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vážené dámy, vážení pánové, 
scházíme se na 10. mezinárodní konferenci Bez bariér bez hranic®, tradičně v prostorách Lázní Darkov, 
a.s. Karviná a Obchodně podnikatelské fakultě Karviná, organizované neziskovou organizaci Občanské 
sdružení TRIANON. Je to nejen symbolika, ale snad i konkrétní přínos pro partnerství různých subjektů 
zejména pro integraci osob se zdravotním postižením. V souvislosti s přípravou  konference jsme se s 
partnery zamýšleli, jaký má smysl takováto akce a zda vůbec má smysl organizovat konferenci v roce 
2012. Nakonec se scházíme s  očekáváním, že se vyjádříte ke smyslu organizování  podobných  akcí.
Misí Občanského sdružení TRIANON je podpora rozvoje prvků občanské společnosti, která je zakotve-
na v pilotním programu Bez bariér bez hranic®. Z pohledu na cílové skupiny pilotního programu tj. osob 
se zdravotním postižením, seniorů a studentů v období od poslední konference možno konstatovat více 
složitosti než kladů. Politická, měnová i morální nestabilita v evropském prostoru působí značnou spole-
čenskou nejistou i v ČR, PR a SR. Před 10 lety jsme předpokládali dosažení efektivnější semknutosti pří-
hraničních regionů sousedících států v ekonomické, sociální i environmentální oblasti a jejich vzájem-
né provázanosti. Nejsem si jist, zda průběh reforem je nakloněn cílovým skupinám našeho programu.  
Z diskusí s partnery v Polsku a Slovensku se jeví, že životní situace sociálních skupin se značně kompli-
kuje. Komplikovaná je situace poskytovatelů sociálních služeb, lázeňství, zdravotnictví, zaměstnavatelů 
OZP, rodin, které pečují o zdravotně postiženého člena  nebo seniora, neziskových organizací, které 
usilují o zlepšení životní situace těchto skupin spoluobčanů. Čím to je, ponechávám na úvahách čtenáře.
Vážené dámy, vážení pánové, za deset let jsem se nesčetněkrát setkal s otázkou - proč to v Trianonu 
děláte? Šlo převážně o tázající se ekonomicky úspěšné byznysmeny, často mladé lidi. Před několika lety 
jsme ověřovali regionální model ucelené rehabilitace. Setkali jsme se s mladými lidmi na vozíku, kteří 
byli před osudnou  chvílí úspěšní a atraktivní. Potkal jsem lidi, kterým nemoc  za zlomek vteřiny změ-
nila život a ten zlomek vteřiny není možno vrátit. Jejich svět se převrátil. Zdravotně a psychicky v těžké 
situaci, nevěděli  co je čeká, na koho se obrátit…  Žijete se svými starými rodiči, kteří vás vychovali  
a  očekávají maličkou pomoc - nebýt sám na život. Nejsou ojedinělé názory, že příroda a osud to tak 
chtěl. Zamýšlíme se na tím, co když si osud vybere nás, našeho blízkého, co pak…? 
Dalo by se říci, že nejblíže občanovi je obec. Má řadu legislativních povinností a mnoho předpokladů 
všestranně se postarat o občana. Občan má však taky řadu povinností. Stará se dostatečně obec či město  
o občana ?  O které občany se obec nebo město stará ?  To je řada otázek, které bychom rádi apliko-
vali do modelu společensky odpovědné obce/města.  Klademe si přitom otázky jak odlišit společensky 
odpovědnou od společensky neodpovědné obce/města, jak využít zkušenosti zahraničních partnerů... 
Několik reakcí a poznatků od roku 2010 již máme. Nejsou příliš pozitivní. Ne všude je normální nekrást 
a nepodvádět. Vidíme to v hrubé nahotě v denním životě. V rámci 2. dne konference dotvoříme model 
společenské odpovědnosti obce/města. Využíváme zkušenosti Třineckých železáren, a.s., kterým bylo 
10.11.2011 uděleno ocenění „Společensky odpovědná firma“  v Programu Národní ceny za CSR. Dále 
spolupráce s expertem na zavádění kvality do systému řízení MVDr. M.Mikuláškové, CSc. viz příspě-
vek na jiném místě sborníku. Myslím, že úspěšně pokoušíme zapojit do tvorby modelu mladé vzdělané 
lidi, které mají své představy jak by jejich obec/ město mělo v budoucnu vypadat, aby v něm chtěli žít. 
Blíže prezentace T.Baginské – studentky MU Brno.
Vážení účastníci 10. konference Bez bariér bez hranic® a partneři Občanského sdružení TRIANON, 
dosavadní partnerství mne naplňuje optimismem a odvahou do další práce. Na stránkách tohoto sborníku 
je cítit význam neformálního partnerství, které se vytvořilo, trvá  a  dále se rozšiřuje. Těší mě, že myš-
lenky pilotního programu se objevují a realizují u nově vytvářených partnerství v rámci Středoevropské 
skupiny pro integraci (CEGI) založené v roce 2009.
Děkuji  představitelům  Lázní Darkov Karviná, a.s., Skupiny  Třinecké  železárny, a.s. a Moravia Steel, 
a.s.,  města  Český Těšín, Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, Ústavu sociální péče 
Hrabyně  a čestným členům  OS TRIANON za dlouholetou podporu a spolupráci.
Přeji vám příjemný pobyt v Karviné a mnoho dobrých nápadů pro další  partnerskou spolupráci. 

Viliam Šuňal, předseda OS TRIANON                                                    predseda@ostrianon.cz



nost, že její zdro-
je se nacházejí 
v bezprostřední 
blízkosti obou 
léčeben, což při-
spívá k zachová-
ní kvality jodové 
vody, která je v 
okamžiku jejího 
vyčerpání z geo-
logických zdrojů. Tím se darkovské vody odlišují 
od jiných lokalit, kde musí být jodová voda potru-
bím dopravována do balneoprovozů až na vzdá-
lenost mnoha kilometrů, což její kvalitě nepřidá.  
Z hlediska množství jodu obsahují darkovské jo-
dové vody v průměru 25-35-45 mg jodu v jednom 
litru vody, rozdíly jsou v jednotlivých vrtech, které 
se také liší jak svou vydatností, tak svou hloubkou. 
Minimální norma obsahu jodu, aby voda vůbec 
mohla být klasifikována jako voda jodová, je 5 mg 
jodu/1 l. Existují i minerální vody s obsahem jodu 
těsně nad touto dolní hranicí, nacházejí se přede-
vším v oblasti střední Moravy. Akumulační zrání  
k podpoře oxidace jodidů na jod a následný ohřev 
na vyšší teplotu k podpoře sublimace jodu z hle-
diska vzniku jodového mikroklimatu, skutečně 
bohatého na jod, jsou proto patřičně limitovány 
právě touto velmi nízkou koncentrací jodu.              
A pokud skutečně máme ctít tradice u vod jodo-
vých, nelze zapomenout na světoznámý Tasillův 
pramen, kde dlouhá historie léčebného využití 
jodu před 185 lety začala. Pokračuje dodnes, kdy 
je nejen vědecky zastřešena lékařskou fakultou, 
ale navíc i disponuje unikátní světově patento-
vanou technologií získávání skutečně původ-
ního přírodního jodu, která nežádoucím způso-
bem nezasoluje organismy pacientů nadměrným 
množstvím soli. A tuto formu maximálně účin-
né, a přitom maximálně šetrné balneace, najdete  
i v Lázních Darkov, kde tamní jodové vody jsou 
využívány již 145 let. Jsou to vody z původních 
lokalit, čerpány ze samého geologického srdce 
tzv. Dětmarovické vymýtiny, kde byly našimi 
předky objeveny. Nejsou to vody náhodně obje-
vené v rámci geologických průzkumů či vody na-
cházející se až na samotné periferii vodonosných 
geologických horizontů, které se původním dar-
kovským jodovým vodám podobají, ale v mno-
hém nejsou s nimi identické.

Zdroj: 
www.darkov.cz
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 Vůbec prvním jodovým 
pramenem v Evropě byl slav-
ný Tassilův pramen, který 
začal r. 1827 používat Karl 
Haller k léčení onemoc-
nění štítné žlázy. V tomto 
období byly analyzovány 
jodové vody v řadě dalších 

evropských lokalit, např. Becchi, Salsomaggi-
ore, Castrocaro, Aussee, Wiessee, Heilbrunn  
a také v Darkově. Analýza jodových vod v Dar-
kově byla provedena r. 1862. Historie Lázní 
Darkov se začala psát již od roku 1867, kdy je 
hrabě Larisch-Mönnich založil a dále budoval.  
V r. 1871 byla uvedena do provozu první lázeň-
ská budova. Lázně Darkov jsou zcela jednoznačně 
nejstaršími a nejvýznamnějšími jodovými lázněmi 
na území celého bývalého Československa.
Nutno zdůraznit, že původní jodové vody v Darko-
vě byly objeveny jako přirozený vývěr (podle vý-
věru solanky se toho místo nazývalo Solca). Jedná 
se o původní minerální vodu, která ani dnes není 
žádným způsobem upravována. Voda se nechá-
vá 2 týdny tzv. „uzrát“, kdy naprosto přirozenou 
cestou, bez jakýchkoli chemických či fyzikálních 
zásahů dojde k oxidaci jodidů na elementární jód. 
Vzniká velmi bohaté jodové mikroklima, které je 
na jód daleko bohatší než přímořské oblasti. Tato 
inhalace jodu má také tu přednost, že se nejedná 
o inhalaci pomocí aerosolu či spreje, kdy vedle 
jodu se do organismu dostane i značné množství 
kuchyňské soli, protože jodové vody jsou součas-
ně i solankami (tzv. rapy), které vznikly výrazným 
zahuštěním třetihorního moře, jež se v těchto ob-
lastech nacházelo.
Darkovská jodová voda není vázána na ložiska 
výskytu nafty. Tím se zásadně svou kvalitou liší 
od některých lokalit, kde byly jodové vody obje-
veny v návaznosti na geologický průzkum hledání 
ropy. Takové jodové vody jsou kontaminovány 
těžkou ropou, což se projevuje znatelným typic-
kým zápachem, jakož i mastnými stopami, které 
jsou viditelné jak na hladině, tak stěnách balne-
ologické vany. Tento mastný film na hladině pů-
sobí jako filtr, který snižuje možnost sublimace 
jodu do ovzduší, což je zásadní podmínka pro 
účinnost jodové balneace. Hlavní vstupní bránou 
léčivého jodu do organismu jsou dýchací cesty  
a nenásilná forma inhalace sublimovaných jodo-
vých par.
Další předností darkovské jodové vody je skuteč-

třetihorní hlubinný poklad, který léčí...
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vážení účastníci konference a čtenáři 
sborníku konference!

osobně přispívám do letošního jubilejního sborníku mezinárodní  
konference „Bez bariér bez hranic“ poprvé, ale o vazbách Třineckých 
železáren (TŽ) na celé řady aktivit, zejména v nejbližším regionu, vím, 
jakožto dlouholetý člen představenstva TŽ i zdejší rodák a patriot, mnohé. 
Jsem si plně vědom toho, že na Těšínsku dlouhodobě představujeme 
podnikatelský subjekt, který určuje podstatným způsobem kvalitu života 
značné části jeho obyvatel. 
Naše úspěšnost v podnikání se pozitivně promítá nejen do životní 
úrovně obyvatel v regionu, ale i do široké podpory společenského dění.  
V dlouhodobém časovém horizontu však přicházejí také období, kdy 

jsme nuceni být v tomto směru hodně úsporní. Takovýmto obdobím jsme si prošli nedávno 
během celosvětové hospodářské krize. Právě v takovýchto složitých časech musíme více než jindy 
diferencovat a vážit každé naše rozhodnutí ať už se jedná o vlastní podnikání či partnerskou 
spolupráci, respektive pomoc potřebným.

Když vloni v listopadu obdržely Třinecké železárny jako jedna z prvních firem v naší zemi Národní 
cenu České republiky za společenskou zodpovědnost, přivítal jsem to s jakýmsi zadostiučiněním, 
že dlouhodobá snaha majoritních akcionářů, manažerů ale i mnoha řadových zaměstnanců  
o podporu a rozvoj celého regionu došla vrcholného uznání. Na druhé straně jsem si uvědomil, že 
jsme si na sebe získáním tohoto společenského ocenění upletli jakýsi pomyslný bič, který nás musí 
popohánět ještě ke větší zodpovědnosti za rozvoj kvality života v celém regionu.
Rozhodně to nejsou prázdná slova a moderní hesla. Povědomí, že musíme naši činnost v tomto 
směru nejen udržovat, ale dále zlepšovat nás ještě více než dříve zavazují. Nezbývá než naší firemní 
společenskou zodpovědnost neustále rozvíjet a postupně skutky naplňovat.

Společenskou zodpovědnost firem v naší průmyslové zemi pokládám za obrovský, i když stále ještě 
hodně skrytý potenciál, který může být významným zdrojem prosperity celého státu. Myslím si, že 
počet firem, které si uvědomují potřebu a nutnost rozvoje této nástavby, respektive dnes již téměř 
standardu podnikání, přibývá. Byl bych rád, kdyby si význam tohoto fenoménu uvědomovali více 
i naší vládní činitelé a politici. Rozhodně by si zasloužil z jejich strany větší podporu, vstřícnost  
i vděk.

Mám-li se vyjádřit k mému osobnímu postoji a hodnocení vhodnosti spolupráce neziskových 
subjektů s podnikatelskou sférou řeknu to v několika větách. Podnikatelské subjekty by měly v první 
řadě spolupracovat především s těmi neziskovými organizacemi, které významným způsobem 
pomáhají potřebným. V těchto partnerských vztazích je důležité hledat a vytvářet nejpřijatelnější,  
a pokud to jen trochu jde, i oboustranně prospěšné formy spolupráce. Je sice mnohdy velice obtížné 
najít mezi podnikatelským a neziskovým subjektem vhodné formy spolupráce, aby byly prospěšné 
pro obě strany, ale je to možné, což mohu potvrdit z naší vlastní firemní zkušenosti. 

Přeji všem účastníkům konference plodné jednání a inspiraci do další práce.

Ing. Jan Czudek
předseda představenstva a generální ředitel 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
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vážení přátelé,

 nejprve si vás dovoluji všechny pozdravit a oslovit vás v souvislosti s X. mezinárodní konferencí 
„BEZBARIÉR, BEZ HRANIC“. 
 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je pravidelným partnerem této významné 
mezinárodní konference. Dovolím si ve svém příspěvku shrnout uplynulé období, které je, nejen 
pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR a osoby se zdravotním postižením, ale i pro 
občany České republiky, velmi složitým.
 Pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR bylo uplynulé období velmi složité a v 
mnoha směrech i přelomové. Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 nastoupila vláda 
s verbálním reformním étosem, který však nebyl, dle mého mínění, zcela naplněn. Vláda tento 
reformní étos pojala tak, že je potřeba škrtat ve všech výdajích státu. Proto se rozhodla významně 
omezit všechny výdaje včetně sociálních transferů, a to i pro lidi se zdravotním postižením, kteří 
jsou mnohdy na těchto sociálních transferech životně závislí. 
 Vláda ČR prostřednictvím MPSV ČR předložila svoji představu reformy začátkem března 
2011. Od té doby začal velký zápas organizací sdružených v NRZP ČR proti této reformě. Začal 
velmi úspěšně, a to demonstrací osob se zdravotním postižením 22. března 2011 před MPSV ČR. 
Byla to nepochybně největší demonstrace zdravotně postižených v Česku. Zúčastnilo se jí podle 
odhadů mezi 4 – 5 tisíci lidí. Tato úspěšná akce vytvořila dobré předpolí pro další jednání. Vláda ČR  
i MPSV ČR pochopily, že svůj odpor proti reformě myslíme vážně, a že jsme připraveni bojovat, 
za slušné životní podmínky osob se zdravotním postižením, až do konce. Od března až do konce 
roku následovala série jednání na úrovni Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby, MPSV 
ČR, v Poslanecké sněmovně, v Senátu a v dalších institucích. Mezi tím občas probíhaly další a další 
protesty. Podařilo se nám mnohé ovlivnit a významně pozměnit zákony v oblasti sociální reformy. 
 Celkový dopad reforem je však pro osoby se zdravotním postižením velmi negativní. Zrušením 
sociálního příplatku a souběhu příspěvku na péči a rodičovského příspěvku u dětí se zdravotním 
postižením došlo k dramatickému snížení příjmů rodin, pečujících o děti se zdravotním postižením. 
Tudíž základní teze reformy, že bude podporována péče v rodinách a poskytování neformální péče, 
se ukázala tezí nepravdivou, která pouze měla zklidnit skutečný záměr reformy, kterým je ušetřit 
za každou cenu i sebemenší peníze. Tyto ušetřené peníze však nejsou podle našich informací 
použity ke snižování veřejného dluhu, ale k nákupu podivných softwaru a outsoursování veřejných 
služeb komerčními subjekty. To znamená, že veřejné peníze slouží především k sanovaní veřejného 
sektoru a nikoliv k rozvoji sužeb pro ty občany, kteří pomoc a služby státu nutně potřebují.
 Obdobně lze charakterizovat i vývoj ve zdravotnictví. Pan ministr Leoš Heger s tváří seriózního 
a slušného člověka postupně tzv. salámovou metodou realizuje tzv. Julínkovu reformu, která byla, 
jak občany, tak i větší částí politické reprezentace, odmítnuta. Především exekutivní kroky pana 
ministra, které nejsou projednány s občanskou veřejností, ale ani na politické úrovni, jsou velmi 
nebezpečné a výrazným způsobem ovlivňují dostupnost občanů ke zdravotní péči. Především ty 
skupiny občanů, kteří potřebují často zdravotní péči na vysoké odborné úrovni a mají problém  
s pohybem a orientací, jsou velmi ohroženy jednotlivými kroky ministra zdravotnictví. Mám tady 
na mysli vyhlášku o personálním zajištění zdravotní péče, která stanoví minimální personální 
zabezpečení. Toto minimální zabezpečení péče je tak minimalizováno, že hrozí akutně kolaps 
celého systému a vážné zdravotní potíže, především lidí, kteří jsou nepohybliví a u nichž dekubit 
může ohrozit jejich život. Obdobně lze charakterizovat návrh Nařízení vlády o časové a místní 
dostupnosti či doporučení pana ministra, aby v jim řízených organizacích si mohli ti bohatší 
objednat specialistu či přednostu zdravotnického zařízení. Všechny tyto kroky vedou k tomu, aby 
se tady ustálil dvojí model zdravotní péče pro bohaté a zdravotní péče pro chudé. Taková věc však 
není v tradici České republiky a Českého národa. Může být uplatněn v Americe, ale nemůže být 
uplatněn ve středoevropském prostoru. 
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Vážení přátelé,

tento boj za normální lidské podmínky těch, kteří v životě měli smůlu zdaleka nekončí. NRZP ČR  
se v průběhu roku zapojila do různých občanských iniciativ, abychom veřejnost informovali  
o našich problémech, o důvodech proč nemů-
žeme souhlasit se změnami v oblasti sociálního 
zabezpečení a zdravotnictví. Odmítáme tezi,  
že s výmluvou na krizi lze stále snižovat životní 
standard osob se zdravoVtním postižením.

Přeji vám mnoho poznání na mezinárodní 
konferenci.

V úctě

Bc. Václav Krása
Předseda NRZP ČR

vážené dámy, vážení pánové,
jsem potěšen, že pro-
střednictvím  sborníku 
10. mezinárodní kon-
ference Bez bariér bez 
hranic® mohu oslovit  
organizátory, význam-
né partnery, vás zdra-
votně znevýhodněné 
spoluobčany, studenty 
a seniory. Problemati-

ka, kterou řešíte na konferenci je blízká  i měs-
tu Český Těšín. Město je jedinečné nejen svojí 
polohou, historii a obyvatelstvem, ale i řeše-
ním dostupnost prostředí. Zde můžeme vidět 
význam a důležitost transhraničních řešení mo-
bility pro všechny. Tuto problematiku máme 
zapracovánu v dlouhodobých plánech rozvoje 
města a přirozeně komunikujeme s představiteli  
miasta Cieszyn.  Bez vazby obou měst  by bylo 
řešení poloviční, protože je potřeba si uvědo-
mit, že města spojuje jen řeka Olše, respektive 
čtyři mosty přes tuto řeku.  Naše města a jejich 
blízké okolí nabízí několik zajímavých turistic-
kých cílů jako jsou historické budovy převážně 
na pravém břehu řeky, a na levém břehu jedi-
nečnost ucelené architektury nově vzniklého 
města z počátku minulého století. Význam-

ným historickým objektem je také archeopark  
Podobora v Chotěbuzi. V blízkém okolí jsou 
na dosah Beskydy pro celoroční sportování 
všech generací, s několika vzácnými dřevě-
nými kostelíky a trojmezím, které je společ-
ným symbolem našeho regionu pro spolupráci  
s partnery z Polska a Slovenska. 
Naše město má jednoznačný  transhraniční  
charakter,  citlivě řešíme  přístupnost prostře-
dí.  Byla zpracována podrobná analýza stavu 
přístupnosti dopravní  infrastruktury. Postupně 
řešíme systém městské i příměstské dopravy  
z pohledu zastávek MHD,  informační systém  
a obnovu dopravních prostředků. 
Jsem rád, že město Český Těšín může pod-
porovat aktivity občanského sdružení TRIA-
NON, které má mezi svými cíli také přeshra-
niční spolupráci mezi nejbližšími národy  
v Evropě Čechy - Slováky - Poláky.  Je to ši-
roké partnerství koordinované neziskovou 
organizaci. Našli se v ní podnikatelské sub-
jekty, vědecko - vzdělávací instituce a veřejná 
správa. Toto sdružení provokuje ke spolupráci 
mladé lidi, zdravotně znevýhodněné spoluob-
čany a seniory. Kdo by řekl, že tyto skupiny 
mohou nejen spolupracovat, ale vzájemně se  
i obohacovat. Viz např. stránky tohoto sborníku. 
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pozdrav z obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
slezské univerzity v opavě 
doc. ing. eva sikorová, csc.

Vážené dámy a pánové,
Vážené kolegyně a kolegové,

Rok 2012 je významný z několika pohledů:

 • konání již 10. konference Bez bariér bez hranic v Karviné představuje obrovský 
úspěch zejména Občanského sdružení Trianon a významné partnerské spolupráce, tedy Slezské 
univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s Občanským  sdružením 
TRIANON a řadou dalších partnerů. Já jsem osobně ráda, že jsem mohla u tohoto zrodu spolupráce 
být od samého počátku (osobně, za fakultu i za mezinárodní vědecký výbor).

Jednotlivé formy spolupráce prezentuji v samostatném článku a to z pohledu společných aktivit  
a pohledu vazby teorie a praxe včetně zapojení obou výše uvedených subjektů do řady společných 
projektů, řešení disertačních, diplomových, magisterských a bakalářských prací, prezentace studentů 
na konferencích a soutěžích. Samostatná pozornost je pak věnována společné projektové činnosti  
a rovněž pak zapojení osob se zdravotním postižením do studia na Obchodně podnikatelské fakultě 
v Karviné, v rámci programů celoživotního vzdělávání, resp. programů Univerzity 3. věku. Jedná se 
o přiblížení možností, co lze studovat a jakou formou. Zejména pak uvést speciální programy pro 
zdravotně postižené seniory a posluchače U3V, návaznost na význam a spolupráci i radost při řešení 
problémů s vazbou na mezigenerační dialog a zapojení posluchačů U3V do prezentační, výukové  
a projektové činnosti pod názvem Integrace s handicapem a co vše posluchači U3V dokážou.

Tato spolupráce má vzrůstající trend, kvalitativně i kvantitativně po celých 10let.  
 • Rok 2012 byl vyhlášen jako „Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační aktivity“  
  a volně navazuje na rok 2011, který byl „Evropským rokem Dobrovolnictví“.
 • V senátu v Praze dne 17. 1. 2012 byly prezentovány programy  pro osoby se zdravotním  
  postižením a handicapované osoby realizované na OPF v Karviné  jako mimořádně  
  významné v rámci univerzit v České republice.
 • Prezentace pro španělské a turecké partnery o Univerzitě třetího věku na SU OPF v Karviné  
  (22 a 23.5. 2012) byla i v letošním roce v rámci mimořádných aktivit úspěšná  
  a představovala vzor pro španělské a turecké řešitele v rámci projektu GRUNDTVIG    
  Life long Learning.   - Celoživotní vzdělávání.

užší vazby partnerské spolupráce, které dává 
jasnou vizi právě sdružení TRIANON.
Vážení  účastníci  10. mezinárodní konferenci 
Bez bariér bez hranic®,  přeji vám úspěšné 
jednání,  mnoho tvůrčích sil do další práce  
a přeji všem dobré zdraví.

