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Přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce a vše dobré v novém roce.

Správní rada a tým KONEP.
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Koalice nevládek Pardubicka

Akce pořádané KONEPem

VEŘEJNOST MŮŽE NOMINOVAT DOBROVOLNÍKY,
NEZISKOVKY A FIRMY Z PARDUBICKÉHO KRAJE NA OCENĚNÍ

Oceněním dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem se už deset let 
vyzdvihuje výjimečná a záslužná činnost jednotlivců i organizací pro druhé a odpovědných firem za 
podporu neziskového sektoru a dobrovolnictví. Nominace může veřejnost zasílat elektronicky 
prostřednictvím webu nevladky.cz do konce letošního roku.

Oceňování  má v Pardubickém kraj i  j iž 
desetiletou tradici. Historicky první se konalo v 
roce  2011.  Dosud  by lo  oceněno  148 
dobrovolníků, 73 neziskových organizací a 98 
firem. Znáte ve svém okolí někoho, kdo si 
zaslouží opravdové uznání? Vážíte si prospěšné 
činnosti neziskových organizací a společensky 
odpovědných firem? Posílejte své tipy na 
ocenění, které se bude udílet ve třech výše 
uvedených kategoriích, do 31. prosince 2020. 
Nominační pravidla a formuláře naleznete na 
webu nevladky.cz/nominace-oceneni/.
O udělení ocenění rozhoduje nezávislá komise 
složená ze zástupců veřejné správy, neziskového 
a podnikatelského sektoru, kterou jmenuje 
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje 
zodpovědný za sociální péče a neziskový sektor. 

„Lidí dobré vůle v neziskovém i firemním sektoru 
máme v našem kraji mnoho. Stále je komu a zač 
děkovat. Obzvlášť letos, kdy dobrovolníci šili a 
roznášeli roušky, jídlo a léky seniorům nebo 
doučovali děti on-line. Zaměstnanci neziskových 
organizací neúnavně zajišťovali podporu svým 
klientům v terénu a firmy se podílely na pomoci 
jak jednotlivců, tak skupin lidí či podpoře 
n e z i s k u j  -  a ť  u ž  fi n a n č n ě  č i  j i n o u 

formou,“zhodnotil uplynulý rok radní Šotola, 
který převzal nad celou akcí zároveň záštitu.
„Začátkem prosince se vždy konalo slavnostní 
vyhlášení deseti oceněných počinů a několika 

speciálních cen z každé kategorie,“ sdělila k 
organizaci akce předsedkyně správní rady 
pořádající Koalice nevládek Pardubicka Jolana 
Štěpánková a dodala: „Desátý ročník Galavečera 
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Oceňování se letos kvůli opatřením proti 
koronaviru uskutečnit nemohl, proto se 

přesunul na jaro příštího roku.“ 
„ D o b r o v o l n í k ů m ,  n e z i s k o v k á m  a 
odpovědným firmám z Pardubického kraje 
oceněním děkujeme za jejich nezištnou 
č innost  v  různých oblastech ž ivota 
společnosti, například sociální a zdravotní 
oblasti, v oblasti výchovy a vzdělávání, 
kultury a umění, ochrany životního prostředí, 
rozvoje komunit a občanské společnosti či v 
oblasti ochrany lidských práv, demokracie a 

svobody,“ shrnula smysl nominací Miluše 

Horská, senátorka Parlamentu ČR a 
místopředsedkyně pořádající Koalice 
nevládek Pardubicka (KONEP), která celou 
akci též zaštiťuje. „DÍKY patří všem, kteří v 
covidové krizi projevili solidaritu vůči druhým 
a motivovali veřejnost ke společenské 

odpovědnosti,“ dodala na závěr senátorka.
Pořadateli události jsou Pardubický kraj, 
Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), 
Europe Direct Pardubice a Rytmus východní 
Čechy. Mediálním par tnerem se stal 
Deník.cz.
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Koalice nevládek Pardubicka

HLEDÁME AKTIVNÍ RODIČE

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstna-
telnosti osob po mateřské/rodičovské 
dovolené vracejících se na trh práce. 
„Maminkám (tatínkům) se snažíme ukázat 
cestu a vyřešit  problém slaďování 
rodinného a pracovního života. Vedle 
tematicky laděných seminářů, posky-
tujeme odborné poradenství, koučing 
a  mentor ing ,  odborné  s táže  nebo 
zprostředkování zaměstnání,“ uvedla ke 
smyslu projektu Jana Machová, ředitelka 
Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).
První běh projektu byl zahájen letos v září. 
Deset klientek se účastní jednou týdně 
motivačních seminářů, které jsou pro ně 
připraveny zdarma. Témata dvanácti 
vzdělávacích kurzů jsou zaměřena např. na 
sebepoznání, přípravu na výběrové řízení, 
tvorbu pracovní  v ize a ž ivotopisu, 
komunikační dovednosti a mnoho dalšího. 
Výstupem pro účastníky pak bude možnost 
absolvování placené odborné stáže, 
zprostředkování zaměstnání se mzdovým 
příspěvkem či odstartování podnikání.
KONEP aktuálně připravuje druhý běh 
tohoto projektu. Tematické workshopy 
odstartují během ledna 2021. Proto se 
hledají aktivní rodiče, kterým v brzké době 
končí rodičovská dovolená a měli by zájem 
se do projektu přihlásit. Inspirací pro 
mnohé z nich může být maminka Veronika 
Jel ínková, která nedávno úspěšně 

dokončila podobně zaměřený projekt, 
realizovaný v Přelouči. „Díky účasti na 
motivačních seminář ích,  koučingu 
a poradenství v rámci projektu Štěstí přeje 
aktivním a dobře připraveným se mi 
otevřely nové možnosti. Rozšířila jsem si 
své znalosti a dovednosti o účetnictví 
a daňovou specializaci se zaměřením na 
neziskové organizace a dostala jsem hned 
dvě velmi zajímavé nabídky na práci, která 
mi  umožn í  sk loub i t  rod inný  ž i vot 
s pracovním.“
Projekt je určen nejen rodičům, kteří se 
nemohou vrátit do původního zaměstnání 
po rodičovské dovolené,  ale i  pro 
z a m ě s t n a n c e  v e  v ý p o v ě d i  n e b o 
propuštěné, pro uchazeče o zaměstnání 
a neaktivní osoby mladší 25 let. Zájemci 
o zařazení do projektu musí pouze žít na 
území svazku obcí pod Kunětickou horou.
Zaujal vás projekt Aktivně ke štěstí 
a spokojenosti? Chcete se přihlásit? 
Kontaktujte koordinátorku projektu 
M a r t u  L i n d u š k o v o u ,  e - m a i l e m 
linduskova@konep.cz nebo telefonicky 
na č. 734 440 261 a domluvte si pohovor. 
Neváhejte, o projekt je zájem a jeho 
kapacita se rychle plní.

V září odstartoval první běh kurzů projektu s názvem Aktivně ke Štěstí a spokojenosti. Deset 
maminek se jednou týdně účastní motivačních workshopů, které jim pomohou 
k úspěšnému návratu na trh práce. Chcete se také zapojit? Během ledna 2021 startuje 
druhý běh dvanácti vzdělávacích kurzů zdarma.
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V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy a dalším prohloubením propadů v rozpočtech samospráv 
připravuje Pardubický kraj na rok 2021 pravidla rozpočtového provizoria. S tím souvisí také prozatímní 
zastavení vyhlášení dotačních titulů kraje do doby, než bude schválen řádný krajský rozpočet.
"Finanční situace samospráv nikdy nebyla v takové nejistotě jako v letošním roce. Kromě přímých 
dopadů koronavirové pandemie na daňové příjmy se kraj nyní musí navíc vypořádat s daňovým 
balíčkem a zrušením superhrubé mzdy. Finanční dopad jejího zrušení je pro obce a kraje obrovský, 
předpokládá se dopad až 8 miliard korun na kraje a až 25 miliard korun na samosprávné obce", jak 
uvedl hejtman Martin Netolický. Za této situace není možné připravit krajský rozpočet a proto kraj musí 
nastavit pravidla rozpočtového provizoria.

Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření kraje v případě, že není před 1. lednem schválen 
krajský rozpočet. Tato pravidla vycházejí ze zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a jsou nastavena tak, aby byla zajištěna 
plynulost hospodaření kraje.
Vzhledem k tomu, že nebude jasný objem rozpočtu, se kterým bude kraj 
hospodařit v příštím roce, rozhodli krajští radní pozastavit vyhlášení 
dotačních titulů na rok 2021. Jakmile bude možné sestavit rozpočet, může 
kraj vyhlásit dotační tituly k pololetí roku 2021 s případným proplacením 
zpětně za první pololetí.

POZASTAVENÍ VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
PARDUBICKÉHO KRAJE

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014—2020

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/

Pardubický kraj

http://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
http://www.opzp.cz
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Letošní Vánoce se budou ze známých 
důvodů třeba někomu – jak by konstatoval 
maj i te l  lázní  Antonín Důra z  fi lmu 
Rozmarné léto – zdáti býti poněkud 
nešťastnými... Ale přesto lidé svá obydlí 
vyzdobí různými dekoracemi a chybět 
nebudou ani dárky.
A právě v souvislosti s obojím přichází se 
svou „troškou do mlýna“ i e-shop České 
abilympijské asociace/Centra Kosatec. 
Nabízí hlavně výrobky z keramické a šicí 
dílny, kde pracují osoby se zdravotním 
postižením. Jejich nákupem potěšíte jak 
své blízké, tak tyto lidi, kterým trh práce 
obecně neposkytuje moc příležitosti ke 
smysluplnému zaměstnání.
A vězte, že je z čeho vybírat! Vždy koupíte originální věc: ze šicí dílny s CNC vyšívacím strojem patrně 
nejvíce zaujmou hračky, polštáře, dětské batohy nebo textilní užitné doplňky. Keramická dílna 
(disponuje hrnčířským kruhem i vypalovací pecí) má také co nabídnout - zdaleka nejen různé 
hrnečky nebo dekorační předměty, ale dokonce i šperky. Pro období konce roku pochopitelně 
přidala aktuální adventní věnce, anděly a svícny.
Chcete-li někoho potěšit i překvapit skutečně nečekaným dárkem, kupte dárkový poukaz na 
zážitkový seminář, speciální „kurz“, který prostřednictvím zdánlivě jednoduchých úkolů a činností 
nenásilnou formou přibližuje realitu obtížného života třeba vozíčkářů nebo osob se zrakovým či 
sluchovým postižením.
Kompletní sortiment e-shopu i další potřebné informace najdete na webové adrese 
www.eshop.centrumkosatec.cz.
S velkým zájmem se v současné 
„době koronavirové“ také setkala 
a k t i v i t a  R u k u  v  r u c e ,  d a l š í 
chvályhodná podpora činnosti osob 
se zdravotním postižením. V tomto 
případě tak mohly díky finančním 
příspěvkům připravovat pro lidi 
„v první linii,” tedy zdravotníky, 
pracovníky v sociálních službách, 
h a s i č e  a  p o l i c i s t y ,  c h u t n é 
občerstvení.

VÁNOČNÍ ČAS – ČAS DOBRÉ VŮLE

Česká abilympijská asociace
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Ve čtvrtek 17. září se uskutečnilo vycházkové rozjímání a putování chrudimským parkem se Zeleným 
domem Chrudim v rámci Evropského týdne mobility a Týdnů pro duševní zdraví.
Tibora Schwarze tentokrát doprovázel dendrolog Martin Trávníček z Lesnické fakulty České 
zemědělské univerzity v Praze. Představil nám velmi zajímavé dřeviny a popsal, kde běžně rostou. Ať 
už to bylo Středomoří, Asie či severní Amerika. Jmenovat můžeme některé z nich a to např. liliovník 
tulipánokvětý, jerlín japonský, jedlovec kanadský, metasekvoj čínskou, ambroň západní, či ruj 
vlasatou.
Závěrem a vzhledem k vládním opatřením následovalo po putování ještě shrnutí a čajování 
v příjemném altánu. Účastníci si některé z dřevin ještě jednou více prohlédli, či je poznali blíže, třeba 
přičichnutím k jehličí. Šlo o jedli bělokorou připomínající vůní citronu a douglasky tisolisté, vonící 
příjemně po čerstvých pomerančích.
Martin Trávníček zmínil: „Byl jsem velmi překvapen jak stářím některých stromů v parku, tak jeho 
druhovou pestrostí, také mi imponovaly velké buky. Do Chrudimi jezdím za svými prarodiči od dětství, 
ale přímo Městské sady jsem nikdy tak detailně neměl možnost poznat a projít jako právě dnes.“

Zanedlouho byl účasten i FESTIVALU PTACTVA v doprovodu Romana Hellingera z České společnosti 
ornitologické v nedaleké Přelouči a jejím okolí. A také bylo co pozorovat! Ať už to byly volavky na Labi, 
budníčci menší ve Slavíkových ostrovech, potápky a lysky na Buňkově. Hřebem se stal vystavující se 
ledňáček říční v přírodní památce Černý nadýmač. Stále odlétal a po té zas přilétal na větev nedaleko 
naší lavičky, odkud se dal velmi dobře sledovat. Lovil drobné rybky, které uměl zobákem dobře chytit 
a následně zpracovat. Málokdy se poštěstilo, aby nám tak hezky pózoval a my jej mohli takto 
bezprostředně fotografovat. Nebál se ani dětí.
Štěstí nám přálo i na obojživelníky a plazy a to skokany hnědé a užovky obojkové, které si většina 
účastníků mohla v krásném podzimu detailně prohlédnout.
Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace 
a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat.

PODZIM A PŘÍRODOVĚDNÉ VYCHÁZKY SE 
ZELENÝM DOMEM CHRUDIM

Akce byly podpořeny Pardubickým krajem a městem Chrudim.

Zelený dům Chrudim
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DOBROVOLNÍCI
POMÁHAJÍ V OCHRANĚ
PŘÍRODY NA SKUTEČSKU

Zelený dům Chrudim se věnuje také péči o životní 
prostředí a pracuje např. s dobrovolníky 
vyslanými dobrovolnickým centrem Koalice 
nevládek Pardubicka (KONEP). To k nám letos 
vyslalo opět další nové zájemce a také ty firemní, 
za což jsme byli velmi rádi.
Mimo to přijela přiložit ruku k dílu i hudební 
skupina Vigor. V letošním létě a podzimu nám 
velmi pomáhali na květnaté louce v Prosetíně, ať 
za velkého tepla a nebo i v dešti.
Na tamější bylinu krvavec toten se totiž 
specializuje druh modráska bahenního, který se 
dále vyvíjí v mraveništích. Management louky 
a péče o ni je tomuto zajímavému druhu motýla 
chráněným evropskou soustavou Natura 2000 
přizpůsoben a tomu odpovídá i doba kosení. Je 
však třeba zachovat část louky nepokosené, aby 
se mohli její obyvatelé kam přesunout.
Kromě modráska tam žijí také různé druhy 
baboček, okáči, žluťásci, či další druhy hmyzích 
opylovačů, např. pestřenky nebo pačmeláci, 
nejvíce je lákají rozkvetlé kypreje.
Dále se zde můžeme potkat i s plazy na 
vytvořených zídkách z kamení a s žábami 
v tůňkách, potůčku, kalužích, či v malém 
zatopeném lomu. Každý takový mokřad 
v zemědělské krajině má velký smysl. I o těchto 
zajímavostech jsme následně přednášeli 
například v nedalekém centru denních aktivit 
Taxis, při Domovu na cestě ve Skutči.
Na opylovače tvoříme také ekologický výukový 
program pro školy.

