti vyrostli v pěstounských 
rodinách – ať už jako pěstounské děti nebo děti vlastní, kterým přišel do života sourozenec z dětského 
domova... Snímek vznikl v rámci osvětové a náborové kampaně „Staň se pěstounem“, kterou již několik 
let cílí organizace Amalthea na veřejnost. Dokument můžete shlédnout na www.amalthea.cz/aktualne-z-
amalthey/natocili-jsme-kratky-film/tps.

Děkujeme společnosti Lesy ČR, MPSV a Pardubickému kraji za finanční podporu, spřátelené organizaci Děti 
patří domů za poskytnutí prostor a kontaktů a v neposlední řadě děkujeme všem osobám, které nám byly 
ochotny poskytnout rozhovor a otevřít svůj životní příběh.

AMALTHEA NATOČILA DOKUMENT O PĚSTOUNSTVÍ

KDYŽ SE RODIČE ROZEJDOU... OTEVÍRÁME SKUPINU PRO DĚTI
Z CHRUDIMI A BLÍZKÉM OKOLÍ

Amalthea

Amalthea

24. září 2020 otevíráme v Chrudimi podpůrnou skupinu pro děti, které procházejí těžkým obdobím 
rozchodu/rozvodu svých rodičů. Program pomůže dětem lépe se vyrovnat s rozchodem rodičů a zmírnit jeho 
negativní důsledky. Setkání budou probíhat každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin v sídle organizace 
Amalthea, Městský park 274, Chrudim.
Děti mohou hravou formou a v bezpečném prostředí sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Nejsou do 
ničeho tlačeny – mohou se do připravených aktivit zapojit, nebo být jen v roli pozorovatele. Důležité je, aby se 
ve skupině cítily dobře a měly možnost poznat, že nejsou samy, kdo prožívá něco podobného.
Skupina je určena pro děti ve věku 6 až 12 let, které jsou vlivem rozvodu či rozchodu rodičů v obtížné a často 
nesrozumitelné situaci. Od září do prosince 2020 proběhne v prostorách organizace Amalthea v Městském 

parku celkem 12 setkání. Každý týden 
se proškolení průvodci budou dětem 
věnovat 1,5 hodiny.  Program je 
bezplatný a je realizován ve spolupráci 
s organizací Jak dál?
Kontakt pro přihlášky a další informace:
Eva Černá, tel.: 777 752 826, e-mail: 
e v a . c e r n a @ a m a l t h e a . c z , 
www.amalthea.cz/detska-podpurna-
skupina.
Pro přihlášení je nutný souhlas obou 
rodičů. Důvodem je minimalizace 
případných konfliktů mezi rodiči 
a aktivní spolupráce průvodců s rodiči 
a  d í tě tem.  Je  možné př ih lás i t  i 
sourozence.
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PERNÍČKOVI ZVOU RODIČE I DĚTI NA PŘITAŽLIVÉ PUTOVÁNÍ

SKOOLA VĚDOMÍ INFORMUJE

Nevšední propagaci poutavých míst Pardubic i nejbližšího okolí 
poskytuje už od července nová aktivita České abilympijské 
asociace/Centra Kosatec – rodinná hra se symbolickým názvem 
Perníčkovi.
Jak říká její autorka Jana Dubišarová, je princip velmi jednoduchý: 
„K účasti potřebujete kromě soutěžní karty na razítka jen chuť 
poznávat dosud nepoznané nebo méně známé. Kartu získáte předně 
v naší kavárně Kosatec ve Sladkovského ulici 2824, můžete o ni ale 
také požádat v turistickém informačním centru u Zelené brány i ve 
všech dalších dvanácti místech, která se do hry zapojila. A proč je karta 
soutěžní? Při zakoupení vstupenky do některého z těchto čtrnácti 
míst, případně občerstvení, máte nárok na jedno ‚perníkové’ razítko. No, a sedm znamená některou z cen od 
zúčastněných subjektů, třeba speciální kavárny, různých muzeí nebo sportovních i jiných volnočasových 
aktivit. Přihlásit se o ni můžete v ‚kosatčí’ kavárně nebo v turistickém infocentru.
Navíc vás můžou jednou za měsíc a jednou za rok potěšit hodnotnější ceny– karta totiž obsahuje ještě 
slosovatelný kupon.“ Tak tedy, vzhůru na cesty plné zážitků!

