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nebýT lhOsTejný

10 let programu bez bariér bez hranic®

V roce 2003 jsme začali pracovat na programové platformě neziskového subjektu, která 
by měla oslovit vědu, municipality a firmy. Přece nikomu by nemělo být lhostejné v jakých 
podmínkách žijí a pracují (studují) studenti, senioři a zdravotně postižení. Občas se objeví 
myšlenka o měřítku úspěšnosti společnosti z pohledu péče o potřebné. To se ale dnes neno-
sí. Jeví se, že o všem zatím rozhodují lobbystické skupiny z byznysu a politiky, kde rozhodují 
především peníze. Všechno ostatní jakoby nebylo podstatné.
Pro náš program je podstatné šířit a nabízet podíl na rozvoji prvků občanské společnosti.   
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Před 10-ti lety jsem byl jeden z iniciátorů za-
ložení občanského sdružení Trianon. Od jeho 
založení jsem jeho předsedou. Za 10 let čin-
nosti sdružení jsem několikrát chtěl vystoupit 
a věnovat se  aktivitám ve své firmě. Práce 
v nových podmínkách neziskové organizace 
mne opakovaně provokuje a „nakopává“  k ře-
šení nových problémů. 
Víc jak 10 let jsem se pohyboval v podnikatel-
ském prostředí. Nejdříve se společníky později 
sám.  Zabýval jsem se vývojem a výrobou po-
můcek pro zdraví, přesněji pro prevenci one-
mocnění pohybového aparátu. Těmito problé-
my trpí čím dál více lidí. Koho to u nás kromě 
postižených  zajímá, na rozdíl od zahraničí. Za 
tuto dobu jsem poznal mnoho vzácných lidí, se 
kterými se vytvořilo přátelství. Diskutovali jsme 
o mnohých problémech, které vývoj přinášel. 
Začalo to ještě v roce 1999 životním prostře-
dím, kdy jsme s přáteli přihlásili projekt ekolo-
gického vzdělávání do Česko-Polské soutěže. 
Projekt obsadil v silné konkurenci 5. místo. Do-
dnes mám uložen projekt na obnovu dopravy 
ekologickými autovláčky a připomenout tím 
tradici prvorepublikové tramvajové dopravy 
mezi Těšíny. Chtěli jsme maličkou měrou při-
spět k propojení a většímu sblížení obou Tě-
šínů a k většímu rozmachu turismu. Nápady 
bylo třeba zpracovat do projektových žádostí. 
To byla řehole... Ne všem vydrželo nadšení. 
Někteří odstoupili od spolupráce po prvních 
neúspěších.
Založením neziskového subjektu, prostřednic-
tvím kterého jsme chtěli přispět k řešení pro-
blémů příhraničního regionu. Regionu, který 
má mnoho předností ale i mnoho rizik. Poku-
sili jsme se smysluplně zaměstnat zdravotně 
postižené v ekologickém programu. Problémů 
s tím spojených bylo více jak dost – prostory, 
vybavení nářadím, sehnání zakázek, poplat-
ky za služby, pronájem a k tomu ještě zvládat  

byrokratické požadavky. Neznalost problema-
tiky neziskové organizace bylo něco navíc. 
Domnění, že to bude fungovat samo, že si to 
uřídí sami ZP zaměstnanci bylo mylné. Díky 
trpělivosti se najednou všechno začalo měnit. 
Našemu sdružení byla schválena žádost na 
rozsáhlý projekt, kterému bylo nutno se věno-
vat naplno, zapojit daleko více zaměstnanců, 
vést jeho agendu apod. Získali jsme do vlast-
nictví objekt, který vyžadoval obnovu. Museli 
jsme personálně posílit. Získali jsme ke spolu-
práci několik obětavých dobrovolníků, z přátel 
se stali partneři, z partnerů přátelé. 
Každoročně organizujeme dvě mezinárodní 
konference, na kterých se dělíme o zkušenos-
ti. Byli jsme oceněni Výroční cenou MOSTY za 
aktivity v zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením v roce 2007. Tak to jde již 10 let… 
Pokračujeme v důsledné realizaci pilotního 
programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®. Čas 
ukazuje, že to jde, velice to sice bolí a jsme  
„fest upoceni ...“ 
Těší mě, že naše výsledky a zkušenosti zají-
mají partnery z podnikatelského prostředí, vědy  
a neziskových organizací, kteří stojí o part-
nerství. Získal jsem za 10 let cenná poznání 
lidí obyčejných, jako jsem sám, ale i lidí mi-
mořádných, kteří nejsou lhostejni. Setkal jsem 
se s mnoha nadanými studenty, vzácnými 
pedagogy, vědeckými pracovníky, podnikateli  
i politiky, seniory a zdravotně postiženými lid-
mi. Měl jsem možnost jednat s představiteli 
významných podnikatelských subjektů i vědy 
a porovnávat jejich postoje. Tato jednání a se-
tkání mne mnohému naučila. Některá setkání 
a jednání mne utvrdila o tom, že „všechno je 
vlastně jinak“…  Přiblížil jsem se „pohledu na 
svět z druhé strany“…  
 

