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Vážení přátelé, moji milí!

Dovolte, abych Vám jménem svým i Koalice nevládek 
Pardubicka na závěr letošního roku upřímně poděkovala za 
podporu, kterou jste nám věnovali.  
Těší mě, že stále ještě existuje svět, v němž se pohybuje tolik 
úžasných, skvělých a schopných lidí, navíc ochotných 
pomáhat druhým. 
Tito lidé, profesionálové a dobrovolníci z neziskovek a spolků, mají srdce na správném místě. Proto mě mrzí, 
když se v poslední době opakovaně stávají terčem útoků nejrůznějších populistů a dezinformací, dokonce i 
z úst vrcholových politiků.
Můj velký obdiv a dík mají všichni ti, kteří pečují o seniory, zdravotně postižené či lidi bez přístřeší a další. 
Jejich činnost nedokáže nahradit ani stát, ale ani podnikatelé. 
Jsem si vědoma toho, že dnešní nelehká doba často nechává dobré skutky bez povšimnutí. O to víc si 
takové pomoci cením. Vím, že tyto záslužné činy nejsou žádnou samozřejmostí. 
Budu ráda, když i v příštím roce půjdeme společně nelehkou cestou obhajoby ušlechtilých myšlenek, které 
nám před třiceti lety přinesla Sametová revoluce. 
Vraťme se k ideálům, které jsme měli, a hodnotám, kterým jsme věřili! 
Přeji Vám všem klidné a požehnané vánoční svátky a vše dobré v roce 2019.

S úctou

Mgr. Miluše Horská

Místopředsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

Ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s



OBSAH
INFOLISTU

10—12/2018

06

16

11

32

17

Akce pořádané KONEPem

4

Aktuální dotační příležitosti

Informace z Pardubického kraje

Seznamte se s projekty a neziskovkami

Úspěšné akce NNO

Inzerce

Neziskovky Vás zvou

34
35

Donátoři darovali neziskovkám skoro 10 milionů korun
Známe dobrodince roku 2018

Pomůžeme Vám k vysněné práci

Kraj má na další tři roky plán na pomoc osobám se zdravotním postižením
Dobrovolnictví pomůže úředníkům poznat problémy z jiné strany

Práce v sociálních službách si zaslouží obdiv a úctu
Partnerská spolupráce PCE kraje a francouzského regionu Centre Val De Loire

Pardubický kraj je průkopníkem při podpoře sociálního podnikání

Intenzivní neurorehabilitační program pro Honzíka
Desáté setkání příznivců Rané péče na dostihovém závodišti Pardubice

Záchrana malovaného barokního stropu v bývalé faře v obci Sudslava
Výroba adventních věnců v RIC za podpory ČSOB Pojišťovny

Slavnostní benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra očima autisty“
Akční konec roku 2018 u společnosti Kroužky

Benefice pro školu Svítání vynesla 143 450 korun
Země Keltů poprvé otevřela své brány a opravdu to v ní žije!

Grácie ze školy Svítání nadělovaly a pak rozjely v divadle karneval
Vánoční přání ze Svítání

Ekologická výchova a osvěta se Zeleným domem Chrudim
Péče o přírodu se Zeleným domem Chrudim

Ruční dárky od vězňů vykreslily dětské úsměvy
Poděkování Pardubickému kraji od Skautského centra Litomyšl

Dění ve svitavském Mateřském a rodinném centru Krůček – podzim 2018

Vzdělávací program pro zaměstnance NNO
CEDR Pardubice o. p. s. v lednu 2019 otevírá Centrum Kompre

Vánoční zpívání u parku Střelnice
Nový ročník Burzy filantropie – harmonogram



5



6

DONÁTOŘI DAROVALI NEZISKOVKÁM SKORO 10 MILIONŮ KORUN

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Akce pořádané KONEPem

Velkou radost mi dělá především stále 
se zlepšující úroveň prezentací projektů

Burza filantropie podporuje zvyšování kvality 
života ve všech regionech Pardubického kraje, 
působí na veřejnost a ukazuje na prospěšnost 
a celospolečenský význam neziskových 
organizací. Díky nim je podpořen, mimo jiné, 
každodenní ž ivot handicapovaných či 
společensky znevýhodňovaných osob. Za 
pomoci donátorů se povedlo realizovat 
například projekt spolku Hurá na výlet. Jeho 
cílem je zajistit nabídku volnočasových aktivit 
pro seniory.
Na výletech dochází k propojování a vytváření 
přátelských vztahů, které přispívají k vyšší 
kvalitě života seniorů. Do projektu spolku Hurá 
na výlet se také zapojila i paní Zdeňka 
a zároveň se v něm stala aktivní dobrovolnicí. 
Díky této příležitosti se může věnovat svému 
koníčku, fotografování. „Od té doby, co cestuji 
a fotím, jsem poznala nové přátele, mezi 
kterými mám spousty kamarádek. Přestala 
jsem se cítit osamělá a konečně zase někam 
patřím,“ sdělila své dojmy seniorka.
„Rádi podporujeme smysluplné projekty, proto 
se účastníme Burzy filantropie pravidelně. 
S některými neziskovými organizacemi 
spolupracujeme po celý rok. Nakupujeme 
jejich výrobky jako dárky pro naše partnery. Být 
součástí Burzy filantropie nám dává smysl, 
protože t ím pomáháme neziskovkám 
proniknout na trh,“ popsal své dojmy z projektu 
ředitel společnosti Konzum Miloslav Hlavsa.
Významným donátorem je i Pardubický kraj, 
v čele s Pavlem Šotolou, radním Pardubického 
kraje, jenž zodpovídá za sociální péči 

a neziskový sektor. „Velkou radost mi dělá 
především stále se z lepšuj íc í  úroveň 
prezentací projektů. Neziskovky jsou dobře 
připraveny také na podrobné dotazy donátorů. 
Rovněž se mi líbí pestrost podpořených 
projektů, které jsou sociální, vzdělávací, 
kulturní, ale i třeba z oblasti životního 
prostředí.“
Burza filantropie je j iž  od roku 2012 
fenoménem Pardubického kraje a slouží 
k propojování veřejné správy, firemního 
a neziskového sektoru. Burzy jsou tzv. 
regionální a konají se ve všech čtyřech 
okresech kraje. Donátoři tak mohou formou 
B u r z y  p o d p o ř i t  p ro s p ě š n é  p ro j e k t y 
neziskových organizací v regionu, ke kterému 
mají bližší vztah. Pořadatelem Burzy filantropie 
je Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický 
kraj.
Na podzim bylo spuštěno poprvé druhé kolo 
Burzy filantropie, a tím se zvýšil počet 
přihlášených projektů v Pardubicích. I tady 
došlo na prezentaci smysluplných projektů 
mnohdy plných emocí. Tanečky a novou energii 
do života přinese usměvavé Míše Procházkové 
nový taneční vozík. Základní škola a Praktická 
škola Svítání bojovala o taneční vozík pro Míšu, 
a to se podařilo. Míša tak bude nadále hvězdou 
Tanečního souboru Amare. Díky podpoře 
donátorů si Apolenka bude moci zakoupit 
nového koně určeného k hiporehabilitaci. A tím 
tak pomoci svým klientům lépe žít a jít 
zdravotně kupředu.

Podzimními koly Burzy filantropie se uzavřel další již sedmý ročník tohoto dobročinného projektu. 
Za rok 2018 se díky donátorům podařilo podpořit 43 projektů v celkové výši 1 466 140 Kč. Za celou 
dobu působení Burzy filantropie v rámci Pardubického kraje se donátoři složili na podporu 301 
projektů z dílen neziskových organizací v celkové výši 9 146 640 Kč.
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A jak se na Burzu dívají samotní donátoři?
„Naše firma podporuje Burzu filantropie již 
pátým rokem. Rádi sledujeme smysluplné 
projekty neziskových organizací. Nástroj Burzy 
filantropie nám ulehčuje výběr projektů 
z místních, či regionálních neziskových 
organizací. Někdy nám je blízký jeden projekt 
z několika přihlášených, jindy podpoříme 
projektů více. Tím tak pomůžeme najednou, 
v jeden čas, a na jednom místě více neziskovým 
organizacím. Vítáme projekty, které něco 
organizují, tvoří, nebo vyrábí především za 
pomoci osob se zdravotním znevýhodněním. 
Své výrobky dále nabízí nejen firmám z řad 
donátorů, ale i široké veřejnosti. V Burze 
filantropie jde o hezké propojení ziskového 
a neziskového sektoru,“ tak popsala projekt 
Burzy filantropie provozní ředitelka společnosti 
AB PLAST Marie Cacková.