Pravidla hry Perníčkovi i vše ostatní s ní související uvádí webová adresa www.gardubice.cz.

Vážení příznivci neziskových organizací,
náš spolek Skoola vědomí života po tříletém období příprav na budování Rodových osad a Rodových statků 
dospěl do stádia, kdy má hotovu teoretickou rovinu toho, jak vytvořit něco, co prozatím v naší zemi není 
realizováno a jak tímto způsobem přispět ke zdokonalování životního prostoru a tím i k životu samému. Máme 
hotovy tzv. STANDARDY RODOVÝCH OSAD, máme hotovou ekonomickou studii životaschopnosti osady a další 
body celkového schématu, včetně kompatibility lidského materiálu tak, aby relativně vzato uměle vytvořená 
komunita přežila potíže růstu a natrvalo se stabilizovala v naší společnosti. K tomu mj. slouží náš vlastní 
vzdělávací program v rámci SKOOLY VĚDOMÍ ŽIVOTA, který připraví potenciální zájemce na tak rasantní 
změnu životního stylu.
Nyní nastává druhá etapa našeho tvoření a tou je zajištění vhodných pozemků pro daný projekt. Mělo by se 
jednat o ucelené plochy od cca 5 ha až např. do velikosti území o 40 ha. Náš krajinný architekt posoudí 
využitelnost daného prostoru a rozvrhne jeho rozdělení pro jednotlivé rodiny podle mnoha kritérií. I na toto 
jsme připraveni.
Co nám chybí pro realizaci této druhé etapy, jsou zdroje. Oslovujeme v této chvíli jak potenciální investory či 
sponzory, tak i privátní vlastníky pozemků, ať už to jsou pole, lesy nebo louky, k tomu, aby se s námi spojili 
a vyslechli si návrhy našich řešení, jak lépe využít stávajících ploch.
Mimo jiné jsme vytvořili speciální webovou stránku www.vedomezit.cz, což je vlastně forma veřejné sbírky na 
podporu získání pozemků. Budeme rádi, když tuto myšlenku budete dále šířit a případně se s námi spojíte ke 
spolupráci.

Česká abilympijská asociace

Skoola vědomí života
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Centrum KOMPRE v současnosti poskytuje 
pomoc osobám s prodělanou cévní mozkovou 
příhodou či získaným poškozením mozku formou 
ambulantní služby. Za dobu své existence 
pomohla služba mnoha klientům v jejich obtížné 
situaci,  pro některé zájemce však není 
ambulantní služba vhodná (např. z důvodu 
zdravotního omezení). Hledali jsme proto způsob, 
jak situaci vyřešit a máme velkou radost, že se to 
povedlo. Od ledna 2021 bude zahájeno pilotní 
ověřování fungování služby komplexní reha-
bilitace také v terénu.
V praxi to bude znamenat, že multidisciplinární 
tým bude dojíždět přímo za klientem domů, kde 
bude rehabilitace probíhat.
Náš tým tvoří sociální pracovník, ergoterapeut, 
logoped, kognitivní trenér a psychoterapeut. 
Věříme, že než se služba spustí naostro, 
rozrosteme se také o fyzioterapeuta. Klientům 
můžeme sl íb i t  pravidelnou,  bezplatnou 
a odbornou pomoc podle individuálních potřeb.
Po získaném poškození mozku (mrtvice, úrazy, 
onemocnění a nádorů CNS), dochází velice často 
ke ztrátě nebo poškození již osvojených 
dovedností, jako jsou například řeč, koordinovaný 
pohyb, hybnost horních i dolních končetin, 
schopnost čtení, psaní a počítání, výrazné 