Za podporu děkujeme Ministerstvu životního 
prostředí, Dobrovolnickému centru KONEP, 
Pa rd u b i c k é m u  k r a j i ,  M A S  S ku te č s ko , 
Košumbersko a Chrastecko a Teritoriálnímu 
paktu Pardubického kraje za projekt Regionální 
podpory zaměstnanosti v oblasti Skutečsko, 
Košumbersko a Chrastecko.

Úspěšné akce NNO

Zelený dům Chrudim
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Středisko rané péče v Pardubicích uspořádalo 5. listopadu 2020 nevšední Den otevřených dveří, 
který se z důvodu koronavirové pandemie uskutečnil online. Zajímavostí je, že dveře Střediska 
zůstanou „otevřeny“ až do konce roku 2020. Můžete jej totiž zhlédnout prostřednictvím videoukázek 
na odkaze, který naleznete na webových stránkách www.ranapece-pce.cz v sekci „Aktuálně“.
Lze se podívat, jak může probíhat konzultace při poskytování služby raná péče, jaké stimulační, 
didaktické, kompenzační a rehabilitační pomůcky mohou využívat poradkyně rané péče na podporu 
vývoje dětí například předčasně narozených, s nerovnoměrným vývojem, tělesným, mentálním 
i kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra.

Středisko rané péče v Pardubicích poskytuje službu raná péče na území celého Pardubického kraje 
více než 18 let a pomohlo již stovkám rodin, které se ocitly v neplánované a složité situaci spojené 
s narozením dítěte se specifickými potřebami.

NEVŠEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

Spolek Péče o duševní zdraví – středisko 
Výměník, který poskytuje sociální služby 
a chráněná pracovní místa lidem s duševním 
onemocněním, získal k rozvoji a zkvalitnění 
s lužeb 4 nové počí tače pro sociá ln í 
pracovníky.
Výměník, který funguje v Pardubicích již 20 let, 
rozvíj í  pracovní a sociální dovednosti 
zdravotně handicapovaných lidí, zejména lidí 
s duševním onemocněním. Svým klientům 
poskytuje dvě vzájemně provázané sociální 
služby, sociální rehabilitaci a sociálně 
terapeutickou dílnu (STD). Díky finanční 
podpoře Pardubického kraje, konkrétně 
odboru sociálních služeb, mohl Výměník pro 
tyto dvě služby zakoupit nové technické 
vybavení. Finance využil na nákup dvou sestav 
stolních počítačů a dvou notebooků, které 
podpořily profesionalitu poskytování služeb. 
O jejich využití a potřebnosti mluví sociální 
pracovnice v STD Barbora Urbanová: „Nyní je 
s novými počítači a notebooky především 
každodenní administrativa pro pracovníky 
příjemnější. Pořízení techniky nám usnadňuje 
práci. Nová zařízení jsou bezpečnější, 

rychlejší, softwarově odpovídají našim 
potřebám a zpracovávaná data jsou 
v bezpečí.“
V aktuální epidemiologické situaci pořízené 
počítače navíc pomáhají udržet nepřetržitý 
kontakt s klienty. „Díky nové technice můžeme 
pracovat a být s klienty stále ve spojení i přes 
to, že se dostanou do karantény nebo izolace. 
Lepší počítačové vybavení nám umožnilo bez 
technických komplikací uskutečnit pro klienty 
i online skupinové semináře. Nyní jsme na 
podzimní čas naplánovali pravidelné pořádání 
tzv. webinářů zaměřených na oblast práce. 
Webinářů se může účastnit kdokoli, kdo má 
o  t é m a  z á j e m ,  s t a č í  s l e d ov a t  n a š e 
facebookové stránky s názvem Výměník 
sociální firma, přes jehož události se lze 
připojiti,“ dodává Mgr. Lucie Antes, vedoucí 
sociálních služeb.
Pardubický kraj je dlouhodobý podporovatel 
sociálního podnikání a sociálních služeb. Díky 
koncepčnímu přístupu kraje se i ve Výměníku 
daří služby neustále zlepšovat a pomáhat 
lidem s různým zdravotním znevýhodněním.

NOVÉ POČÍTAČE ZVÝŠILY PROFESIONALITU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VÝMĚNÍKU

Středisko rané péče v Pardubicích

Péče o duševní zdraví – středisko Výměník
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Již na jaře roku 1918 začaly jezdit v Mladějově na Moravě parní lokomotivy. Nejdříve vozily 
uhlí a lupek, po zavření šamotového závodu v roce 1991 jezdí pro radost veřejnosti.

Nyní jedna z parních lokomotiv prochází renovací, aby opět v plném lesku zazářila a potěšila 
nejen nás, dobrovolníky, ale i velké a malé návštěvníky.

Lokomotiva má inventární číslo 5 a byla vyrobena firmou Krauss v Linci v roce 1929.
Její výkon je 70 koní.

Průmyslové muzeum Mladějov děkuje Pardubickému kraji za finanční podporu renovace 
parní lokomotivy.

PARNÍ LOKOMOTIVA PROCHÁZÍ RENOVACÍ

Průmyslové muzeum Mladějov
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A to už má nějakou sílu a vážnost, zejména když 
to u nás v Poličce byli sv. Jakub a sv. Michael. 
Ale vezměme to od začátku. Podzimní čas byl 
letos už po dvacáté jako stvořený pro Benefiční 
koncert Oblastní charity Polička. I když 
se okolnosti listopadových dní sbíhaly zcela 
jiným způsobem než jsme dosud byli zvyklí, 
nenechali jsme se odradit a nechtěli jsme se 
vzdát. Čeho? Práce, příprav, starostí a také 
radosti, hudebního zážitku, krásné chvíle 
a zejména Vaší blízkosti a přízně, za kterou jsme 
chtěli koncertem rovněž poděkovat. A tak 
se zrodila myšlenka on-line přenosu koncertu. 
Zpočátku to byla vysněná představa bez jasných 
kontur. Netrvalo dlouho a byla přesná představa 
s jasným rámcem. A tak se mohlo stát, že kostel 
sv. Jakuba v plánovaném termínu 7. listopadu 
v 17 hodin poskytl zázemí pro Benefiční koncert 
Oblastní charity Polička konaný ve prospěch 
Domácího hospice sv. Michaela. Koncert 
proběhl bez účasti veřejnosti a byl přenášen on-
line až do domovů diváků a posluchačů. Záznam 
tohoto hudebního záži tku,  kterého se 
po interpretační stránce ujala jazz-barokní 
formace Transitus Irregularis, můžete i nyní 
sledovat na odkazu www.charitapolicka.cz.