„Burzy filantropie se účastníme pravidelně, rádi 
podporujeme smysluplné projekty. S některými 
NNO spolupracujeme dlouhodobě, celoročně. 
Například nakupujeme a využíváme dárky 
firemně, ne komerčně. Je hezké sdílet nadšení 
našich partnerů, když od nás dostanou ručně 
psané přání nebo tašku, díky tomu jsme 
partnerům na obdiv. Zároveň si uvědomujeme 
jak je to dnes složité pro takovou neziskovou 
organizaci prodrat se na trh. Tímto chceme být 
t a k é  i n s p i r a c í  i  p r o  o s t a t n í  fi r m y 
z orlickoústecka. Být součástí Burzy filantropie 
dává smysl,“ tak své dojmy z Burzy popsal 
ředitel společnosti Konzum pan Ing. Miloslav 
Hlavsa
Díky projektu podpořenému Evropskou unií se 
Burza filantropie šíří také do dalších krajů.
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ZNÁME DOBRODINCE ROKU 2018

„Nesmírně si cením všech, kteří pomáhají, ať už 
fyzicky nebo finančně. Rovněž si vážím spolupráce 
neziskového sektoru a Pardubického kraje, 
protože v našem regionu je zcela výjimečná. Jeden 
z nejúspěšnějších počinů korunující tuto 
spolupráci představuje projekt Burzy filantropie 
a podpora jednotlivých neziskových organizací,“ 
smekla pomyslný klobouk díků místopředsedkyně 
Senátu Miluše Horská.
Letošní rok se dostalo pocty v podobě ocenění za 
dlouhodobou činnost pro druhé následujícím 
dobrovolníkům Irena Adamová,  Barbora 
Debnárová,  Hana Grundová,  Ivan Hoza, 
Bernardeta Jandíková, Zdeňka Lipavská, Dagmar 
Novotná, Petra Pejchlová, Kristýna Plešková 
a Pavel Štefek. Třem dobrovolníkům byly uděleny 

speciální ceny. Cenu náměstka primátora 
statutárního města Pardubice získala Helena 
Kuklová, cenu Krajské hospodářské komory 
Pardubického kraje si převzal David Hejna 
a cenou radního Pardubického kraje byla 
oceněna Romana Fricová.
„Romana Fricová si zaslouží obrovské uznání od 
nás všech. Ač je sama na vozíčku, rozhodla se 
pomáhat ostatním, hlavně dětem. Je příkladem 
obětavého člověka, se srdcem na dlani,“ 
odůvodnil svou volbu pro speciální cenu Pavel 
Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za 
sociální péči a neziskový sektor.
Oceněnými neziskovými organizacemi pro rok 
2018 jsou Boccia Run Bukovka, Klub českých 
t u r i s t ů  L a n š k r o u n ,  K L U S  S v i t a v y ,   

Komuniké o. p. s. Litomyšl, 
R o d i n n é  c e n t r u m 
Kulihrášek, z. s., Rodinné 
centrum Srdíčko z. s., Denní 
stacionář Litomyšl – Ruka pro 
život o. p. s., SKP-CENTRUM, 
o. p. s. – Dům na půli cesty, 
S t ř e d i s k o  r a n é  p é č e 
v Pardubicích o. p. s. a Zelená 
pro Pardubicko.
Z a  s v é  s p o l e č e n s k y 
odpovědné podnikání, které 
spočívá například v podpoře 
neziskových organizací, účastí 
na Burze filantropie nebo 
z a m ě s t n á v á n í  o s o b 
s handicapem, byly oceněny 
nás ledu j í c í  spo lečnos t i 
a organizace:
Česká spoř i te lna,  a .  s . , 
Gaetano Daneli, s. r. o., H.R.G. 
spol. s r. o. Litomyšl, Konzum, 
obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí, Olfin Car Palace, s. r. o., 
Pardubický pivovar, a. s., 
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, 
s. r. o., SOLEA CZ výrobní 
družstvo, Šmídl s. r. o., Vodní 

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Krajským oceňováním dobročinnosti, pomoci a filantropie provedla po osmé moderátorka a patronka 
Jolana Voldánová. Celkem bylo oceněno deset počinů z kategorie dobrovolník, nezisková organizace 
a společensky odpovědná firma. Mezi oceněnými byla i dobrovolnice na vozíčku.
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zdroje Chrudim, spol. s. r. o. a speciální cena od 
Regionální pobočky CzechInvest pro Pardubický 
kraj putovala sociálnímu podniku LÉTHÓ o. p. s. 
za zaměstnávání osob s handicapem.

Během večera vystoupila zpěvačka Magda Malá 
a s tanečním vystoupením Míša Procházková, 
která získala podporu na pořízení nového vozíku 
v Burze filantropie. Akci každoročně pořádá 

Pardubický kraj, Koalice nevládek 
Pardubicka, Informační středisko 
Evropské unie Europe Direct a 
Rytmus Východní Čechy.

2018
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POMŮŽEME VÁM K VYSNĚNÉ PRÁCI

P r o j e k t  j e  z a m ě ř e n  n a  z v ý š e n í 
zaměstnatelnosti osob na mateřské či 
rodičovské dovolené vracející se na trh práce. 
Osoby zapojené musí žít v MAS Železnohorský 
region. „Maminkám se snažíme ukázat cestu 
a vyřešit problém slaďování rodinného 
a pracovního života. Vedle tematicky laděných 
seminářů, poskytujeme odborné poradenství, 
koučink a mentoring, možnosti rekvalifikace, 
o d b o r n é  s t á ž e  a  z p r o s t ř e d k o v á n í 
zaměstnání,“ uvedla ke smyslu projektu Jana 
Machová, ředitelka Koalice nevládek 
Pardubicka.

Každý týden probíhají schůzky se zájemci 
o zapojení do projektu. Schůzky zjišťují 
individuální potřeby klientek a slouží jako 
odrazový můstek pro tvorbu motivačních 
workshopů. Tematické workshopy odstartují 
30. ledna 2019. O lektorování se postará 
Blanka Junová a Soňa Spanielová.

Blanka Junová zahájí sérii vzdělávacích 
a motivačních kurzů s tématikou slaďování. 
Dále bude následovat blok rozdělený do dvou 
dnů s názvem Sebepoznání. Navazovat 
budou kurzy: Kam směřuji? Aneb tvorba mé 
pracovní vize, Moje vize a budoucnost na trhu 
práce… aneb mapování reálných možností 
a Co potřebuji udělat a jak mohu překonat 
vnitřní i vnější překážky.

Tematické bloky pod vedením Španielové se 
zaměří na praktické zvládnutí fáze před 
pohovorem i po pohovoru. „Stěžejním 
tématem bude Osobní efektivita a time 
management, dále navážeme obsáhlými 
tématy Komunikačních a prezentačních 
dovedností a podíváme se i na Přípravu na 
výběrové řízení a profesionální CV,“ upřesnila 
své v ize ohledně motivačního kurzu 
Španielová.

Závěrem setkávání bude JOB KLUB, který 
plánujeme na 24. dubna 2019. Cílem setkání 
bude klientkám na praktických radách hostů 
ukázat jejich slaďování a další možnosti 
práce, jako je podnikání.

Máte zájem se do projektu zapoj i t? 
K o n t a k t u j t e  n á s  n a  e - m a i l u 
konirova@konep.cz nebo telefonicky na čísle 
607 230 051.

V říjnu letošního roku odstartoval nový projekt Koalice nevládek Pardubicka. Nese název Štěstí 
přeje aktivním a dobře připraveným. Známe harmonogram a témata prvního běhu projektu pro 
Heřmanův Městec. Máte zájem se zapojit? Neváhejte, o projekt je zájem a jeho kapacita se rychle 
plní. Startujeme 30. ledna 2019.

Štěstí

 
přeje

aktivním

 

a

 

dobře

připraveným

Chceš začít podnikat nebo získat práci

svých snů?

Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 
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„Chceme v tomto dokumentu konkrétně pojmenovat a definovat významné oblasti života osob se zdravotním 
postižením, na které může mít Pardubický kraj reálně nějaký vliv. Jedná se například o oblast přístupnosti 
staveb, dopravy a informací, oblast dostupnosti vzdělávání, zaměstnání, volnočasových aktivit, ale také 
zdravotní a sociální péče,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Vycházeli 
jsme při tom z aktuálních podnětů, informací a zkušeností z uplynulých let a také z možností Pardubického 
kraje.“
Od července 2018 probíhala ve spolupráci s dotčenými pracovníky odborů Krajského úřadu Pardubického 
kraje, ale i dalšími zainteresovanými subjekty, příprava tohoto dokumentu. Odbor sociálních věcí zapracoval 
všechny obdržené podklady, připomínky a připravil aktuální verzi 
nového Krajského plánu.
Řešení problémových oblastí osob se zdravotním postižením vyžaduje 
multidisciplinární přístup. Proto se na jeho tvorbě podílely i odbory 
zdravotnictví, školství, sociálních věcí, odbor kultury, sportu 
a cestovního ruchu, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, 
odbor dopravy a silničního hospodářství, kancelář ředitele úřadu, 
kancelář hejtmana, oddělení personálních věcí a vzdělávání 
kanceláře ředitele úřadu, a další subjekty.
„Krajský plán jednou za rok vyhodnocujeme a můžeme ho přizpůsobit 
novým skutečnostem a možnostem, koordinátorem aktivit ke 
Krajskému plánu je odbor sociálních věcí,“ dodal Pavel Šotola.

KRAJ MÁ NA DALŠÍ TŘI ROKY PLÁN NA POMOC
OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOBROVOLNICTVÍ POMŮŽE ÚŘEDNÍKŮM POZNAT PROBLÉMY
Z JINÉ STRANY

Po třech letech aktualizoval Pardubický kraj svůj strategický dokument na vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením. V pořadí již čtvrtý dokument bude platný na období 2019–2021.

Pardubický kraj se v roli partnera zapojil do projektu 
Dobrovolnictví ve veřejné správě, který připravil 
Fond dalšího vzdělávání. Jeho cílem je podpora 
dobrovolnických programů určených výhradně pro 
zaměstnance veřejné správy a podpora zapojeným 
institucím.
„Vítám takovou iniciativu, protože svědčí 
o charakteru úřadu, o jeho firemní kultuře 
a hodnotách. Novela pracovního řádu umožnuje od 
1. října letošního roku v rámci společenské 
odpovědnosti úřadu zaměstnancům vykonávat 
dobrovolnické činnosti v rozsahu maximálně 
8 hodin ročně v rámci jejich pracovní doby,“ uvedl 
ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje 
Jaroslav Folprecht.
Pardubický kraj v této oblasti spolupracuje 
s dobrovolnickými centry, která jsou v kontaktu 
s neziskovými organizacemi působícími zejména 
v oblastech pomoci osobám se zdravotním 
postižením, při volnočasových aktivitách dětí, 

mládeže  a  rod in  nebo př i  ku l turn ích  č i 
charitativních akcích. „Zaměstnanec si konkrétní 
místo výkonu dobrovolnické činnosti vybere z dané 
nabídky a dobrovolnické centrum s ním uzavře 
smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti. Ta 
obsahuje i pojištění pro případ škody na majetku 
a na zdraví, způsobené dobrovolníkem při výkonu 
dobrovolnické činnosti a rovněž pro případ škody 
způsobené dobrovolníkovi.“ doplnil Pavel Šotola.
Pardubický kraj oceňuje mj. také firmy, které 
podporují firemní dobrovolnictví. „Hledali jsme 
způsob, jak to umožnit i na krajském úřadu. 
Nakonec se to podařilo a myslím, že to pro případné 
zájemce bude příležitost, jak poznat některé 
problémy v terénu a třeba přitom i stmelit kolektiv. 
Zároveň firemní dobrovolnictví často inspiruje lidi 
k vlastnímu zapojení pro dobrou věc v jejich volném 
čase,“ řekl radní pro sociální péči a neziskový 
sektor Pavel Šotola.

Pardubický kraj

Pardubický kraj
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PRÁCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SI ZASLOUŽÍ OBDIV A ÚCTU

V kulturním centru Fabrika ve Svitavách byly 
26. 9. 2018 vyhlášeny ceny Duhové křídlo, udílené 
Pardubickým krajem v kooperaci s Národní radou 
osob se zdravotním postižením. Ty jsou určeny 
jednotlivcům i zařízením v sociálních službách, 
dobrovolníkům a filantropům a také těm, kteří 
pomáhají osobám se zdravotním postižením.
Do letošního ročníku přišlo celkem 57 nominací. 
Odborná porota z toho vybrala deset oceněných 
finalistů a čtyři nové nositele Duhového křídla. Těmi 
se stali Miroslava Pražáková, která už 26 let 
pracuje v sociálních službách v Domově pod 
hradem Žampach, František Habětínek, zakladatel 
Spor tovn ího  k lubu voz íčkářů  Pardubice 
NEZLOMENI,  Domov pro senior y  Dubina 
Pardubice, který se zaměřuje na hledání smyslu 
i ve třetí etapě života. Cenu za celoživotní práci ve 

prospěch osob se zdravotním postižením obdržela 
Alena Klapalová, která pracuje již 46 let jako 
lékařka v Hamzově odborné léčebně pro děti 
a dospělé v Luži – Košumberku.
„Slavnostní předávání Duhového křídla je 
poděkováním všem finalistům, ale i všem, kteří 
působí v sociální oblasti. Vždyť práce v sociálních 
službách je velmi náročná a právem si zaslouží 
úctu a obdiv. V rámci slavnostního programu 
vystoupily také tradičně soubory ze zařízení 
sociálních služeb, které organizátoři vybírají při 
každoročním festivalu Pod duhovým křídlem a je to 
vždy velmi emotivní,“ uvedl patron Duhového 
křídla, radní Pardubického kraje pro sociální péči a 
neziskový sektor Pavel Šotola.

Pardubický kraj
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Partnerská spolupráce Pardubického kraje a francouzského regionu Centre Val de Loire trvá v různé intenzitě 
od roku 2002, tedy 16 let.
V posledních čtyřech letech se věnovala především 
sociální oblasti, což i nadále velmi intenzivně 
pokračuje. Po návštěvě francouzské strany v našem 
kraji v minulém týdnu se začala nově rozjíždět 
i spolupráce v oblasti kultury.
Sociální podnikání čerpá z francouzských zkušeností
Předmětem zahraniční návštěvy bylo pokračování 
v dobře fungující spolupráci, výměna zkušeností 
v sociální oblasti, především v oblasti sociální 
podnikání, podpora neziskového sektoru, systém 
náhradní rodinné péče a dobrovolnictví.„Potenciál 
sociálního podnikání dokázali Francouzi i v letech 
ekonomické krize dobře zužitkovat, v tom jsou pro nás 
velkou inspirací,“ říká radní pro oblast sociální péče a 
neziskového sektoru Pavel Šotola. „Delegace 
navštívila družstvo Ergotep v Proseči, které je lídrem 
na poli sociálního podnikání v České republice. Dále 
navštívili i další sociální podniky, které jsou menší a 
působí například v krajském zařízení v žambereckém 
Albertinu, nebo cukrárnu Čistá duše v Hlinsku, kde 
nalezlo práci několik osob se zdravotním postižením a 
cukrárna velmi dobře funguje.“
Zástupci Pardubického kraje měli v minulých letech 
možnost se seznámit se systémem náhradní rodinné 
péče i se službami, které pomáhají rodinám překonávat různé těžké životní situace a sociální problémy.
V oblasti dobrovolnictví se uskutečnila na přelomu minulého a letošního roku osmiměsíční výměna tří 
dobrovolníků, což byla velká zkušenost jak pro organizátory, tak pro samotné účastníky.
Unie začíná už v regionech
Vedoucí francouzské delegace Charles Fournier považuje spolupráci za důležitou i z hlediska naplňování 

projektu samotné Evropské 
unie. „Není to jen nějaký 
prázdný  koncept .  Právě 
výměny studentů, politiků, 
n e z i s k o v é h o  s e k t o r u , 
podnikatelů i dalších lidí 
dávají tomuto projektu obsah 
a  s my s l  a  u m o ž ň u j í  s e 
vzájemně obohatit a dát Unii 
novou definici. Obsahem Unie 
n e n í  j e n  e k o n o m i c k á 
výhodnost a řešení migrace. 
Je to spolupráce na dvě i více 
stran. Proto bychom třeba 
v příštích letech chtěli zahájit 
třeba trojstranná partnerství.“