Ing. Vít  Slováček  - starosta 
Český Těšín

www.tesin.cz

Těší mne výsledky práce sdružení TRIANON. 
Sdružení zaměstnává zdravotně postižené ob-
čany v rámci širokého programu Separace pro 
recyklaci, kde ekologickou cestou likviduje 
zastaralou elektroniku a plasty. Navštěvu-
ji řadu aktivit, které sdružení organizuje, kde 
se setkává mládež se zdravotně postiženými  
zaměstnanci a seniory. Sdružení obdrželo  
Výroční cenu Mosty. Byla založena Středoev-
ropská skupina pro integraci, čímž se vytváří 
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 • Mezinárodní ohlas je významný rovněž v roce 2012 i pro mne osobně. Mám na mysli  
  zařazení již po desáté do biografické encyklopedie Who is Who v ČR,  dále zařazení do  
  druhého vydání biografické encyklopedie evropských žen - Who is Who the European  
  Woman a rovněž celosvětové „ Who is Who Society World.
 • ROK 2012 je významný z pohledu Ceny MOSTY - nominace v kategorii IV. zvláštní  
  kategorie - Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. - ocenění za mimořádnou pomoc a podporu  
  osobám se zdravotním postižením v návaznosti na aktivity U3V a programy pro U3V  
  a studenty se zdravotním postižením, převzetí dne 15.3. 2012 Praha. Já považuji toto  
  ocenění zároveň za skvělou práci týmu a také výborné spolupráce s posluchači U3V. A je  
  to motivace ukázat, že handicapovaní lidé a senioři mohou mnohé dokázat, nemá cenu  
  se vzdávat, dát jim sílu, naději a hlavně zkvalitnit jejich život. A to jsem ráda, že se daří  
  a z toho mám upřímnou radost a oni také, protože již mnozí na nic nevěřili. Pro mne je  
  největší radost, když mohu lidem pomoci, předávat své znalosti a zkušenosti a hlavně jim  
  umožnit studovat, zapojit se do dalších aktivit v rámci činností U3V, pomoci těmto lidem  
  osobně a ukázat, že pořád je naděje, že život má pro ně podstatně větší smysl a umí se  
  z něho radovat.

Všem účastníkům konference přeji hodně úspěchů, zdraví, radosti a elánu. Těším se na setkání, 
odborné sekce, worshopy a řadu dalších akcí, které jsou součástí této významné konference. 
Přeji úspěšný průběh konference Bez bariér - bez hranic 2012 a mnoho zajímavých podnětů  
a aplikačních řešení pro všechny účastníky konference v kontextu zlepšení kvality života osob se 
zdravotním postižením.

Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.
SU OPF Karviná

potenciál obce v modelu 
společenské odpovědnosti (csr)

Marta Mikulášková, poradce a  auditor pro csr

Společenská odpovědnost, dále jen CSR je již několik let často vyskytujícím se pojmem v různých 
médiích, v systémech řízení, ať už ve firmách privátních, neziskových organizacích, tak také v stát-
ních organizacích.
Bylo vypracováno v posledních 10 letech mnoho dokumentů od různých organizací, které vysvět-
lují co vlastně CSR znamená a jak se jeho zásady mohou aplikovat do běžných činností společnos-
tí. V ČR firmy většinou vnímají společenskou odpovědnost jako dárcovství a podle údajů Minis-
terstva financí ČR každoročně firmy darují částku vyšší než 1,5 miliardy Kč. Navzdory tomu, že 
iniciativa CSR vznikala a je hlavně implementována v privátní sféře, její široké uplatnění v naší 
společnosti nevidím bez výrazné angažovanosti orgánů státní správy, zejména obcí. Stát přes své 
orgány veřejné moci jako jedna ze zainteresovaných stran v CSR hraje nezastupitelnou roli právě  
v naplňování myšlenek CSR, a dokonce musí jít příkladem, jinak totiž není šance tyto myšlenky 
naplnit ze strany ostatních zainteresovaných stran. Opomíjen by neměl být ani potenciál využití 
CSR pří prosazování priorit vládního programu (např. snižování nezaměstnanosti, boj proti korup-
ci, rovné příležitosti aj.), v rámci nějž lze soukromému sektoru navrhnout možnost konkrétního 
angažmá. Tyto programy již běží v mnoha  státech světa i EU a je i ve vládním programu vlády ČR. 
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Většina firem však stále vnímá existující překážky v dalším uplatnění CSR u nás. Jde zejména  
o nízké daňové odpisy a nedostatečné společenské uznání.  Ve skutečnosti je z principů CSR im-
plementováno do privátních, ale především do státních organizací zejména do obcí v ČR pořád 
málo. Přitom obce, kterých je v ČR 6250, z toho 586 měst, 179 městysů a 5485 vsí, v rámci principů 
CSR mají velikou šanci naplňovat systematicky jejich základní poslání, tj. zabezpečovat dlouhodo-
bě spokojenost občanů v trvale udržitelném prostředí i pro další generace. 

Možnosti uplatnění CSR jsou široké, záleží na odvaze, ochotě a schopnostech představitelů obce 
motivovat svoje občany a řadu dalších subjektů na teritoriu obce  ke komunikaci a úzké participaci. 
Ráda bych se s  vámi podělila o svůj názor, coby optimisty pro prosazení principů CSR v naši post-
totalitní společnosti, co by bylo vhodné dělat  z mého úhlu pohledu, aby se  nám  v obcích žilo lépe.
Pro zopakování obecně známých principů CSR, které už zazněly i na této konferenci roku 2010 
uvádím pouze  následující : 
 • CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních   
  operací organizace a interakce se zainteresovanými stranami,  stakeholders.(Evropská  
  unie, Zelená kniha 2001), z toho vyplývá i definice CSR pro obce
 • Sociální odpovědnost obcí  - měst, Social responsibility of cities and villages (SRCV)  je 
  nový prvek dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních  
  ekonomických operací a interakcí s partnery. Princip zahrnutí ekologických  a sociálních  
  hledisek do ekonomické strategie obce vychází z tzv.  trojí zodpovědnosti „ 3 P - people/
  lidé, planeta, profit“.
 • CSR v širším slova smyslu je vlastně soubor velmi užitečných pravidel, ke které   legisla- 
  tiva pak kodifikuje  morální nebo praktické a procesní postupy tak, aby nekonečně složitý  
  mechanismus lidské společnosti jakž takž obstojně fungoval. 

Jak tedy postupovat v implementaci CSR na obcích?

Na začátku je důležité, aby zastupitelstvo vycházelo z toho, co již v obci dělají v oblasti ekologické 
a sociální v rámci jejich ekonomických možností. Principiálně neexistuje obec, kde by se něco již 
neudělalo pro ochranu životního prostředí nebo v oblasti sociální. Jde jenom o to, aby se zastupi-
telstvo věnovalo systematicky a vědomě, nejlépe pomocí podpůrného návodu /viz. Přednáška pana 
V.Šuňala) jednotlivým oblastem, a tak  sledovalo a zlepšovalo  vlastní aktivity obce v souladu a se  
vzájemným propojením identifikovaných potřeb zainteresovaných stran v prostředí obce pomocí 
měřitelných parametrů výkonnosti v oblasti ekologické, sociální a ekonomické. 

Základem všeho je mít jasně definovanou vizi obce včetně  společenských/morálních hodnot, 
které tolik postrádáme po pádu totalitního režimu. Společenské hodnoty organizace/obce by 
měly především zajistit jasné a důsledné vodítko k řešení situací, které přinášejí dilemata nebo 
střety zájmů, ale i řízení běžných aktivit obce.   

Definování a vytvoření dokumentované vize včetně souboru hodnot obce a její efektivní sdělování 
pomůže vedení obce i všem jejím občanům, aby všichni byli stále věrni tomu, v co věří, a současně 
to pomůže budovat reputaci/image obce, protože zastupitelstvo bude mít v ruce nástroj ke sdělení 
svých záměrů všem zainteresovaným stranám. Mezi zdravým a výnosným podnikáním a blahem 
okolní obce existuje totiž jasná souvislost. Jde především o postupné vytvoření morálního prostředí 
ve společnosti a mezi nejžhavější úkoly patří zvládnutí střetu zájmů, která snižuje možnost korupce, 
zabezpečení práva na informace a povzbuzování občanů k vymáhání svých práv, ale zároveň i pře-
vzetí vlastní odpovědnosti občanů za naplnění stanovené vize obce.
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Právě vyhýbání se vlastní odpovědnosti jednotlivých občanů v naši společnosti, ať už v oblasti  
politické, pracovní  či  společenské způsobuje neblahou morální, tolik kritizovanou situaci.  
Zavedení principů CSR do místně příslušných obcí, tj. přímo do srdcí konkrétních občanů považuji 
za cestu ven z morální krize ve všech nás, a následně se podílet na budování lepší společnosti pro 
nás, naše děti a další generace, s plným vědomím, že to za nás nikdo jiný  neudělá.

Nejlepších výsledků bude možné dosáhnout, když představitelé obce dokážou přesvědčit ostatní  
o své oddanosti nastaveným  hodnotám obce, které si společně s občany určí, a to tím, že:
 
 • budou sami důsledným vzorem;
 • budou zapojovat ostatní do dialogu;
 • a budou interně i externě sdělovat plnění nastavených společenských hodnot přes  konkrétní    
  parametry v oblasti ekonomické, ekologické a sociální.

Jako další krok zavedení CSR do obce je zahájení a udržování dialogu s identifikovanými 
zainteresovanými stranami. Jako zainteresované strany jsou označovány všechny osoby, instituce 
či organizace, které mají vliv na chod obce nebo jsou fungováním obce ovlivněni anebo naopak. 
Dialog se zainteresovanými stranami bývá složitý, pokud je ale veden s dobrou vůlí a porozuměním 
vzájemných potřeb, ve výsledku napomůže nalézt styčné body a pomůže nastolit důvěru a vzájemné 
pochopení. Skupina zainteresovaných stran  se u každé obce liší a  liší se i význam jednotlivých stran.

Dalším krokem je nalezení způsobu jak uspokojit a sladit  očekávání zainteresovaných stran  
s potřebami vlastní obce.  Pokud tento proces v obci proběhne efektivně, přinese velmi konkrétní 
výsledky, které pomohou obci nadefinovat strategii CSR na základě vize, poté cílů a  konkrétních  
a  měřitelných parametrů výkonnosti v jednotlivých aktivitách obce. Dialog se zainteresovanými 
stranami může být iniciována oboustranně a mít různou formu, např. individuální schůzky,  
konference, workshopy,  veřejné slyšení, diskuze u kulatého stolu, členství v organizaci  podílení se 
na schůzkách komunit, webové stránky, aj.
Otázky při identifikaci zainteresovaných stran mohou být následující :
 
 • Kdo může být pozitivně nebo negativně ovlivněn činnostmi obce? 
 • Kdo může být negativně ovlivněn, pokud nebude vtažen do řešení?
 • Ke kterým zainteresovaným stranám má obec povinnost plnit zákonné požadavky?
 • Kdo má být vtažen do řešení, když se jedná o konkrétní záležitost v oblasti ekonomické,  
  ekologické a sociální?
 • Kdo může pomoct obci identifikovat speciální vlivy na zainteresované strany?
 • A mnoho dalších otázek
Výsledky dialogu obce se zainteresovanými stranami může v ideálních případech vyústit do 
vzájemně přínosnou spolupráci a  dlouhodobé partnerství. Trend partnerství  je založen na po-
chopení, že určité problémy není možné nebo vhodné řešit izolovaně, a že společný postup je 
efektivnější a může směřovat ke skutečným systémovým změnám. Výrazně pozitivně je i faktor 
vzájemné komunikace a výměny zkušeností během práce  na společných  projektech a zapojení 
soukromého sektoru do veřejné politiky obcí.

Proč se vyplatí obci chovat společensky zodpovědně?

Protože :  „Dlouhodobě co je ekologické a sociální  musí být i ekonomické“ Pouze zdravá ekono-
mika obce v systému společenské odpovědnosti může zabezpečovat poskytnutí potřebných zdrojů 
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pro identifikované zainteresované strany na základě zjištěných a oddiskutovaných potřeb v zájmu  
přijatelné ekonomické rovnosti na základě principu „Vyhrát-vyhrát“.

Dále společensky odpovědné chování  obcí dává předpoklady a zabezpečuje :
 • Vypočítatelnost podnikatelského prostředí je podmínka nutná k rozvíjení jakékoliv  
  podnikatelské činnosti  - Větší přitažlivost pro investory
 • Větší transparentnost akcí zainteresovaných stran
 • Posílená důvěryhodnost (image) obce
 • Dlouhodobá udržitelnost prostředí
 • Zvýšená loajalita občanů
 • Zmenšení nákladů na risk management
 • Budování politického kapitálu (zlepšování   pozice pro současná a budoucí jednání) 
 • Přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí 
 • Identifikovat rizika možné korupce, úplatkářství a vydírání a přijmout opatření proti nim
 • Podpora  proti riziku možné korupce, úplatkářství a vydírání – vysvětlování a předcházení
 • Ověřování a odměňování občanů za legitimní činnosti bez korupce nebo úplatkářství 
 • Podpora občanů, pokud ohlásili porušení vize, strategie a cílů  obce v oblasti korupce  
  nebo úplatkářství a předání to kompetentním státním orgánům
 • Výdělečné organizace  přispívají místním obcím, a to  poskytováním pracovních míst,  
  mezd a výhod a výnosem daní, na druhé straně firmy závisí na zdraví, stabilitě a prospe- 
  ritě obcí, kde působí, např. najímají většinu svých zaměstnanců na místních pracovních  
  trzích, a proto mají přímý zájem na tom, aby se v místě nacházely profese, které potřebují 
 • A mnoho dalších výhod 
 
Dosažení uznání společensky odpovědných obcí námi občany je ještě možná daleko v budoucnosti, 
ale udělejme proto vše co je v našich silách, aby se nám v obcích a následně i v celé společnosti žilo 
lépe. 

MVDr. Marta Mikulášková, CSc.
Auditor for Quality, EMS, OHSAS and FSMS
marta@mikulaskova.cz

spolupráce neziskového sektoru s vědeckou 
institucí, podnikatelským subjektem 

a veřejnou institucí v praxi

Sociální služby patří mezi významné části aktivit samosprávy  

a nestátních subjektů, prostřednictvím kterých jsou řešeny problémy 

jednotlivců, rodin i skupin obyvatel s určitými specifiky. V minulosti však 

měly pouze omezený význam.

V dnešní době sociální služby patří k velmi dynamicky rostoucí části 

ekonomiky. Neustále vzrůstá počet nejen těch, kteří sociální služby 

potřebují, ale také těch, kteří v této oblasti pracují.
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statutární město Karviná a senioři
Město Karviná klade velký důraz na podporu aktivního stárnutí, zdravého životního stylu a kvality 
života, která v sobě zahrnuje mimo jiné tělesný pohyb, pěstování zájmové činnosti či kulturní 
vyžití, což dokazují aktivity klubů a Odboru sociálních věcí. Nemohou-li nebo nechtějí-li se senioři 
aktivit zúčastnit, zůstávají doma, kde tráví čas sledováním televize, čímž dochází k jejich izolaci.
Máme dlouhodobý zájem podporovat činnost klubů seniorů a to nejenom z důvodu, že letošní 
rok byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Musíme si 
uvědomit, že stáří není nemoc ani stigma, kterým by člověk měl trpět. Senioři chtějí být aktivní, 
chtějí být přínosem pro společnost a nechtějí být přítěží. 
Na území města aktivně pracuje 6 klubů seniorů, ve kterých je evidováno 695 seniorů. Činnost 
klubu řídí samospráva, kterou volí členská schůze na funkční období 2 let. Jednotlivé kluby mají 
zpracovány plány činnosti, které schvaluje členská schůze. Tyto plány mohou být v průběhu 
roku změněny nebo doplněny o další akce. Většinou se jedná o akce typu smažení vaječiny, 
zabijačkové hody, stavění májky, sportovní dny, šachové a kulečníkové turnaje, turnaje v šipkách, 
oslavy velikonočních svátků, oslavy dne matek, Mikulášské posezení, poznávací zájezdy nebo 
zájezdy na hřiby, smažení bramborových placků, posezení s jubilanty, beseda s politiky města 
apod. Kromě uvedených akcí členové samospráv klubů navštěvují nemocné členy, kteří se 
nemohou akcí zúčastnit. O přijetí nových členů rozhoduje samospráva klubu a přihlíží se ke 
kapacitě zařízení. Všechny kluby seniorů jsou vybaveny počítači nebo notebooky a senioři mají 
zdarma přístup k internetu, mohou mezi sebou komunikovat nebo mohou komunikovat se seniory  
z Polska. Odbor sociálních věcí v rámci různých projektů získal pro seniory možnost nákupu PC 
sestav. Dále mají možnost zúčastnit se různých přednášek a besed, sportovat společně se seniory  
z Polska a Novým domovem z Karviné - Nového Města, zúčastnit se jednodenních zájezdů v rámci 
Moravskoslezského kraje. Jednotlivé kluby mezi sebou soutěží v rámci sportovního dne, v pečení 
koláčů, kulečníku, …
Město dále pořádá pro seniory celoměstské akce, a to každoroční divadelní představení, které je 
zadarmo pro seniory, kteří dovršili v příslušném roce 65 a více let. O některá představení byl takový 
zájem, že jsme museli zajistit odpolední i večerní představení. Dalšími akcemi jsou Josefovská 
zádava a oslavy MDŽ v kulturním domu Družba. Právě na akci Josefovská zábava, která byla pro 
kluby seniorů, byla vidět chuť seniorů pomoci při organizaci. Město zajistilo sál, hudbu a finanční 
prostředky na občerstvení a naši senioři z jednotlivých klubů občerstvení upekli. 
Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje potřeba využívání informačních technologií, které v sobě 
zahrnují znalost práce na PC, ovládání mobilních telefonů, používání platebních karet je nutné, 
aby se senioři seznamovali se znalostmi z finanční oblasti, protože finanční gramotnost je jednou 
z forem prevence proti zadluženosti.
Nejnověji jsme využili výzvy nadace OKD, programu pro zdraví a zajistili výstavbu 16 cvičebních 
strojů pod širým nebem na několika místech v našem městě. Předsedové klubů seniorů se podíleli 
na výběru jednotlivých strojů. Bylo dbáno na bezpečnost seniorů, proto bylo snahou vybrat stroje 
lehce ovladatelné, se kterými mohou manipulovat i senioři s narušenou motorikou. Naši senioři si 
tak mohou ve volných chvílích zajít zacvičit a zároveň si popovídat. 
Jako poslední bych uvedl, že město spravuje 5 domů s pečovatelskou službou a společně se 
sociálními službami města tak umožňuje seniorům cenově přijatelné bydlení a možnosti zajištění 
sociálních služeb jim potřebných.
Přejme našim seniorů, aby stárnutí nebylo povinností, ale krásnou částí života.

Ing. Dalibor Závacký
Náměstek primátora
Statutární město Karviná
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ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

A. Osoby se zdravotním postižením 
evidované v MSK

Mezi nejhůře uplatnitelné skupiny na 
trhu práce patří dlouhodobě uchazeči  
o zaměstnání se zdravotním postižením 
(OZP). K 31.05.2012 bylo v Moravsko-
slezském kraji registrováno 9 058 osob 
se zdravotním postižením, z toho 3 711 
(41,0 %) žen. Jejich charakteristickým 
představitelem je osoba s přiznaným  
I. a II. stupněm invalidity, starší 50 let  
věku, u níž převažuje střední odborné 
vzdělání a délka evidence nad 6 měsíců. 

B. Podpora úřadu práce

Při zprostředkování zaměstnání se osobám 
se ZP věnuje zvýšená péče ve smyslu 
ustanovení § 33 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, v platném znění (ZoZ), 
neboť s ohledem na jejich nepříznivý 
zdravotní stav, který se zpravidla vyskytuje 
v kombinaci s nízkou kvalifikací a vyšším 
věkem, mají při uplatňování na trhu práce 
značně ztížené podmínky. Vzhledem  
k tomu, že nabídka vhodných pracovních 
příležitostí pro tyto občany je dlouhodobě 
zcela nedostatečná, stává se pak podpora 
nástroji aktivní politiky zaměstnanosti 
(APZ) velmi často jedinou vyhlídkou pro 
jejich pracovní umístění.

Mezi nástroje, popř. opatření APZ speciálně určené osobám se ZP patří zejména:
q pracovní rehabilitace,
q příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa,
q příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa,
q příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
 pracovním místě

1. Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání 
osoby se zdravotním postižením. Formy pracovní rehabilitace jsou:

osoby se zp a Úřad práce čr 
- krajská pobočka v ostravě
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q poradenská činnost,
q příprava na budoucí povolání,
q příprava k práci,
q specializované rekvalifikační kurzy,
q zprostředkování zaměstnání,
q udržení a změna zaměstnání, změna povolání,
q vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání,
q vytváření vhodných podmínek pro výkon jiné výdělečné činnosti (SVČ).

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, je zapojen do Regionální sítě spolupráce v pracovní 
rehabilitaci. Jedná se o systémový individuální projekt realizovaný v rámci ESF-OP LZZ. Zkrácený 
název projektu je „PREGNET“. Jeho cílem jsou změny v systému posuzování zdravotního stavu 
OZP, podpora rozvoje pracovní rehabilitace a vybudování regionálních sítí spolupráce v pracovní 
rehabilitaci (např. vytvoření ergodiagnostických center - zpravidla rehabilitačních oddělení  
v krajských nebo fakultních nemocnicích).

2. Příspěvek na zřízení CHPM

Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se ZP 
na základě písemné dohody s Úřadem práce, přičemž na jeho zřízení je poskytován zaměstnavateli 
finanční příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Úřad práce může 
uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která 
se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. 

3. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM
Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě 
dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je OZP, i příspěvek 
na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Dohodu je možno uzavřít 
nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného nebo ode dne vymezení chráněného 
pracovního místa. 

4. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
pracovním místě
Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje podle § 78 ZoZ 
příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků 
na mzdy nebo platy (měsíčně 75 % skutečně vynaložených prostředků vč. pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojištění na veřejné zdravotní pojištění, 
které za sebe zaměstnavatel odvedl, max. však 8.000 Kč) a dalších nákladů (max. 2.000 Kč měsíčně 
na jednoho zaměstnance se ZP po uplynutí 12 měsíců od zřízení nebo vymezení chráněného 
pracovního místa).

Mezi další možnosti pomoci, kterou úřad práce nabízí podle platných právních předpisů osobám 
se ZP patří:
q společensky účelná pracovní místa - vyhrazená,
q veřejně prospěšné práce,
q rekvalifikace,
q ESF-OP LZZ - regionální individuální projekty.