Benefiční účel tentokrát směřuje k posílení 
a  roz š í ř en í  s l už by  D om á c íh o  h os p ic e 
sv. Michaela.
Naší snahou bylo a je, aby benefiční koncert 
v obě nesl důležité svědectví, poselství o tom, 
že rozměr lidskosti se skládá z každodenních 
střípků našich dobrých skutků. Zdárného 
výsledku celé akce se nám daří dosáhnout také 
díky štědré podpoře Vás dárců a podporovatelů 
z řad veřejnosti. Nesmírně si této přízně vážíme 
a za Vaši spolupráci a soudržnost v dobré věci 
jsme velice vděční. Věříme, že se i tentokrát 
budeme moci těšit Vaší přízni, doufat ve Vaši 
náklonnost a finanční přispění, abychom tak 
společnými silami mohli svítit na cestu dobrým 
skutkům.  S ledován í  on - l ine  koncer tu 
samozřejmě není podmíněno žádnou výší 
vstupného. Pokud ale budete nakloněni 
našemu benefičnímu účelu a rozhodnete 
se nám zaslat finanční příspěvek, můžete tak 
učinit na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky 
číslo 5918409339/0800.

PŘI LETOŠNÍM KONCERTU SE POTKALI DVA SVATÍ

„Upřímně, ze srdce Vám děkujeme.“

Oblastní charita Polička
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Získané prostředky spolu s dary sponzorů 
použijeme na personální posílení a územní 
rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela. 
Naše současné kapacity jsou v zajišťování této 
služby značně limitované. Vnímáme přitom 
velkou potřebnost a narůstaj ící  zájem 
o poskytování služby, která umožňuje těžce 
nemocnému člověku strávit poslední chvíle 
života ve svém přirozeném, domácím prostředí, 
v okruhu svých blízkých. Službu, která tak může 
zajistit, že umírání nemusí být provázeno 
strachem, nesnesitelnou bolestí, utrpením 
a trýznivou lhostejností. Domácí hospic 
sv. Michaela nabízí službu lékaře, zdravotních 
sester, sociálního pracovníka, psychoterapeuta 
a v případě zájmu také duchovního. Poskytuje 
nemocnému paliativní péči, jejímž cílem 
je zmírnit bolest a další tělesná a duševní 
strádání, zachovat pacientovu důstojnost 
a poskytnout podporu jeho blízkým. Nabízí  
poradenství, podporu blízkých osob během 
doprovázení nemocného i po jeho smrti. Právě 
i po odchodu blízkého člověka dává Domácí 
hosp ic  sv.  Michae la  pozůsta lé  rod ině 
hmatatelnou jistotu, že v této velmi citlivé 
a bolestné ztrátě není sama.

Realizace koncertu by se nám nezdařila bez 
podpory našich vzácných sponzorů, kterým 
za přízeň charitnímu dílu velice děkujeme. Naše 
velké poděkování za technické konzultace 
a podporu při realizaci koncertu patří pánům 
Jaroslavu Zavoralovi, Milanu Zavoralovi, Petru 
Kleinovi, Michalu Kobelkovi a Marku Zerzánovi. 
Za naprosto skvělou spolupráci při tisku plakátů 
d ě ku j e m e  s p o l e č n o s t i  H RG  L i to my š l 
a za možnost vysoké kvality internetového 
přenosu společnosti Fortech, která je součástí 
rodiny Nordic Telecom. Poděkování za květinový 
dar pro sváteční večer patří firmě Jitky Kytky 
Pomezí.

Milí čtenáři, přejeme Vám z Oblastní charity 
v Poličce vlídné dny, pevné zdraví a vše dobré. 
Pokud jste se již připojili k vysílání koncertu, 
nebo se ještě  připojíte k jeho záznamu, 
děkujeme, že jste s námi - poslechem i srdcem. 
A svatým Jakubovi a Michaelovi děkujeme, 
že spolu s Vámi stojí při nás.
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I přes nouzový stav a stopku své 
hlavní činnosti má společnost 
Kroužky „plné ruce práce“.
Lektoři se doma nenudí, pilně 
studují a aktualizují metodické 
materiály, vytváří veselé výrobky, 
nebo si jen tak zahrají na flétnu :).
Všichni se samozřejmě těší na 
práci s dětmi a pilně již připravují 
tábory. Například Velikonoční 
soustředění plné tance, nebo 
Kroužkový pobytový tábor v RZ 
Tramtáryje, který si získává rok od 
roku plno svých skalních příznivců 
a je to vždy velká prázdninová 
radost :) Protože epidemiologická 
si tuace nedovol i la  pořádat 
hromadnou, ale velmi oblíbenou 
akci ve spolupráci s Oblastní 
charitou – výrobu Adventních 
věnců, rozhodla se přiložit ruku k 
dílu osobně paní ředitelka Mgr. 
Květa Štěrbová, a to s láskou 
vyrobenými pěti Adventními 
věnci. 100% výtěžku byl věnován 
Oblastní charitě Pardubice, která 
je provozovatelem, mimo jiné – 
Mobilního hospicu.

„Věřím, že i tato ‚kapka v moři’ se 
počítá a bezmála dva tisíce korun 
pomůže tam, kde bytostně chybí 
p r o s t ř e d k y  a  p ř i t o m  j s o u 
nesmírně důležité. V každé době, 
nejen té dnešní coronovirové,“ 
dodala ředitelka Kroužků, Květa 
Štěrbová.

KROUŽKY JEDOU STÁLE NA VLNĚ DOBRA
A POMÁHÁNÍ DRUHÝM

Kroužky Východní Čechy
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Najít se v životě a v pracovním vztahu tak, aby byl člověk spokojený, vyrovnaný a žil s pocitem smysluplnosti 
není snadné ani samozřejmé pro "zdravého" člověka, natož pro někoho, kdo má diagnostikované duševní 
onemocnění. Přesto se i takové příběhy u nás v CEDRu dějí a jsme rádi, že můžeme být jejich součástí. 
V předvánočním čase Vám jeden takový příběh s nádechem malého zázraku přinášíme.   
Martin (41 let) je vyučený čalouník a žije v Řečanech n. Labem. Naším klientem se stal v roce 2008 a rok 
docházel do sociálně aktivizačního terapeutické dílny. V roce 2009 mu byla nabídnuta pracovní smlouva 
na pracovní pozici šiče v chráněné šicí dílně v Pardubicích, kde na zkrácený pracovní úvazek 4 hodin denně 
pracuje dodnes. 
V šicí dílně se Martin pohybuje jako ryba ve vodě a je radost ho pozorovat při práci, která ho na první pohled 
baví, i když přiznává, že má i slabé chvilky a to hlavně při zaučování se na nové zakázky, kdy se nelze 
vyhnout působení stresu. Martin nejraději šije dekorativní předměty ale skvěle mu jde také stříhání látek a 
příprava k šití. Do práce chodí rád a k jeho spokojenosti a stabilnějšímu psychickému stavu přispívá 
bezpochyby i jeho rodinné zázemí, podpora rodičů i jeho přítelkyně.
Podle slov paní Jitky, vedoucí chráněné šicí dílny je Martin pracovitý, snaživý a hlavně vytrvalý, v plnění 
pracovních povinností spolehlivý. V průběhu jeho pracovního poměru v chráněné šicí dílně se stabilizoval 
i jeho psychický stav, lépe zvládá práci pod tlakem v situacích, kdy je na zakázku málo času nebo je práce 
hodně najednou. Uplatnění na trhu práce by bylo pro Martina vzhledem k jeho zdravotnímu znevýhodnění 
obtížné ale v chráněné dílně je mužem na správném místě. Martinův životní příběh je pro nás zároveň také 
velkou motivací k dalšímu rozšiřování a zkvalitňování námi poskytovaných sociálních služeb a chráněného 
zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

SPRÁVNÝ ČLOVĚK NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

CEDR Pardubice
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Dobrovolníci našli své uplatnění především ve zdravotní 
a sociální péči, kde se virus šířil i mezi pracovníky. Bylo potřeba 
nahradit nedostatek personální kapacit a zajistit, aby se 
nemocnice, domovy pro seniory, azylové domy, denní 
stacionáře a mnoho dalších míst mohlo věnovat své činnosti.