Viliam Šuňal, předseda OS TRIANON                                                   
predseda@ostrianon.cz
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v etickém kodexu Tři-
neckých železáren, 
který obsahuje zá-
kladní způsoby cho-
vání k akcionářům, 
zákazníkům, zaměst-
nancům, partnerům 
i vnějšímu okolí se 
mimo jiné uvádí, že 
součástí politiky ak-

ciové společnosti je také vstřícnost vůči 
potřebám regionu a závazek podílet se na 
jeho rozvoji. K naplnění tohoto závazku 
se snažíme o dobré vztahy s představi-
teli státní správy, samosprávy a ostatními 
veřejnými institucemi. Součástí našeho 
etického kodexu jsou také přístupy a prin-
cipy pro podporu odpovědného chování. 
V pasáži věnované partnerských vztahům 
si stanovujeme např. toto: spolupracuj – 
spolupráce přináší výsledky, nebo úspěch 
partnerské společnosti je i naším úspě-
chem, či vyžadujme dodržování ochrany 
lidských práv.

Myslím si, že lze v širším kontextu pro-
hlásit, že v naší firemní kultuře jsou svým 
způsobem také zakomponovány myšlenky 
Evropské sociální charty (ESCH). Byť ne-
máme přímo zakotven v našich stěžejních 
firemních dokumentech například závazek 
ESCH, čl. 15, odstavec 2, který uvádí, že 
signatářské státy se zavazují: „ přijmout 
vhodná opatření k umístění zdravotně po-
stižených osob do zaměstnání, zejména 
pomocí specializovaných zprostředkova-
telen práce, zařízení pro chráněná za-
městnání a vhodnými způsoby stimulace 
zaměstnavatelů k přijetí zdravotně posti-
žených osob do zaměstnání“ snažíme se 
jeho dikci v praxi dodržovat.

Zvláště v novodobé historii naše akciová 
společnost aktivně napomáhá procesu  

inkluze osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace. Podporuje řadu spole-
čensky prospěšných aktivit především na 
regionální a národní úrovni. Za přínos v ob-
lasti společenské zodpovědnosti obdržely 
Třinecké železárny v roce 2011 Národní 
cenu ČR „Společensky zodpovědná firma“.

OS TRIANON je subjekt, se kterým je naše 
firma úzce spojena při realizaci programu 
BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®, do kterého 
jsou přednostně zahrnuty osoby se zdra-
votním postižením, ale i studenti a senio-
ři. Jedná se o sociální skupiny, jejichž vý-
znam je pro naši společnost mimořádný. 
Dávno jsme pochopili význam nalézání 
generačního vztahu k práci, k zachování 
fortelu i k uctívání a dodržování tradic. Ří-
káme, že hutnické řemeslo se u nás dědí 
z generace na generaci a podporujeme 
přenos této mezigenerační tradice, která 
se v konečném důsledku firmě, jejím lidem 
i lidem v regionu vyplácí. 

Jde nám také o nalézání stále zodpověd-
nějšího vztahu k okolnímu regionu, jeho 
obyvatelům a také k zachování jeho tradic 
i zvyků.  Jsem potěšen, že také díky naše-
mu přispění jsou v OS TRIANON již více 
jak 10 let  zaměstnáváni zdravotně posti-
žení spoluobčané, že každoročně dochá-
zí k úzké komunikaci se studenty na toto 
téma, že se daří organizovat setkání k vý-
měně poznatků formou mezinárodní konfe-
rence Bez bariér bez hranic.

Vážení účastníci 11. konference, přeji vám 
úspěšné jednání, mnoho tvůrčích nápadů 
a pevného partnerství. 