Ing. Jiří Krhut
Vedoucí oddělení zaměstnanosti 
ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě

Telefon: 950 143 507
E-mail:   jiri.krhut@ot.mpsv.cz
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30 mV. Toto napětí musí být permanentně ge-
nerováno indukčními elektromagnetickými po-
chody. Platí, že pohyb je skutečnou podmínkou 
energetického zabezpečení nezávislé existence 
živých organismů a magnetická energie je ne-
zbytná základní energetická podmínka veške-
rého života organismů. Každá imobilizace or-
ganismu v důsledku úrazu či onemocnění vede 
k tělesnému oslabení, ztrátě kondice, svalové 
síly a řadě dalších negativních ovlivnění těles-
ných funkcí, včetně krevního oběhu. PEMF 
také zvyšuje mikrocirkulaci, zlepšuje zásobo-
vání kyslíkem, napomáhá při regeneraci nervů, 
snižování bolesti. Dokazuje to více než 1000 
klinických studií a přes 7000 výzkumných prací.
 Indukce magnetického pole země je 0,5 – 1 
gaussů (0,05 – 0,1 mT). Geomagnetické pole  
a jeho energie generuje jednosměrný elektrický 
proud živých organismů, který zase zpětně sta-
bilizuje biologický magnetismus a podmiňuje 
základní podmínky života. Podstatný geomag-
netický vliv na biologické pochody je oslabo-
ván či narušován jednak z vesmíru (tzv. magne-
tické bouře), ale také zevnitř planety země tzv. 
elektromagnetickým smogem (mobily, monito-
ry, atd.). Čistě „pozemskou“ příčinou narušení 
přirozeného magnetického pole Země je rychlý 
rozvoj lidské civilizace. Betonové a železo-
betonové stavby, auta, vlaky, letadla prudce 
zvyšují tzv. elektro-smog (elektrický proud  
v kabelech vytváří silné magnetické pole, kte-
ré negativně působí na přirozené magnetické 
pole Země). Porušené elektromagnetické pole, 
ve kterém takto dlouhodobě žijeme, způsobuje 
zvýšenou náchylnost vůči řadě nemocí. Poru-
chy magnetického pole Země mohou způsobit 
u člověka rovněž snížení schopnosti koncent-
race, zejména u senzitivních lidí mohou vyvo-
lat náhlou indispozici, což může dále zvyšovat  
i riziko nehody (dopravní nehody, letecké  
a námořní katastrofy z důvodu selhání lidského 
faktoru). Existují teorie, že tzv. chronický úna-

Dosud ne zcela běžně známým avšak ne-
zbytným faktorem pro život a přežití člověka 
je pulzující elektromagnetické pole (Pulsed 
Electromagnetic Field, dále PEMF), které 
bylo také označeno jako tzv. „pátý element“.  
Z historického letu Jurije Gagarina do kosmu je 
známo, že po pouhé 1 hodině a 48 minutách ve 
vesmíru se vrátil na zemi v poněkud kritickém 
stavu. Měl k dispozici potravu, vodu, kyslík, 
ale chyběl mu tehdy ještě neznámý „pátý ele-
ment“, jeho skafandr nevytvářel žádné pulzují-
cí elektromagnetické pole.
 Následovaly další výzkumy na zvířatech  
a lidech, které potvrdily, že už po pár hodinách 
bez vhodného PEMF se závažně narušuje, až 
zastavuje metabolismus na buněčné úrovni, 
výrazně kolabuje celková látková výměna or-
ganismu, dochází k jeho dezorientaci a depresi. 
Svůj nepříznivý vliv zejména na ztrátu kostní 
hmoty a ochabnutí svalů zde má i dlouhodobé 
působení beztížného stavu. Na základě těchto 
poznatků se zařízení vytvářející pulsní elek-
tromagnetické pole stalo nezbytnou součástí 
všech kosmických skafandrů a vesmírných 
stanic. 
 PEMF působí jako iniciátor energetických 
pochodů v buňkách. Nezbytnou podmínkou 
buněčně existence je vedle kyslíku a výživy 
její energetické zabezpečení. Hlavní energe-
tickou buněčnou zásobárnou je adenozintri-
fosfát (ATP), velmi nestabilní látka, s potřebou 
stálé obnovy. Všechny biochemické pochody 
v těle jsou podmíněny elektrickým proudem 
a souvisejí s elektrickým napětím buněč-
né membrány. Každá buňka nutně potřebuje  
k zajištění normálních funkcí rovněž PEMF, 
což v podmínkách života na zemi zajišťuje 
pulzní geomagnetické pole, jež je nenahradi-
telnou podmínkou pro život lidských buněk. 
Zdravá buňka produkuje napětí asi 70-110 
mV, v nemoci napětí klesá pod 50 mV, např. 
rakovinové buňky produkují napětí méně než 

pulsed electromagnetic field aneb „pátý element“ 
ve fyzioterapii

MUDr. Jaroslav Mikula

Konference „BEZ BARIÉR, BEZ HRANIC“, Karviná 4. 10. 2012
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vový syndrom je důsledkem špatně fungujícího 
lidského magnetismu, japonští autoři tento stav 
označují jako syndrom deficitu magnetického 
pole, což vedlo k hledání, jak takový deficit 
nahradit a současně také stabilizovat výchylky 
magnetického pole negativním vlivem elektro-
magnetického smogu. 
      Byla vyvinuta technologie pro generování 
pulsního magnetického pole o velmi nízkých 
hodnotách indukce, které má širokospektrou 
měnící se vlnovou délku a frekvenci, avšak 
jeho intenzita je stejná nebo menší než inten-
zita magnetického pole země. Takové pulsují-
cí magnetické pole je generováno technologií 
BEMER (Bio Elektro Magnetická Energetická 
Regulace), kdy maximální indukce je pro ce-
lotělové použití 35/50 μT, pro lokální bodovou 
aplikaci 100/150 μT. Tyto nízké hodnoty od-
povídají běžné hladině elektromagnetického 
pole země či elektromagnetického pole indu-
kovaného v samotných živých organismech, 
což na jedné straně plně postačuje k pozitiv-
nímu ovlivnění buněčných pochodů, na druhé 
straně zcela eliminuje všechna možná rizika  
a kontraindikace.  

 Hlavní efekt slabě pulzujících magnetic-
kých polí BEMER podle patentu Prof. Wolfa 
A. Kafky spočívá ve zlepšení prokrvení tkání 
(jak na úrovni velkých cév, tak na mikrocirku-
lační úrovni), zlepšení zásobování kyslíkem  
i výživy tkání, zvýšení parciálního tlaku pO2 
v samotných tkáních a krevní plazmě, podpoře 
a normalizaci energetických buněčných pocho-
dů, zvýšení reakční připravenosti na moleku-
lární a submolekulární úrovni, podpoře tvorby 
tzv. opravných (stresových) proteinů, zlepšení 
bioenergetického stavu organismu, podpoře 
metabolismu, harmonizaci a normalizaci naru-
šených funkcí.
Při této terapii nastává pozitivní ovlivnění 
průběhu akutních i chronických onemocnění, 
urychlení regenerace organismu oslabeného 
nemocí, stresem, pracovním či sportovním pře-
tížením. Podporou hyperémie se výrazně lepší 
trofika tkání. BEMER terapie má i prokázané 
analgetické působení vlivem odplavování medi-
átorů zánětu a produktů katabolismu, eliminace 
možné ischémie, na čemž se podílí i prokázaný 
vliv na rozrušení tzv. „řetízkování“ erytrocytů, 

což je příčinou dalšího zlepšení reologických  
a transportních vlastností krve. Výrazné zlepše-
ní prokrvení organismu po BEMER terapii bylo 
prokázáno termografickým vyšetřením. Nastá-
vá rovněž zlepšení energetických podmínek sr-
deční práce, redukce kardiální zátěže, dochází 
k úpravě hypertenze a na zlepšení funkčního 
stavu cév se podílí rovněž probíhající regulace 
vegetativních funkcí. Bylo prokázáno, že již po 
2minutové aplikaci Bemer terapie se zlepšuje 
mikrocirkulace o 24% a okysličování buněk  
o 15%, energetický buněčný potenciál a tvorba 
energie se zvýší o 18%. Současně se zvyšuje 
proudění a adheze bílých krvinek ve vlásečni-
cích, což aktivizuje imunitní systém. 
 Adenosintrifosfát (ATP) je hlavním 
transportérem energie v těle. ATP se tvoří  
v organismu neustále, denně zdravý dospělý 
člověk vyprodukuje 50 až 75 kg ATP, který 
je však průběžně spotřebováván. Kyslík coby 
nejdůležitější látka, kterou buňky potřebují  
k tvorbě energie, se nejefektivněji přenáší krví, 
ve které nejsou erytrocyty ve shlucích, ale jsou 
samostatně odděleny. Jedním z nežádoucích 
důsledků sedavého způsobu života ve vlivu 
negativních civilizačních faktorů je poměrně 
značná tendence ke zvýšenému shlukování 
červených krvinek. BEMER magnetoterapie 
tomuto nežádoucímu „řetízkování“ erytrocytů 
zabraňuje, čímž posiluje kyslíkový transportní  
a energetický buněčný potenciál. Díky lepšímu 
prokrvování a okysličování je pozitivně 
ovlivňována funkce jednotlivých orgánů, 
snížena bolestivost z důvodu nedostatku 
kyslíku a rovněž redukováno zatížení 
srdce. Vegetativně regulující efekty mohou  
v závislosti na funkčním stavu cév napomáhat 
regulaci krevního tlaku. 
 BEMER magnetoterapie je velmi vhodnou 
podpůrnou terapií u akutních úrazů, pooperač-
ních stavů pohybového ústrojí (pohmoždění, 
zlomeniny, stavy po operacích, včetně umě-
lých kloubních náhrad i operacích páteře), kde 
dochází k urychlení hojení svalů, šlach, vazů 
a kostí po operacích, jakož i zmírnění otoků  
a bolesti. Rovněž je indikována u chronických 
onemocnění kloubů a páteře, degenerativních 
onemocnění (podpora regenerace chrupavky), 
revmatických a dalších onemocnění pohybové-
ho ústrojí.  
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Deset let je v životě mla-
dého člověka neuvěřitel-
ně dlouhá doba. Když se 
podívám na nejstarší ze 
svých vnoučat, kterému 
nedávno bylo osm let  
a jejíž rodiče se brali 
před deseti lety, říkám 
si, že je to neskutečně 
dlouhá doba. 

U organizací jako je neziskový subjekt zvaný 
trianon záleží moc na tom, jak je taková organi-
zace aktivní. Desátá konference bez bariér - bez 
hranic vypovídá o neskutečné šíři aktivit organi-
zátorů v čele s Viliamem Šuňalem. 
Z hlediska Prahy jako hlavního města je Český 
Těšín za horizontem pozornosti většiny politi-
ků. Přesto si myslím, že právě díky aktivitám 
Trianonu se za deset let posunul v očích řady 
politiků, a to nejen z Čech, ale i z Polska a Slo-
venska do úplně jiného světla. Sice stále je na 
hranici, ale vzhledem k rychle se rozvíjející 
spolupráci se stal spíše středem aktivit, a to je 
neobyčejně cenné, protože to zviditelňuje jak 
Lázně v Darkově jako hlavního partnera, tak 
Karvinskou fakultu Slezské univerzity. Jedná se  
o klasický příklad marketingově úspěšné akti-
vity. Přitom téma konferencí je velmi atraktivní  
a i do budoucna atraktivním zůstává. Je pravdou, 
že mnohdy i velmi jednoduché a logické věci se 
přes veškeré úsilí nedaří. Jednou z nich je no-
toricky známé a stále se opakující snažení řady 
odborných pracovníků i politiků o mezinárodní 

10 let v životě

spolupráce, projektová činnost a další 
vědeckovýzkumné aktivity obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné a občanského sdružení trianon 
doc. ing. eva sikorová, csc.

obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, slezská univerzita v opavě

Klíčová slova:
Spolupráce, projektové aktivity, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Občanské sdružení 
Trianon, spolupráce s neziskovými subjekty, handicapované osoby, partnerství
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uznání jednotného symbolu pro vozidla handi-
capovaných. Jiné věci kupodivu mají pozitivní 
vývoj. V těch uplynulých deseti letech byla při-
jata směrnice o handicapovaných v letecké do-
pravě, na řadě nádraží napříč Evropskou unií se 
daří budovat bezbariérové vstupy, v městské do-
pravě řady velkých měst se pomalu stávají stan-
dardem dopravní prostředky, v níž alespoň část 
je lépe přístupná pro osoby se sníženou pohybli-
vostí a v řadě případů vidíme displeje s cílovou 
a nejbližší stanicí vedle zvukových znamení a 
automatického hlasu oznamujícího nejbližší 
zastávku. Stálým problémem zůstává chráněné 
bydlení a snaha o to, aby co nejméně lidí svůj 
handicap v běžném životě a v práci pokud mož-
no vůbec necítilo, je takřka nekonečná. Tak, jak 
postupuje ekonomická krize, setkáváme se u ně-
kterých vlád se stále zajímavějšími výmluvami 
proč je stále většina veřejných budov pro oso-
by se sníženou pohyblivostí nepřístupná a proč  
s tím nelze nic dělat. Máme tedy stále spoustu zají-
mavých témat, letos zřejmě k nim přibude i snaha  
o redukci preventivních pobytů v lázních a zú-
žení indikačních seznamů pro lázeňskou léčbu  
i zkrácení lázeňských pobytů. 

Těším se na setkání se starými přáteli i s novými 
účastníky desáté konference a věřím, že znovu 
potvrdí vhodnost spolupráce neziskových sub-
jektů s vědeckými institucemi, podnikatelskými 
subjekty i veřejným sektorem. 

Jaromír Kohlíček, poslanec EP
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Abstrakt
Článek analyzuje zkušenosti a vývoj spolupráce Obchodně podnikatelské fakulty Karviné a ob-
čanského sdružení Trianon v rámci pomoci handicapovaným osobám včetně společné projektové 
činnosti.
Abstract
The paper analysis experiences and development of cooperation School of Business and Admi-
nistration in Karviná and Person Association TRIANON in relation help to handicap person´s and 
project acitivities. 

Úvod

„Život neznamená jen být živ, ale žít v pohodě“
                                                                                                                              Martial: Epigramy 
Vážené a milé dámy a pánové,
Vážené a milé kolegyně a kolegové, 
Vážení hosté
 
 „Člověk ať dělá, co dělá, měl by jít cestou, na níž hledá nějaké hodnoty, a z nich neuhne,  
i když sklidí mnoho neúspěchů. Protože jakmile propadne sebelítosti nebo pocitu, že celý svět je 
nespravedlivý, ztrácí všechny podstatné síly.“
 V letošním roce je začátek října věnován již po desáté významné problematice, a to oso-
bám se zdravotním postižením a jejich integraci, inklusi a možnostem jejich dalšího zapojení 
do projektové, výukové a společenskovědní oblasti života. Tj. tradice -  tradiční, 10. konání 
mezinárodní konference „Bez bariér - bez hranic“. Rok 2012 s označením Bez bariér - bez 
hranic 2012. Konference se koná opět na dvou prestižních místech v Karviné. 4. 10. v krásném 
a zcela bezbariérovém prostředí Rehabilitačního ústavu v Karviné - Hranicích, jakož i posléze 
5.10. 2012 v nádherných, rovněž bezbariérových prostorách Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. Setkání dále probíhají i na dalších místech univerzit-
ního, lázeňského a průmyslového centra Severní Moravy. Letošní konference je mimořádná - 
10. konference a k tomu v roce 2012, jež byl vyhlášen jako „Evropský rok aktivního stárnutí 
a mezigenerační aktivity“. 
 Zároveň chci vyzvednout problematiku potenciálu měst a obcí pro integraci a taktéž 
zodpovědnost měst a obcí. Význam 3 „E“ představuje současné pojetí a nahlížení na tematiku 
vazby Ekologie –Ekonomika - Energetika. Zároveň se objevil nový fenomén tzv. 4 „E“, tj. Etika. 
takže  Ekologie - co nejšetrnější vztah k ŽP, ochrana ovzduší a bezodpadové technologie. Ekono-
mika (vazba na sociální a společenské aspekty) - ekonomické - hospodárné využití veškerých 
surovin, včetně druhotných surovinových zdrojů.
Energetika - současné i budoucí řešení otázek souvisejících se zásobováním  energií a zároveň 
v návaznosti na ekologické aspekty zejména využití sluneční energie, větrné a geotermální 
energie, dále vodní energie. Etika - jedná se o etické chování všech subjektů - podnikatelských 
i neziskových, každého občana. CELKOVÉ POJETÍ TEDY  EKOLOGIE - EKONOMIKA - 
ENERGETITKA – ETIKA. Problematika etiky souvisí i s tzv. problematikou zodpovědnosti 
měst a obcí, která je řešena i ve spolupráci s OS Trianon a dalšími partnery.

 O tom, že tato spolupráce je významná, svědčí řada společných aktivit. Proto, je můj článek 
právě proto věnován pokračování vynikající spolupráce Občanského sdružení Trianon, Obchod-
ně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné a širší odborné veřejnosti ve vazbě na roz-
voj vzdělání, v rámci integrace osob zdravotně postižených do projektové činnosti, možnostem 
studia i problematice jejich společenského uplatnění. 
 Zároveň bych chtěla poděkovat mezinárodnímu vědeckému výboru za vynikající spolupráci 
a věřím , že příští rok se setkáme na 11. konferenci.
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 V této souvislosti je vhodné uvést návaznost na výzkum katedry účetnictví související  
s řešením legislativních, účetních a sociálních aspektů v kontextu daňových specifik zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením a na řadu vynikajících prací, projektů, studentů, a úžasných  
a zapálených do této tematiky skvělých lidí.
 Spolupráce Občanského sdružení Trianon a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské 
univerzity v Opavě pokračuje opět na bázi zpracování doktorských, diplomových, bakalářských 
a seminárních prací,  jakož i z pohledu další rozsáhlé společné projektové a prezentační  
i publikační činnosti.

 Diplomové práce a bakalářské práce
 Nejdříve bych chtěla uvést zpracování diplomových a bakalářských prací, které vznikly za 
pomoci spolupráce SU OPF a OS Trianon a byli studenty zdárně obhájeny. 
 Počítám je již na desítky, proto v článku uvedu výběr těch nejvýznamnějších.  
 Paní Ing. Karin Gorecká, zpracovávala v OS Trianon již dvě práce, nejdříve bakalářskou 
práci v roce 2009 a v roce 2011 diplomovou práci. Tématem bakalářské práce byla: „Kompara-
ce daňových výhod a zátěže u neziskových subjektů v ČR a  vybraných zemích EU“, tématem  
diplomové práce: “Marketing neziskových subjektů v kontextu specifik financování, zdaňování 
a účetnictví neziskových organizací“.
A nyní citace z diplomové práce (Citace Diplomová práce. Górecká Karin, Karviná 2011).
 „Diplomová práce se zabývá využitím marketingových nástrojů při řízení konkrétní nezisko-
vé organizace - Občanského sdružení TRIANON Český Těšín. Teoretická část práce determinuje 
obecné charakteristiky neziskového sektoru a vymezuje jeho specifika z oblasti legislativních, 
účetních a daňových norem. Pohled je zde věnován i problematice financování činností nezisko-
vých institucí. Tato část rovněž definuje pojmy modifikovaného marketingu neziskových organiza-
cí. Praktická část diplomové práce využívá výzkumu a metod analýz současného marketingového 
řízení vybraného neziskového subjektu, jejichž závěry jsou aplikovány na marketingový postup 
vedoucí k vymezení marketingové strategie. V této části jsou rovněž uvedeny návrhy a doporučení, 
jak využitím marketingových nástrojů řešit problémy neziskových organizací“.
(Citace Diplomová práce. Górecká Karin, Karviná 2011).

 Bakalářská práce studenty Petry Kupkové obhájená v červnu roku 2012 pod názvem „Účetní, 
daňové a legislativní aspekty zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných“ se zabývá velmi 
aktuální a náročnou  problematikou, která se dotýká téměř každého z nás, resp. účetními, daňovými 
a legislativními aspekty zaměstnávání osob zdravotně postižených (obor Účetnictví a daně).
Představuje pohled jak teoretický, tak praktický, metodologický i přínos pro odbornou veřejnost. 
Dále pedagogický přínos, jakož i pohled na řešení tematiky zdravotně postižených osob všeobecně, 
v souvislosti s jejich tíživou situací v případně jejich možného uplatnění v praxi, tj. zaměstnání  
a integraci s osobami bez handicapu. Dále uvádí řešení a možnou i nutnou spolupráci neziskových 
subjektů, podnikatelské sféry, ale i odborné i laické veřejnosti. 
Sikorová, E. Posudek VK. Bakalářská práce. Kupková Petra, Karviná 2012.
Stejné téma práce zpracovávala rovněž studentka oboru Účetnictví a daně Tereza Adamcová a se 
stejným úspěchem tedy výborně. Karviná 2012.
 Další diplomantkou je Ing. Adéla Hoštičková, která zpracovávala diplomovou práci na 
téma „Účetní, daňové a legislativní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ 
(vedoucí práce Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.).
A tak bychom mohli pokračovat.
 V akademickém roce např. 2007/2008 úspěšně absolvovali své studium na Obchodně pod-
nikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné tří studenti, kteří vykonávali praxi při zpracování 
diplomové práce právě v Občanském sdružení Trianon (Ing. Veronika Cielecká, Ing. Mária Gol-
bincová a Ing. Matin Ščigel).



25

 Ing. Veronika Cielecká zpracovávala diplomovou práci na téma „Profesní zaměření osob 
zdravotně znevýhodněných a jejich pracovní zařazení v rámci občanského sdružení Trianon“ 
(vedoucí práce Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.)
 Další diplomantkou je Ing. Mária Golbincová, která zpracovávala diplomovou práci 
na téma „Marketingové, účetní, daňové a legislativní aspekty z hlediska zaměstnávání 
zdravotně znevýhodněných osob“ (vedoucí práce Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.) Dále diplomant 
Ing. Martin Ščigel zpracovával svoji diplomovou práci dna téma “Návrh optimálního řešení 
financování neziskových subjektů s programem integrace znevýhodněných osob“ (vedoucí 
práce Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.) 
 Další bakalářské a diplomové práci vznikají díky úzké spolupráci studentů, občanského 
sdružení Trianon a SU OPF v Karviné a mne jako vedoucí jejich prací. 

Projektová činnost narůstá na významu
 V dané souvislosti byla a je patrná návaznost na společně řešené projekty OS Trianon, za 
pomoci studentů OPF a Doc. Ing. Evy Sikorové, CSc. Jedná se o projekty: 
1. SIKOROVÁ, E. a kol. Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU  
 v Opavě. Projekt č. ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2./0295.
2. SIKOROVÁ, E. Rozvoj Univerzity třetího věku na SU OPF v Karviné. Projekt MŠMT.  
 Karviná: SU OPF (v letech 2007 - 2011).
3. SIKOROVÁ, E., FIALA, B. Rozvoj a podpora U3V v podmínkách roku 2008. Projekt č. RP  
 MŠMT 5E/2008. Karviná: SU OPF, 2008. 
4. Projekt „Karviná bez bariér“
5. Pilotní program „Bez bariér - bez hranic“ 
6. Pilotní program „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi“. 

Závěr
 Evropská komise doporučuje podstatně větší zaměření na oblast sociální ekonomiky, 
zejména aktivit spojených s poskytováním placených i neplacených služeb a na opětné zapojování 
znevýhodněných skupin občanů do pracovního procesu. Sociální ekonomika v zemích EU zahrnuje 
cca 900 tisíc podniků a vytváří 10 % hrubého domácího produktu (HDP). Sociální ekonomika se 
stává součástí sociálního a ekonomického modelu budoucího rozvoje Evropské unie.
Seznam použité literatury
 • SIKOROVÁ, E. A KOL. Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU v Opavě“. Projekt 
  OP RLZ. Karviná 205 s.
 • GÓRECKÁ, K. „Komparace daňových výhod a zátěže u neziskových subjektů v ČR a vybraných zemích 
  EU“ BP, SU OPF Karviná 2009.
 • GÓRECKÁ, K. „Marketing neziskových subjektů v kontextu specifik financování, zdaňování a účetnictví 
  neziskových organizací“.“ BP, SU OPF Karviná 2011.
 • CIELECKÁ, V. „Profesní zaměření osob zdravotně znevýhodněných a jejich pracovní zařazení v rámci 
  občanského sdružení Trianon“. DP, SU OPF Karviná 2008.
 • GOLBINCOVÁ,M. „Marketingové, účetní, daňové a legislativní aspekty z hlediska zaměstnávání zdravotně 
  znevýhodněných osob“. DP, SU OPF Karviná 2008.
 • HOŠTIČKOVÁ, A. “Účetní, daňové a legislativní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením“. DP, 
  SU OPF Karviná 2011.
 • SIKOROVÁ, E. Analýza účetních a daňových aspektů nevýdělečných organizací. Studie. SU OPF, Karviná 2010. 

Přeji všem účastníkům konference příjemný pobyt v Karviné, mnoho zdraví, spokojenosti, 
elánu, jak Vám, tak  i Vašim blízkým a rodinným příslušníkům.
Ráda se se svými zkušenosti podělím a přeji Vám proto v tomto významném roce 2012 zároveň 
hodně životního optimismu.

Eva Sikorová  
Doc. Ing. Eva Sikorová,CSc.
Předsedkyně mezinárodního vědeckého výboru Bez bariér bez hranic 
a katedra účetnictví SU OPF v Karviné
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CZEPA
Č E S K Á   A S O C I A C E
P A R A P L E G I K Ů

česká asociace paraplegiků – czepa
Občanské sdružení Česká asociace paraplegiků – CZEPA bylo založeno v roce 1990 pod názvem 
Svaz paraplegiků. Posláním organizace je hájení práv a zájmů vozíčkářů po poškození míchy, 
usilujeme o dosažení jejich plnohodnotného života, ovlivňujeme systém zdravotní a sociální péče 
v ČR.