zhoršení paměti, vůle či 
poruchy emocionality. Cesta 
k obnovení a stabilizaci 
z t r a c e n ý c h  f u n k c í  j e 
n á r o č n á ,  d l o u h o d o b á 
a vyžaduje odbornou pomoc. 
V současné době ale klienti, 
k teř í  nemohou opust i t 
domov, nemají možnost čerpat ani jednotlivé 
terapie, natož celý systém odborné péče, který 
realizuje multidisciplinární tým. To se od ledna 
2021 změní. Již nyní se na nás zájemci o službu 
mohou obracet, zaregistrujeme je a koncem roku 
pak dohodneme konkrétní termíny zahájení 
rehabilitace.
Velkou část péče budeme věnovat také nefor-
málním pečujícím. Jsou to totiž právě oni, kdo 
poté, co se jejich blízký, vrátí z pobytového 
zdravotnického zařízení (nemocnice, léčebna) 
musí unést mimořádně zatěžující a vyčerpávající 
péči. Nejenže se musí fyzicky postarat o svého 
partnera (rodiče), který jim byl do té doby oporou, 
ale musí také zařídit spoustu praktických 
záležitostí, se kterými si často vůbec nevědí rady. 
Od vyřizování příspěvku na péči, přes invalidní 
důchod, kompenzační pomůcky třeba až po 
ukončení činnosti v podnikání. K tomu musí 

zůstat psychickou oporou a někdy 
d o k o n c e  d o c h á z e t  d á l  d o 
zaměstnání a živit rodinu! Právě pro 
n ě  b u d e  u r č e n é  s o c i á l n í 
p o r a d e n s t v í  a  i n t e n z i v n í 
psychoterapie.
Služba je určena starším 18-ti let 
s bydlištěm cca půl hodiny dojezdu 
od centra Pardubic. Pilotní ověření 
poskytování komplexní rehabilitace 
v terénu je realizováno v rámci 
projektu „Model návazné péče 
osob po cévní mozkové příhodě 
a jiném získaném poškození mozku 
v komunitní rehabilitaci“, který je 
spolufinancovaný z ESF pro-
střednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost.

Kontakt: Mgr. Jana Vítková, tel.: 
770 103 936, www.cedr.cz

KOMPLEXNÍ TERÉNNÍ REHABILITACE PO POŠKOZENÍ MOZKU 
NOVĚ V PARDUBICÍCH

CEDR Pardubice

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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Keramická  d í lna  Cent ra 
Kosatec zahájí v říjnu čtvrtou 
s é r i i  k u r z ů .  Z v e  n a  n ě 
kohokoliv, komu se líbí vytvářet 
z různých důvodů z kusu hlíny 
věci krásných tvarů nejen pro 
potěchu oka.
Dvouhodinové kurzy bez výuky 
n a  h r n č í ř s k é m  k r u h u  s 
m a x i m á l n í m  p o č t e m  5 

účastníků se konají každý 
Čtvrtek od 16. do 18. hodiny do 
10. prosince.
Jedna lekce stojí 200 korun, 
zájemce o celý kurz zaplatí 
1900 korun. Cena obsahuje 
10 kilogramů keramické hlíny, 
dekorační materiál, výpaly, 
pracovní místo a zapůjčení 
pracovních pomůcek.

Potřebné informace poskytuje 
a přihlášky přijímá vedoucí 
dílny Martina Pakostová na 
telefonu 466 052 066 nebo na 
e - m a i l u 
martina.pakostova@centrumk
osatec.cz. O aktivitě naleznete 
vše potřebné také na webu 
www.centrumkosatec.cz/kera
micka-dilna/.

TVOŘÍTE RÁDI Z KERAMICKÉ HLÍNY? NEVÁHEJTE TEDY A PŘIDEJTE SE!