Ing. Jan Czudek
předseda představenstva 

a generální ředitel 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Vážení přáTelé,
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lázně darkOV, lázně jinak…

Moderní lázeňské a léčebné rehabilitační sanatorium s poskytováním 
kvalitní péče erudovaným personálem.

lázně darkov se nacházejí na severovýchodě České republiky v blízkosti Tě-
šínských Beskyd v blízkosti hranic s Polskem. Ročně léčíme více než 15 tisíc pacientů  
z Moravy, Čech, Ruské federace a arabských zemí.

léčba v lázních darkov 
se specializuje zejména na poskytování lé-
čebné péče u nemocí nervových, nemocí 
pohybového a oběhového ústrojí, nemocí 
kožní a gynekologických.
Výběrem léčby v Lázních Darkov jste si vy-
brali odborníky na balneorehabilitaci a ve 
spojení s unikátním pramenem třetihorní 
mořské vody, jodobromové solanky, dosa-
hujeme těch nejlepších léčebných výsledků.

Pobyt u nás je Vaše správné rozhodnutí.

(Pokračování na str. 62)

www.darkov.cz



důsledky sOcIálních refOrem

Sociální reformy, 
které prosadila vlá-
da Petra Nečase, 
byly velkým téma-
tem naší politiky  
i médií až do vládní 
krize v červnu le-
tošního roku. S dů-
sledky této reformy 
se podle mého 
názoru budeme 
vyrovnávat ještě 

poměrně dlouhou dobu. Hlavním étosem 
reformního úsilí vlády P. Nečase byla jedi-
ná myšlenka, a to uspořit peníze za každou 
cenu, bez ohledu na důsledky těchto kroků. 
Je zcela zřejmé, že tyto reformní kroky ne-
byly vedeny nějakou dlouhodobou vizí. 

Přijaté reformy významným způsobem ne-
jenže narušily administrativně infrastruktur-
ní systém sociálního zabezpečení, což lze 
velmi dobře dokumentovat na paralyzování 
činnosti Úřadu práce, ale zároveň význam-
ným způsobem zhoršily materiální podmín-
ky lidí ve špatné sociální situaci. 

Tyto skutečnosti lze dokumentovat na mno-
ha příkladech. Přímo učebnicovým příkla-
dem ničení administrativně infrastrukturního 
systému, s materiálními dopady na jednot-
livé občany se zdravotním postižením, je 
zrušení institutu osoba zdravotně znevý-
hodněná. Koalice, ve snaze naplnit základní 
heslo: ušetřit teď a okamžitě nějakou koru-
nu, významným způsobem narušila systém, 
který dokázal zaměstnat několik desítek 
tisíc lidí s lehčím zdravotním postižením  
a zároveň jim zajišťoval základní materiál-
ní podmínky jejich života. Tvůrci reformy se 
řídili parafrází na ono známé filmové rčení  
„Úkol zněl jasně, nikdo nesmí projít“ heslem 
„Úkol zněl jasně, uspořit musíme za kaž-
dou cenu“. Co se ve skutečnosti stalo. Stát 
zrušením podpory maximálně 8000 korun 
na jednoho zaměstnance zdravotně znevý-

hodněného zapříčinil, že tito zaměstnanci, 
i když s nižší produktivitou práce, jsou po-
stupně propouštěni. Pokud zákon nebude 
změněn, budou do 31. 12. 2013 propuštěni 
všichni. V krátkodobém horizontu možná 
došlo k malé finanční úspoře, i když i o tom 
pochybuji.