Poškození míchy patří mezi nejtěžší zdravotní postižení. Kromě ztráty hybnosti na dolních 
končetinách (paraplegie) či dolních i horních končetinách (tetraplegie), člověk s míšní lézí 
obvykle trpí ztrátou citlivosti, poruchami močení a vyprazdňování, je ohrožen proleženinami 
(dekubity), neovladatelnými křečemi, chronickou bolestí a dalšími komplikacemi. Poškození 
míchy se nejčastěji stává z důvodů nehod při silničním provozu, pády z výšky, skoky do vody, při 
sportovních úrazech atp., nejčastěji mladým lidem a lidem v produktivním věku.  Během jedné 
vteřiny se změní celý život.  
Česká asociace paraplegiků v prvních dvaceti letech věnovala téměř veškeré své úsilí do budování 
a provozování své organizační jednotky - Centra Paraple. Po transformaci Centra Paraple v obecně 
prospěšnou společnost má od roku 2011 CZEPA nové strategické cíle, které postupně naplňujeme.

Mezi aktivity a projekty České asociace paraplegiků patří:
• Základní i odborné sociální poradenství lidem s poškozením míchy i jejich rodinám
• Odborné poradenství fyzioterapeutky, ergoterapeutky, zdravotní specialistky na spinální  
 problematiku, která také aktivně vyhledává nové klienty s míšním poškozením 
• Připomínkování legislativy – na základě znalosti problémů komunity se snažíme ovlivnit  
 zákony, které se týkají života lidí s míšním poškozením
• Vytváříme odborné informační materiály pro vozíčkáře – publikace, DVD programy
• Provozujeme sociální síť Vozejkov.cz – místo pro sdílení informací a názorů, předání  
 zkušeností, možnost prezentace aktivit a služeb, které jsou pro vozíčkáře vhodné
• Pořádáme informační kampaně o životě vozíčkářů – putovní výstava fotografií „Umíme se  
 postavit na vlastní nohy“ či spot „Chceš moje postižení“ oceněný Vládním výborem pro  
 zdravotně postižené občany
• Provozujeme chráněné bydlení pro tetraplegiky – pilotní byt pro dva vozíčkáře ochrnuté na  
 dolní i horní končetiny; spolu s osobními asistenty trénují samostatný život bez podpory rodiny  
 či zařízení
• spolupořádáme odborné konference, jejichž program je určen pro lékaře, fyzioterapeuty,  
 ergoterapeuty, další odborníky i samotné vozíčkáře 
• připravujeme projekt regionálních zástupců - vzájemná pomoc zkušených vozíčkářů  
• připravujeme projekt startovacího bydlení – krátkodobé bezbariérové bydlení 
• připravujeme preventivní programy – chceme předejít dalším úrazům

Kontakt:
Alena Jančíková
ředitelka

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, občanské sdružení Ovčárská 471, 108 00  Praha 10 - Malešice
Tel.: +420 775 980 952, E-mail: czepa@czepa.cz, www.czepa.cz 

IČO: 00473146, BÚ u ČSOB: 238 844 756/0300, Registrace: MV ČR č. VSP/1-265/90-R, ze dne 16.5.1990

jancikova@czepa.cz
tel.: 775 980 952
www.czepa.cz



bez bariÉr bez hraníc

Gymnázium jozefa Miloslava hurbana v čadci 
a integrácia žiakov so zdravotným postihnutím

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci získalo niekoľko skúseností s individuálnou 
integráciou žiakov so zdravotným postihnutím a špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 
Praxou sme zistili, že pre úspešnú integráciu je naozaj nutné zabezpečiť materiálno-technické, 
organizačné, personálne a vzdelávacie podmienky so špeciálno-pedagogickou starostlivosťou.  
Nie je to možné bez tolerancie, pochopenia učiteľov, pomoci ostatných žiakov, rodičov a širokého 
okolia a najmä s celkovým postojom integrovaného žiaka, jeho vzťahom ku škole a vzdelávaniu.

Gymnázium sa nachádza v nádhernom horskom prostredí, má viac ako 60-ročnú tradíciu a ponúka 
tri formy štúdia: štvorročné, osemročné a päťročné so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou, 
kde študujú aj zahraniční študenti.
Dokumentáciu a podrobnú evidenciu integrovaných žiakov vedie výchovná poradkyňa RNDr. 
Mária Rovňaníková. 

Na základe odporúčania Špeciálnopedagogickej poradne pri ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých  
v Levoči, žiadosti rodičov a diagnostickej správy sme v školskom roku 2005/2006 integrovali 
prvého žiaka, ktorý počas štúdia postupne strácal zrak a už po roku sa stal nevidiacim. Študoval 
podľa individuálneho učebného plánu z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia  
a  geografia. Maturoval v riadnom termíne z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, nemecký 
jazyk, dejepis a náuka o spoločnosti a momentálne študuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

V školskom roku 2007/2008 sme integrovali dvoch žiakov. Slabozrakú žiačku štvorročného štúdia, 
ktorá ale na vyučovacích hodinách pracovala zrakom, preto nebolo nutné pre ňu vypracovať 
individuálny výchovno-vzdelávací program. Bolo potrebné len rešpektovať individuálne potreby 
žiačky: 
 • predĺžiť časovú dotáciu pri písomných prácach a úlohách
 • sprístupňovať vybrané texty úpravou veľkosti a kontrastu písma
 • predmet telesná výchova nahradiť alternatívnymi aktivitami

Maturovala z humanitných predmetov a študuje na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Ďalším žiakom bol nevidiaci Vojtěch Polášek z Českej republiky, študent päťročného štúdia 
bilingválnej sekcie gymnázia, ktorý mal individuálny výchovno-vzdelávací program v predmetoch 
fyzika, biológia, chémia, geografia a vo štvrtom ročníku aj z matematiky.

Výchovná poradkyňa na pozvanie Podporného centra pre zrakovo postihnutých študentov pri 
FMFI UK v Bratislave absolvovala seminár týkajúci sa pomoci pri integrácii zrakovo postihnutých 
študentov v škole. Získala základné informácie ako pracovať so žiakmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami tyflopedického charakteru, ako postupovať vo výučbe zrakovo 
postihnutých žiakov, akú techniku a pomôcky používať. Tieto poznatky využila pri výučbe 
matematiky s Vojtěchom. 

Keďže prejavil záujem o štúdium informatiky na Masarykovej univerzite v Brne, hneď sa písomne 
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skontaktovali s pracovníkom Teiresias - Strediska pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi, 
ktorý im odporúčal, aby Vojtěch začal efektívne používať matematický editor pre zrakovo 
postihnutých a braillovský riadok.   

Spolupráca učiteľa a žiaka spočívala v neustálom písomnom kontakte. V danom editore 
pripravovala príklady, potom ich opravovala a upozorňovala na chyby. Ak učiteľ matematiky 
vysvetľuje pri tabuli, ona na to využívala internet. Na rysovanie plošných útvarov a grafov 
používali kreslenku, obrázok kreslili na fóliu, položenú na gumovej podložke. Na pochopenie 
vzťahov medzi priestorovými útvarmi používali modely priestorových telies. 

Na vyučovacích hodinách sa rešpektovalo  tempo a individualita žiaka. Na druhej strane Vojtěch 
nemal žiadne úľavy, študoval podľa upravených cieľových požiadaviek v zmysle platnej 
legislatívy. Konštrukčné riešenia úloh boli nahradené slovným opisom. Vojtěch maturoval  
z českého, anglického jazyka, z matematiky a informatiky v anglickom jazyku. Napísal externú 
časť matematiky, ústnu maturitnú skúšku urobil s prospechom výborným a aj odbornú štátnicu  
z matematiky zvládol na výbornú. V súčasnosti študuje na Masarykovej univerzite v Brne.

Cieľom integrácie je dosiahnuť najvyšší možný stupeň socializácie, čiže zapojenie do bežného 
života. Vojtěch sa prejavil ako veľmi inteligentný, citlivý a kreatívny študent. Zapájal sa do 
školských, mimoškolských a internátnych podujatí. Každoročne vystupoval na  školskom 
Novoročnom koncerte. Svojím talentom, náročnými skladbami a precítenou hrou na klavíri si získal 
priazeň a obdiv všetkých divákov. Zúčastnil sa aj niektorých poznávacích výletov do zahraničia, 
absolvoval aj turistický výstup na Súľovské skaly. Bol veľmi obľúbený v kolektíve. Školský 
časopis GONg uverejnil s ním zaujímavý rozhovor. Uvádzame niekoľko otázok a odpovedí:  

Ako hodnotíš štúdium na bilingválnom gymnáziu? Môj výber bol správny. Štúdium na tejto škole 
ma nesklamalo a nevadí ani, že cestujem až z Rožnova pod Radhoštěm. (Rožnov nie Rožňov)
Podeľ sa s nami o svoje silné pozitívne citové zážitky. Mojím najväčším pozitívnym zážitkom je 
práve to, že sú okolo mňa ľudia, ktorí ma považujú za seberovného, je s nimi zábava, teda správni 
kamaráti. Veľmi sa mi páčilo aj niekoľko podujatí na gymnáziu napríklad súťaž Gymo má talent 
alebo Novoročný koncert. 
Je tvoj svet naozaj tmavý, chýba mu farebnosť? Môj svet je veľmi farebný, nie som uzavretý človek, 
a ani nechcem byť, mám okolo seba veľa skvelých ľudí, žijem život naplno. Práve organizujem 
Silvestra, predpokladám, že to bude veľkolepá akcia.     
 
Vojta, si šťastný? Áno, momentálne som veľmi šťastný.

Vojtěch osobne zhrnul  svoje poznatky z integrácie na gymnáziu z konkrétnych predmetov:  

Angličtina: Pracoval jsem s předem scanovanými a upravenými částmi učebnice. Necítil jsem se 
nějak znevýhodněn či přehlížen.
Biologie: K dispozici byly elektronické materiály. Některé elementární části, které vyžadovaly 
grafiku byly překresleny na kreslenku. Jediné testy, které jsem neabsolvoval, byly testy  
s přiřazováním obrázků.
Chemie: Pracoval jsem hlavně s elektronickými materiály. Některé učivo bylo velmi závislé na 
grafice a proto jsem některé části plně neabsolvoval.
Matematika: Zde to bylo trochu složitější. Pro zápis jsem používal běžný textový procesor 
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a ukázalo se, že to nebude dostačovat v pozdějších ročnících. Některé látky obsahující geometrii 
jsem absolvoval pouze teoreticky, nebyl také dostatečný zdroj příkladů, takže profesoři je museli 
ručně přepisovat. Tento  postup byl nedostatečný a na mou maturitu by mě dostatečně nepřipravil. 
Proto pani profesorka Mária Rovňaníková mi pomohla zakoupit braillský zobrazovač a začali jsme 
používat speciální software (Blindmoose). Věnovala nemálo svého volného času, aby mi přepsala 
nějaké příklady, či dovysvětlila látku. Příklady jsem sehnal ze střediska Teiresias v Brně. Používali 
jsme také kreslenku.
Fyzika: Opět jsem pracoval s elektronickými předlohami, občas nastoupily jednoduché modely či 
nákresy na kreslence.
Informatika: Vzhledem k tomu, že počítač byl pro mě mou primární pomůckou, probíhaly hodiny 
bez jakýchkoli problémů, pouze jsem vynechal části týkající se grafiky a kreslení.
Čeština/Slovenština: Hodiny probíhaly bez problémů, akorát jsem nečítal z čítanky, což by 
nemělo smysl.
Francouzština: Zde jsem se již od prvního ročníku potýkal s velkými technickými problémy. Byl 
problém francouzštinu psát i číst, nebyl nikdo, kdo by opravoval nascanované učebnice. Proto 
jsem byl zkoušen pouze ústně. Podmínky se časem zlepšily, ale vše zůstalo u ústních odpovědí 
nebo projektu.
Geografie, historie, estetika, ekonomika, etická výchova: Vše probíhalo bez problémů.
U písemných maturit měl vše na starosti NÚCEM, který byl na podobné situace připraven 
a doručil potřebné materiály a modely. U ústních maturit také nebyl problém, při maturitě 
z matematiky mi bylo k dispozici veškeré vybavení, které jsem potřeboval, včetně nákresů. Při 
maturitě z informatiky bylo připraveno prostředí, na které jsem zvyklý.

Abych to shrnul, tak většina řešení vzešla především ode mne a příslušného vyučujícího. Snažili 
jsme se najít takové cesty, které by odstranily největší překážky a zároveň ubraly co nejméně 
z probírané látky. Velké pomoci jsem se také dočkal od svých spolužáků, ať už mi chyběly 
poznámky, nebo jsem potřeboval něco dodatečně vysvětlit. Všem jim patří můj velký dík. Co 
se týče pohybu po škole, či jiných technických problémů nesouvisejících přímo s výukou, tak to 
nebyl nikdy žádný problém, vždy jsem se dokázal s konkrétním člověkem domluvit. Hodně mi 
opět pomáhali spolužáci. Na internátě mi také vyšli vstříc. Byl mi přidělen pokoj hned na kraji 
patra, stejně jako skříňka na boty (to platilo i o školní šatně Celkově hodnotím mou integraci na 
gymnáziu jako velmi dobrou. 

Vojtěch nás všetkých prekvapil nielen svojimi študijnými výsledkami ale aj svojou asertívnosťou 
a vysokou empatiou. Po absolvovaní gymnázia napísal srdečný ďakovný list všetkým, ktorí mu 
akokoľvek pomohli a je uverejnený v školskom časopise GONg a na webovej stránke školy. Toto 
verejné poďakovanie je vizitkou jeho čistého charakteru a vzťahu ku škole. Najväčším ocenením 
nás všetkých je však jeho úspešná integrácia.

,,Čas strávený v Čadci byl pro mě nesmírně zajímavý. Poznal jsem spoustu nových lidí a našel 
mnoho přátel. Ale hlavně jsem si začal plnit svůj sen – dělat to, co všichni ostatní. Chodit do 
města na nákup či na procházku, cestovat, strachovat se, jestli vyjdou peníze... Prostě prožívat to 
všechno, co prožívá normální kluk na střední škole.“                                                           
                                                                                 
Vypracovala: Mgr. Eva Kubalová
kubalovaeva@centrum.sk
http://www.gymcadca.eu/
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M jak motywacja...

Przepisy polskiego prawa sprzyjają firmom, które zatrudniają niepełnosprawnych, jednak świat 
nie będzie lepszy bez ludzi z pasją, którzy pomagać będą firmom w rekrutacji, szkoleniach i radze-
niu sobie z dokumentacją związaną z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością.

Kropla drąży skałę
Niestety, lata izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością powodują, iż przedsiębiorcy nadal 
obawiają się zatrudniania takich pracowników. Potrzeba zatem wiele działań, na różnorodnych 
płaszczyznach, które powoli zmieniać będą mentalność przedsiębiorców i pokazywać im jak wiele 
korzyści płynie z zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Taką właśnie filozofię przyjęła grupa, 
którą od kilku lat tworzy Justyna Kalich – trenerka pracy, szkoleniowiec, wolontariuszka w teatrze 
osób z niepełnosprawnością.

Wędkę, a nie rybę
Stare przysłowie o dawaniu potrzebującym wędki a nie ryby szczególnie trafnie obrazuje sytuację 
osób z niepełnosprawnością.

Justyna Kalich: „Pracuję z osobami niepełnosprawnymi zarówno jako wolontariuszka, wspó-
łtworząc Grupę Teatralną Korelacje, ale także jako trenerka pracy i szkoleniowiec. Pomagam 
firmom rekrutować i szkolić osoby z niepełnosprawnością. To niezwykłe doświadczenie wid-
zieć, jak praca i świadomość bycia potrzebnym spełnia niezwykłą rolę rehabilitacji społecznej 
osób z niepełnosprawnością. Praca jest jedną z najbardziej fantastycznych form terapii. Osoby  
z niepełnosprawnością, zamknięte dotychczas w swoich domach, odizolowane od społeczeństwa, 
nagle trafiają do środowiska, w którym nie są już postrzegani jako osoby potrzebujące litości, 
ale jak równoprawny, bardzo wartościowy pracownik, członek kadry pracowniczej, w której, 
co oczywiste, poza relacjami zawodowymi, nawiązują się także relacje przyjacielskie. Korzyści 
społeczne takiej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością są nieocenione! Oczywiś-
cie, z mojego punktu widzenia, najistotniejsza jest właśnie reintegracja osób wykluczonych 
społecznie, ich powrót do naturalnego środowiska człowieka, czyli do grupy, jednak aktywi-
zacja zawodowa osób z niepełnosprawnością to także wymierne korzyści dla zatrudniających  
je przedsiębiorców”.

M jak motywacja...
Przedsiębiorcy, którzy zatrudnili osoby z niepełnosprawnością potwierdzają, że jest to grupa wyso-
ko zmotywowanych do pracy osób. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Po pierwsze, osoby z 
niepełnosprawnością należą do grupy trwale bezrobotnych, którzy poszukiwali zatrudnienia przez 
wiele miesięcy, a czasem nawet wiele lat. Łatwo sobie zatem wyobrazić jakim dobrodziejstwem 
dla nich jest zdobycie upragnionego etatu i to właśnie jest jednym z kluczowych argumentów, 
którymi Justyna Kalich przekonuje przedsiębiorców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

… oraz M jak Matematyka
Poza uzyskaniem chętnych do pracy Justyna Kalich w spotkaniach z przedsiębiorcami sięga także 
po argument, który najbardziej do nich przemawia: kalkulator! Z prostych obliczeń wynika, że 
zatrudnianie osób z niepełnosprawnością po prostu się opłaca, a przepisy stają się w tym względzie 
coraz bardziej przyjazne i sprzyjające.
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Czy Einstein miał rację?
Jednym z najpopularniejszych w Polsce jest słynne zdanie Alberta Einsteina, mówiące o tym, że 
najpierw wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobi, a później przychodzi jeden który tego nie 
wie i on to właśnie robi.

Justyna Kalich: „Wiara czyni cuda. Moim celem jest, aby każda osoba w Polsce 
z niepełnosprawnością, która chce pracować – mogła bez trudności znaleźć zatrudnienie. W tym 
celu podejmuję wiele różnorodnych działań. O aktywizacji osób niepełnosprawnych opowiadam 
na konferencjach, rozmawiam z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, nawiązuję kontakty  
z sektorem organizacji pozarządowych. Projekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością 
zrealizowałam już dla ponad pięćdziesięciu firm. Daje mi to podstawy nie tylko do wiary, ale  
do silnego przekonania, że to jest możliwe. Bo wiara naprawdę czyni cuda”.

Justyna Kalich
www.kalich.pl

Gratulace  
k nominaci na výroční cenu Mosty  

doc. ing. evě sikorové, csc. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je vyhlašovatelem cen MOSTY. Na 
výroční cenu MOSTY ve IV. kategorii, za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch 
osob se zdravotním postižením, byla za rok 2011 nominována předsedkyně 
Mezinárodního vědeckého výboru programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® paní  
Doc.Ing. Eva Sikorová, CSc. z katedry účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty 
Karviná, Slezské univerzity Opava. 
Jak všichni, kdo spolupracujete s Doc. Evou Sikorovou, CSc. dobře víte, že když něco 
táto obětavá žena dělá, dělá to s vysokým nasazením, smyslem pro detail, obětavostí  
a pokorou. Nehledí na volný čas, osobní profit, dokonce ani na své zdraví.  Ke spolupráci 
dokáže strhnout další nadšence, kterým není lhostejná situace ve společnosti.  
Doc. E. Sikorové, CSc. je od počátku realizace pilotního programu přeshraniční 
spolupráce BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® u všech deseti konferencí, důležitých forem 
spolupráce se studenty středních a vysokých škol a prvních pokusů Senior Internet 
Euro Klub v roce 2005. Od roku 2005 je Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. čestným 
členem Občanského sdružení  TRIANON.

K nominaci na udělení výroční ceny Mosty za rok 2011 gratulují :
Výbor OS TRIANON
Partneři  pilotního programu Bez bariér bez hranic® 
Členové Středoevropské skupiny pro integraci 
– Central Evropean For Integration
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1 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, §9, odst. 1. 
2 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, §67, odst. 3.
3 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, s. 9.

doc. ing. eva sikorová, csc.

centrum osob se specifickými potřebami 
a akademická poradna na slezské univerzitě

Klíčová slova:
Bez bariér, projektové aktivity, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, spolupráce s nezisko-
vými subjekty, handicapované osoby, partnerství, podpora
Key words
No bariers, the Project activities, School of Business and Administration in Karviná, cooperation 
with non-profit organizations, handicap persons, partnership supporting. 

Abstrakt
Článek analyzuje zkušenosti a vývoj pomoci handicapovaným osobám na Slezské univerzitě a na 
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v návaznosti na vznik Akademické poradny a Centrum 
osob se specifickými potřebami.
Abstract
The paper analysis experiences and development to handicap persons in Silesian University and 
School of Business and Administration in Karviná and the Academic ccounseling and Centrum of 
the specification leeds.