S dobrovolnickou pomocí se nám podařilo zajistit doučování 
dětem, které měly nebo doposud mají výrazně ztížené 
podmínky. Smyslem služby je zastavit propad školního 
prospěchu dítěte. Čas a energie, kterou dobrovolníci věnují 
podpoře při doučování, přináší mimo jiné i pozitivní vliv ke 
zvýšenému zájmu o školu nebo snížení absence při výuce.

Důležitou roli sehráli dobrovolníci 
i v sociálním podniku Ušito s Šancí, 
který Šance pro Tebe provozuje již několik let. Prostřednictvím dobrovolné 
činnosti mohlo v šicí dílně vzniknout tisíce kusů roušek pro občany města, ale 
i okolních obcí, zaměstnance různých firem a institucí.

Z výše uvedeného textu je víc než patrné, že se dobrovolnictví stává novým 
fenoménem dnešní doby. Dobrovolníci se stávají hrdiny a dokazují, že péče 
o druhé a mezilidská pomoc z naší společnosti nevymizely.

Za jejich ochotu a vynaložené úsilí patří všem hluboká poklona a veliké 
poděkování, ke kterému se přidává také ředitelka neziskové organizace 
Šance pro Tebe Sophia Dvořáková.
 
„Milé kolegyně a kolegové, ráda bych Vám 
alespoň touto cestou poděkovala za Vaši 
práci – za Váš čas, který věnujete nezištně 
nám a především těm, kteří nedostali 
v životě tolik šancí. Dobrovolnictví je  šance 

na změnu, je to příležitost v životech nás všech zažít věci jinak, a to nejen 
v tuto dobu. Je to dřina - vůle a motivace - jsou poháněčem k lepším dnům 
nejen nás samotných, ale těch, kterým pomáháme, jsou příležitostí zažít 
naději, radost, změnu, jsou zkušeností. Věřte, že tato práce má smysl 
i když jsou dny, okamžiky, kdy o tom pochybujeme. Děkuji Vám.“

DOBROVOLNICKÁ činnost se ukazuje stále více nepostradatelnou 

součástí dnešní doby. Stali jsme se svědky nekontrolovaného šíření epidemie koronaviru 
v České republice, která vyvolala mezi lidmi vlnu solidarity a ochoty věnovat z dobré vůle 
svůj volný čas a energii na místech, kde to bylo nejvíce potřeba. 

Šance pro Tebe
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Vánoční balíčky, které připravili 
zaměstnanci Charity Moravská 
T řebová ,  j sou  u rčeny  dě tem 
z dětských domovů a sociálně 
slabých rodin. Pro řadu dětí a jejich 
rodiny představuje balíček výraznou 
materiální pomoc, díky které mohou 
ušetřit peníze a koupit tak jídlo nebo 
uhradit poplatky za energie či nájem. 
Pro jiné děti, zejména ty, které nežijí 
se svými rodiči, je balíček symbo-
lickým gestem, že v jiné části světa 

existují lidé dobré 
vůle, kteří na ně 
myslí. Pro všechny 
d ě t i  j e  t a kov ý 
dárek velkou radostí, kterou mohou sdílet se svými blízkými. Stovky vánočních 
dárků pro děti ze sirotčinců a chudých rodin na Ukrajině připravili lidé z celé 
republiky, kteří se zapojili do dvanáctého ročníku projektu Arcidiecézní charity 
Olomouc.

VÁNOČNÍ DÁRKY Z CHARITY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POTĚŠÍ UKRAJINSKÉ DĚTI V NOUZI

SBÍRKA POTRAVIN POKOŘILA REKORD!

Podzimní Sbírka potravin v lanškrounském Kauflandu vynesla rekordních 1197 kg 
potravin a 35 kg drogistického zboží pro potřebné. Rádi bychom touto cestou vyjádřili 
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ nejen všem dárcům za jejich štědrost, ale také skvělým 
dobrovolníkům ze Svaz skautů a skautek ČR, 38. 
oddíl skautů "sv. Františka" Moravská Třebová, 
kteří se na sbírce nezištně podíleli. Všem jim patří 
velké poděkování za obětavost a nasazení. V celé 
České republice lidé v obchodech darovali 
rekordních 440 tun zboží pro potřebné. Z toho 
396 tun potravin a 44 tun hygienických potřeb. 
Rekordní výsledek má akce i přesto, že ji letos 
doprovázela bezpečnostní opatření proti šíření 
covid19.

Charita Moravská Třebová

Charita Moravská Třebová

Ilustrační foto
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Podzimní vlna pandemie Covid-19 ovlivnila chod 
Základní školy a Praktické školY Svítání, která na 
zák ladě  v ládn ích  nař í zen í  od  pondě l í 
2. listopadu 2020 uzavřela své brány žákům 
ve všech pobočkách v Pardubicích i ve Vysokém 
Mýtě – byť zmíněným koronavirem onemocněli 
pouze dva žáci. Dle dostupných statistických 
údajů se ve speciálních školách objevovala 
nákaza Covid-19 jen ve velmi malém počtu. 
Obdobná situace panovala i v sociálních 
službách, které pečují o stejnou cílovou skupinu. 
Ty ovšem Ministerstvo práce a sociálních věcí 
nechalo dál otevřené. „Ačkoli oba typy zařízení se 
starají o malé skupinky žáků či klientů, 
postrádají rozdílná stanoviska o jejich fungování 
či uzavření jakoukoli logiku. Stejné rozdíly 
ostatně činila vláda i na jaře,“ poukázala na dvojí 
metr ředitelka školy Svítání Miluše Horská, která 
je současně předsedkyní Sociálního výboru 
Senátu Parlamentu České republiky. Podle 
ní měly speciální školy zůstat v provozu, 
samozřejmě na základně místní epidemio-
logické situace.
Škola Svítání tedy přešla na distanční výuku 
žáků. „Realizovali ji prostřednictvím on-line 

výuky, ale v některých případech i formou osobní 
dovážky úkolů do schránek, samozřejmě bez 
osobního styku s rodinami žáků. Stejně jako na 
jaře jsme jim nabízeli i pomůcky, učebnice, 
či podporu psycholožky,“ říká ředitelka Miluše 
Horská. „I přes omezení ale nadále fungovala 
některá zařízení naší organizace,“ doplňuje 
Miluše Horská. V provozu zůstaly obě sociální 
služby, tedy denní stacionář a sociálně terapeu-
tické dílny. Dalším bylo i Nestátní zdravotnické 
zařízení Svítání. „Žákům a klientům jsme 
poskytovali fyzioterapii a ergoterapii dle 
individuální domluvy, dokonce s možností svozu 
školními autobusy,“ popisuje vedoucí Marta 
Malinová. Formou neomezené individuální 
činnosti s klienty fungovalo i  Speciálně 
pedagogické centrum Svítání. „Pracovnice 
centra byly nadále k dispozici klientům, 
zákonným zástupcům a pedagogům škol. 
Speciálně pedagogické intervence a diagnostiky 
jsme realizovali přímo na pracovišti, konzultace 
pak distanční formou přes telefon, video-
hovorem či e-mailem,“ uvádí vedoucí centra 
Petra Macasová.

SPECIÁLNÍ ŠKOLY MĚLY ZŮSTAT OTEVŘENÉ

Nestátní zdravotnické zařízení Svítání poskytovalo i v době podzimního 
uzavření školy žákům a klientům služby fyzioterapie a ergoterpie.