Ponechat tyto lidi vlastnímu osudu je nejen 
neekonomické, ale také barbarské. Nee-
konomické je to proto, že tito lidé po ztrá-
tě zaměstnání budou odkázáni na dávky 
hmotné nouze, takže stát bude na ně nu-
cen doplácet. Dále je třeba započítat ztrá-
tu zdravotního a sociálního pojištění jak od 
zaměstnavatele, tak také přímo od samot-
ných zaměstnanců. Takže nula od nuly po-
jde, ale státní rozpočet na položce „podpora 
zaměstnávání osob zdravotně znevýhod-
něných“ krátkodobě ušetří. Negativní dů-
sledky tohoto opatření však nejsou pouze v 
rovině finanční, ale jsou především v rovině 
lidské. Velké množství zdravotně znevýhod-
něných lidí jsou hrdi na svou práci, cítí se 
užitečnými a vlastně žijí normální život jako 
ostatní lidé. Ráno vstanou, jdou do práce a 
mají stejné či podobné starosti jako většina 
z nás. Stát svým administrativním rozhod-
nutím uvedl tyto lidi do obrovské nejistoty, 
zmatku, do situace, ve které se velmi těžko 
orientují. Neumí využít všechny možnosti 
sociálního systému a tak často končí velmi 
špatně. Považuji to za nepřijatelné. Je po-
třeba si uvědomit, že tito lidé nejsou nepro-
duktivními zaměstnanci. Jsou to lidé, kteří 
musí být na pracovišti vedeni, ale svému 
zaměstnavateli se vyplatí. Takže i z hlediska 
národohospodářského, pokud pomineme 
etické dopady, je zrušení podpory zaměst-
návání osob zdravotně znevýhodněných 
příliš velkým luxusem. Je to mrhání pracov-
ním potenciálem této země. 

Dalším příkladem zcela nepromyšleného 
opatření v rámci sociální reformy je zpřís-
nění podmínek pro přiznávání invalid-
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ních důchodů. V posledních třech letech, 
změnou zákonných předpisů dochází k 
výraznému poklesu příjemců invalidních 
důchodů. Z hlediska účtu důchodového 
pojištění je to nepochybně vítaný krok, kte-
rý snižuje výdaje v této oblasti. Problém je 
však v aplikaci tohoto opatření a vůbec v 
systému přiznávání invalidních důchodů.  
V civilizovaném světě systém funguje tak, že  
v situaci, kdy občan, vlivem nemoci, úrazu  
a podobně nemůže pracovat na svém pra-
covišti, jsou provedena mnohá opatření 
jak jej navrátit do pracovní aktivity. Takový 
člověk je rehabilitován, je mu poskytnuta 
rekvalifikace, nabídnuto vhodné zaměstná-
ní, provedena úprava pracoviště, bydlení, 
případně zajištění dopravy. Po celou dobu 
přípravy na „novou existenci“ je materiálně 
zajištěn z veřejného pojišťovacího systé-
mu. Odborně se tomu říká koordinovaná 
rehabilitace. Teprve, pokud všechna tato 
opatření neumožní, aby takový člověk mohl 
pracovat, tak je mu poskytnut invalidní dů-
chod. Naše současnost je zcela opačná. 
Po nemoci či úrazu je zpravidla poskytnut 
invalidní důchod, aniž by se takovému člo-
věku někdo věnoval. Takže záleží na schop-
nostech takového jedince, zda si najde sám 
zaměstnání. Pokud se mu to podaří, dosta-
ne se před zásadní volbu. „Půjdu pracovat 
a okamžitě ztratím invalidní důchod. Když 
neuspěju, co bude potom?“ Tito lidé se pak 
zpravidla uplatní v šedé ekonomice, a tudíž 
podvádějí, anebo, což je ještě horší, rezig-
nují na všechno a přežívají s invalidním dů-
chodem. Nemají však jistotu ani tohoto pře-
žívání. Stát může kdykoliv provést kontrolu 
zdravotního stavu a odebrat invalidní dů-
chod. Takže ze dne na den se takový člověk 
dostává do existenčních problémů. 
Situace je však ještě horší. Jsou tisíce lidí, 
kterým byl po přezkoumání odebrán in-
validní důchod po 20 i 30 letech. Tito lidé 
celý život nepracovali, nemají zpravidla 
žádné pracovní zkušenosti, ani vzdělání a 
ve svých 58 či 59 letech jsou postaveni do 
situace, kterou neumí řešit. Zpravidla obdrží 
dávky hmotné nouze, případně příspěvek 

na bydlení. Výsledkem takového podivného 
uzdravení je traumatizující situace člověka, 
jehož minimální sociální standard je dále 
snížen na přežívající dávky. Je to ostuda 
naší společnosti. Celému posudkovému 
systému chybí citlivost a schopnost posou-
dit celou situaci komplexně, a to vzhledem 
k předchozímu životu posuzovaného člo-
věka, jeho vzdělání, pracovních zkušeností  
a podobně. 