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE PARDUBICKÉHO KRAJE A FRANCOUZSKÉHO
REGIONU CENTRE VAL DE LOIRE

Pardubický kraj
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PARDUBICKÝ KRAJ JE PRŮKOPNÍKEM PŘI PODPOŘE
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Pardubický kraj se tématu sociálního podnikání intenzivně věnuje od roku 2013, 
letos už čtvrtým rokem funguje krajský dotační program na podporu sociálního 
podnikání. Spolu s agenturou CzechInvest uspořádal pro sociální podniky 
odbornou konferenci, kde zazněly novinky v této rychle se rozvíjející oblasti.
„Za Pardubický kraj jsme shrnuli naše zkušenosti za uplynulé čtyři roky. Celkem 
jsme už podpořili 53 projektů celkovou částkou téměř 6,5 milionů korun. Nyní 
jsme se rozhodli, že od příštího roku podmínky udělení dotace na sociální 
podnikání trochu upravíme. Zvlášť chceme podporovat vznik nových sociálních 
podniků a zvlášť pomáhat těm už fungujícím,“ uvedl radní pro sociální péči 
a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „Naše úpravy jsme představili 
přítomným zástupcům organizací a požádali je o připomínky z jejich praxe 
a zodpověděli jsme jejich dotazy.“
Centrum investic, rozvoje a inovací seznámilo přítomné s novým projektem 
Královéhradeckého kraje zaměřeným na zdravotně postižené studenty středních 
škol, kteří míří do praxe a hledají pracovní uplatnění. Do projektu se mohou zapojit 
i zájemci z Pardubického kraje včetně sociálních podniků.
V Evropě se rozvíjí nejen sociální podnikání, ale také sociální bankovnictví. Do 
České republiky s tím jako první přišla Česká spořitelna, která podporuje 
organizace, které pečují o sociálně znevýhodněné. Vytvořila síť individuálních 
mentorů, má akcelerační kurzy pro organizace, kurzy fundrisingu i speciální 
úvěrové podmínky. Ale i sociální podnik si na sebe musí vydělat.
Milan Venclík z Komory sociálních podniků poukázal na různé pojetí sociálního 
podnikání v evropských zemích, v České republice se zákon o sociálním 
podnikání na rozdíl třeba od Slovenska teprve připravuje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má v současné době vypsané dotační tituly pro environmentální 
a integrační sociální podniky, které ještě zdaleka nejsou vyčerpané a zástupkyně ministerstva je přítomným 
představila.
Závěrem se přítomní shodli, že Pardubický kraj je v oblasti podpory sociálního podnikání v České republice 

d o  z n a č n é  m í r y 
průkopníkem a další 
kraje by se od něj v této 
o b l a s t i  m o h l y 
inspirovat.

Pardubický kraj
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Pardubický kraj připravil v sociální oblasti zásadní změnu, 
která by měla snížit administrativní zátěž nejen pro kraj, ale 
především pro poskytovatele sociálních služeb – víceleté 
financování v rámci krajských programových dotací v této 
oblasti.

Pardubický kraj dosud každoročně vypisoval ze svého rozpočtu 
programové dotace na podporu sociálních služeb, kde rozděloval dle 
možností částku kolem 25 milionů korun. Pro příští rok by tomu mělo 
být již jinak. „Neziskové organizace si požádají v běžném termínu 
o dotaci, ovšem na období tří let, tedy na období 2019—2021. Tato 
žádost bude zpracována, dotace bude vypočtena dle stanovených 
kritérií, a organizace již budou mít jistotu, že částku obdrží jak v roce 
2019, tak i v roce 2020 a 2021. Hlavní přínos bude spočívat v tom, že 
v roce 2020 a 2021 by dotace měla být vyplacena již na přelomu ledna 
a února za předpokladu, že bude tradičně schválen rozpočet 
Pardubického kraje v prosinci předchozího roku,“ vysvětluje Pavel 
Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor, pod jehož vedením 
celý plán vznikl. „Chceme tak odstranit každoroční nejistotu 
neziskového sektoru při financování sociálních služeb v prvních 
měsících roku, protože peníze z účelové dotace mohou organizace 
obdržet nejdříve na konci března a tři měsíce tak shánějí finance na 
udržení chodu organizace,“ dodal Šotola.

  

PARDUBICKÝ KRAJ NOVĚ ZAVÁDÍ
VÍCELETÉ FINANCOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Pardubický kraj
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Rodinné Integrační Centrum z. s. požádalo Nadaci ČEZ o podporu projektu pro 19letého klienta služby 
Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra.
Honza vedle autismu trpí také mozkovou obrnou – kvadruparetická forma, má opožděný 
psychomotorický vývoj, mentální a zrakové postižení. Je imobilní, invalidní vozík není schopen sám 
ovládat.
Ačkoliv je postižení Honzy klasifikováno jako velmi těžké, díky intenzivnímu neurorehabilitačnímu 
programu se v rámci svých možností Honza snaží zapojovat do dění kolem sebe a komunikovat 
s nejbližším okolím.
„Chtěli bychom velmi poděkovat Nadaci ČEZ za podporu projektu pro našeho klienta. Finanční podpora 
v plné výši přispěla Honzovi na pobyt v neurorehabilitačním a edukačním centru ARCADA v Ostravě, ve 
kterém se Honza v současné době (od 3. do 28. 9. 2018) nachází a postupuje intenzivní rehabilitační 
cvičební program pod odborným vedením se zaměřením na celkové zlepšení pohyblivosti a fyzické 
kondice. Sekundárně je podpořena i matka (opatrovnice), která se celodenně stará o svého syna 
v domácím prostředí  uvedla sociální pracovnice Mgr. Švihlová.  ,“

INTENZIVNÍ NEUROREHABILITAČNÍ
PROGRAM PRO HONZÍKA

Rodinné Integrační Centrum
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V sobotu 27. 10. 2018 se již podesáté více než 300 příznivců Střediska rané péče 
v Pardubicích o. p. s. sešlo na Dostihovém závodišti Pardubice v rámci Závěrečného 
dostihového dne.
Díky podpoře zástupců Dostihového spolku a. s. a zejména ředitele Martina Korby mohly 
desítky rodin dětí s handicapem z Pardubického kraje strávit nezapomenutelné odpoledne 
v atmosféře dostihových závodů. Přímo v lóži mohli rodiče uzavírat sázky, sledovat spolu 
s dětmi dostihové závody a děti si mohly pohrát v dětském koutku.
Cílem služby raná péče je podpora vývoje dětí od narození do 7 let s ohroženým vývojem 
např. v důsledku předčasného narození nebo se zdravotním postižením: s ohroženým 
vývojem například s nedonošeností, s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním 
a kombinovaným, s poruchami autistického spektra a podpora jejich rodin. Právě na 
takových akcích jakou byla účast na závěrečných dostizích, se mohou rodiče seznámit, 
předat si cenné zkušenosti anebo si jen tak popovídat.
Kdo by se chtěl více dozvědět o rané péči, může Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s. 
navštívit při příležitosti blížícího se Dne otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 6. 11. 
2018 v sídle organizace v Bělehradské 389, Pardubicích–Polabinách. Tento den se 
uskuteční v rámci celorepublikové kampaně „Týden rané péče“.

DESÁTÉ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ RANÉ PÉČE
NA DOSTIHOVÉM ZÁVODIŠTI PARDUBICE

Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.
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Na podzim letošního roku byl spolku Genius loci Sudslava z. s. schválen Nadací Občanského fóra finanční 
příspěvek ve výši 20 tis. Kč na projekt restaurování torza malovaného barokního stropu. Dílo představuje 
část záklopového stropu, nyní druhotně použitého nad severozápadní částí přízemí hospodářského 
objektu bývalé fary v obci Sudslava. Jednotlivé dřevěné záklopy jsou vyzdobeny florálními motivy 
namalované na bílém podkladu. V důsledku stáří a postupné degradace částí dřevěného materiálu 
napadeného plísněmi a dřevokazným hmyzem se v současné době jedná o havarijní stav dochované 
památky.
Bývalá fara se datuje rokem 1692, její zakladatelkou byla hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte, roz. ze 
Žďáru, majitelka panství. Barokní farní areál byl v roce 1964 prohlášen za kulturní památku. Areál bývalé 
fary je postupně obnovován od roku 2006, kdy byl objekt bývalé fary prodán katolickou církví novému 
vlastníkovi. Postupně byly již obnoveny střechy bývalé fary a hospodářské budovy, provedeno statické 
zajištění, zrestaurována socha Panny Marie, rokoková výmalba sálu a secesní chodba, a revitalizována 
byla také farní zahrada.
Samotné dílo malovaného barokního stropu s florálními motivy je v současné době vzhledem k jeho 
instalaci vystaveno nevhodným podmínkám, které způsobují jeho rychlou degradaci. Povrch díla je značně 
znečištěný depozity prachu a různou škálou skvrn neznámého původu. Torzo malovaného barokního 
stropu bude po zrestaurování adjustováno v budově bývalé fary a prezentováno veřejnosti jako doklad 
umělecko–řemeslné zručnosti předků. Veřejnost bude mít rovněž možnost seznámit se s postupem 
odborných restaurátorských prací při prohlídce památkově chráněné historické budovy v průběhu roku 
2019.