Základní a Praktivká škola Svítání
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I v letošním roce, který je poznamenán pandemií koronaviru jsme po jarním přerušení soutěže 
a prázdninovém znovu vyhlášení, dospěli k oceněným výrobkům za letošní rok.
V posledním srpnovém týdnu zasedla odborná komise složená ze zástupců Ministerstva 
zemědělství, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 
Pardubického kraje a Střední průmyslové školy potravinářství a služeb, aby vybrala ty nejlepší 
výrobky Pardubického kraje. Do letošního ročníku se přihlásilo 29 výrobců s 96 výrobky.
I letos bylo předáváno ocenění ve čtyřech kategoriích, a to Mlýnské, pekárenské a cukrářské 
výrobky, Mléko a mléčné výrobky, Maso a masné výrobky a Výrobky z medu a ostatní. Titul „Objev 
roku“ získalo pět producentů, kteří se do soutěže přihlásili poprvé. Jsou to Angelika Čížková – 
výroba dortů, Michaela Kinterová – med, Vladimíra Krejčíková – Zegita Ostřetín, Marta 
Komárková – dorty, koláče a Josef Branda – zmrzlina.
Obecně prospěšná společnost Agrovenkov, jež je vyhlašovatelem soutěže, se i v letošním roce 
věnu je  p ropagac i  oceněných  vý robků .  Ak tua l i zovány  by l y  webové  s t ránky 
www.mlspardubickehokraje.cz, 
které jsou určeny pro širokou 
veřejnost a představují oceněné 
výrobky i jejich výrobce. Novinkou 
letošního ročníku je  mapa 
Vyrobeno v Pardubickém kraji – 
www.mapotic.com/vyrobeno-v-
pardubickem-kraji ,  která je 
určena nejen pro obyvatele, ale 
t a k é  p r o  n á v š t ě v n í k y 
Pardubického kraje. V mapě 
můžete prozkoumat své okolí 
a najít si tak regionální výrobce 
potravin, jejich prodejny, ale také 
prodej ze dvora od místních 
zemědělců, farmářů, řemeslníky, 
další výrobce, či jejich provozovny.

Agrovenkov o.p.s. on-line pro 
zemědělce
Informační středisko pro rozvoj 
z e m ě d ě l s t v í  a  v e n k o v a 
Pardubického kraje poskytuje 
bezplatné poradenství a přenos 
in fo rmac í  p ro  zemědě lské 
subjekty celého Pardubického 
kraje. V listopadu jsme pořádali 
dva  webináře  s  témat ikou 
novinek v Nitrátové směrnici. 
Kontakty na jednotlivé pracovníky 
v regionu naleznete na webových 
stránkách www.agrovenkov.com

MLS PARDUBICKÉHO KRAJE 2020
14. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ POTRAVINU PARDUBICKÉHO KRAJE 

Agrovenkov

Úspěšné akce NNO
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Od ledna začne Česká abilympijská asociace v rámci pilotního ověřování v úzké součinnosti 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Úřadem práce ČR realizovat koncept Pracovně 
rehabilitačního střediska.
Projekt se zaměřuje na věkově ekonomicky aktivní osoby s různým zdravotním postižením 
a odbornou veřejnost, konkrétně poskytovatele zdravotních a sociálních nebo pracovně 
rehabilitačních služeb nebo např. výzkumníky z vysokých škol. Zapojené subjekty (další jsou 
kromě pardubického z okresů Chomutov a Brno-město) budou v úvodní části projektu na 
základě vypracovaného metodického postupu ověřovat zavedení nového nástroje k vylepšení 
systému pracovní rehabilitace včetně rozšíření stávajících možností úřadu práce při jejím 
zabezpečování. Účelem nové aktivity je také vyhledávat osoby z uvedené komunity a následně 
zabezpečit jejich včasný přesun do pracovní rehabilitace ze sociálních/zdravotnických zařízení 
nebo po ukončení školního vzdělání.
Nedílnou součástí pilotní fáze projektu je nejen motivačně aktivační program, bilanční 
a pracovní diagnostika nebo příprava k práci, ale i poradenství pro zaměstnavatele. Uskuteční se 
také různá odborná setkání kompetentních pracovníků z pracovní a sociální oblasti. Jeho 
předpokládanou úspěšnost by měla potvrdit různá systematická šetření a hodnocení týkající se 
účinnosti intervencí při dosahování jeho cílů, dopadů na cílové skupiny nebo finanční 
nákladovosti.
O projektu Pracovně rehabilitačního střediska se podrobněji rozepisuje web www.esfcr.cz v části 
Projekty.

VÝZNAMNÝ PROJEKT PRO OSOBY NA OKRAJI
ZÁJMU ZAMĚSTNAVATELŮ

Ilustrační foto

Česká abilympijská asociace
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ABC servis Pardubice s. r. o., dceřiná firma organizace Péče o duševní zdraví, z. s., je sociální podnik, 
který zaměstnává lidi se zdravotním handicapem, především lidi s duševním onemocněním, a nabízí  
komplexní služby pro firmy, jako jsou úklidové a další servisní práce.

Na pozicích úklidu, údržby, praní, žehlení dává firma příležitost a smysluplné pracovní uplatnění 
lidem, pro které to může být odrazový můstek ke vstupu na otevřený trh práce. „Vidím velké posuny 
jak při provedení konkrétní práce a v odvedené kvalitě, tak v sociálních dovednostech mých kolegů. 
Nejen každý pečlivě provedený úklid, ale už každý včasný a pravidelný příchod do práce je náš 

společný úspěch,“ uvádí personalistka Petra Trojanová, která 
je se zaměstnanci v úzkém kontaktu.
Na jaře zakoupil ABC servis Pardubice s. r. o., díky významné 
podpoře Pardubického kraje, osobní automobil, který využívá 
pro obsluhu firemních zákazníků, a to např. pro svoz a rozvoz 
prádla. Zároveň tak vznikla nová pracovní pozice a možnost 
zaměstnat dalšího člověka se zdravotním handicapem jako 
řidiče služebního auta, kterou se podniku podařilo ihned 
obsadit. Díky novému automobilu je nyní sociální podnik 
samostatný i v oblasti obsluhy velkých úklidů, protože může 
převážet techniku a stroje na čištění čalounění a podlah. ABC 
servis se tak stává samostatný a svébytný sociální podnik, 
který je konkurenceschopný a firemním zákazníkům nabízí 
rozšířený servis.

V případě zájmu využít služby ABC servisu Pardubice s. r. o. lze kontaktovat Pavla Kampa na 
telefonním čísle 602 606 880 či pro více informací navštívit stránky www.abcservispce.cz.

ABC SERVIS PARDUBICE JEZDÍ VLASTNÍM VOZEM

V CHRUDIMI VZNIKLO CENTRUM DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ
Organizace Péče o duševní zdraví, z. s. 
v listopadu otevřela v Chrudimi Centrum 
duševního zdraví (CDZ). Centrum vzniklo na 
současné adrese střediska Péče o duševní 
zdraví v ulici Městský park 828 a rozšířilo 
služby střediska, které každoročně poskytuje 
sociální podporu více než 100 klientům, 
o zdravotní péči. Cílem Centra je poskytovat 
komplexní zdravotní i sociální pomoc lidem 
s  d u š e v n í m  o n e m o c n ě n í m ,  j a k o  j e 
schizofrenie, bipolární porucha či deprese, 
v místě potřeby a snižovat počet či zkracovat 

délku hospital izací  v  psychiatr ických 
nemocnicích.
Služby CDZ jsou určeny jak lidem, kteří 
potřebují podporu dlouhodobou, tak osobám 
v krizových situacích s akutními psychickými 
obtížemi či s rizikem rozvoje duševního 
onemocnění. Na centrum se mohou obrátit 
sami pacienti, jejich příbuzní, ale také lékaři, 
zástupci obcí nebo IZS. Pomoc v CDZ klientům 
nabízí tým složený ze sociálních pracovníků, 
zdravotních sester, psychiatra, psychologa 
a peer konzultanta neboli člověka s vlastní 

Díky novému 
automobilu je 
nyní sociální 
podnik 
samostatný.