Česká abilympijská asociace

Děti patří domů



30 Neziskovky zvou

Letošní, jubilejní rok s letopočtem 2020 nám nabízí vzácnou a velice krásnou možnost uspořádat již po 
dvacáté podzimní benefiční koncert Oblastní charity Polička, který se za léta svého trvání těší nebývalé 
pozornosti a oblibě divácké veřejnosti a zároveň také upřímné přízni interpretů. Benefiční koncert se stal již 
tradicí a každoročně je zaměřen na podporu aktuálně potřebné oblasti našeho charitního díla. Získané 
prostředky, které tvoří výtěžek vstupného a dary sponzorů, použijeme na personální posílení a územní 
rozšíření služby Mobilního hospice Sv. Michaela.
Letošního jubilejního ročníku benefičního koncertu ve prospěch Charity se po interpretační stránce ujme 
hudební formace Transitus Irregularis. Jako výraz poděkování a vděčnosti za přízeň našich podporovatelů 
nese letošní benefice symbolický podtext – Dokonale harmonický koncert pro čas blízkosti a přátelství. 
Koncert se uskuteční v sobotu 7. listopadu v 17 hodin v kostele Sv. Jakuba v Poličce. Po vysoce nastavené 
laťce kvality hudebního zážitku předešlých ročníků se letošní benefiční koncert, věříme, posune opět 
o stupínek výše.

BENEFIČNÍ KONCERT

Oblastní charita Polička
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PESTRÝ A NABITÝ PODZIM V RYTMUSU VÝCHODNÍ ČECHY

Letošní podzim bude v Rytmusu Východní Čechy skutečně pestrý a nabitý. Hned druhý 
zářijový týden se kolegyně Lenka Bigmore zapojila do nultého ročníku 
sebezkušenostního výcviku: Sexuální poradce pro specifické cílové skupiny lidí 
s postižením. Tento dlouho očekávaný a poptávaný výcvik v celkovém rozsahu 250 
hodin, definuje v Česku novou profesi sexuálního poradce – tedy plně kompetentního 
odborníka pro práci se sexualitou a vztahy lidí s postižením. Jsme hrdí, že u toho Rytmus 
VČ může být! Po celý říjen budou pro naše klienty probíhat vzdělávací kurzy zaměřené na 
finanční gramotnost (Vysoké Mýto), zdravý životní styl (Pardubice) a společenské vystupování (Chrudim).
V listopadu Vás zveme do České Třebové na přednášku s tématem: Jak pomoci uživateli našich služeb, pokud 
se stane obětí trestného činu pro odbornou veřejnost, která se bude konat 12. listopadu od 13 hodin na 
Městském úřadě v České Třebové. Toto důležité téma nám přiblíží Bc. Tereza Pečínková z Probační a mediační 
služby Svitavy. A protože si myslíme, že život musí jít dál covid-necovid, pořádáme i letos 11. ročník benefičního 
koncertu, na kterém vystoupí Dan Bárta a kapela Illustratospere. Vystoupení se koná 19. listopadu od 19 
hodin v chrudimském divadle Karla Pippicha. Pevně věříme, že si koncert jako vždy užijeme a získáme pro 
Rytmus dobrý výtěžek. A co by byl začátek podzimu bez upozornění na blížící se advent? Ani my v tom nejsme 
pozadu:-)
1. až 4. prosince 2020 proběhne benefiční internetová aukce Mikulášská dražba. Ti, kteří mají chuť pořídit 
zajímavé vánoční dárky sobě či svým blízkým a zároveň podpořit dobrou věc, jsou zváni na webové stránky 

Rytmus Východní Čechy
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www.aukce.rytmusvychod.cz. 
Těšit se můžou na různé 
pochutiny, poukazy, zážitkové 
voucher y,  s te jně  tak  na 
umělecké a užité předměty. 
Výtěžek aukce poslouží na 
p o d p o r u  v z d ě l á v á n í 
a zvyšování kompetencí našich 
pracovníků. A možná se letos 
podaří i překonat loňský rok, 
kdy jsme díky Mikulášské 
dražbě získali 74 962 Kč. 
Těšíme se!