Pomoc osobám se zdravotním postižením je na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné řešena 
dlouhodobě. Ale rovněž na celé Slezské univerzitě je to téma, které se právem dostalo do popředí 
zájmu, a to i v rámci  projektové a poradenské činnosti. Jeho výsledkem je i vytvoření Centra 
osob se specifickými potřebami ve dvou univerzitních městech, tj. v Karviné a v Opavě a také 
Akademické poradny na Slezské univerzitě. Cílem centra a akademické poradny je stejně jako 
řada dalších aktivit, které jsou na univerzitě prováděny s cílem napomoci studentům, pedagogům, 
odborné veřejnosti, posluchačům - seniorům a handicapovaným osobám zapojit se do studia, běž-
ného společenského života i dalších činností a odbourat rozdíly mezi handicapovanými posluchači 
a studenty. 
Determinace osob se zdravotním postižením 
  Osoby se zdravotním postižením tvoří jednu z největších menšin na světě. Každý z nás  
se s těmito lidmi denně setkává, u některých je jejich postižení patrné na první pohled, u jiných 
bychom ho vůbec nepředpokládali. Pojem „osoba se zdravotním postižením“ je v současné době 
velice používaný, ovšem málokdo ho dokáže přesně specifikovat. Jednoznačná definice, která  
by platila na celém světě a byla využívána ve veškeré legislativě, totiž neexistuje. Definice se liší 
nejen mezi státy, ale i v rámci jednoho státu zpravidla existuje celá řada definic, Česká republika 
není výjimkou. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je potom definován jako „nepříznivý 
zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok.“1 2Co se týče 
celosvětových definic osob se zdravotním postižením, mezi nejdůležitější můžeme zařadit definici 
Mezinárodní zdravotnické organizace a Organizace spojených národů. První ze jmenovaných 
organizací definuje tento pojem v Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví  
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4 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, článek 1, http://www.nrzp.cz/zahranici-dokumenty/.
5 VÍŠKOVÁ, L., Diskriminace osob se zdravotním postižením aneb víme, koho a jak chceme vlastně před  
  diskriminací chránit?, s. 4, 
  http://www.mkc.cz/uploaded/antidiskriminace/Diskriminace_osob_s_postizenim_koho_chranit.pdf.
6 KRHUTOVÁ, L., MICHALÍK, J., POTMĚŠIL, M., NOVOSAD, L., VALENTA, M., Občané se zdravotním    
  postižením a veřejná správa, s. 202.
7 (www.slu.cz)

z roku 2001. Světová zdravotnická organizace popisuje disabilitu jako „snížení funkčních 
schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když se občan se svým zdravotním 
stavem (zdravotní kondicí) setkává s bariérami prostředí.“3 Definice Organizace spojených národů 
je velice podobná. „K osobám se zdravotním postižením patří ty, které mají dlouhodobé fyzické, 
mentální, duševní nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami, může bránit 
jejich plné a efektivní účasti ve společnosti rovnocenně s ostatními.“4 
  Pokud se podíváme na všechny uvedené definice podrobněji, můžeme mezi nimi nalézt 
určité charakteristické znaky. Tyto znaky rozdělují definice osob se zdravotním postižením do 
dvou základních skupin. První skupina je založena na tzv. medicínském přístupu, který tvrdí, že 
tím, co zdravotně postižené osoby omezuje, je jejich zdravotní postižení jako takové. Sociální 
přístup naproti tomu považuje z hlavní důvod omezení zdravotně postižených bariéry vnějšího 
světa.5 Podle tohoto přístupu „Handicap není ekvivalentem zdravotního/tělesného postižení. 
Znevýhodnění - handicap jedince v přístupech k životním šancím, příležitostem a společenskému 
uplatnění nevzniká samotným postižením či poruchou, ale rozvíjí se až sekundárně, tedy  
v návaznosti na bariéry všeho druhu, postoje okolí a ladění i přiměřenost sociální interakce.“6 

Akademická poradna Slezské univerzity
Akademická poradna Slezské univerzity poskytuje sociálně psychologické, speciálně pedagogické 
a profesně poradenské služby, jež jsou určeny všem zájemcům o studium, již studujícím a také 
budoucím absolventům Slezské univerzity.Akademická poradna nabízí:
 • pomoc při řešení osobních a studijních problémů,
 • pomoc studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, vytvořením vhodných podmínek  
  pro jejich studium v akreditovaných oborech Slezské univerzity,
 • spolupráci s ostatními pracovišti SU, za účelem odstranění studijních bariér,
 • kariérové poradenství.
Poradenské služby Akademické poradny jsou určeny studentům všech stupňů a forem studia, ale 
i pedagogům a ostatním pracovníkům SU. Od 1. 9. 2011 Akademická poradna Slezské univerzity 
rozšířila své služby pro uchazeče o studium a studenty Slezské univerzity v Opavě včetně služby 
pedagogického poradce a psycholožky7 (www.slu.cz).
Studenti se speciálními potřebami mají možnost požádat o zajištění asistenční, tlumočnické, 
výpůjční služby (kompenzačních pomůcek) či služby zajištění individuální výuky. Pro zpro-
středkování těchto služeb je potřeba vyplnit žádost, kterou lze najít v Provozním řádu cen-
tra osob se specifickými potřebami (v Karviné, v Opavě), popř. formuláře jsou k dispozici  
v Akademické poradně. Pracovníci doporučují osobní konzultaci v poradenském centru. Zohledně-
ní speciálních vzdělávacích potřeb je patrné i pro posluchače, kteří na SU jdou studovat. Přijímací 
zkouška, organizovaná Slezskou univerzitou, může být modifikována individuálním způsobem 
pro uchazeče se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo smyslovým po-
stižením, závažným chronickým onemocněním, s psychologickými a psychiatrickými poruchami, 
se specifickými poruchami učení) na základě písemně podané žádosti, jejíž součástí je potvrzení 
ošetřujícího lékaře.
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Individuální úpravy musí vyplývat z handicapu uchazeče, stanovení jejich rozsahu a obsahu je 
plně v pravomoci děkana (pokud si podáváte přihlášku ke studiu na některou z fakult), případně 
rektora (pro studium v Matematickém ústavu v Opavě), viz. www.slu.cz, pracovníci Akademické 
poradny). 
 • Centrum Pyramida - centrum podpory pro studenty se SVP při OU
  Centra pro studenty se speciálními potřebami najdeme i jinde v ČR pod názvy:
 • Centrum Slunečnice - centrum podpory pro studenty se SVP při VŠB TU Ostrava
 • Augustin – Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami
 • Technická univerzita v Liberci – Podpora pro zdravotně postižené studenty
 • Bezbariérové centrum
 • Poradenství a konzultace pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • České vysoké učení technické v Praze - Centrum informačních a poradenských služeb
 • Západočeská univerzita v Plzni – Informační a poradenské centrum
 • Karlova univerzita – Centrum podpory studia zrakově postižených 
 • Vysoká škola ekonomická v Praze – Středisko handicapovaných studentů
 • Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
 • Tereza – Centrum podpory samostatného studia zrakově postižených
 • Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem – Univerzitní poradenské centrum

Závěr
Je dobře, že Akademická poradna vznikla a Centra osob se specifickými potřebami i na Slezské 
univerzitě ve městech Opavě a v Karviné. Přejme jim hodně úspěchů.
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príklady dobrej praxe v rámci integrácie osôb 
so zdravotným postihnutím.

  
  „Ak nemáme povinnosť ráno vstať 
  a ísť do práce, tak sa ocitneme  
  v nebezpečenstve, že nás ovládne  
  fantázia a emócie“ (Mareš, 1994)

 Zdravotne postihnutí občania patria medzi rizikovú skupinu na trhu práce, ktorá si vyžaduje 
zvýšenú pozornosť zo strany štátu pri zabezpečovaní integrácie týchto osôb so zdravotným 
postihnutím. Umiestňovanie zdravotne postihnutých občanov je problematické pre ich zdravotné 
obmedzenie, ale aj pre ich psychický stav v kontexte na hendikep. Z uvádzaných dôvodov by 
malo byť prioritou každej spoločnosti vytvárať pracovné miesta pre túto skupinu občanov a tým 
podporovať u nich  zmysel sociálnej integrácie. Popri základnom ekonomickom aspekte pojmu 
práca sú dôležité aj aspekty práce ako časovej jednotky strávenia času, spolupatričnosti, tímovosti, 
sociálnych kontaktov a  užitočnosti každého človeka pre našu spoločnosť bez ohľadu na jeho 
zdravotný stav.  
 Inštitúcie úradu práce vo veľkej miere prispievajú finančnými dotáciami na vytváranie 
pracovných pozícií pre zdravotne postihnutých občanov prostredníctvom chránených dielni/
chránených pracovísk a to poskytovaním dotácií v rámci §56 Príspevok na zriadenie chránenej 
dielne alebo chráneného pracoviska zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po splnení zákonom 
stanovených podmienok a predložení podnikateľského zámeru sa poskytuje príspevok v rámci 
uvádzaného nástroja v prevažnej miere na refundáciu mzdy – celkovej ceny práce, (po vyplatení 
mzdy a úhrade odvodov) a to mesačne počas obdobia dvoch rokov. Najčastejšie zamestnávatelia 
(podnikateľské a nepodnikateľské subjekty) poskytujú mzdu vo výške minimálnej mzdy. V malej 
miere využívajú príspevok aj na zriadenie (zariadenie) pracovných miest občanom so zdravotným 
postihnutím. Základom dohody medzi úradom a zamestnávateľom je potreba udržania pracovného 
miesta pre uchádzača so zdravotným postihnutím počas obdobia dvoch rokov.    
§ 57 Príspevok občanovi so  zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie 
samostatnej zárobkovej činnosti na základe uvádzaného zákona sa tiež vo veľkej miere využíva 
na začatie podnikateľskej činnosti občanmi so zdravotným postihnutím. Základ tvorí poskytnutie 
príspevku (paušálneho) na základe predloženého podnikateľského zámeru. Príspevok je nenávratný 
tak ako pri § 56 v prípade dodržania povinnej doby udržateľnosti vytvoreného pracovného miesta 
– formou samozamestnania to jest živnostenskej činnosti počas obdobia dvoch rokov. Takto 
vytvorené miesto dostáva tiež štatút chránenej dielne/chráneného pracoviska.
§ 60 uvádzaného zákona sa zameriava na úhradu tzv. prevádzkových nákladov, ktoré vznikajú 
zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovej osobe počas obdobia dvoch rokov (trvania dohody 
na zriadenie chránenej dielne/chráneného pracoviska) a súvisia s nákladmi na  pracovné miesto 
zdravotne postihnutého občana. (napríklad nájom, mzdy, odvoz komunálneho odpadu, vodné, 
stočné, elektrika) . V prípade ukončenia povinnej doby udržateľnosti pracovného miesta a toto 
pracovné miesto bude aj tak naďalej vytvorené – prevádzkové náklady sa uhrádzajú do doby 
neurčitej kým pracovné miesto nezanikne. 
 Inštitúcie úradu práce ponúkajú aj iné príspevky pre občanov so ZP, avšak tie ktoré sme 
predstavili majú najväčší dopad a najlepšie príklady dobrej praxe pri integrácie zdravotne 
postihnutých občanov. V tabuľkovom výstupe môžeme vidieť počet vytvorených chránených 
dielni a chránených pracovísk v rámci celej Slovenskej republiky a počet vytvorených pracovných 
miest k 31.12. 2011.
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 Výška príspevku na jedno podporené pracovné miesto je závislá od priemernej miery 
evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom zamestnávateľ zriaďuje chránenú dielňu/

chránené pracovisko

Okresy s nižšou alebo rovnakou mierou 
evidovanej nezamestnanosti, ako je 

celoslovenský priemer

Okresy s vyššou mierou evidovanej 
nezamestnanosti, ako je 
celoslovenský priemer

Nepodnikateľské 
subjekty

Podnikateľské 
subjekty

Nepodnikateľské 
subjekty

Podnikateľské 
subjekty

8 047,04 € 9 656,44 € 10 461,15 € 9 656,44 €

Počet vytvorených chránených 
dielni/chránených pracovísk 

k 31.12.2011 
v rámci celej SR

Počet vytvorených pracovných 
miest v chránených dielňach/ 

chránených  k 31.12.2011  
v rámci celej SR.

5 876 10 783

Tabuľka č.1

Výška poskytnutého príspevku na jedno pracovné miesto v roku 2011 počas trvania 
povinného obsadenia dvoch rokov. (Dohodnutá suma)

Vysvetlivky: 
 • Výška príspevkov sa každý rok mení (tzn. pre každý rok je rozdielna).

Tabuľka č.2

Počet všetkých chránených dielni/chránených pracovísk a počet pracovných miest v rámci 
Slovenskej republiky v chránených dielňach/chránených pracoviskách k 31. 12. 2011.

Vysvetlivky: 
 • V uvádzaných výstupoch tabuľky č.2 je zobrazený počet (kumulatív) chránených dielni / chránených  
  pracovísk, ktoré k 31.12.2011 mali štatút chránených dielni/chránených pracovísk. Tzn. že  
  vykonávajú činnosť. 
 • Počet vytvorených pracovných miest je vyšší ako počet chránených dielni / chránených pracovísk  
  z dôvodu, že v jednej chránenej dielni / chránenom pracovisku sa môže vytvoriť viac pracovných miest.

PaedDr. Soňa Žygliňská
Vedúca odd. služeb zamestnanosti
ÚPSVaR v Námestove
sona.zyglinska@upsvar.sk
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Fotogalerie – průřez aktivit a konferencí  2003-2011

1 Na obálce : Tradičně  v úvodu konference  uvádějí pozvaní hosté důvody, které je vedou  
 k podpoře problematiky integrace osob se zdravotním postižením. Na snímku I. Svoják,  
 M.Halíková, D. Kafka poslanci Parlamentu ČR a další vzácní hosté.

2 - 4 Konference Bez bariér bez hranic se od roku 2003 pravidelně účastní klienti USP  
 Hrabyně   společně s vedením .  Cenné poznatky obsahují příspěvky ve sborníku  
 a vystoupení na konferenci pana ředitele V.Plačka.

5 - 6 Kvalita života zdravotně postižených je nosnou tématikou dosavadních konferencí. Druhé  
 konference se zúčastnil výborný sportovec – úspěšný paralympionik  M. Kovář.   
 Společenský  večer vyplnila skvělým koncertem  Věra Špinarová.  

7 Udělování Čestného členství  E.Sikorové, J.Kohlíčkovi, J.Čánkovi a M.Bednárzovi ,  kteří   
 svým nasazením a obětavostí  podporují od počátku  (2003) program Bez bariér bez  
 hranic.. 

8 - 9 Každá konference vyžaduje důkladnou přípravu, při které myslíme především na kompletnost  
 informačních materiálů ve složkách pro účastníky a jejich spokojenost, kterou zajišťuje  
 sympatická skupina organizátorů - dobrovolníků. 

10 - 11 Devět  dosavadních konferencí bylo zaměřeno především na život zdravotně postižených  
 spoluobčanů. Částečně se podařilo začlenit do obsahu konferencí podíl mladých lidí  
 a seniorů.  

14 - 15 Obdarovali jsme za uplynulé období několik zdravotně postižených spoluobčanů a zaměřili 
   jsme se především na  mladé studující žáky a studenty. Někteří obdarování měli štěstí  
 setkat se s  prezidentem republiky panem  V.Klausem  a převzít dárcovské šeky  od jeho   
 manželky L.Klausové.

17 Výroční cena MOSTY udělená OS TRIANON v Chrudimi za aktivity na podporu integrace  
 OZP v roce 2007

19 - 20  Za zkušenostmi  OS TRIANON a města  Český Těšín  přicestovali mladí lidé vozíčkáři ze  
 sdružení Misia mladých ze Slovenska.  

21 Rehabilitačnímu sanatoriu Lázní Darkov, a.s., Karviná uděluje J.Šagátová ze společnosti  
 Kazuist  s.r.o.  certifikát přístupnosti, který zahrnuje bezbariérové prostory i kvalitu služeb   
 a komunikace personálu se zdravotně postiženými klienty. Blíže www.jedemetaky.cz

22    Na tiskových konferencích poskytují cenné informace experti z různých oblastí a pohledů.

23 - 25  V rámci konferencí  dochází  i k neformálním setkáním  dlouhodobých partnerů a přátel.

26 Deváté konference se účastnila generální konzulka Polské republiky v Ostravě paní Anna  
 Olszewska, která úsilí přeshraničního partnerství  dlouhodobě podporuje.

27 Ocenění za nominaci na Výroční cenu MOSTY obdržela paní Doc.Ing. Eva Sikorová, CSc. 
  z Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity Opava  za mimořádný přínos pro OZP  
 a seniory.

28 Přednášky o nových metodách léčebné rehabilitace aplikovaných v RS Darkov Karviná  
 každoročně  budí velký zájem mezi účastníky konference . Na přednášku navazuje prohlídka  
 prostorů  sanatoria.

29  Iniciátory cenného partnerství mezi  neziskovou organizaci a Lázněmi Darkov, které trvá  od  
 roku 2003 dodnes.  
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31 Známá cestovatelská rodina Márových přicestovala i do Karviné na konferenci. Se zatajeným  
 dechem jsme sledovali jejich poznatky z cestování  po světe s Jirkou na vozíku.

32 Hudba je neoddělitelnou součásti života nevidomého Vojtěcha Poláška, absolventa Gymnázia  
 Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Blíže příspěvky na jiném místě ve sborníku.

34 Program chráněných dílen Separace pro recyklaci zaujal i studenty a pedagogy Uniwersytetu  
 Śląskiego Cieszyn.

35 Na Obchodně podnikatelské fakultě probíhá v průběhu roku několik setkání  a diskusí  k aplikaci  
 vědeckých metod práce do činnosti  cílových skupin přeshraniční spolupráce v programu  
 BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®.

36  Jeden z produktů, které zajímá mladou generací je  ovlivnění kvality života budoucích generací  
 CSR obce/města  se zapojením mladých lidí  do tvorby modelů je šance jak dosáhnout  
 atraktivnosti pro život vzdělané mladé generace.

37 - 39 Za podpory Nadace OKD bylo možno výrazně změnit vzhled a podmínky práce našich  
 chráněných dílen. Rozdíl je zřetelný.

41 Do spolupráce se zapojuje svými názory  OZ Trianon SK a jeho  partneři.  Blíže viz příspěvek   
 Integrácia žiakov v obecnej škole rodinného typu.

43 - 45 S partnery z Polska jsme zorganizovali několik zajímavých aktivit  jako např. prohlídku laboratoří  
 na VŠB - TU Ostrava, Dni energie na Olši/Olze, jednání v Sejmu RP a na generálním konzulátu   
 Polské republiky v Ostravě.

46 Součástí konferencí je několik monotematických workshopů k sociální oblasti.

47  Očekáváme aktivní podíl účasti OZP na každé konferenci.  Předseda KR ZP Moravskoslezkého  
 kraje Radim Kozlovský, Zdeněk Jedlička, Roman Herink  a několik dalších jsou aktivními   
 účastníky konferencí a workshopů. Důležité je, že intenzivně spolupracujeme i v období mezi  
 konferencemi. 

48 V průběhu roku 2012 probíhá intenzivní  diskuse mezi partnery ČR-PR a SR  ke koordinaci  
 aktivit v rámci Středoevropské skupiny pro integraci .

49 - 50 Velice nás těší úspěšná realizace projektu Senior Internet Euro Klub (SIEK), kde se u nové  
 technologie setkávají  a vzájemně obohacují od roku 2005 dvě generace. Blíže příspěvky na  
 jiném místě ve sborníku.

51 - 53 Pro inspiraci za hranice jsme vycestovali opakovaně do Polska (na foto Teatr Grocki) a na  
 Slovensko k partnerům. Je to i název projektu  k zaměstnávání OZP společnosti KaPA , o.p.s.  
 Třinec, kde je partnerem EDLiT s.r.o Třinec a OS TRIANON. Projekt byl prezentován M.Uhrovou  
 v rámci 9. konference.

54 Zájem o náplň činností chráněných dílen  projevují  trvale M.Bednárz  z TŽ, a.s., J.Čánek – 
 předseda představenstva  Lázní  Darkov, a.s., R.Kozlovský  předseda KR MSK pro OZP,  
 tentokrát u příležitosti návštěvy  ředitele Nadace OKD J. Suchánka v  OS TRIANON .
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 polsKie toWarzystWo Medyczne 
W republice czesKiej

polsKÉ sdružení zdravotníKů 
v česKÉ republice

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej (PTM) dzięki swej otwartości programowej 
już przed ponad dziesięciu laty rozpoczęło trwającą do dziś współpracę ze Stowarzyszeniem 
Trianon z Czeskiego Cieszyna. W ciągu tych lat przede wszystkim w ramach „nieformalnych burz 
mózgów“ doskonaliliśmy sposoby naszej dalszej działalności. Pomagaliśmy sobie wzajemnie w 
poznawaniu nowych partnerów; niektórzy z nich podchwycili ideę naszej pracy i w większym 
czy mniejszym zakresie rozpoczęli swą przygodę czy to z Trianonem, czy też z PTM-em. 
Przedstawiciele PTM-u do tej pory nie opuścili żadnej z konferencji „Bez barier, bez granic”. 
W miarę możliwości biorą udział również w proekologicznych działaniach Trianonu. Fachowcy 
z Trianonu swymi doskonałymi wykładami umożliwili naszym członkom lepsze zrozumienie 
ogromu problemów, z którymi muszą na co dzień walczyć niepełnosprawni. Podsumowując, 
można powiedzieć, że ponad dziesięć lat wzajemnej współpracy jest jej najlepszą oceną i pozostaje 
sobie życzyć, oby tylko tak dalej. 

Polskie Towarzystwo Medyczne od października 1991 kontynuuje działalność Klubu Medyka 
przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie 
(zał. 7.11.1975). Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń lekarzy polskiego pochodzenia poza 
granicami Polski. Dłuższą historią mogą się pochwalić tylko towarzystwa w Londynie i Chicago. 

Od 1997 roku PTM ma swój Biuletyn oraz własną stronę internetową. W 1999 roku PTM wydało 
książkę „Dr Olszak i jego następcy” a w roku 2005 bibliofilski tomik wierszy MUDr. Janusza 
Gaudyna „JESTEM”, oraz książkę z okazji trzydziestolecia działalności – „PTM-PSZ 30”. W 
roku 2010 dla upamiętnienia jednego z naszych założycieli dr. J.Gaudyna wydaliśmy książkę 
podsumowującą jego dorobek literacki.

Od roku 2005 ciekawie rozwija się współpraca z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej 
z Rybnika. 

Dnia 7 października 2011 obchodziliśmy 20-lecie samodzielnej działalności PTM, w ramach 
którego zorganizowaliśmy konkurs na najciekawszą pracę naukową dla studentów i młodych 
lekarzy. Jedna z prezentowanych prac została opublikowana w fachowym czasopiśmie naukowym 
i wzbudziła zainteresowanie jednej z renomowanych placówek medycznych za oceanem.

Spotkania członków i sympatyków PTM odbywają się regularnie w pierwszy piątek miesiąca za 
wyjątkiem wakacji i do tej pory było to już niemal 370 razy.

Dzięki Towarzystwu mamy możliwość nawiązywania szeregu ciekawych kontaktów nie tylko w 
kręgach medycznych Czech czy Polski, lecz również Europy i świata. 

01-7-2012
Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej, 
Komenského 4. 737 01 Český Těšín, Česká republika 
wwwhttp://www.medics.cz/ptmrc  E-mailptmrc@atlas.cz
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obdarovaní v průběhů našich konferencí. 

V průběhu uplynulých deseti let jsme se každoročně  obraceli o finanční pomoc na donátory, 
státní sféru a podnikatelské subjekty, abychom následně obdržené finanční prostředky použili na 
financování organizování konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®.
Abychom nebyli stále v jen pozici žadatele, rozhodli jsme v roce 2005, že výstupem dalších 
konferencí bude pravidelná podpora zdravotně postižených, tím, že pro ně zabezpečíme nějakou 
pomůcku nebo zařízení k usnadnění jejich nelehkého života.
V roce 2005 a 2006 jsme podpořili dospělé ZP a od roku 2007 jsme se zaměřili, spolu se sociálními 
odbory měst, které finančně podpořily konferenci, na děti.
Tuto naší snahu každoročně finančně podpořili, Lázně Darkov, a.s. a Třinecké železárny, a.s., 
město Český Těšín, Statutární města Karviná a Havířov, paní Jaroslava Štěbrová, Respol Opava, 
Šafrán Stavitel Opava, VZP ČR MSK, Proxy Laban, KÚ MSK a řada dalších.  
V následujícím seznamu se můžete seznámit jak se nám toto naše snažení dařilo.

rok příjmení a jméno 
obdarovaných

bydliště 
obdarovaných

hodnota daru
v Kč pomůcka

MIKLOVÁ  Beata Karviná 2802 zimní fusák „L“, pláštěn-
ka s kapucí na kočár

ŚEFČÍK Michal Český Těšín 4500 příspěvek na PC

MAROSZOVÁ Lenka Havířov 1590  Fotoalbum s hlasovým 
výstupem- formát A3

HORÁK Petr Havířov 2980 Speciální spínač MOON 
SWITCH

MARTINKOVÁ Jana Havířov 7486 komponenty 
pro PC

KURICOVÁ  Erika Český Těšín 3190 křeslo

RONČKA  Petr Český Těšín 3190 křeslo

BURY Roman Karviná 6990 lamelový rošt 
a matrace

SZTWIERTNIOVÁ 
Anežka Dětmarovice 5003 relaxační vakSpastik 

Classic 190x120cm

SŠ ZŠ a MŠ Třinec Třinec 12739
Rehabilitační bazén, 
schody, skluzavka, 

míčky plast

Denní stacionář Papr-
sek Třinec Třinec 21116 stůl pracovní 2ks,

židle 12ks

20
11

20
10

20
09
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rok příjmení a jméno 
obdarovaných

bydliště 
obdarovaných

hodnota daru
v Kč pomůcka

KOPŘIVA Petr Havířov-Město  9520
dotykový monitor+kom-
ponenty pro specializo-

vanou výuku

NOVÁK Filip Karviná Mizerov 8000 rehabilitační masáže

VONTROBOVÁ Lucie Český Těšín 8000 notebook pro speciali-
zovanou výuku

SŠ ZŠ a MŠ Třinec Třinec 12000 dynamické PC polštáře 
pro 30 žáků

TOMICZKOVI 
Daniel a Marcel Vendryně 18000 rehabilitační lehátko

PAWLASOVÁ Daniela Karviná-Mizerov 17781 ortéza stabilizační 
pro sed

GÁBORČÍK Dominik Český Těšín 18000 ozdravně-rahab.pobyt 
lázně

SVOBODOVÁ Jana Havířov-Město 18000 Notebook

SROKOVÁ Alena Český Těšín  PC

POKORNÝ Ota  Hrabyně  PC

PIŠTULA Jan Český Těšín  PC

USP HRABYNĚ - 
klienti Hrabyně  PC

20
08

20
07

20
06

20
05
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założenia rozwojowe Fundacji pomocy społecznej w brzeszczach

Fundacja posiada kapitał w postaci 4 budynków. Dodatkowo dzierżawi działkę, w sąsiedztwie 
swoich budynków, na której umieszczony jest plac zabaw dla dzieci z osiedla Stara Kolonia  
w Brzeszczach a przede wszystkim dla swoich podopiecznych. Dzięki komplementarności 
założeń rozwojowych Fundacji, stanowi on integralną część całości usług, które chce świadczyć 
w przyszłości Fundacja Pomocy Społecznej. Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację majątku 
Fundacji oraz jego przeznaczenie dla osób potrzebujących.