ABC Servis Pardubice

Seznamte se s projekty a neziskovkami

Péče o duševní zdraví
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zkušeností s nemocí. Spolupráce několika 
odborníků různých profesí na jednom 
pracovišti  přináší l idem s duševním 
onemocněním nesčetné výhody. Zdravotníci 
řeší aktuální zdravotní stav kl ientů, 
dávkování léků či terapii a sociální pracovníci 
věci jako vztahy v rodině, práci, bydlení, 
naplnění volného času atd. Tým CDZ pracuje 
převážně v terénu a působí po celém 
chrudimském okrese. Za klientem přijede 
tam, kam potřebuje, např. domů či do 
nemocnice.
Vznik této flexibilní a mobilní služby 
v Chrudimi podporuje změnu systému péče 
o lidi s duševním onemocněním. Chrudimské 

CDZ se přidalo k již 21 fungujícím centrům 
v ČR a stalo se druhým CDZ v Pardubickém 
kraji. Národní akční plán pro duševní zdraví 
2 0 2 0 — 2 0 3 0  s c h v á l e n ý  v l á d o u  Č R 
předpokládá vznik 100 CDZ po celém území 
ČR v horizontu příštích 10 let. Vznik sítě CDZ 
je motivován snahou vytvořit podmínky pro 
to, aby se předcházelo situaci, kdy většina 
péče lidem s vážným duševním one-
mocněním probíhá v psychiatrických 
nemocnicích daleko od jejich domova. 
Hlavním cílem péče CDZ je zotavení, tedy 
posílení smysluplného života, samostatného 
fungování a znovu začlenění do společnosti.

CO OCEŇUJEME, DĚLÁ NÁM RADOST I STAROST
V REGIONU PODORLICKA – PF 2021

Přednosti regionu Podorlicka 
v n í m á m e  z e j m é n a  v e 
strategické poloze blízkosti 
v e l k ý c h  m ě s t ,  l o k a l i t y 
Orlických hor, řeky Orlice, 
relativně čistém životním 
prostředí s množstvím lesů 
a rybníků v okolí. Současně 
oceňujeme pozitivní přístup 
obyvatel našeho regionu ke 
kulturnímu dědictví venkova, 
široké nabídce kulturních, 
sportovních a společenských 
aktivit během celého roku. 
Pozitivně vnímáme také trvalý 
rozvoj v oblasti spolkové 
činnosti a neziskovém sektoru 
v regionu.
Negativně naopak dlouho-
době vnímáme nedostatečné 
propojení neziskového sek-
toru s podnikatelskou sférou, 

Genius loci Sudslava
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tzn. absenci společné strategie v rámci propagace regionu v oblasti cestovního ruchu, nabízených 
volnočasových aktivit a lokálních produktů.
Chtěli bychom se proto aktivně podílet na vytvoření společné strategie propagace regionu v rámci 
cestovního ruchu, přírodních atraktivit, zajímavých osobností, významných rodáků, oblíbených 
lokálních produktů a výrobků včetně ostatních souvisejících aktivit zvyšujících povědomí veřejnosti 
o zajímavých volnočasových a sportovních akcích, kulturně-
společenském životě místních obyvatel, dochovaném kulturním 
dědictví, historii, tradic, řemesel a památek v regionu Podorlicka.
Přáním spolku Genius loci Sudslava do nového roku 2021 je, 
abychom se všichni chovali odpovědně ke svému okolí, vážili si 
svých rodin, přátel, ale také naší nádherné krajiny, udržovali ji 
v pořádku, uchovávali české tradice a kulturu tak, abychom se 
nemuseli strachovat o společnou budoucnost, ale mohli pracovat 
a žít v klidu a pohodě nejen po celý příští rok. Všem přátelům 
a příznivcům děkujeme za skvělou spolupráci!

Chtěli bychom 
se aktivně podílet 
na vytvoření 
společenské 
strategie 
propagace regionu.
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PSYCHOTERAPEUTICKÁ MÍSTNOST PRO DĚTI,
KTERÉ JSOU SVĚDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Intervenční centrum Pardubického kraje, obecně prospěšná organizace SKP-CENTRUM, pracuje 
s celým rodinným systémem, který je zasažen domácím násilím. Nejzranitelnějšími bytostmi jsou 
vždy děti.
Děti, které jsou svědky domácího násilí v rodině, se mohou potýkat se stejnými problémy jako děti, 
které jsou samy týrány. Nová psychoterapeutická místnost nám pomůže zajistit pro děti 
a dospívající bezpečný prostor pro sdílení svých obav a pomoci tak dětem vyrovnat se s tíživou 
situací, která je pro ně složitá a nesrozumitelná.
Děkujeme všem donátorům – Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Nadace J&T, ČSOB 
Pojišťovna, Foxconn Česká republika – díky vám jsme mohli rekonstrukci místnosti a zakoupení 
nového nábytku realizovat. Velké poděkování patří Koalici nevládek Pardubicka za to, že realizují 
dobročinný projekt Burza filantropie a napomáhají tak setkávání a propojení neziskových 
organizací, podnikatelského sektoru, veřejné správy a samosprávy.
Paní Mirka Maierová a obchůdek Duhová kočka v Pardubicích nám darovaly společenské hry 
a omalovánky pro děti, určené pro práci s dětmi. Možnost realizace tohoto projektu je pro nás 
důležitá.

SKP-CENTRUM

Seznamte se s projekty a neziskovkami



29

MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ŽÁDÁ:
ŘEKNĚTE NÁM SVŮJ NÁZOR!

MAS Region Kunětické hory patří mezi asi 180 
místních akčních skupin, které jsou rozesety po 
celé České republice. Jedná se o neziskové 
organizace, které všechny pracují ve prospěch 
venkova. MAS Region Kunětické hory je 
spolkem sdružujícím subjekty napříč sektory – 
od obcí ,  přes neziskovky až po 
podnikatele. Mezi cíle spolku patří 
podpora místní ekonomiky, neziskové 
sféry a aktivit cestovního ruchu.
Nás ledu j í c í  řádky  bychom rád i 
směřovali především k neziskovým 
organizacím, které rozvíjejí svou činnost 
na území Regionu Kunětické hory. 
Do působnosti MAS spadají konkrétně 
obce Borek, Bukovina nad Labem, Časy, 
Čeperka, Dašice, Dříteč, Hrobice, 
Choteč, Kostěnice, Kunětice, Lány u 
Dašic, Libišany, Moravany, Němčice, 
Opatovice nad Labem, Podůlšany, Ráby, 
Rokytno, Sezemice, Slepotice, Spojil, 
Srch, Staré Hradiště, Staré Ždánice, 
Stéblová, Vysoká nad Labem, Úhřetická 
Lhota a Újezd u Sezemic.
Místní akční skupiny na svém území 
podporují projekty metodou komunitně 
vedeného místního rozvoje (angl. 
zkratka CLLD). Co toto krkolomné sousloví 
znamená? Komunitně vedený místní rozvoj je 
nástroj, který MAS používají pro zapojení 
různých subjektů působících v území do rozvoje 
regionu. Principem této metody je přístup 
„zdola – nahoru“, tedy že na rozvoji území se 
podílí místní aktéři ze všech sfér – soukromé, 
veřejné i neziskové. Ale nejedná se o nahodilé 
aktivity ve vzájemné spolupráci těchto 
subjektů – dalším znakem komunitně 
vedeného místního rozvoje je existující 
strategie rozvoje území (tzv. SCLLD), jejímiž 
nositelkami jsou právě MAS, a která udává 
směr, jakým se dané území chce ubírat. Taková 
strategie vychází z pečlivé analýzy skutečných 
potřeb území. Správná MAS musí vědět, co její 
území nejvíce pálí. Stručně řečeno – toto 
všechno spěje ke spolupráci subjektů v území 

ze všech sfér za účelem rozvoje regionu ke vší 
spokojenosti.
MAS Region Kunětické hory na území 
jmenovaných obcí působí již více než 15 let. 
Za dobu své působnosti se jí podařilo podpořit 
několik projektů neziskových organizací. 