Bližší informace o všech akcích 
najdete na
www.rytmusvychod.cz nebo na 
našem FB: Vaše cesta do 
s p o l e č n o s t i  –  R y t m u s 
Východní Čechy
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V PARDUBICKÉM KRAJI OCENÍ DOBROVOLNÍKY, NEZISKOVKY A FIRMY
JIŽ PODESÁTÉ

Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 

Letos budou v Pardubickém kraji podesáté 
vyznamenáni dobrovolníci, neziskové organizace a 
společensky odpovědné firmy za svou záslužnou 
činnost,  přínos k rozvoji  dobrovolnictví  a 
neziskového sektoru. Nominovat je možné až do 
30. října.
Pořadatelem události je tradičně Koalice nevládek 
Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým 
krajem. Ocenění se bude udílet ve třech 
samostatných kategoriích - dobrovolník, nestátní 
nezisková organizace a společensky odpovědná 
firma. Aktuálně probíhají nominace na ocenění, do 
nichž se může zapojit i široká veřejnost. Nominovat 
lze pouze on-line pomocí formulářů na webu 
www.nevladky.cz/nominace-oceneni/. Záštitu nad 
akcí převzala senátorka Miluše Horská a radní 
Pardubického kraje Pavel Šotola, zodpovědný za 

sociální péči a neziskový sektor.
"Veřejnost má možnost prostřednictvím nominací 
vyjádřit podporu jednotlivcům, neziskovkám i 
firmám ve svém okolí, jejichž cílem je pomáhat 
druhým," uvádí k nominacím radní Pardubického 
kraje Pavel Šotola a dodává: "Smyslem ocenění je 
zároveň poděkovat všem, kteří se během roku 
jakýmkol iv  způsobem podí le l i  na rozvoj i 
dobrovolnictví a neziskového sektoru v našem 
kraji." Radní Šotola zároveň pravidelně jmenuje 
odbornou komisi složenou ze zástupců veřejné 
správy, neziskového a podnikatelského sektoru, 
která vybírá z obdržených nominací deset 
nejzajímavějších počinů z každé kategorie.
Slavnostní vyhlášení proběhne v rámci možností 
vládních protiepidemických opatření 7. prosince 
2020 od 17 hodin v Kongresovém centru 
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Pardubice. "Každý nominovaný zároveň dostane 
děkovný list. Chceme takto poděkovat všem, 
kteří myslí na druhé a pomáhají zlepšovat náš 
svět," vysvětluje Jana Machová, ředitelka 
pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
"Letošní rok byl a stále je velkou zkouškou nejen 
pro Českou republiku, ale i celý svět. Mnoho 
jednotlivců, organizací a skupin lidí šlo všem po 
dobu jarní karantény příkladem svou nezištnou 
pomocí potřebným," zhodnotila situaci Miluše 
Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu 
ČR a KONEPu. "Přála bych si, aby pomáhat 
druhým bylo v budoucnu samozřejmé a běžné. 

Covidová krize pozitivně vyzdvihla a zviditelnila 
výjimečnost dobrovolníků a dobrovolných 
spolků. Velký dík patří také všem společensky 
angažovaným firmám, které mají odpovědný 
přístup ke svému okolí a životu v regionu," 
dodala na závěr senátorka Horská.
Máte ve svém okolí člověka, který nezištně 
pomáhá ostatním? Vážíte si prospěšné činnosti 
n ez i s kov ý c h  o r g a n i z a c í?  N eb o  z n á te 
společensky odpovědné firmy? Posílejte nám 
své tipy na ocenění do 30. října. Nominační 
f o r m u l á ř  n a l e z n e t e  n a 
www.nevladky.cz/nominace-oceneni.
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