ZÁCHRANA MALOVANÉHO BAROKNÍHO STROPU
V BÝVALÉ FAŘE V OBCI SUDSLAVA

Genius loci Sudslava z. s.
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Navození příjemné předvánoční atmosféry se podařilo pracovníkům Rodinného Integračního Centra za 
podpory ČSOB Pojišťovny při výrobě adventních věnců. Již tradiční aktivita byla pod taktovkou floristky 
Marcely Duškové.
První setkání probíhalo v pondělí 19. 11. 2018 v prostorách RIC v Lanškrouně. Setkání se účastnila řada 
rodičů dětí s poruchami autistického spektra. Během pondělního odpoledne si každý účastník mohl 
vyrobit adventní věnec dle svých představ a fantazie. Marcela Dušková, která je zkušenou odbornicí, byla 
všem nápomocná po celou dobu tvoření. „Tuto akci již absolvuji poněkolikáté, atmosféra tady je 
nepopsatelná“ komentuje jedna z maminek během tvoření.
„V podobném duchu jsme se s našimi klienty a pracovníky ČSOB Pojišťovny setkali i o den později, tedy 
20. 11. 2018, tentokrát v Pardubicích. Vzhledem k tomu, že se akce poprvé konala v našich nových 
prostorách, zájem byl velký. Více než dvě desítky maminek s dětmi předvedly svou kreativitu a vyrobily si 

překrásné adventní dekorace. 
K ruce jim opět byla zkušená 
Marcela Dušková, pro kterou je 
akce, jak sama říká, již srdeční 
zá lež i tos t í .  Děku jeme za 
podporu ČSOB Pojišťovně, bez 
které by se akce nemohla 
zrealizovat a budeme se těšit na 
naši další výbornou spolupráci. 
Dle spokojených účastníků by se 
obě akce daly hodnotit jako 
velmi zdařilé. Budeme se těšit 
na příští rok, kdy společně 
zahájíme adventní čas jako 
letos .  Děkujeme!“  uvedla 
ř e d i t e l k a  R o d i n n é h o 
Integračního Centra z. s. Hana 
Janiková.

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ V RODINNÉM
INTEGRAČNÍM CENTRU ZA PODPORY
ČSOB POJIŠŤOVNY

Rodinné Integrační Centrum
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V pátek 23. 11. 2018 se od 17.00 do 19.00 hodin v prostorách Terminálu Jana Kašpara 
Letiště Pardubice konala slavnostní benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra 
očima autisty“.
V průběhu benefičního večera probíhala vernisáž fotografií 17letého klienta služby Sociální 
rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra Kennetha Paula Packard-Haase.
„Účastníci benefice si mohli v rámci nahlášené veřejné sbírky našeho Rodinného 
Integračního Centra z. s. zakoupit některou z 37 vystavovaných fotografií, a to ve 3 různých 
formátech. Tato možnost nákupu platí až do 10. 12. 2018. Na místě byla po celý večer 
i pokladnička, jejíž výtěžek bude ze 100 % využit při podpoře a rozvoji aktivit osob 
s poruchami autistického spektra,“ uvedl sociální pracovník Allan Stránský, který měl celou 
benefici na starost.
„Chtěla bych velmi poděkovat moderátorům Oldřichovi Tamášovi a Lence Hyndrákové 
z Východočeské televize V1 za jejich milé provázení večerem, skupině The Opiopio, 
studentům Gymnázia Dr. Emila Holuba z Holic a skupině SAKO jr. z Heřmanova Městce za 
skvělé vystoupení, East Bohemian Airport a. s. za působivé zázemí a podporu při realizaci 
této benefice. Návštěvníkům benefičního večera patří též díky za jejich finanční příspěvky 
a nákup fotografií,“ doplnila ředitelka Hana Janiková.

SLAVNOSTNÍ BENEFICE K UKONČENÍ PROJEKTU
PUTOVNÍ VÝSTAVY „FLÓRA OČIMA AUTISTY“

Rodinné Integrační Centrum
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AKČNÍ KONEC ROKU 2018
U SPOLEČNOSTI KROUŽKY
Koncem listopadu jsme si prošli kontrolou školní inspekce kvůli našemu nově vzniklému statusu Střediska 
volného času Pro dětský úsměv z východních Čech (od 1. 9. 2018). Veškerá práce celého našeho týmu se 
vyplatila a my dostali od inspekce velmi kladné hodnocení!
Ani v prosinci však nezahálíme! Děti z našich 
Kroužků vystupují na různých vánočních 
akcích – např. při příležitosti rozsvícení 
vánočního stromečku na Pernštýnském 
náměstí v Pardubicích a v dalších obcích jako 
jsou např. Nasavrky, Slatiňany!

A jaké máme novinky na rok 2019?

Na srpen 2019 opět připravujeme pobytový 
letní tábor pro děti, tentokrát v nové lokalitě. 
Přihlašování a další informace budou k 
dispozici začátkem roku 2019.
Na červenec 2019, 2020, 2021 připravujeme 
příměstské Vědecké tábory v Chrudimi. Pro 
prvostupňové děti, které mají zaměstnané 
rodiče a bydlí na území MAS Chrudimsko, 
budou tábory zcela ZDARMA!

Přejeme Vám a celé rodině krásné Vánoce 
a těšíme se na spolupráci v novém roce! 

Kroužky Východní Čechy
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Celkem 143 450 korun vynesl společný 
charitativní koncert Nadace Lenky a Romana 
Šmidberských, který se uskutečnil v pondělí  
26. listopadu 2018 v beznadějně vyprodaném 
Východočeském divadle v Pardubicích.
Své umění tu předvedla hudební skupina 
Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou, pěvecký sbor 
Continuopod vedením Lucie Gregorovič Fárové 
a bubeníci z Muzikoterapeutického souboru 
Mlima Jua ze Základní školy a Praktické školy 
SVÍTÁNÍ, kam směřoval výtěžek z celé akce.
„Děkujeme všem, kteří tuto akci jakýmkoliv 
způsobem podpoř i l i .  Ško la  SV ÍTÁNÍ  j e 
v Pardubicích přijímána velice hezky. Možná to 
někdy vypadá, že vlastně nic nepotřebujeme, ale 
ono tomu tak není. Nyní intenzivně sháníme 
peníze na nový svozový autobus,“ řekla ředitelka 
Základní školy a Praktické školy Miluše Horská, 
která je současně místopředsedkyní Senátu 
Parlamentu České republiky.
„Naše Nadace se školou SVÍTÁNÍ spolupracuje 
dlouhodobě. Podporujeme ji jako organizaci, jejíž 
práce si velmi vážíme, protože zblízka známe 
jednotlivé příběhy a potřeby dětí a klientů Svítání. 
Mnozí z nich jsou i našimi klienty, k nim směřuje 
naše podpora. Vnímáme současnou nejvyšší 
potřebu školy Svítání, kterou je snaha zakoupit 
nový svozový autobus. Do 
sbírky jsme se zapojili už 
v loňském roce a i  nyní 
c h c e m e  v  p o m o c i 
p o k r a č o v a t .  N a d a c e 
v y č l e n i l a  z  v l a s t n í c h 
prostředků 100.000 korun 
na tuto sbírku a při příležitosti 
Charitat ivního koncer tu 
Hradišťanu a Continua, který 
j s m e  us p ořá da l i ,  j s m e 
oslovili i další par tnery, 
především partnery Svítání, 
aby se k projektu připojili. 
Jejich zásluhou se tak částka 
navýšila na 132 000 korun 
a charitativní záměr podpořil 
i Hradišťan a sbor Continuo 
svými 10 000 korunami. 