1. Pierwszy budynek na przedszkole integracyjne, plac zabaw przy ulicy Kościuszki

2. Drugi budynek na oddziały przedszkolne z gabinetem fizjoterapii    
Przygotowanie gabinetu masażu dla osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w formie 
wynajęcia lokalu w ramach działalności gospodarczej lub aplikowanie o środki w ramach projektu 
lokalnej grupy działania z Rajska lub też złożonego wniosku u fundatora (KWK Brzeszcze  
o wolontariat pracowniczy na dostosowanie pomieszczeń na gabinet).  Fundacja posiada zgłoszenie 
na zmianę użytkowania lokalu na gabinet masażu i fizykoterapii. Specjalistyczny sprzęt Fundacja 
zamierza pozyskać od sponsora z Niemiec LION CLUB Oświęcim). Osoba zatrudniona do masażu 
– Urząd Pracy, osoba bezrobotna fizjoterapeuta.

3. Budynek na Centrum Rehabilitacji  - ul. Leśna 
Budynek na Leśnej posiada pozwolenie na budowę na centrum rehabilitacji leczniczej. Planuje 
się prowadzić skuteczną rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych (wczesne wspomaganie). 
Planuje się powiązać Ośrodek rehabilitacji z mieszkaniami w budynku przy ulicy Górniczej  
i organizować tygodniowe intensywne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych 
wraz z rodzicami. Działka, leżąca przy budynku Fundacji ma służyć także do rehabilitacji dzieci.                                    
Finansowanie: Pefron, Małopolski Program Operacyjny III Kwartał tego roku.

4. Budynek- Górnicza,  
Budynek zlokalizowany jest na obszarze zagospodarowania przestrzennego o charakterze 
mieszkalno-usługowym. Wpisany jest na listę ochrony zabytków oraz do planu rewitalizacji 
miasta Brzeszcze, dzięki czemu można ubiegać się o jego remont w ramach unijnych środków 
ochrony zabytków (Lokalna Grupa Działania-Rajsko).  Przeznaczenie budynku to usługowo-
mieszkalny charakter. Na parterze prowadzona jest wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu 
ortopedycznego, sprowadzanego ze Szwecji w ramach darów (działalność odpłatna) Fundacji.   Na 
piętrze przewiduje się stworzenie 16 mieszkań (kawalerek) działalność gospodarcza lub odpłatna 
Fundacji. Mieszkania pod wynajem na turnusy rehabilitacyjne powiązane z Ośrodkiem Skutecznej 
Rehabilitacji dla dzieci na Leśnej.  W chwili obecnej przygotowywany jest projekt architektoniczny 
(pozwolenie na budowę) dla budynku. Finansowanie budynku: Budynek zgłoszony jest do 
projektu rewitalizacji miasta dzięki czemu może ubiegać się o fundusze dla budynków, będących 
pod ochroną konserwatorską. 



43

Istnieje możliwość pozyskania 1.000.000 zł w ramach Lokalnej Grupy Działania – Rajsko. 
Budynek posiada dokumentację stanu technicznego, dokumentację projektową w opracowaniu, 
operat szacunkowy (430.000 zł wartość budynku po przeprowadzeniu remontu w parterze 
budynku). 

Fundacja zamierza rozwinąć działalność gospodarczą Fundacji, zajmując się pośrednictwem 
w sprzedaży węgla. Umowa ma być podpisana na dniach. Dzięki przychodom z działalności 
gospodarczej Fundacja zamierza zgromadzić niezbędny wkład własny do projektów  
i utrzymać się.

Mgr. Danuta Zalwowska                                                                                           
Prezes fundacji 
zalwowskadanuta@gmail.com                                                                                      
Poland

inteGrácia žiaKov v obecnej ŠKole 
rodinnÉho typu

projektu veľmi zaujala pri-
ateľská, rodinná atmosféra, 
ktorá panovala v škole. Po-
zornosť predstaviteľov Stre-
doeurópskej skupiny pre in-
tegráciu upútalo i to, že škola 
je otvorená všetkým žiakom. 
Integruje a vzdeláva aj de-
tiso zdravotným znevýhod-
nením (telesným postihom, 
poruchami učenia, pozornosti  
a správania sa), deti zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia 
a žiakov s nadaním.
Požiadali sme riaditeľku školy 
Mgr. Evu Holečkovú aby nám 
porozprávala o výučbe žiakov 
so špeciálnymi potrebami:
„Jednou z hlavných priorít 
zamestnancov školy je vy-
tvoriť v školskom priestore 
prostredie porozumenia, to-
lerancie a vzájomnej úcty 
medzi žiakmi, pedagógmi  
a ostatnými zamestnancami.  
V škole je vybudované prostre-
die rodinného charakteru, pred 
vyučovaním, po vyučovaní  
a počas prestávok je za-

Miestna a územná samospráva 
(mestá, obce) sú v zmysle pre-
nosu kompetencií zo štátnej 
správy na subjekty verejnej 
správy dôležitým aktérom im-
plementácie sociálnej politiky 
štátu, determinantom úspeš-
nosti procesu sociálnej inklú-
zie znevýhodnených a vylúče-
ných osôb.
Sú potenciálnym nositeľom  
a vykonávateľom zmeny, kto-
rá priamo určuje možnosti 
kvality života znevýhodne-
ných osôb, ako aj mieru soci-
álnej empatie miestnej komu-
nity k tejto cieľovej skupine 
občanov. 
S jedným z efektívnych prí-
kladov implementácie soci-
álnej inklúzie sme sa stretli  
v Turčianskych Kľačanoch,  
v Základnej škole.
Zriaďovateľom školy, ktorá 
sa nachádza v peknom a prí-
jemnom, zdravom, prírodnom 
prostredí je Obec Kľačany. 
Počas vzájomných stretnutí 
nás pri realizácii spoločného 

bezpečený organizovaný 
prístup rodičov do školy  
a do tried. V triedach máme 
znížený počet detí, pretože  
v každej sú začlenení jeden 
až dvaja integrovaní žiaci.  
V škole máme špeciálneho 
školského pedagóga, ktorý 
spolupracuje s Centrom pe-
dagogicko – psychologické-
ho poradenstva a prevencie 
v Martine a v Žiline. Okrem 
triedneho rozvrhu majú za-
členené deti do rozvrhu za-
hrnuté aj hodiny so špeci-
álnym pedagógom, ktorý  
s nimi pracuje 2 – 3 hodiny 
do týždňa, počas celého roka. 
Na vysokej úrovni je i spolu-
práca s rodičmi začlenených 
detí. V ústrety rodičom vy-
chádza aj výchovný poradca. 
Život sa skladá z príjemných  
a nepríjemných vecí, 
spoločnosť z múdrych  
i mentálne slabších jedin-
cov. Istou pýchou je, že  
v našej škole máme dobré 
deti. Je to výsledkom vytvo-
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renia tradičného dedinského 
a rodinného charakteru a „du-
cha školy“. Vedenie ZŠ robí 
všetko pre to, aby nedošlo  
k deleniu školských kolektí-
vov na dobrých a zlých žia-
kov, sociálne vyspelých a zao-
stalých žiakov, problémových  
a bezproblémových, bohatých 
a chudobných.“
Ako prebieha proces vzdelá-
vania žiakov s poruchami uče-
nia a telesným postihnutím?
„Výchovný poradca v spolu-
práci s triednymi učiteľkami 
neustále mapuje vzdelávacie 
potreby žiakov, u ktorých sa 
prejavujú alebo je podozre-
nie, že sa prejavujú príznaky 
niektorej poruchy učenia sa. 
Po dôslednej analýze a po 
taktnom prehodnotení situácie 
s rodičmi a ich následnom sú-
hlase budú uvedených žiakov 
posielať na pedagogicko-psy-
chologické vyšetrenie. Všetci 
zainteresovaní pedagógovia   
v jednotlivých prípadoch kon-
zultujú, plánujú, a využívajú 
vhodné metódy a organizačné 
postupy vyučovania. V prí-
pade, že PP poradňa diagnos-
tikuje poruchu učenia sa, je 
žiakovi so súhlasom rodičov 
vypracovaný individuálny 
vzdelávací plán a je zvolený 
individuálny prístup pedagó-
gov. V ňom zohľadníme od-
poručenia a závery vyšetrenia  
a uvedieme na čo sa pri vyu-
čovaní zameriame, pomôcky, 
ktoré pri napĺňaní cieľa bude-
me využívať, spôsob hodnote-
nia tohto žiaka. Vždy sa musí 
pri hodnotení prihliadať na 
stupeň  a druh špecifickej poru-
chy a ich výkon hodnotíme so 
zodpovedajúcou toleranciou.  
V prípade telesného postihnu-

tia zabezpečíme bezbariéro-
vý prístup, triedy na prízemí  
a možnosť vzdelávať sa  
v zmysle legislatívy aj mimo 
školy. Vzdelávanie žiakov 
so  špecifickými poruchami 
učenia sa prebieha v triedach  
1. stupňa ZŠ formou integrá-
cie do ostatného kolektívu.“
Všetci žiaci školy sa spoločne 
s pedagógmi zapájajú aj do 
kultúrno - spoločenského ži-
vota obce Turčianske Kľača-
ny. Môžete spomenúť niektoré 
podujatia?
„V spolupráci s obcou sa 
škola podieľa na kultúrnych 
aktivitách pri uvítaní detí do 
života, Dni oslobodenia obce, 
Dni matiek, programoch pre 

jubilantov z radov najstar-
ších obyvateľov obce, svia-
točných dní adventu, Vianoc  
a ďalších. Vo všetkých pro-
gramoch účinkujú integro-
vaní žiaci spolu s ostatnými 
deťmi. Okrem toho sa škola 
zúčastňuje aj dlhodobých 
projektov. V školskom roku 
2007/2008 sme odštartovali 
projekt INTERREG III. v spo-
lupráci so školou z Větrkovic  
v Českej republike. Prvá ná-
všteva sa konala u nás dňa 26. 
Júna 2008. Ďalšie sa konajú 
každý rok ku Dňu detí. “

Ján Farský
OZ TRIANON SK
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Misia mladých z oravy v českém těšíně

Ve dnech 3. - 5.8.2012 se ulicemi města  Český Těšín pohybovali mladí hendikepovaní lidé 
na invalidních vozíčcích, za doprovodu členů OS TRIANON. Účastníci uvedli, že návštěva 
Českého Těšína je motivována zájmem o úspěšné budování přístupnosti budov, dopravy, 
služeb pro osoby omezenou schopností pohybu a orientace. Seznámili se také s podmínkami 
provozu chráněných dílen OS TRIANON a besedovali se zaměstnanci. Projevili  značný zájem 
o metodiku monitoringu přístupnosti prostředí, kterou uplatňuje a aktualizuje OS TRIANON  
v mezinárodním měřítku.
Členy Misie mladých přijal dne 3. 8. 2012 starosta města Ing. V. Slováček společně  
s Mgr. K. Dinelli vedoucí odd. sociálních věcí. V úvodu diskuse byli představitelé města krátce 
seznámeni s projektem Mládež v akci a pak účastníky seznámili  s programem poskytování 
sociálních služeb města Český Těšín, odstraňováním bariér  při vstupu do budov, na trasách 
pro pěší, budováním zastávek MHD, pořizováním autobusů pro pohodlný nástup nejen lidí na 
vozíčku, ale i maminek s kočárky či starších spoluobčanů.

V. Šuňal

Projekt je realizován dle výzvy č. 51 v rámci 
aktivity „Společný vývoj nebo přenos inovací a 
jejich zavedení v ČR“ a je zaměřen na výměnu 
zkušeností a přenos „dobré praxe“ v oblasti 
začlěňování osob se zdravotním postižením 
(dále OZP) na trh práce. 

Cílovou skupinou projektu jsou nejen OZP, ale 
také úřady práce a NNO, které poskytují služby 
OZP při jejich začleňování do pracovního 
procesu. Cílem projektu je načerpat v zahraničí 
využitelné zkušenosti a získat nové náměty, 
které budou následně zužitkovány při přípravě 
metodiky pro práci s OZP. Nabyté zkušenosti 
a příklady „dobré praxe“ budou odzkoušeny 
při realizaci pilotního motivačního a vzděláv. 
programu zaměřeného na umístění či návrat 
OZP do zaměstnání. Počítá se také s tím, že 
metodika pro práci s OZP s názvem „Jak začlenit 
OZP na trh práce“ bude doplněna o praktické 
ověření přímo na pracovišti vybraných 
zaměstnavatelů, kam bude část účastníků 

„pro inspiraci za hranice“  
 cz.1.04/5.1.01/51.00076, realizace do 30. 6. 2013

projekt financován z esF prostřednictvím op lzz 
a ze státního rozpočtu čr

motivačního programu umístěna na měsíční 
bezplatnou praxi. Rovněž metody práce se 
zaměstnavateli a zjištění vhodných motivačních 
faktorů budou součástí vyhledávaných 
zahraničních inspirací, které zajistí dva 
polští partneři a jeden partner slovenský.  
V rámci zahraničních pracovních jednání 
budou navštíveny také další organizace  
a chráněné dílny, exkurze zajistí zahraniční 
partneři. Zahraniční partnerství je doplněno  
o partnerství české, ve kterém jsou zastoupeny 
organizace, jež mají zkušenosti s prací s OZP 
a nebo se těmito službami chtějí v budoucnu 
intenzivněji zabývat a díky zahraniční inspiraci 
tak získat potřebné informace a praktické 
poznatky.

Cílové skupiny 
Cílovou skupinou projektu jsou nejen OZP, ale 
také úřady práce a NNO, které poskytují služby 
OZP při jejich začleňování do pracovního 
procesu. 
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Mezinárodní spolupráce 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR 
GRODZKI“ je sdružení, které realizuje rozsáh-
lý a ucelený program pracovní integrace osob 
se zdravotním postižením. Program tvoří ze-
jména zájmové terapeutické dílny „Jsi potřeb-
ný“ (http://www.teatrgrodzki.pl/wtz/wtz.html). 
Zde jsou realizovány aktivity formou denního 
stacionáře: novinář a fotoreportér, artterapie. 
dílna užitkového umění, dílna módního odí-
vání, truhlářská dílna, dílna domácího hospo-
daření. Dílna poskytuje prostor pro 30 osob se 
zdravotním postižením. Dále partner provozuje 
chráněnou dílnu, která zaměstnává 40 osob se 
zdravotním postižením. Jedná se o profesionál-
ní tiskárnu vybavenou zařízením pro výrobu 
reprezentativních výrobků, sborníků, upomín-
kových předmětů, letáků, plakátů, dekoračních 
předmětů apod. dle specifických požadavků 
klienta (http://www.poligrafia.bielsko.pl/). 
Další aktivitou partnera je Středisko edukačně - 
rehabilitační a rekreační LALIKY (http://www.
laliki.com.pl/). Jde o zrekonstruovanou starou 
školskou budovu v krásném prostředí polských 
Beskyd. Zařízení umožňuje ubytování, prová-
dění konferencí a školení, jakož i různé formy 
rehabilitace a rekreace. Zařízení je součástí 
širokých aktivit sdružení. Sdružení má bohaté 
zkušenosti z projektových aktivit a výzev EU  
i národních dotačních titulů. Přehled realizo-
vaných projektů lze nalézt na: http://www.te-
atrgrodzki.pl/baza_projektow.html. Sdružení 
„Teatr grodzki“ spolupracuje s českým part-
nerem Občanské sdružení -TRIANON od roku 
2006 v rovině výměny zkušeností z pracovní 
integrace osob se zdravotním postižením, dále 
v oblasti financování programů edukace a kon-
cipování projektů a programů pro osoby se 
zdravotním postižením. Stowarzyszenie Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) 
je nevládní nezisková organizace se sídlem v 
Rybniku orientovaná na pomoc jiným nestát-
ním organizacím v Polsku při hledání účinných 
forem svého rozvoje a posilování prvků přímé 
demokracie a boje proti diskriminaci. Sdru-
žení se specializuje na pomoc s projektovými 
žádostmi, vzděláváním představitelů nezis-
kového sektoru a osob ohrožených sociálním 

vyloučením. Zprostředkovává spolupráci ne-
ziskových organizací s regionálními vládními 
institucemi a podnikatelskou sférou, má řadu 
aktivních kontaktů také se zaměstnavateli zdra-
votně postižených. CRIS je aktivním členem  
v organizacích: - Elitní síť Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych SPLOT, - Forum Organi-
zacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego 
CRIS má bohaté zkušenosti ze vzdělávacích  
a poradenských aktivit pro nejrůznější skupiny 
obyvatelstva ohrožené sociální exkluzí (dlou-
hodobě se věnují projektovým aktivitám a také 
koncipování projektových žádostí pro externí 
subjekty); zpracovávali a realizovali také pro-
jekty pro cílovou skupinu osob se zdravotním 
postižením. Blíže na : http://www.cris.org.pl/. 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námes-
tove je státní instituce (rozpočtová organizace), 
která zajišťuje poskytování služeb zaměstna-
nosti ve svém správním obvodu. Mimo jiné 
se zabývá poradenskými a motivačními akti-
vitami pro zvolenou cílovou skupinu osob se 
zdravotním postižením. Kromě péče o neza-
městnané osoby se zdravotními handicapy je 
také vyvíjena intenzivní spolupráce s organiza-
cemi a firmami, které jsou ochotné zdravotně 
postižené občany zaměstnávat. Všechny úřady 
práce na Slovensku disponují řadou možností, 
jak finančně motivovat zaměstnavatele k přijetí 
osoby se zdravotním postižením do pracovní-
ho poměru. Kromě mzdových dotací jsou díky 
příspěvkům úřadů práce zřizovány také chrá-
něné dílny a chráněná pracoviště, je podporo-
váno zahájení podnikání osob se zdravotním 
postižením a jsou také kompenzovány náklady 
související s dopravou osob se zdravotním po-
stižením do zaměstnání. V neposlední řadě je 
na Slovensku v praxi osvědčeno poskytování 
příspěvku na činnost pracovního asistenta, což 
rovněž zajišťují úřady práce vč. Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Námestove. Tento 
úřad práce má se službami pro zdravotně po-
stižené bohaté zkušenosti a nabízí v rámci me-
zinárodního projektu jejich sdílení vč. zajištění 
příkladů „dobré praxe“. 

Kontaktní osoba realizátora: 
Ing. Markéta Uhrová, 558 532 435 

kapa@trz.cz
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Díky příkladné spoluprá-
ci našeho pana ředitele 
Janusze Foltyna a vedení 
OS Trianon se podařila 
úžasná akce, tj. nabíd-
ka užívání nejmoderněj-
šího zdroje informací  
a zábavy i nám, uživate-
lům Domova pro seniory  
v Českém Těšíně. Ředi-
telství našeho domova se 
zavázalo poskytnout to-
muto projektu prostor, ale 
o všechno ostatní  i s vyba-
vením se  postaralo vedení 
Trianonu. Dodalo nejen 
vlastní PC, ale zajistilo  
i velmi kvalitní instruk-
tory-dobrovolníky z řad 
studentů českotěšínského 
gymnázia a po celou dobu se staralo i o bez-
chybný průběh všech následujících kursů.
Mám ještě v živé  paměti slavnostní zaháje-
ní. Byly proslovy, redaktoři i regionální tele-
vize. Vzpomínám, že ve většině z nás  byla  
z počátku nejistota a rozpačitost. Zvládneme to? 
Neuděláme si ostudu? Jak na toto nové myšlení 
bude reagovat  náš sedmdesáti a víceletý mo-
zek? Je pravda, že někteří z nás v průběhu kurzu 
odpadli, ale ti byli nahrazeni novými zájemci,  
a to seniory z Těšína. Všichni vytrvalci však již 
v prvním kursu základy práce s interntem zvlád-
li. Mnozí z docházejících kurzistů již pracují  
s vlastním internetem doma, nebo absolvovali 
další kurz s námi, obyvateli domova.
Já jsem absolvovala dosud všechny ročníky 
s tím, že samozřejmně nazačínám vždy zno-
va, ale na každou hodinu si určím, co bych 
se svým instruktorem chtěla nového probrat 
nebo si něco zopakovat. Vždy je možné se 
něčemu naučit, vždyť internet je nekonečným 
zdrojem informací a zábavy. Tak díky taktní-
mu a citlivému přístupu instruktorů nejistota 
a vzájemné počáteční oťukávání se rozply-

před 6 léty dorazil i k nám výborný a potřebný projekt  
zkráceně nazvaný

„senior internet euroklub“

nuly a já, za sebe  mohu říci, že si z několi-
ka těmi prvními instruktory stále „mejluji“. 
Kurz probíhá vždy od října do dubna s tím, že  
v březnu probíhá tzv. multimediální konfe-
rence, při niž přes SKYPE se spojujeme s ob-
dobnými kurzy v republice, ba navázali jsme 
dokonce kontakt i se Slovenskem a Polskem.
Našimi instruktory jsou už po několik běhů 
žáci 2.-3. ročníků českotěšínského gymnázia. 
Tato mezigenerační spolupráce se velmi osvěd-
čila. Přiznám se, že jsem si nikdy nemyslela, 
že to může tak “fungovat” ku prospěchu všech. 
My, starší máme radost, že jdeme s dobou a 
jsme, jak se říká „in“ a ti mladí si ověřují své 
komunikační schopnosti, schopnosti se vyjad-
řovat, předávat své vědomosti i také si trénu-
jí svou trpělivost. Vše je tedy dobré  - až na 
“malý” detajl. Ty naše PC již něco pamatují a 
měly by jít už také do důchodu. Ale to už je zas 
o něčem jiném.

Ing. Olga Válková, 81 let
Centrum sociálních služeb Český Těšín, 

sociální služba Domov pro seniory 
ul. Sokolovská č.p.1997, Český Těšín                                               
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Jako každý senior, který chce držet krok s do-
bou, ve kterém žijeme, tak také já si pořídil po-
čítač. Tím pro mě ale vyvstal problém co s tím?  
Jak se na něm naučím pracovat a kdo mě to na-
učí? Náhoda sehrála svoji úlohu a já se dověděl 
o projektu pro seniory který pořádá Občanské 
sdružení Trianon. Jedná  se o kurs seznamování 
s internetem v  Senior Internet Euro Klubu pro 
seniory v Českém Těšíně. Samotná výuka pro-
bíhala každý čtvrtek jednu hodinu v knihov-
ně ZŠ Slovenská na sídlišti Svibice Č.Těšín. 
Paní Dana Vojnarová z OS TRIANON nás 
seznámila s celým projektem, účelem, cílem 
celého kurzu a představila nám naše lektory 
z řad studentu gymnázia v Českém Těšíně.  
K mému překvapení se jednalo o studentky 16 
až 17 leté, které s velkým taktem, pochopením 
a skutečně s profesionálním přístupem se uja-
ly úlohy pedagogů a od základu nás účastníky 
kurzu začaly zasvěcovat do tajů počítačového 
a zejména Internetového světa. Začátky nebyly 

Moje seznámení s internetem 
v senior internet euro Klubu    

zrovna lehké, ale díky neustálému opakování  
a velké trpělivostí našich lektorek, dnes dokážu 
počítač plně využít ke své  spokojenosti. Zalo-
žit si e-mailovou schránku, přijmout a odeslat 
e-poštu, uložit fotky, nebo jen surfovat po in-
ternetu je dnes pro mne samozřejmostí. 
Tak tedy ještě jednou velké poděkování všem  
lektorům - studentkám z Gymnázia Český 
Těšín, které seniorům věnovaly svůj čas, který 
mohly  strávit určitě i jiným způsobem, než  
s námi. Velké poděkování OS TRIANON  
a jmenovitě paní Daně Vojnarové za to, že 
se věnují tak záslužné práci a pomáhají nám 
starším se vyrovnat s dnešní dobou. Na závěr 
kurzu jsme obdrželi osvědčení o zdárném 
ukončení seznámení se s internetem. Věřím, že  
i  v dalším roce bude tento kurz otevřen, aby  
i další  senioři  dostali šanci a možnost se 
vzdělávat.  