Z programového období 2014—2020 lze 
jmenovat například projekt „Prorodinná 
opatření – příměstský tábor“, realizovaný 
v letech 2018—2020 v Dřítči nebo současnou 
realizaci projektu pro neziskové organizace 
pracujícími s dětmi „Zájmové vzdělávání nás 
baví!“, který je realizován ve spolupráci MAS 
Holicko, MAS Poličsko a naší MAS.
V současnosti se nacházíme v období 
intenzivních příprav na nové programové 
období. Probíhá aktualizace strategie MAS 
Region Kunětické hory (SCLLD), aby mohla 
místní akční skupina podpořit Vaše projekty 
i v letech 2021—2027. Názor subjektů, které 
působí na našem území, nás zajímá. Sdělte 
nám ho prosím prostřednictvím krátkého 
dotazníku: https://bit.ly/3qsCBsH. Více 
informací na www.masrkh.oblast.cz.

MAS region Kunětické hory

Seznamte se s projekty a neziskovkami
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Vzdělání je formou investice, která zvyšuje potenciál člověka. Na českém území byly základy školní 
docházky zavedeny již v 18. století za vlády Marie Terezie. V dnešní době je vzdělávání pokládáno 
většinou české veřejnosti za standard. Děti navštěvují pravidelně školky a školy, které rozvíjejí jejich 
vědomosti a dovednosti.
Nic méně je důležité brát také v potaz, že existují sociálně vyloučené lokality, které s sebou přináší 
své specifické problémy. Děti, žijící v sociálně vyloučeném prostředí, nemohou často vlastními 
silami ovlivnit důsledky života, které na ně dopadají nejvíce. Na základě naší zkušenosti víme, že 
i přes zavedení povinného předškolního vzdělávání, se stále nedaří zapojit tuto skupinu dětí do 
systematické předškolní přípravy.
Do vzdělávacího systému tak často vstupují s velkým počátečním handicapem a v důsledku tohoto 
zbytečně ve škole selhávají a ztrácejí motivaci, jejich cesta za vzděláním může být pak často 

předčasně ukončena. Řešení této 
situace vnímáme jako absolutní prioritu 
právě proto, že vzdělání představuje 
hodnotu a šanci na změnu v životě 
jedince i komunity. Realizace projektu 
podporuje dostupnost a včasnost 
vzdělávání pro znevýhodněnou skupinu 
dětí žijící v naší společnosti.
Projekt nám umožnil pokračovat již 
v započaté práci s dětmi předškolního 
věku ze znevýhodněného prostředí. Ve 
vzájemné kooperaci s jednotlivými 
městy na Chrudimsku (Prachovice, 
Hrochův Týnec, Čankovice, Chrudim, 
Chrast) a ve Vysokém Mýtě (lokalita 
„Farma“) nalézáme cestu, která sjednotí 
zájmy majoritní společnosti s osobami 
ohroženými sociálním vyloučením. 
Prostřednictvím dílčích cílů projektu 

pomáháme dětem a jejich rodinám usnadnit vstup do běžné mateřské školy a první třídy základní 
školy.
V rámci projektu vytváříme četné příležitosti pro zapojení rodičů do společných aktivit s cílem 
vysvětlit důležitost vzdělání pro kvalitu budoucího života jejich dětí a posílit tak vědomí hodnoty 
vzdělávání. Pozornost věnujeme také rozvoji každého zapojeného dítěte v projektu s ohledem na 
jeho osobní potenciál a jeho využití v úspěšné cestě za vzděláním. Předcházíme tak hrozícím 
neúspěchům spojeným se vzděláním.
Projekt hodnotíme jako úspěšný, umožnil poskytnout včasnou předškolní výchovu a vzdělávání 
dětem i rodičům, což mělo za následek překonání nedostatků a bariér před vstupem do 
vzdělávacího procesu, a je zásadním krokem k prevenci prohlubování sociálního vyloučení. 
Ukázalo se, že děti, které prošly projektem, mají větší šance uspět ve své další cestě za vzděláním či 
profesí a vymanit se ze soc. vyloučení.

DOPROVÁZÍME DĚTI A JEJICH RODIČE
NA JEJICH CESTĚ ZA VZDĚLÁNÍM

Seznamte se s projekty a neziskovkami

Šance pro Tebe

Ilustrační foto
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V září 2011 zahájila svou činnost NOE - Křesťanská základní škola. 
„Začali jsme učit s 10 dětmi,“ vzpomíná první paní učitelka Evženie 
Čermáková. Dnes má základní škola 160 žáků a mateřská škola 25 
dětí. „V posledních letech je o školu velký zájem, každoročně jsme 
nuceni odmítnout asi třetinu zájemců,“ dodává paní ředitelka Lenka 
Macháčková.
Škola Noe klade důraz na činnostní učení, vyučujeme čtení metodou 
Sfumato, písmo Comenia Script a matematiku prof. Hejného. 
Usilujeme o přátelské a bezpečné klima školy. Do výuky je zařazen 
předmět křesťanské výchovy, který napomáhá tvorbě morálních 
hodnot.

Těší nás zájem veřejnosti o naši školu. Čas ukázal, že do Pardubic patří 
i tato alternativa.

ŠKOLA NOE SLAVÍ 10 LET EXISTENCE

Škola NEO
klade

důraz na
činnostní účení

NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
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Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociálního zabezpečení, při sepisování žádostí, 
námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v podpoře při hledání vhodného pracovního 
místa, sepsání strukturovaného životopisu. Služba je určena osobám se zdravotním 
postižením bez omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální situaci i jejich blízkým. Služba 
je bezplatná.

Školení na PC – nebojte se počítače
Jste-li senior nebo osoba se zdravotním postižením, dovolujeme si vás pozvat na školení ze 
základní obsluhy počítače. K dispozici máme počítačovou učebnu. Nabízíme individuální 
přístup ke každému uživateli. Služba je poskytována zdarma.
Seznámíme vás se základní prací na počítači:
ź Práce na internetu (adresní řádek, vyhledávání informací).
ź Založení e-mailu (odesílání, přijímání e-mailů, připojení přílohy).
ź Sociální sítě (založení profilu, vyhledání přátel).
ź Pracovní portály (jak a kde hledat práci, brigádu, přivýdělek).
ź Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení a jiné…).

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro 
děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení 
kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou 
zaměstnanci Centra.

Obrátit se na nás můžete:
ź Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí).

ź Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983.

ź E-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz, zlata.spakova@czp-pk.cz.

Více informací naleznete na www.czp-pk.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí

Centrum pro zdravotně postižení a senirory
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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

Inzerce

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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