Hosté koncertu měli možnost symbolicky přispět 
zakoupením programu, kdy výtěžek rovněž 
putoval do kasičky veřejné sbírky. Celkově jsme 
tedy večerem přispěli škole Svítání částkou 
143 450 korun,“ uvedla Lenka Šmidberská, 
ředitelka Nadace Lenky a Romana Šmidberských. 
„Přejeme Svítání mnoho zdaru a především brzké 
zakoupení nového svozového autobusu,“ doplnila 
Lenka Šmidberská.
„Chtěla bych poděkovat Hradišťanu, že přijal naše 
pozvání a splnil nám tak přání zazpívat si na jevišti 
Východočeského divadla po jeho boku. Máme 
velkou radost, že se tento večer podařilo 
uskutečnit. Při patnácté sborové sezóně je to 
krásný dárek k narozeninám Continua,“ dodala 
Lenka Šmidberská, jež je zároveň členkou sboru.
„Byl to jeden z večerů, na který se nezapomíná. 
Měli jsme z něj krásný dojem. Děti ze SVÍTÁNÍ byly 
úžasné. Hezky jsme si s nimi společně zahráli,“ 
prohlásil primáš souboru Hradišťan Jiří Pavlica.
„Myslím, že se celý večer moc povedl. Svědčil 
o tom i fakt, že diváci více než dvě hodiny bez 
přestávky vydrželi sedět v sále, kromě toho, že 
párkrát vstali a zatleskali vestoje. Jsem 
přesvědčen o tom, že pochopili, o jaké hodnoty tu 
jde. Tato akce měla rozhodně velký smysl,“ uzavřel 
Jiří Pavlica.

BENEFICE PRO ŠKOLU SVÍTÁNÍ VYNESLA 
143 450 KORUN

ZŠ a PŠ Svítání o. p. s. 
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Letošní rok byl pro nasavrcké Kelty zlomový, 
spolek Boii totiž na jaře představil projekt 
s názvem Země Keltů. Tento prostor zahrnuje 
území v Železných horách okolo Nasavrk a spojuje 
všechny „keltské aktivity“ z okolí Nasavrk, tedy 
keltskou naučnou stezku, expozici Po stopách 
Keltů a samozřejmě oppidum i skanzen pod jednu 
značku.
„Jakmile se otevřela brána Země Keltů (ZK), začali 
jsme pracovat nejenom na jejím rozvoji, ale 
snažíme se do našich aktivit zapojit co nejvíce 
dobrovolníků z celého okolí,“ říká Lukáš Blažek, 
předseda spolku. Rozvoj lidí, podílejících se na 
aktivitách ZK, je jedním ze základních pilířů 

úspěchu. Práce nasavrckých Keltů spočívá 
nejenom v pořádání akcí pro veřejnost, ale hlavně 
(a kladou na to patřičný důraz) ve vytváření 
prostředí vybízející ke vzdělávání, sdílení 
myšlenek a osobností rozvoj.
Bránou oppida v roce 2018 prošlo (ať již v rámci 
školních výletů nebo s rodiči) několik tisíc 
nadšených dětí, které zde nalezly informace 
podané zábavnou formou, zkušenosti i možnost si 
vše osahat a vyzkoušet. Nejsou to ale pouze ti 
nejmladší, kteří mají potřebu se vzdělávat.
Od letošního roku je v Zemi Keltů připraveno 
i zázemí pro konference, semináře nebo 
teambuildingy s historickou či outdoorovou 

ZEMĚ KELTŮ POPRVÉ OTEVŘELA SVÉ BRÁNY
A OPRAVDU TO V NÍ ŽIJE!

Boii z. s.
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Plánované akce v Zemi Keltů pro keltský rok 2127 (2019 podle 
gregoriánského kalendáře):

19. ledna   ŽELEZNÝ KELT/KA
13. dubna  KELTSKÁ KUCHYNĚ
26.—28. dubna DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ V ZEMI KELTŮ
 5. května  BELTAIN: BARBARSKÉ HRY
22. června  RODINY S DĚTMI POMÁHAJÍ V ZEMI KELTŮ
28.—30. června DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ V ZEMI KELTŮ
 4.—7. července DNY METALURGIE
26.—27. července 13. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU LUGHNASAD
21. září  JABLKOBRANÍ
19. října  ARCHEODEN
 2. listopadu  SAMHAIN: KELTSKÝ NOVÝ ROK

tématikou. „Jsme schopni připravit 
program prakticky pro kohokoliv, 
stejně jako vytvoř i t  k l idné a 
příjemné prostředí pro menší 
konference,  workshopy nebo 
semináře,“ doplňuje Lukáš Blažek.
Kelti mají letos za sebou několik 
velmi úspěšných akcí, jakými byly 
například Barbarské hry, festival 
Lughnasad nebo Archeoden, které 
připravili s péčí sobě vlastní. V roce 
nadcházejícím je rádi zopakují, 
například pro festival Lughnasad to 
bude již třináctý (snad opět šťastný) 
ročník.
Přestože se za sezónou 2018 teprve 
nedávno zavřela brána skanzenu, 

již nyní se připravuje zbrusu nová 
akce pro drsné „Kelty“. Nese název 
„Železný Kelt“ a prověří odvahu, 
dovednosti, vytrvalost, znalosti a 
odolnost každého účastníka. 
19. ledna v brzkých hodinách tak 
začne závod nejenom s časem a 
soupeři, ale také se zimou, větrem a 
nepohodou.
Spolku Boii se v uplynulých měsících 
podařilo dokončit další fázi výstavby 
skanzenu, ve které se zkvalitnilo 
zázemí pro návštěvníky, dokončilo 
se hřiště pro děti a přibyly i další 
menší stavby. Skanzen je prostě živý 
organizmus, který stále roste a bude 
růst dál.

K
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Hvězdný dárek přímo z nebes se snesl ve 
středu 17. října ve Východočeském divadle 
v Pardubicích během slavnostního galavečera 
Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ. Ten 
nesl název NOC GRÁCIÍ: Hvězdy, které 
pomáhají.
„Tato akce byla věnována všem, co nám 
v  up l ynu lém ško ln ím roce  pomáha l i 
a podporovali nás,“ řekla ředitelka Základní 
školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská, 
která je též 1. místopředsedkyní Senátu 
Parlamentu České republiky.
Jedna z hvězd uměleckých souborů školy 
SVÍTÁNÍ Míša Procházková získala nový 
taneční vozík, na který přispělo hned několik 
štědrých dárců – Lions Club Pardubice, Ronal 
Group, Foxconn CZ,  Pardubický kraj , 
E lektrárny  Opatov ice,  Nadace Lenky 
a Romana Šmidberských, Daniel Drobílek 
a Advokátní kancelář Paděra, Rada & partneři. 
„Děkuju. Mám radost,“ svěřila se dojatá 
tanečnice na vozíku Míša Procházková, pro níž 
je tanec celoživotní láskou.
Míša se divákům předvedla v choreografii 
Kráska a zvíře a ve velkolepém karnevalovém 
finále večera. To obstarala píseň Lady 
Carneval, kterou známý bavič Vladimír Hron 
zazpíval společně s vycházejícími hvězdami 
č e s k é  m u z i k á l ov é  s c é ny  K a te ř i n o u 
Sedlákovou a Peterem Pechou, který je 
držitelem Ceny Thálie za hlavní roli v muzikálu 
Rocky. Tanečnici Lady Carneval ztvárnila Anna 
Krátká. Ta společně se svým tanečním 
partnerem Matějem Janákem z Tanečního 
klubu Chvaletice předvedla i svůdný Hříšný 
tanec.
Ocenění v podobě tří Grácií si ze slavnostního 
večera odnesli zástupci nominovaných organizací 
z komerční i neziskové sféry a též jednotlivci z řad 
významných osobností, rodičů, přátel školy 
a zaměstnanců.
V nové kategorii Dlouhodobá podpora si ocenění 
vysloužily společnosti Česká spořitelna, ERA, 
MD logistika, Foxconn CZ, Nadace Lenky 
a Romana Šmidberských, zakladatel Eko Farmy 
Rohoznice Stanislav Fandel a Golf & Country Club 
Svobodné Hamry.

Za finanční podporu patřila Cena Grácií Obci 
Zdechovice, Městu Přelouč, Dobrovolnému 
svazku obcí Holicka, S & Ř Ch Kovo Chroustovice 
a Správě a údržbě silnic Pardubického kraje.
Za nefinanční podporu škola SVÍTÁNÍ letos 
děkovala Městu Vysoké Mýto, Atrium Paláci 
Pardubice a divadelní dramaturgyni a autorce 
Kristýně Pleškové.
Ve foyer Východočeského divadla se odehrála 
také výstava obrazů žáka školy SVÍTÁNÍ Jakuba 
Karáska s názvem Malíř, který nemluvil.

GRÁCIE ZE ŠKOLY SVÍTÁNÍ NADĚLOVALY A PAK
ROZJELY V DIVADLE KARNEVAL

ZŠ a PŠ Svítání o. p. s.
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ZE SVÍTÁNÍ
Vánoční přání ze SVÍTÁNÍ. Takový podtitul nesla akce, která byla k vidění ve středu 28. listopadu 2018 
v Atrium Paláci Pardubice.