Jiří Gabrhelík 
účastník kurzu SIEK , Český Těšín

systÉM  Finančnej (alebo Materiálnej) starostlivosti 
a poMoci rodináM prísluŠníKov policajnÉho zboru 

slovensKej republiKy pri inteGrácii zŤp
zísKanej vÝKonoM služby.

systeM oF Financial (or Material)  care and assistance to 
the FaMilies to inteGrate  the police oFFicers Who aQuired 

a physical disability on duty in slovaK republic.

phdr. vanda smetanová1 

ABSTRAKT: Obsah článku je vstupom do riešenia problémov systému sociálneho zabezpečenia 
príslušníkov policajného zboru Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov v súčasnosti. 
V článku je stručne vymedzený možný prístup  systému finančnej alebo materiálnej starostlivosti 
a pomoci rodinám príslušníkov policajného zboru a ich rodín pri integrácii zdravotne ťažko 
postihnutého získanej výkonom policajnej služby. Zároveň sa poukazuje na nekomplexný systém 
starostlivosti o zdravotne ťažko postihnutých príslušníkov v policajnom zbore. Pri eliminácii 
týchto problémov a pomoci príslušníkom policajného zboru a ich rodinám, môže zohrať významnú 
úlohu kvalitný a komplexný systém sociálnej práce a sociálneho zabezpečenia v policajnom zbore.

1 PhDr. Vanda SMETANOVÁ, zamestnankyňa Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor dohľadu nad 
poskytovaním sociálnych služieb, Špitálska č. 4 – 8, Bratislava, 816 43, Kontakt: vandasmetanova@gmail.com
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Kľúčové slova: Policajný zbor. Príslušník policajného zboru. Policajná služba. Handicap. 
Sociálne zabezpečenie. Systém sociálneho zabezpečenia policajtov. 

ABSTRACT:   The purpose of this article is to discuss possibilities and issues in the system of 
social welfare for the Police Officers in Slovak Republic and their families today. The article 
briefly defines a possible approach to the system of financial or material care and assistance to the 
police officers and their families who acquired a physical disability on duty at their integration. 
At the same time, it points out non-complex (insufficient) welfare system for physically disabled 
officers. High quality and complex system/wholistic approach of welfare and social assistance in 
the Police Department might be very efficent at eliminating these issues. 
Key words: Police Force. Police officers. Police Service. Handicap. Social Security. The social 
security officers.
 Vo všeobecnosti možno povedať, že sociálne zabezpečenie je súbor právnych, finančných 
a organizačných nástrojov a opatrení, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje predchádzanie, 
zmierňovanie a odstraňovanie  nepriaznivých alebo ťažkých sociálnych situácií občanov. 
Prostredníctvom týchto  pravidiel a nástrojov štát  poskytuje ochranu a pomoc ľuďom v prípadoch 
ohrozenia zdravia, choroby, nezamestnanosti, zdravotného postihnutia, invalidity, pracovného 
úrazu, staroby, tehotenstva a materstva, rodičovstva,  smrti. Okrem toho sociálne zabezpečenie 
má regulatívnu funkciu, ochrannú funkciu, ekonomickú  funkciu, výchovná funkcia, aktivačná 
funkcia. (Levická, J. a kol. 2004, Matoušek, O. a kol. 2008).
 Štát svoju sociálnu funkciu zabezpečuje a plní prostredníctvom sociálnej poisťovne. 
Výkonom sociálneho poistenia je poverená Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia, ktorá 
zabezpečuje sociálne potreby  občanov vo všetkých prípadoch, keď sa jedná o sociálnu udalosť 
spojenú so stratou príjmu, s materstvom, s ošetrovaním člena rodiny, s chorobou, s invaliditou, 
so starobou. Systém sociálneho poistenia sa v Slovenskej republike od 01.01.2004 skladá  
z nemocenského poistenie, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia  
a poistenia v nezamestnanosti.
V záujme začlenenia zdravotne hendikepovaných občanov do pracovných pozícií u zamestnáva-
teľov, zákon o službách zamestnanosti priamo ukladá zamestnávateľovi viaceré povinnosti. Zákon 
o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá zamestnávateľom v 
§ 63 ods. 1 písm. d) povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva 
najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím. Počet zamestnávaných občanov so zdravot-
ným postihnutím musí predstavovať najmenej 3,2 % z celkového počtu zamestnancov.
  
 Sociálne zabezpečenie poistencov tzv. silových rezortov upravuje zákon č. 328/2002  Z. z. o 
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, 
colníkov a príslušníkov ozbrojených síl, a pozostáva: 
 1) z nemocenského zabezpečenia,
 2) z úrazového zabezpečenia,
 3) z výsluhového zabezpečenia.

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa problematikou zdravotne ťažko postihnutou 
osobou a jej začleňovaním do života všeobecne a do pracovného života v polícii zatiaľ v súčasnosti 
osobitne nezaoberá. Prípady zdravotného postihnutia sú riešené štandardným odškodným  v zmys-
le Zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úrazové zabezpečenie § 24.  
Podľa tohto zákona policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na 
výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu 
spôsobeného za nebezpečných podmienok, alebo za obzvlášť nebezpečných podmienok,   patrí 
jednorazové mimoriadne finančné odškodnenie  podľa § 60.  
 Pre príjemcu dávky sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (je súčasťou rozhodnutia o priznaní dávky sociálneho  zabezpečenia) priznaný dôcho-
dok a ostatné dávky dôchodkového zabezpečenia vypláca odbor sociálneho zabezpečenia sekcie 
personálnych a sociálnych činností MV SR (ďalej len „OSZ SPSČ MV SR“) každého 15. dňa  
v mesiaci na bežný kalendárny mesiac, na adresu trvalého bydliska poberateľa. Poberateľom dáv-
ky je policajt, iná fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na dávku sociálneho zabezpečenia, zákonný 
zástupca poberateľa alebo osobitný príjemca.
 Po technicko-finančnej stránke je možno mať výhrady k výške dávky alebo spôsobu jej vyba-
vovania, ale to nie je pre súčasného zdravotne ťažko postihnutého policajta až taký vypuklý problém. 
Problémom sa stáva jeho zdravotne ťažká postihnuteľnosť, získaná pri výkone služby pre občana  
v pomerne mladom veku (20 – 45 rokov). Čo s mladým vzdelaným človekom do dôchodkového 
veku? Ako zabezpečiť dôstojnú starobu a napokon dôstojnú smrť? To sú otázky, ktoré Policajný 
zbor Slovenskej republiky komplexne a systémovo nerieši. Policajná služba, ktorej súčasťou je aj 
boj s organizovaným zločinom je činnosťou, ktorá naturalisticky povedané „vyrába zdravotne ťažko 
postihnutého občana“. Začleňovanie hendikepovaných policajtov do pracovného pomeru rezort Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky samostatne nerieši a opiera sa iba o všeobecne záväzne práv-
ne predpisy z oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých osôb všeobecne. Treba poznamenať,  
že okrem iného morálnu podporu a pomocnú ruku podáva Asociácia policajtov vo výslužbe (APVV), 
ktorá sa snaží vytvárať  spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, 
ktorí sú v aktívnej službe.                                                                                                                                                            
 Myslím si, že je treba osobitú pozornosť  venovať problematike starostlivosti o  tých  prísluš-
níkov policajného zboru, ktorí svoj handicap získali počas výkonu policajnej služby. Keďže  
doposiaľ nie je premyslený systém zotrvania handicapovaných príslušníkov policajného zboru 
v aktívnej službe  na  pozícii, ktorá  by zodpovedala  ich  zdravotnému   stavu, je potrebné mať 
pripravené programy pre postupné začleňovanie týchto občanov nielen do života všeobecne, ale aj 
do pracovného (profesijného) života osobito. Je potrebné mať programy, ktoré by týmto občanom 
zabezpečili dôstojnú starobu a tiež smrť. 
 Nedovolím si robiť odhad ohrozených policajtov na zdraví pri výkone svojho povolania  
a najmä nie pri zlyhaní výkonu policajta,  ale s určitosťou môžem  povedať, že ide o ojedinelé 
prípady, kedy bol zdravotne postihnutý policajt resp. prišiel o život pri výkone svojho povolania. 
Nízky podiel ohrozených policajtov  je vďaka vysokej  profesionality policajta a najmä prísnym 
kritériám pri výbere uchádzačov o toto povolanie.
 Záverom svojho príspevku chcem zvýrazniť tú skutočnosť, že policajt počas svojej aktívnej 
činnosti prichádza do kontaktu so zlom, musí vedieť komunikovať s ľuďmi z podsvetia aj s vy-
sokovzdelanými ľuďmi z rôznych profesií a s rôznym postavením. Jeho úlohou je predovšetkým 
chrániť bezpečnosť a poriadok v spoločnosti, presadzovať zákonnosť, chrániť práva a slobody 
osôb, boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, preventívne pôsobiť proti trestnej a inej proti-
právnej činnosti. Svoju fyzickú zdatnosť musí vedieť uplatniť pri zákrokoch voči páchateľom tak, 
aby ochránil život, zdravie a majetok občanov a to aj na úkor ohrozenia svojho života a zdravia. 
Vo svojom príspevku som chcela poukázať na to, že doposiaľ nie je premyslený systém  zotr-
vania handicapovaných príslušníkov policajného zboru v aktívnej službe  na  pozícii, ktorá  by 
zodpovedala  ich  zdravotnému stavu a pomoc rodinám pri ich opätovnom zamestnávaní. V súčas-
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nosti sa presadzuje riešenie, aby sa zdravotne ťažko postihnutý občan v prvom rade postaral sám  
o seba, potom rodinní príslušníci a príbuzní a až  následne vstupuje  štát svojimi zákonmi a formami  
sociálneho zabezpečenia. 
 Myslím si, že tak silový rezort ako je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s jeho vý-
nimočným poslaním, by mal pristúpiť ku komplexnejšiemu riešeniu sociálnej starostlivosti  
o policajných príslušníkov a ich rodín. Je to príležitosť aspoň sčasti kompenzovať jednotlivé straty, 
ktoré im boli spôsobené pri  výkone povolania - policajnej služby,  berúc do úvahy najväčšiu stratu 
spôsobenú smrťou alebo poškodením zdravia, ako aj  iné deficity týkajúce sa kvality života rodiny. 
Odškodné, ktoré sa poskytuje za súčasných podmienok nepostačuje na  krytie nákladov starostli-
vosti a na zakrytie rán rodinnej traumy.
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Sportovní klub vozíčkářů Ostrava se od minulé-
ho roku společně s organizacemi ze Španělska, 
Bulharska, Velké Británie, Polska a Rumunska 
intenzivně věnuje otázce podpory zaměstnávání  
a profesní orientace hendikepovaných osob. 
Společné aktivity partnerství podpořeného  
z programu Celoživotního učení – Leonardo 
da Vinci si kladou za cíl zmapovat současnou 
ekonomickou situaci ovlivňující zaměstnávání 
hendikepovaných a vytvořit příručku příkladů 
dobré praxe, která vyplývá z aktivit realizova-
ných jednotlivými partnerskými organizacemi. 

vývoj projektu 
„profesní orientace hendikepovaných osob“

Jelikož je partnerství projektu složeno z or-
ganizací působících v různých ekonomických  
a společenských sektorech je už nyní jasné, že 
příklady dobré praxe budou mít široký záběr. 
Zatímco česká nezisková organizace uvádí pří-
klady dobré praxe získané osobní zkušeností, 
španělský příklad dobré praxe je celistvým sys-
témem podpory profesní orientace a zaměstná-
vání svých hendikepovaných klientů. 
Již nyní se můžete těšit na výstupy projektu, 
tj. příručku „Profesní orientace hendikepo-
vaných“ mapující ekonomické pozadí za-
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městnávání hendikepovaných osob v rámci 
zemí sdružených v partnerství. A publikaci 
„Příklady dobré praxe“ prezentující konkrét-
ní přístupy, jak je zvyšována uplatnitelnost 
hendikepovaných na trhu práce a příklady 
popisující, jak hendikepovaní lidé nalezli své 
pracovní uplatnění. Obě příručky by měly být  

k dispozici v elektronické podobě na webo-
vých stránkách Sportovního klubu vozíčkářů 
(www.skvostrava.cz, v sekci projekty EU) na 
konci roku 2012.

Autorka textu: 
Ing. Iva Palatová

výtah údajů z výroční správy os trianon 
za rok 2011

Misi OS TRIANON je podpora rozvoje prvků občanské společnosti a rozvoj přeshraniční spolupráce 
neziskového sektoru s municipality, vědecko- vzdělávacími  a podnikatelskými  subjekty.

Činnosti a aktivity pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® stručně :
1. Projektové partnerství
 V roce 2011 jsme partnersky participovali na projektech, kdy vedoucím projektu byli:
 • KAZUIST spol. s r.o. Třinec – „ATHENA na cestách“ a „Cesty za poznáním“
 • KAZUIST spol. s r.o. Třinec –  „Cesty za poznáním“
 • KLACR  MSK „Cestovní ruch bez bariér“
 • Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Třinec – projekt „Pro inspiraci za hranice“
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – projekt „Napájení sluncem“
 • Zelené centrum v Třanovicích  - Třanovice služby, o.p.s. Třanovice
 
2. Chráněná dílna
 Chráněná dílna má svůj program Separace pro recyklaci a stav zaměstnanců k 31.12.2011 byl  
 14 a za rok 2011 dílna vyseparovala a zpracovala pro recyklaci celkem 91 tun materiálu  
 (kancelářská technika a plasty). 
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3. Ekologické aktivity – program Dni energie na Olši
 Ekologické aktivity, v pořadí již osmé, byly zaměřeny na žáky a studenty základních, středních  
 a vysokých škol. Program Dni energie na Olši zahrnuje aktivity jako výtvarná soutěž Nejen  
 Den Země, mezinárodní studentská konference Obnovitelné zdroje v teorii a praxi, Program  
 Napájení sluncem, Diskusní panel k energetické bezpečnosti regionu, Happening na náměstí,  
 Den otevřených dveří, Eko-workshop. Každoročně se účastní žáci a studenti se svými učiteli  
 z ČR, PL a SR.

4. Senior Internet Euro Klub
 Senior Internet Euro Klub má za úkol spojit seniory a studenty středních škol, aby spolu získá- 
 vali poznatky s novými technologiemi a odstraňovali mezigenerační bariéry.

5. Konference s mezinárodní účastí BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®
 Konference řeší každoročně problematiku osob se zdravotním postižením, v uplynulém  
 roce bylo téma konference „Význam podpory rodiny se zdravotně postiženým členem, podpora  
 vícegenerační rodiny, její podmínky v procesu inkluze znevýhodněného člena rodin v kontextu  
 7. rámcového programu EU“. Konference se rovněž každoročně účastní zainteresovaní  
 z Polska a Slovenska.

6. Obnova chráněné dílny 
 V uplynulém roce jsme za velmi vydatné podpory Nadace OKD obnovili a zmodernizovali za- 
 staralý provoz chráněných dílen. Podařilo se vyměnit okna, garážová vrata a většinu  
 elektrických rozvodů.

7. Údaje k 31.12.2011 
 Celkový počet  zaměstnanců:  52, z toho na:
 - Hlavní pracovní poměr: 14
 - Dohody o pracovní činnosti: 9
 - Dohody o provedení práce: 29

Hospodaření organizace: 

Výnosy      Náklady
Přijaté dary  166 417 Spotřeba materiálu   651 490
Přijaté příspěvky 1 867 405 Spotřeba energie   220 602
Přijaté dotace  495 300 Opravy a udržování   464 551
Tržby z prodeje CHD 1 120 243 Náklady na reprezentaci        2 743
Tržby z prodeje služeb     24 999 Cestovné    65 437
Jiné ostatní výnosy    103 915 Služby   382 449
Členské příspěvky      3 720 Mzdové náklady 1 350 557
Úroky           40 Zákonné soc.pojištění   355 500
        
        Ostatní náklady   170 815
Celkem výnosy  3 782 039 Celkem náklady    3 664 144   
Zisk    117 895
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 Další spolupráce 
 • Slezská univerzita-Obchodně podnikatelská fakulta Karviná 
 • PTM v ČR
 • Gymnázium Český Těšín
 • Fundacja STER Cieszyn, PL
 • RTOZ Rybnik
 • OZ TRIANON SK
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec
 • TST Cieszyn
 • ČEZ Distribuční služby, s.r.o.,

Poděkování  OS TRIANON za pomoc a podporu:
 V roce 2011 naší činnost podpořili: 
 
 • Lázně Darkov Karviná, a.s.,
 • Skupina Třinecké železárny, a.s. 
  - Moravia Steel, a.s., 
 • Město Český Těšín, 
 • Nadace OKD, 
 • Statutární město Havířov, 
 • Statutární město Karviná, 
 • Moravskoslezský kraj, 
 • Úřad práce Karviná,
 

Děkujeme také všem dobrovolníkům.

Kontakty:
Občanské sdružení – TRIANON
Adresa sídla: Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín
IČ: 26621908 DIČ: CZ26621908 
Telefon: +420 558 711 033 Mobil: +420 775 054 233
e-mail: vis@ostrianon.cz     www.ostrianon.cz

 • Město Třinec, 
 • VZP ČR pobočka pro MSK, 
 • EMICO GATT s.r.o., 
 • PRO NORTH CZECH, a.s.,
 • ReSpol s.r.o., Šafrán-stavitel s.r.o., 
 • Jaroslava Štěbrová, 
 • C.E.I.S. CZ s.r.o., 
 • Remarkplast s.r.o. , 
 • NRZP ČR
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special education teacher, academic teacher
inventor of photography workshops 

for the intellectually disabled

In the last twenty years, many measures have 
been taken to improve the situation of the 
disabled in Poland. With time, the concept 
of normalisation has been implemented 
to a greater extent. Normalising the social 
functioning of the disabled seeks to balance 
the opportunities, for instance by expanding 
their autonomy and allowing equal access to 
education and culture. Photography workshops 
aimed at the intellectually disabled (organised 
since 2003) are a part of these normalising and 
integration processes and, by the same token, 
an effort to improve the quality of life of the 
disabled.
Wide range of photographic activities was 
directed specifically at the intellectually In 
the last twenty years, many measures have 
been taken to improve the situation of the 
disabled in Poland. With time, the concept 
of normalisation has been implemented 
to a greater extent. Normalising the social 
functioning of the disabled seeks to balance 
the opportunities, for instance by expanding 
their autonomy and allowing equal access to 
education and culture. Photography workshops 
aimed at the intellectually disabled (organised 
since 2003) are a part of these normalising and 
integration processes and, by the same token, 
an effort to improve the quality of life of the 
disabled.
Wide range of photographic activities was 
directed specifically at the intellectually 
disabled adults, since this group is less socially 
active. Workshop activities not only aim at 
teaching people to take photos, but are also 
regarded as a form of personal development, 
reaching the culture in its general sense 
through the world of photography and through 
finding different ways of expression. In 
planning our activities, we bear in mind that 
acquiring new skills should be proportional 
to the level of disability and also to age, 
respecting the needs and capabilities of the 
disabled adults.
The purpose of photographic activites during 

the workshops is to activate a disabled person’s 
creativity and spontaneity, developing their 
creative potential and changing  the way they 
perceive themselves and their capabilities 
through two dimensions: “I take photos” and 
“Me on a photo”. In a way, the camera becomes 
a link, a medium for communication with 
others and at the same time it releases creative 
joy. It is also a symbol of responsibility, an 
attribute of adulthood.
Plen-air activities fulfill many objectives apart 
from the artistic ones. The most important 
of those involve therapeutic an integrative 
function – more focus on normalisation 
than on artistic effect. Photography can 
be classified as a supporting form in the 
humanist approach to a person and his or her 
development. The main purpose in therapy is 
by no means to change the Different Other, but 
to provide this person with pleasant, positive 
experiences, forming a sense of agency, and 
thus forming greater self-esteem, a feeling 
of safety and respect for their right to decide 
about themselves, regardless of the level or 
type of disability.
Photography is part of arttherapy, a form 
of therapy based on getting to know and 
experiencing works of art as well as shaping 
one’s own talents through artistic activity 
and joint creation. Arttherapy focuses mainly 
on expressing emotions, thoughts, desires, 
relieving emotional tension and causing 
positive attitude towards oneself and others. 
Photography is an active form of spending 
free time, makes people more sensitive to the 
surrounding world of other people and objects 
as well as creates opportunities for sharing 
personal experience and different individual 
outlooks on life.
Photographing also provides intellectual 
advantages, developing the processes of 
learning such as attention, perception and 
memory. Workshop activities concentrate on 
activating the disabled persons in cognitive 
and social domain, helping them move 
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from stagnation and loneliness to creativity, 
time sharing and common goals. Another 
function of photography is to develop one’s 
abilities, interests and artistic potential, and 
consequently increasing the knowledge of the 
world. While presenting his or her pictures at 
the exhibition, each participant experiences 
waves of strong emotions: joy, pride, 
excitement, but often also fear of judgement. 
These are the rare moments in which  
a disabled person recognises themselves as 
„someone important and special”.
The final stage and the most crucial indicator 
of therapeutic role of photography is neither 
its uniqueness nor leaps-and-bounds quality 

but the possibility of using it in regular home 
settings of the disabled. An intellectually 
disabled person holding a camera should be 
a common, natural phenomenon rather than 
a rare, sensational sight. Then, photography, 
instead of a form therapy for a narrow group 
of people, will turn into a natural element 
in their lives. I hope that the phrase „equal 
opportunities” would not be merely an empty 
slogan focused on spectacular outcomes, 
but above all, that it would be implemented 
gradually, with a view to long-term, permanent 
changes in the functioning of the persons with 
disabilities.

Matylda Pachowicz (POLAND)

Předsednictví v roce 2012 Středoevropské 
skupiny pro integraci – Central European 
Group Integration –  (dále jenom CEGI)  
připadlo v roku 2012 v rámci zásady střídání 
mezi zakládajícími členy na OS TRIANON 
Český Těšín.
Při koordinaci aktivit vycházíme z deklarované 
dohody obsaženého ve Statutu o přijetí progra-
mové platformy pilotního programu Bez bariér 
bez hranic, dále obsahu Deklarace a tří memo-
rand podepsaných  u příležitosti založení Stře-
doevropské skupiny pro integraci v roce 2009.
V průběhu roku 2012 se potvrdilo, že pro-
pojení takto široké programové platformy a 
rozdílnost zaměření zakládajících členů není 
jednoduché. Důkazem byla intenzivní diskuse, 
organizace jednotlivých aktivit a účast partne-
rů na nich. Odlišné představy Stow. Trianon 
PL o spolupráci snížili intenzitu komunikace  
a spolupráce tohoto subjektu v CEGI. Na druhé 
straně se podařilo  zapojit  členy CEGI do ak-
tivit k rozvoji sociální turistiky na Slovensku, 
ekologických aktivit organizovaných partnery 
v Polsku a České republiky. Uskutečnilo se 
několik setkání za účasti zájemců o členství 
ze všech tří zemí v CEGI. Poměrně velký kus 
společné práce byl odveden v oblasti přípravy 
nových produktů spolupráce jako je CSR obce/
města ve středoevropském regionu, přínosem 

středoevropská skupina pro integraci (ceGi)  
v průběhu roku 2012

jsou diskuse o projektovém propojení spolu-
práce pro období 2014-2020. Národními koor-
dinátoři se cíleně vytvářejí k tomu podmínky. 
Zásluhou osobních aktivit V.Šuňala, C.Banota, 
J.Szopy, J.Farského, P.Maslowkého, S.Szubr-
ta, A.Michalicu, R.Herinka a dalších se daří 
se získávat podporu místních a regionálních 
institucí, dále členů Sejmu PR, generálního 
konzulátu PR v Ostravě, pracovníků MPSVaR 
Slovenska,  NRZP a významných podnikatel-
ských subjektů ČR. Zúčastnili jsme se III. Roč-
níku Dni Turčianského vidieka na Slovensku. 
Každý národní partner odvedl kus práce k napl-
ňování společného cíle – propojení spolupráce 
cílových skupin OZP, studentů, seniorů a při-
spět k rozvoji prvků občanské společnosti na 
příhraničním teritoriu tří států.
Jsme přesvědčení, že i 10. konference  
s mezinárodní účasti Bez bariér bez hranic 
bude svými náměty a prezentovanými příkla-
dy dobré praxe přínosem pro další prohloubení 
přeshraniční spolupráce.

Společný sekretariát CEGI
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praxe v os trianon – díl druhý

Již v předchozím sborníku byl otištěn článek o mé letní praxi v OS Trianon. Odevzdáním 
posledních úkolů však naše spolupráce neskončila, spíše naopak. Dostala jsem možnost zúčastnit 
se 9. konference Bez bariér bez hranic®, kde jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí  
z různých míst a oborů. Jedno však měli tito lidé společné – udělat svět kolem nás lepším, a to 
prostřednictvím nejrůznějších projektů jak v oblasti sociální, tak i v environmentální a jiných.  
A právě ona praxe a kontakt s takovými lidmi mě motivovali při tvorbě bakalářské práce, kdy jsem 
se rozhodla, místo otřelých témat týkajících se cestovního ruchu, vymyslet něco nového, něco 
aplikovatelného do praxe a zároveň něco, co by mohlo být našemu okolí užitečné. Po konzultacích 
s předsedou OS Trianon panem Šuňalem, který byl mé myšlence nakloněn a nabídl mi spolupráci, 
i s vedoucí mé bakalářské práce jsme došli k tématu sociálního cestovního ruchu, konkrétně tedy  
k cestování zdravotně postižených osob. Náplní práce byl především průzkum s cílem zjistit situaci 
v oblasti cestovního ruchu handicapovaných, tedy zda cestují, jak často, kam a s kým cestují, co 
je pro ně největší motivací a co největší překážkou. Z výsledků průzkumu bylo patrné, že až na 
pár výjimek, je pro tyto osoby cestování spíše nedosažitelným luxusem, který si z mnoha důvodů 
nemohou dovolit. Snažila jsem se najít i určité výzvy a motivace, které by mohly tuto situaci 
změnit, a umožnili by handicapovaným cestovat. Sama jsem se přesvědčila, že takové podněty 
existují. Existuje i výčet přínosů pro ty, kteří by se rozhodli nějaké aktivity v této oblasti podpořit. 
I přesto, v diskuzích o aplikovatelnosti takových to projektů do praxe jsem zjistila, že většina 
narazí na stejný problém – mentalitu. A to nejen na mentalitu obyčejných lidí či podnikatelů  
a vedoucích velkých firem, ale hlavně našich představitelů - politiků na všech úrovních. Věřím, 
že lze motivovat lidi k uvědomělému chování a společnému nesení odpovědnosti. Jen ke každé 
motivaci je potřeba určitých vzorů, a kde jinde je hledat ne mezi lidmi volenými zástupci, tedy 
politiky ať už na úrovni místní, krajské či státní.  Pokud jejich chování a jednání bude takové, jak 
teď je, bude veřejnost jen málo ochotna něco změnit. Naštěstí existují i výjimky, a OS Trianon  
a lidi kolem něho jsou toho důkazem, které se snaží o změnu a o to, aby odpovědnost za chování 
celé společnosti neneslo pár jedinců, ale společnost jako celek, jak je to myšleno i v základních 
principech konceptu občanské společnosti. Já sama můžu být velmi ráda, že i letos jsem měla tu 
příležitost a mohla se na těchto aktivitách společně s OS Trianon podílet.

Tereza Baginská

os trianon na colours of ostrava
Hudebního festivalu  Colours of Ostrava kona-
ného 12. - 15. 7. 2012 v dolní oblasti Vítkovic  
v Ostravě, se zúčastnilo i Občanské sdružení 
TRIANON z Českého Těšína. TRIANON za-
bezpečoval po dobu  festivalu provoz stanu 
BEZbar, kde obsluhovali  dva vozíčkáři R.He-
rink a L. Morcinková.  Byly to pro ně 4 ná-
ročné dny, protože program festivalu Colours 
of Ostrava trval denně do brzkých ranních 
hodin a před stánkem byla trvale řada žízni-
vých zájemců. V chráněném stanu prezento-

valy různé chráněné dílny své produkty.  OS 
TRIANON prezentovalo program Separace 
pro recyklaci. Zaměstnanci chráněných dílen 
OS TRIANON Václav Tlach a Radim Unucka  
v rámci workshopu  seznamovali zájemce 
s významem  separace  elektroniky a dal-
ší využití  vyseparovaných komponentů 
jako suroviny.  Zájemce, kteří přijeli pře-
devším za zábavou,  překvapil  přínos  pro-
gramu Separace pro recyklaci k ochraně ži-
votního prostředí a pak aspekt pracovního 
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Na Colours Ostrava 2012 ve stánku BEZbar „řádili“ Roman s Lenkou. Kdo  bude mít odvahu na příštím 
festivalu 18.-21.7.2013 ?

uplatnění zdravotně znevýhodněných občanů 
v chráněných dílnách. Se zájmem listovali  
v tiskovinách, které si odnesli z workshopu. 
Nadace OKD zabezpečuje na festivalu Colours 
of Ostrava  ucelený systém  prvků bezbariéro-
vých přístupů a služeb,  za co organizátorům 

patří ze strany zdravotně postižených, mami-
nek s malými dětmi a seniorů poděkování.   
Nadace OKD podporuje aktivity občanského 
sdružení  TRIANON.
Děkujeme !                                DanaVojnarová

OS TRIANON

regionalne towarzystwo 
oświaty zdrowotnej

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
w Rybniku powstało w 1996r. i jest oddziałem 
terenowym Polskiego Towarzystwa Oświaty 
Zdrowotnej. Naszym   zadaniem jest 
organizowanie bezpłatnych badań, konsultacji 
medycznych i paramedycznych, organizacja 
konferencji i seminariów dla osób zajmujących 
się działalnością oświatowo – zdrowotną oraz 
spotkań otwartych dla różnych grup społecznych, 
wspieranie oddolnych inicjatyw mających na 
celu ochronę zdrowia, prowadzenie profilaktyki 
uzależnień, prowadzenie zajęć profilaktycznych, 
terapeutycznych, ekologicznych, edukacyjno-

zdrowotnych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Jednoczymy doświadczenia 
i umiejętności osób zajmujących się 
działalnością oświatowo-zdrowotną poprzez 
m.in. nawiązywanie współpracy ze służbą 
zdrowia, zakładami oświaty i wychowania 
oraz innymi organizacjami pozarządowymi 
w tym z stowarzyszeniami i instytucjami z 
Republiki Czeskiej. Realizacja programów 
profilaktycznych własnych i wspieranie 
programów ogólnopolskich oraz działań  
i akcji profilaktycznych nieprogramowych. 
(uczestnicy naszych działań nie wnoszą opłat). 
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nezbytnost spolupráce všech, kterým není 
osud zdravotně postižených dětí a žáků lhostejný.

Dne  29. 5. 2012 proběhl v prostorách Střed-
ní školy, Základní školy a Mateřské školy,  
Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organi-
zaci seminář pod názvem „Současné možnosti  
a podoby vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
zdravotním postižením“. 
Cílem setkání širokého spektra osob, kterým 
není osud zdravotně postižených žáků lhos-
tejný, bylo zachycení současných možností 
a podob vzdělávání dětí a žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami a jejich místo ve 
společnosti. V první části setkání proběhla 
prezentace příkladů dobré praxe v základní 
škole speciální a na základní škole praktické  

v ČR, v Polsku a na Slovensku. Zajímavé byly 
ukázky plnění projektů v rámci EU jako např. 
„Cvičný byt“ a realizace funkční gramotnosti 
žáků základní školy praktické prostřednic-
tvím projektu „Peníze školám“. Výraznou 
odezvu měl projekt pod názvem Speciální 
vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími for-
mami zdravotního postižení prostřednictvím 
aktivačních center v rámci speciálních škol, 
který škola samostatně zřízená pro žáky se 
zdravotním postižením v Třinci jako jedna  
z pěti pilotních škol již druhým rokem ově-
řuje. Podrobnější informace lze získat na  
www.zstrinec.cz.

Nie są pobierane wynagrodzenia za naszą 
działalność statutową.
Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy 
oraz kształtowanie właściwych postaw  
i umiejętności zdrowego stylu życia, a także 
podejmowanie działań na rzecz zdrowia 
własnego i innych. Nasze działania mają 
na celu propagowanie edukacji zdrowotnej 
społeczeństwa oraz szerzenie działań 
w zakresie promocji zdrowia. W tych 
działaniach współpracujemy z instytucjami  
i organizacjami społecznymi również z 
Republiki Czeskiej z którymi wymieniamy 
się wiedzą i doświadczeniem i wspólnie 
organizujemy działania na rzecz poprawy 
zdrowia naszego społeczeństwa. Naszym 
priorytetem jest włączenie Rybnika do sieci 
Miast Promujących Zdrowie.
Zmniejszanie lub eliminowanie czynników 
ryzyka oraz wpływanie na determinanty 
zdrowia stało się wyzwaniem dla polityków, 
naukowców i praktyków zdrowia publicznego, 
w tym również dla organizacji non-profit . 
Wiedza i doświadczenia w tym zakresie muszą 
być szeroko popularyzowane a przykłady 
dobrej praktyki powszechnie wdrażane. 
Doświadczenie i wiedza dotycząca roli  
i znaczenia organizacji pozarządowych w 
promocji zdrowia oraz prewencji chorób jest nie 
kwestionowana a konieczność wszechstronnego 

wspierania tych działań wynika, między 
innymi z następujących uwarunkowań:  
zmian w strukturze demograficznej, wzrostu 
zapotrzebowania na usługi medyczne  
i opiekuńcze, wzrostu kosztów leczenia, 
zagrożeń  środowiska, realiów ekonomicznych. 
Niewłaściwy styl życia wpływa na stan naszego 
zdrowia, co doprowadza do nowotworów, 
zaburzeń w układzie krążenia, otyłości, 
uzależnień, stresu, zaburzeń psychicznych  
i wielu innych chorób cywilizacyjnych. 

Mgr. Mariola Kujańska
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Druhá část semináře byla zaměřena na součas-
né požadavky a možnosti přípravy studentů na 
katedrách speciální pedagogiky v ČR a Polsku.
Přivítali jsme mezi námi paní PaedDr. Jarosla-
vu Zemkovou, která přítomné podrobně sezná-
mila s historií a posláním Pedagogické fakulty 
UK Praha. Za Slezskou univerzitu Katowi-
ce vystoupily se svými příspěvky Dr. Dorota  
Prysak (Psychodrama cestou snadnějšího poro-
zumění sobě a jiným v práci se zdravotně posti-
ženými), Dr. Sylwia Wrona (Raná péče o malé 
dítě a jeho rodinu v Polsku) a Mgr. Magdalena 
Bełza (Systém vzdělávání osob se zdravotním 
postižením v Polsku).
Jak se uskutečňuje spolupráce se zdravotně po-
stiženými občany na Slezské univerzitě Opa-
va Obchodně podnikatelská fakulta Karviná,  
prezentovala Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.
V poslední části semináře vystoupili zástupci 
Humanitas – Profes, o. p. s. Praha, kteří jsou 
zhotoviteli a realizátory projektu Aktivačních 
center v pěti pilotních školách v ČR.
Aktivační centra jako forma celoživotního 
vzdělávání jsou školská zařízení, která po-
skytují další vzdělávání absolventům základní 
školy praktické nebo speciální. Jde o tříletý 
projekt národní. Po druhém roce činnosti se  
realizátoři všech pěti zapojených škol shodli  
na tom, že činnost těchto center je pro da-
nou skupinu klientů téměř nezbytná a vysoce  
žádoucí. 
Celkové zhodnocení trendů ve speciální pe-
dagogice provedla zástupkyně Humanitas –  
Profes, o. p. s. Praha paní PhDr. Marta Teplá, 
která zdůraznila potřebu vzájemné propojenosti  
a spolupráce všech, kteří v oblasti speciální 
pedagogiky pracují – tj. zástupců škol, kate-
der speciální pedagogiky při vysokých školách  
v zemích EU a všech přátel školy.
Výraznou úlohu také zastávají partneři, se kte-
rými škola spolupracuje. Za OS Trianon Čes-
ký Těšín vystoupil předseda OS pan Viliam  
Šuňal, který  zdůraznil  přínosnou spolupráci  
se SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, p. o.  
a dále se zabýval tématem „Potenciál part-
nerství pilotního programu „Bez bariér, bez 
hranic“ pro možný model komplexní inkluze  
absolventů škol“.
Dále byla zdůrazněna příkladná spoluprá-

ce města se školou. Město Třinec výrazným 
způsobem podporuje výchovu a vzdělávání 
zdravotně postižených žáků, z jeho finanč-
ních prostředků bylo opraveno hřiště u školy 
a obohaceno poutavými hracími prvky. Tím, 
že výchovná činnost je školou zabezpečována 
i v odpoledních družinách a aktivačním centru 
při škole, působíme preventivně proti různým 
negativním jevům – žáci tráví smysluplně svůj 
volný čas. Rodiče mají možnost se spolupodílet 
a zúčastňovat na našich akcích a prostřednic-
tvím školské rady dávat nové podněty a nápady 
pro tvořivou činnost. Město kromě uvedených 
forem podpory může vyřešit bezbariérovost  
přístupových cest ke škole a obecně celé infra-
struktury ve městě. Dále může pomoct absol-
ventům na trh práce v komunikaci se zaměst-
navateli. Škola i město mohou využít úroveň 
partnerské podpory jako pozitivní reklamu. 
Jen vzájemnou konstruktivní komunikací 
všech, kterým není osud našich dětí a žáků 
lhostejný, dosahujeme i v rámci města velmi 
dobrých výsledků – 1. místo  Soutěž  Eko- Děti 
pro Zemi v kategorii všech třineckých škol. 

Mgr. Marta Labojová, ředitelka školy
www.zstrinec.cz

www.energie-mista.cz
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přehled o účasti a zaměření 
mezinárodních konferencí

 bez bariÉr bez hranic 2003 - 2012

Popis obsahu a průběhu konferencí BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2003 – 2007 zachycuje článek 
Mgr. V. Kloudové „Historie Trianonu“ ve sborníku 8. konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC, 
str. 70.  

I. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC proběhla 10. 10. 2003: 
Téma: Jak se žije zdravotně postiženým osobám – Evropský rok osob se zdravotním postižením 
Záštitu převzal  senátor  Parlamentu ČR  Eduard Matykiewicz.

II. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC proběhla ve dnech 7. – 8. 10. 2004: 
Téma: Vliv legislativních změn v oblasti integrace zdravotně postižených vstupem do EU.
Záštitu převzal pan senátor Parlamentu ČR Eduard Matykiewicz. Konference se zúčastnil úspěšný 
sportovec paralympionik Martin Kovář, PhD.  Večerní společenský program vyplnil koncert Věry 
Špinarové.

III.  Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC proběhla 6. – 7. 10. 2005: 
Téma: Vztahy jako klíčový problém integrace osob se zdravotním postižením. Konference se 
zúčastnili  Ing. Z.Škromach, Prof. Z.Jirásek, PaedDr.M.Halíková. Za mimořádnou pomoc OS 
TRIANON bylo uděleno Čestné členství: E.Sikorové,  J.Kohlíčkovi, J.Čánkovi a M.Bednárzovi.

IV. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC  trvala od 5. – 6. 10. 2006: 
Téma: Příležitosti zdravotně znevýhodněných  osob v podmínkách nového zákona  o sociálních 
službách  Deklarace o vzájemné spolupráci pro vyrovnávání příležitostí pro  osoby se zdravotním 
postižením. V březnu 2006 byly v Lázních Darkov předány za přítomnosti prezidenta republiky 
Václava Klause s manželkou  dárcovské šeky OS TRIANON dvěma zdravotně postiženým dětem.
OS TRIANON navštívil poslanec  Parlamentu ČR Ing. David Kafka, místopředseda parlamentního 
výboru pro sociální politiku. 
V. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC  proběhla 4. – 5. 10. 2007: 

Téma: Vliv zákona o sociálních službách na život zdravotně znevýhodněných osob a možnosti 
pracovní integrace v rámci budování center pomoci a mobility v ČR. Konference se zúčastnili 
poslanci Parlamentu ČR RNDr.P.Nečas, Ing. D. Kafka, Ing.I.Svoják, Ing.Z.Škromach, 
PaedDr.M.Halíková, senátor E.Matykiewicz. 

VI. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC proběhla 2. – 3. 10. 2008: 

Téma: Role středního managementu z řad OZP v systému ucelené rehabilitace. Konference se 
zúčastnil Václav Krása předseda NRZP ČR.
Založení mezinárodního vědeckého výboru TRIANON pro pilotní program  „Bez bariér – bez 
hranic“.
11.3.2008 navštívili OS TRIANON představitelé nejvýznamnějších partnerů OS TRIANON  
J. Cienciala - TŽ, a.s. , J.Čánek- RS Darkov,  R.Žáček - SU Opava, T.Cichy - město Č.Těšín  
a V.Krása –NRZP ČR.
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VII. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC proběhla 1. – 2. 10. 2009: 
Téma: Využití potenciálu cílových skupin studentů a seniorů v systému integrace osob  
se zdravotním postižením z pohledu udržitelného rozvoje. V únoru 2009 byla v Kúpeloch 
Turčianske Teplice založena Středoevropská skupina pro integraci za účasti V.Krásy předsedy 
NRZP ČR, RNDr. B.Mamojky  predsedu NROZP SK, poslů Sejmu PR  Dr.Med. Boleslawa Piechy 
a Mgr. A.F.Libického.

VIII. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® proběhla 30.9. – 1.10.2010:
Téma: Svobodný pohyb pro všechny – atribut nejen evropské integrace. Konference se zúčastnil 
prorektor SU Opava Prof. J.Ramik, posel Sejmu PR A.Gaweda a zástupci MPSVaR SR. Byla 
podepsána smlouva o spolupráci mezi OS TRIANON a KSON J.Góra.

IX. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®  proběhla 6.-7.10.2011:
Téma: Význam podpory rodiny se zdravotně postiženým členem a podpora vícegenerační rodiny, 
její podmínky v procesu inkluze znevýhodněného člena rodiny v kontextu 7. rámcového programu 
EU. Konference se zúčastnili  A.Olszewska - generální konzulka RP v Ostravě, M. Bódy - MPSVaR 
SR, M. Szczurek - burmitrz Cieszyn.

X. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®  4.-5.10.2012
Téma: Možnosti a limity inkluze občanů se zdravotním postižením z pohledu potenciálu obcí, 
měst a krajů. 

Všech dosavadních konferencí se zúčastnil J.Kohlíček - poslanec EP.
Každá z dosavadních IX. ročníků konferencí probíhala v Rehabilitačním sanatoriu Lázní  
Darkov, a.s. a na Obchodně podnikatelské fakultě Karviná. Byl vydán sborník ke všem 
konferencím.
  
Od 3. ročníku konference je sborník opatřen ISBN.
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Kartu sociálních systémů (sKarta) dostanou všichni příjemci tzv. sociálních dávek s výjimkou 
důchodů a nemocenské. Půjde cca o 900 tisíc lidí. S Kartou budou příjemci muset platit  
v obchodech a vybírat z bankomatů a zároveň nahradí průkaz pro zdravotně postižené.

Obchodníci, u nichž se dá platit kartou či kteří nabízejí cashback, by měli tyto služby poskytovat 
i na sociální kartu. Ministerstvo práce se chystá „dbát na to“, aby obchody přistupovaly k sKartě 
stejně jako k jiným platebním kartám. Na dotaz ČTK to řekl ministr práce Jaromír Drábek (TOP 
09). Úřady práce začaly sociální karty, přes něž mají potřební dostávat dávky a podpory, zkušebně 
vydávat. Do konce roku by jich měly přidělit milion. Od ledna by pak měl nový systém běžně 
fungovat.
„sKarta je standardní platební kartou typu Maestro. Všechny karty, které jsou tohoto druhu včetně 
sKarty, mají stejná pravidla. Není možné, aby nějaký obchodník akceptoval jednu kartu a jinou 
kartu téhož typu neakceptoval. Budeme dbát na to, aby tato jednotná pravidla byla dodržována,“ 
uvedl Drábek.
Nový systém karet provozuje Česká spořitelna, která zvítězila v tendru a s ministerstvem uzavřela 
smlouvu. Podle Drábka bude jeho úřad ale dál jednat o tom, „aby podmínky pro držitele sKaret 
byly co nejvýhodnější“.

Právě výhodnost karet zpochybňuje opozice, odbory či rada postižených. Výhrady k nim má i 
ombudsman. Pomoc od státu lidé přestanou dostávat poštou či na svůj bankovní účet, ale budou 
si ji vybírat z bankomatu s sKartou. Zdarma bude u každé dávky jen jeden výběr, za každý další 
se zaplatí běžný bankovní poplatek. Bezplatný bude pak ještě přes bankomat převod dávky na 
jiné konto a zjištění zůstatku, placení kartou a cashback. Ostatní služby jako třeba výběr peněz ve 
spořitelně či jejich zaslání poukázkou se budou platit.
Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) to kritizuje. Podle ní se přístup k dávkám 
zhorší, protože se mnozí lidé k bankomatu nedostanou. Ani placení kartou není podle šéfa NRZP 
Václava Krásy vždy možné. „Ministerstvo neustále uvádí, že držitelé sKaret si budou moci naku-
povat v obchodních řetězcích. Je to zcela účelová a nepravdivá argumentace. Příspěvek na péči je 
určen na nákup služeb, a nikoliv na nákup potravin. Poskytovatelé služeb nemají platební termi-
nály a je možno jim platit jen hotově a převodem z účtu na účet. Avšak jakákoliv jiná transakce z 
účtu sKarty bude zpoplatněna,“ uvedl Krása.
NRZP se obrátila na antimonopolní úřad, který se začal sKartami znovu zabývat. Vedení rady 
vyzvalo Drábka, aby do rozhodnutí úřadu vydávání karet pozastavil. Někteří senátoři navrhují pak 
novelu, která by platební funkci sociálních karet omezila. „V tuto chvíli nevidím žádný závažný 
důvod, proč bych ze své pozice ministra měl nějakým způsobem bránit úřadu práce ve vydávání 
sKaret. Jsou vydávány podle platné legislativy,“ řekl Drábek.
Přes sociální karty by lidé měli dostávat dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči, na mobilitu a 
na pomůcky, rodičovskou, přídavky na dítě, pěstounské dávky, porodné, pohřebné či příspěvek na 
bydlení. Mají sloužit i jako průkazky pro postižené.

A co vy? Myslíte si, že je sKarta výhodná nebo diskriminující? 

Autor: 
Kristýna Váchová
Zdroj:  http://regiony.impuls.cz/hlavni-zpravy/socialni-karta

sociální karta - noční můra pro příjemce sociálních 
dávek a důchodů?
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V souladu se Stanovami Občanského sdružení - TRIANON 
bylo na základě mimořádné osobní pomoci při realizaci 

pilotního programu

BEZ BARIÉR BEZ HRANIC
Na III. Mezinárodní konferenci 2005

Uděleno

 ČESTNÉ ČlENSTVí
Panu

Ing. MIROSlAVu BeDNáRZOVI
Třinecké železárny, a.s.

Paní
Doc. Ing. eVě SIKOROVé, CSc.
Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

Panu
JAROSlAVu ČáNKOVI

Lázně Darkov, a.s. Karviná

Panu
Ing. JAROMíRu KOhlíČKOVI, CSc.

Poslanci Evropského parlamentu

V Karviné dne 6.10.2005
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Občanské sdružení – TRIANON

Adresa: Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín
Statutární zástupce: Viliam Šuňal

IČ: 26621908
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Český Těšín, Odboje 2

Číslo účtu: 164 586 685 / 0600 
e-mail: vis@ostrianon.cz

www.ostrianon.cz
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10. konferenci bez bariÉr bez hranic® 2012 podpořili:

Třinecké železárny, a.s.  –  Moravia steel, a.s
Lázně Darkov, a.s.
Město Český Těšín
FINKLUB Plus, a.s.

Statutární město Karviná
Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jaroslava Štěbrová

Šafrán stavitel
Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

dlouhodobé partnerství v pilotním programu  
bez bariÉr bez hranic®

Třinecké železárny, a.s.  –  Moravia steel, a.s.
Lázně Darkov, a.s.
Město Český Těšín

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

Statutární město Karviná
Obec Dětmarovice

Statutární město Havířov
Remarkplast s.r.o.

Moravskoslezský kraj
Nadační fond Dalkia  ČR

Agentura PROXY 
Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

Město Třinec
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej

projektové partnerství os trianon v 2012:

NADACE OKD 
KAZUIST spol. s r.o.  Třinec

KaPA o.p.s. Třinec
EDLiT s.r.o. Třinec

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
OZ TRIANON SK
Misia mladých SK

Fundacja STER RP
Fundacja Bez granic bez barier  RP

Wyższa Szkoła Biznesu  RP
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra  RP

Gymnázium Český Těšín p.o.
Střední škola, základní škola, mateřská škola Třinec

www.energie-mista.cz
www.javoricko.com 
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