Její součástí byl oblíbený 
Vánoční jarmark a Vánoční 
besídka.

V á n o č n í  j a r m a r k  š ko l y 
SVÍTÁNÍ se odehrál v přízemí 
P a l á c e  P a r d u b i c e . 
„Návštěvníci měli možnost 
zakoupit si originální vánoční 
výrobky a dekorace z naší 
dílny,“ uvedla Miluše Horská, 
ředitelka školy SVÍTÁNÍ, která 
už více než čtvrtstoletí přináší 
s v ě t l o  d o  r o d i n 
h e n d i k e p o v a n ý c h . 
„Nechybělo ani vystoupení 
m u z i k o t e r a p e u t i c k é h o 
souboru Mlima Jua,“ dodala 
Miluše Horská.

V á n o č n í  b e s í d ka  š ko l y 
SVÍTÁNÍ se konala v sále 
Kongresového centra Paláce 
Pardubice. Žáci školy SVÍTÁNÍ 
při ní zahráli  autorskou 
pohádku nazvanou Vánoční 
přání ze SVÍTÁNÍ, pod jejímž 
scénářem byla podepsána 
dramaturgyně  Mladého 
divadelního studia Laik při 
Východočeském divadle 
v  P a rd u b i c í c h  K r i s t ý n a 
Plešková.

ZŠ a PŠ Svítání o. p. s.
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Zelený dům Chrudim se v uplynulých měsících účastnil řady osvětových programů, Týdnů pro 
duševní zdraví nebo Dnů chudoby a dalších.
Ať už to byl Evropský týden mobility, při kterém se zapojil do akcí Na kole jen s přilbou v Městském 
parku v Chrudimi, Rozjímání a Beseda o přírodě v denních stacionářích Jitřenka a Pohoda nebo na 
Dnech zdraví v rámci výstav na Zemědělské škole Chrudim. Zde představil aktivitu s tematikou 
správného uchování potravin v chladničce nebo spižírně. Návštěvníci z řad škol a široké veřejnosti 
přicházeli na to, jak se jednotlivé potraviny správně uchovávají. Pro některé z nich bylo překvapením, 
že cizokrajné ovoce nepatří do ledničky, jelikož ho tam pravidelně dávají. Cílem této aktivity bylo 
pochopení toho, že správným uchováváním potravin předejdeme jejich plýtvání. To je jedno 
z pravidel předcházení vzniku odpadů, které každý z nás můžeme denně udělat. O návod „Jak 
správně uchovávat potraviny v chladničce“, který si mohli zájemci odnést domů, byl velký zájem.
V rámci výstavy na Zemědělské škole jsme také připravili ve spolupráci s ČZS Chrudim–město, 
Spolkem absolventů Zemědělské školy a studenty nové otázky pro návštěvníky k tématům ptactvo 
v zemědělské krajině, či k zajímavým neznámým keřům a rostlinám.
Pro příchozí účastníky Pochodu generací, které tradičně pořádá Zdravé město Chrudim v Městských 
lesích, jsme si připravili program zaměřený na vnímání přírody všemi smysly. Mohli si tak vyzkoušet 
svoje smysly a vytvořit si paletku z přírodnin nalezených v okolí. Dále byly připraveny hmatové pytlíky, 
ve kterých se skrývali různé zajímavosti a smysl sluch vnímat pomocí sluchové pexesa.
Dále jsme uskutečnili zajímavou besedu v Klubu Hurá na výlet, kde jsme navštívili na dálku, pomocí 
fotografií, Chitussino údolí nacházející se mezi Mladoticemi a Ronovem nad Doubravou, o kterém 
mnozí účastníci netušili že existuje, či jsme se podívali díky fotografiím i do vnitřku kostela 
v Podlažicích.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA SE ZELENÝM
DOMEM CHRUDIM

Zelený dům Chrudim
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Kromě toho jsme se věnovali výsadbám ovocných 
stromů (starých krajových odrůd), jako je třešeň 
Kaštánka, Karešova a nebo Medovka, či švestka 
Chrudimská, která byla vyšlechtěna věhlasným 
chrudimským zahradníkem Josefem Vaňkem. 
Vysazovali jsme na Skutečsku a nebo ve starém 
sadě u místní části Chrudim–Topol. Dále jsme 
managementově udržovali přírodní lokality 
v Pardubickém kraji, kde jsme sekali travní porosty, 
hrabali trávu, čistili tůňě od nánosů listí a rákosu 
a nebo hloubili strouhu u úpolínové louky.
Nesmíme zapomenout, že spousta aktivit by se 
nekonala bez finanční podpory Pardubického kraje, 
Města Chrudim a Hnutí Brontosaurus a také bez 
pomoci dobrovolníků z Klubu Hnutí Brontosaurus 
Zelný dům, Dobrovolnického centra KONEP 
a studentů SŠZ a VOŠ Chrudim. Děkujeme!

PÉČE O PŘÍRODU SE
ZELENÝM DOMEM
CHRUDIM

Zelený dům Chrudim
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Batůžky plné dílů dřevěné stavebnice, ručně šití látkoví mimoni a další postavičky či zvířátka, auta, 
tahače, sanitka nebo letadla. Takové dárky dostaly v předvánočním čase děti v Základní škole 
a Praktické škole Svítání pod pomyslný stromeček. Nepřinesl je Ježíšek, ale zástupci Věznice 
Pardubice, která se školou Svítání řadu let spolupracuje. „Předvánoční nadílku pro děti ze Svítání ušili 
naši odsouzení při činnosti v terapeutických dílnách. Tradiční látkové hračky jsme letos poprvé 
doplnili hračkami dřevěnými a žasli jsme nad tím, jaký ohlas mezi dětmi vyvolaly,“ řekla tisková mluvčí 
Věznice Pardubice Dana Šolcová a dodala, že nelíčená dětská radost je tím nejsrdečnějším 
poděkováním.
Spo luprác i  s  Vězn ic í 
Pardubice si pochvaluje 
i ředitelka školy Svítání 
Miluše Horská, která je 
s o u č a s n ě 
místopředsedkyní Senátu 
P a r l a m e n t u  Č e s k é 
republiky. „Aktivity naší 
š k o l y  a  p a r d u b i c k é 
věznice jsou si podobné, 
například právě v oblasti 
terap i í ,  k teré  mohou 
uzdravovat tělo i duši. 
Navíc sdílíme společnou 
r a d o s t  a  t a  j e 
v  p ř e d v á n o č n í m 
h e k t i c k é m  č a s e 
balzámem nade vše,“ 
uvedla Miluše Horská.

RUČNÍ DÁRKY OD VĚZŇŮ VYKRESLILY DĚTSKÉ
ÚSMĚVY

PODĚKOVÁNÍ PARDUBICKÉMU KRAJI
OD SKAUTSKÉHO CENTRA LITOMYŠL
Skautské středisko Liliový kruh Litomyšl děkuje Pardubickému kraji za poskytnutí finanční podpory 
v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Skrze dotaci na projekt „Šikovné ruce v klubovně a v přírodě“ 
jsme v našem středisku zvýšili rozmanitost aktivit. Díky zakoupenému nářadí a materiálu jsme mohli 
např. opravit podsadové stany a tábořit tak po dlouhé době na holé louce ve vlastních, naučit se 
spravit si kolo, ušít panenky pro UNICEF a podpořit tak dobrou věc, vytvořit kostýmy na tábory, naučit 
se nové výtvarné techniky, vyrobit užitečné věci do běžného života a podpořili manuální zručnost 
v našich oddílech. Děkujeme.

Za skautské středisko Litomyšl
Monika Merglová

Skautské centrum Litomyšl

ZŠ a PŠ Svítání o. p. s.
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V listopadu 2018 Krůček oslavil sladké 17. 
narozeniny a vstoupili jsme tedy do 18. roku 
našeho fungování. Na podzim proběhl již 
6. cyklus předporodního kurzu „Krůček po 
Krůčku k novému životu.“ Nastávající maminky 
(v rámci některých lekcí i tatínkové) se během 
8 lekcí přípravného kurzu vedeného odborníky 
z praxe dozvěděli spoustu praktických informací 
z témat: homeopatie a doplňky stravy, porod, 
šestinedělí, péče o novorozence a bonding, 
kojení, výchovy a psychologie dítěte do 3 let, 
masáže novorozenců a první pomoci dětem 
i o sociálně-právní stránce těhotenství. Součástí 
kurzu byla také prohlídka porodnice a možnost 
docházet na cvičení pro těhotné. Většina 
č e r s t v ý c h  m a m i n e k  –  a b s o l v e n t e k 
předporodního kurzu – Krůček spolu se svými 
miminky dále pravidelně navštěvují a jejich 
pozitivní zpětná vazba na naše předporodní 
kurzy je naším hnacím motivačním motorem, 
proč tyto ucelené praktické předporodní kurzy 
dále pořádat i nadále.
Novinkou v našem pravidelném programu jsou 
Montessori kurzy, zaměřené na vzdělávání těch 
nejmenších dětí. Nabízíme dva typy Montessori 
kurzu – jeden je pro děti od 1 do 3 let, druhý pro 
děti od 3 do 6 let. Kurzy jsou vedené formou 
klubů, skupinka dětí a rodičů se schází jednou 

za týden. Pravidelné setkávání v připraveném 
prost řed í  s  pomůckami  z  Montessor i 
p e d a g o g i k y  ( d l e  s e n z i t i v n í c h  o b d o b í 
a individuálních potřeb zúčastněných dětí) 
probíhá pod vedením Mgr. Soni Nádvorníkové, 
certifikované montessori lektorky, průvodkyní 
dětí i dospělých. V současné době je kapacita 
Montessori kurzů naplněna, což náš tým velice 
těší a věříme, že v příštím roce budeme schopni 
uspokojit další poptávku po tomto způsobu 
vzdělávání dětí.
Přesně na Halloween, 31. října jsme pořádali 
akci Strašidelná Fabrika. Všechny prostory 
multifunkčního svitavského centra, včetně 
velkého sálu, učeben, baru, knihovny i věže se 
zahalily do strašidelného hávu. Téměř po tmě 
děti společně s rodiči absolvovaly strašidelnou 
stezku s mnoha tajuplnými úkoly přes celou 
Fabriku a dostaly se tak i do zákoutí a míst, do 
kterých se běžně veřejnost nedostane. Akci 
provázela unikátní atmosféra a velmi vysoká 
návštěvnost, která předčila veškerá naše 
očekávání a již nyní se těšíme na Strašidelnou 
Fabriku 2019.
Závěrem bychom rádi popřáli všem kolegům 
z neziskového sektoru klidný advent, pokojné 
Vánoce a šťastný nový rok.

DĚNÍ VE SVITAVSKÉM MATEŘSKÉM A RODINNÉM
CENTRU KRŮČEK – PODZIM 2018

Mateřské a rodinné centrum Krůček
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Organizace A-FORUM z. s. poskytuje vzdělávání zaměstnancům NNO. Program je financován z fondů EFS. 
Čerpání prostředků končí v červnu 2020. Vzdělávání zajišťuje společnost ABS WYDA a lze jej uskutečnit 
v Pardubickém kraji nebo dalších 7 krajích České republiky.
Smyslem projektu je vzdělávat zaměstnance NNO v oblastech soft skills, obecné IT. Možné je také 
absolvovat právní a ekonomické kurzy. Zapojeným organizacím se náklady na vzdělávání zaměstnanců 
připíší jako podpora de minimis. Výše podpory se odvíjí od počtu plánovaných kurzů a zapojených osob.
„Nabízeny nejsou konkrétní kurzy, protože obsah jednotlivých kurzů lze přizpůsobit potřebám NNO. 
Můžeme vytvořit vzdělávací program na míru. Zajistíme financování a organizaci,“ říká David Janeba, 
odpovědný za program vzdělávání a dodává: „Veškeré parametry, termín, místo konání i obsah je možné 
upravit podle potřeb NNO. Např. Prostory, kde se kurz uskuteční, se vybírají v místě působení NNO.“
„Náplň kurzu jsme nejprve konzultovali s organizací A-FORUM. Lektor přesně věděl, co potřebuji. Věnoval 
se konkrétním situacím, které se týkaly naší organizace,“ zhodnotila spolupráci a průběh kurzu Petra 
Beránková, jedna z účastnic.
Celkem se zaměstnanci NNO zúčastní 5—6 kurzů, které probíhají ve skupinách 8—12 osob z jedné či více 
organizací a konají se obvykle jeden den v týdnu. Každý zapojený zaměstnanec získá minimálně 
40 hodin vzdělávání a pro úspěšné absolvování se musí zúčastnit min. 85 % programu. Kurzy mohou být 
z více oblastí.
K zprostředkování a čerpání finančních prostředků, v souladu se zadáním, je nutná pracovní smlouva 
mezi NNO a zaměstnancem na HPP nebo DPČ. NNO se musí stát členem organizace A-FORUM 
minimálně na jeden rok. Členský příspěvek činí 365 Kč. Členství opravňuje organizaci k využití 
vzdělávacího programu pro neomezený počet svých zaměstnanců. Po absolvování programu a všech 
naplánovaných kurzů lze členství zrušit.
Koordinátorem projektu je David Janeba. Kontaktní e-mail d.janeba@podporovat.eu, tel. 773 929 260, 
www.a-forum.cz. Jedná se o projekt z výzvy č. 060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE NNO

A-FORUM z. s.
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V rámci projektu „Komplexní podpůrné služby pro osoby po získaném 
poškození mozku a cévní mozkové příhodě” připravujeme otevření nové služby.
Jde o intenzivní sociálně rehabilitační program pro osoby, které prodělaly 
mrtvici či jiné poškození mozku a jsou ve věku od 18 do 70 let.
Program bude reagovat na potřeby těchto osob vycházející z obtíží v oblasti 
pohybu, řeči, paměti, psychiky.

A co můžeme klientům nabídnout?
ź Poradenství sociálního pracovníka
ź Ergoterapie - trénování soběstačnosti s ergoterapeutem
ź Kognitivní terapie - trénování paměti, soustředění, plánování, komunikace
ź Fyzioterapie - pohybová terapie s fyzioterapeutem (individuální a skupinové cvičení)
ź Logopedie - trénování řeči s logopedem
ź Psychoterapie - individuální a skupinová terapie s psychoterapeutem.

Do Centra KOMPRE je možné docházet 3 - 6 měsíců až 5 dní v týdnu. Každý den klient může absolvovat až 
5 hodin rehabilitace dle jeho zakázky/potřeb.
V současné chvíli již máme sestaven skoro celý odborný tým, s výjimkou FYZIOTERAPEUTA, kterého stále 
hledáme. 

Více informací na www.cedrops.cz

CEDR PARDUBICE O. P. S. V LEDNU 2019 OTEVÍTÁ
CENTRUM KOMPRE

CEDR Pardubice o. p. s.



34 Inzerce

Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 

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/

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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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U PARKU STŘELNICE

Zveme Vás na 21. ročník akce

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U PARKU STŘELNICE

Dne 22. Prosince 2018 od 15 do 18 hodin
U Parku Střelnice před červenou kapličkou 14. sv. pomocníků, Malecká ulice Chrudim.

 Od 15:00 do 16:00 hod. probíhá výtvarná vánoční dílna v Ekocentru Ledňáček. 
 Od 16:00 hodin si společně zazpíváme s pěveckým souborem Klíčenky. A o tradicích 

spojených s Vánocemi si popovídáme s místním duchovním. 

 Nebude chybět pouštění plovoucích svíček s betlémským světlem, které si budete moci 
přinést domů společně se jmelím. 

 Pro návštěvníky bude připravené drobné občerstvení: svařené víno, vánoční čaj a vánoční 
cukroví. Prosíme vezměte si s sebou svoje hrnečky na teplé nápoje, ať šetříme životní prostředí. 

Děkujeme.

Z důvodu revitalizace náhonu Chrudimky je zcela uzavřen park Střelnice.  Je třeba přijít po 
Moravské nebo Malecké ulici, nikoliv od zahradnictví Mikan ulicí v Blehovsku, tato cesta je 

neprůchodná.

Pořadatel: Zelený dům Chrudim, z. s. ve spolupráci se ZO ČSOP Klub ochránců SPR Harbov, Klub 
Hnutí Brontosaurus Zelený dům, Farnost Chrudim, Pěvecký soubor Klíčenky.

Kontakt: Zelený dům Chrudim, z. s., email: zelenydumchrudim@email.cz 
Tel: 775 012 157 nebo 606 576 513

Akce je finančně podpořená Městem Chrudim, Pardubickým krajem a Hnutím Brontosaurus.

Zelený dům Chrudim, z. s. 
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NOVÝ ROČNÍK BURZY FILANTROPIE
HARMONOGRAM

Neziskovky Vás zvou

Koalice nevládek Pardubicka, z. s. 
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