Systém invalidních důchodů potřebuje zá-
sadní revizi. Pořád nerozumím tomu, proč 
příjemcům invalidních důchodů III. stupně je 
zakázáno pracovat, proč jsou diskriminováni 
na Úřadu práce, proč jim není povoleno, aby 
byli zařazeni do evidence uchazečů o za-
městnání? Tyto otázky vznáším již několik let  
a slyším nesmyslné odpovědi o tom, že 
přeci ti lidé nebudou pobírat důchod a ještě 
pracovat. Cítím z toho takovou obyčejnou 
lidskou závist, nikoliv ekonomickou úvahu. 
Kdybychom nebránili těmto lidem normálně 
pracovat, tak mnoho z nich nebude ukryto 
v šedé ekonomice a mnoho z těch, kteří re-
zignovali, se určitě pokusí najít zaměstnání. 
Pokud by se jim to podařilo, tak z hlediska 
státu jsou to jenom samá plus. Příjemce in-
validního důchodu, který je zaměstnán, od-
vádí zdravotní a sociální pojištění tak jako 
ostatní a jeho zaměstnavatel také. Tito lidé 
si zvýší svoji životní úroveň, a tudíž mají 
vyšší spotřebu a tím přispívají opět do stát-
ní kasy. U těchto lidí pak případná kontrola 
zdravotního stavu a možné odebrání inva-
lidního důchodu neznamená katastrofální 
situaci. 
Jsem přesvědčen o tom, že diskriminace  
v přístupu k práci z důvodu pobírání plného 
invalidního důchodu je neudržitelná. Pova-
žuji tuto věc za téma dnešních dnů, které 
musí být rychle vyřešeno. Příjemcům in-
validních důchodů by neměly být kladeny 
žádné překážky v přístupu k zaměstnání,  
a při pracovní aktivitě by se jim neměl inva-
lidní důchod odebírat. Společenská smlou-
va v této oblasti by mohla znít tak, že pokud 
příjemce invalidního důchodu dosáhne prů-
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měrného výdělku ve státě, je výše invalidní-
ho důchodu postupně snižována, až výplata 
důchodu může být úplně pozastavena. Je 
třeba si uvědomit, že většina příjemců pl-
ných invalidních důchodů má podstatně 
vyšší náklady na korunu, kterou si vydělá. 
Musí se dopravovat nákladnější dopravou, 
potřebuje různé služby a podobně. 

Takto bych mohl ukázat na řadu jiných 
opatření, která byla v poslední době přijata 
v rámci reformního úsilí předchozích dvou 
vlád. Co je příčinou takových nesystémo-
vých kroků, které ve svých důsledcích za-
příčiňují ještě hlubší sociální propad lidí, na 
které dopadnou? Domnívám se, že je to 
zcela zásadní nepochopení úlohy sociální-
ho zabezpečení a zde v tomto případě úlo-
hy důchodového pojištění. Politici, novináři, 
ale i veřejnost vnímají důchody, ale i všech-
ny sociální dávky jako čistý výdaj. Takže při 
všech diskuzích o státním rozpočtu, o stát-
ním dluhu a podobně, se hovoří o sociálním 
systému jako o zátěži, kterou nesou ti, kteří 
pracují a odvádějí daně a pojištění. Nepo-
chybně tomu tak částečně je. Je to však vel-
mi černobílý pohled na sociální systém. Má-
lokdo si uvědomuje, že z vyplacených 370 
miliard korun na důchody všech kategorií 
se drtivá většina těchto peněz vrací zpět do 
národního hospodářství a tyto prostředky 
tvoří významnou část HDP. Lze odhadnout, 
že více jak 90 % vyplacených důchodů se 
navrací zpět do české ekonomiky, a to ve 
formě DPH, spotřební daně nebo pojištění 
a podobně. Troufnu si tvrdit, že z vyplacené 
výše důchodu se více než polovina finanč-
ních prostředků vrací zpět přímo do státního 
rozpočtu. Obdobně je to i s dalšími dávkami 
sociálního zabezpečení. 

Měli bychom významně změnit náš pohled 
na sociální systém. Není to pouze zátěž 
pro společnost, daňové poplatníky či státní 
rozpočet. Tyto prostředky zároveň rozvíjejí 
společnost, přinášejí množství pracovních 
příležitostí a humanizují moderní společ-
nost. Proto považuji koncept předchozích 

dvou vlád v sociální oblasti za zcela chybný, 
který nebral v úvahu všechny souvislosti. Je 
třeba si také uvědomit, že sociální systém 
pomáhá stabilitě společnosti, neboť stírá ty 
nejkřiklavější rozdíly a umožňuje všem, kteří 
nejsou schopni z různých důvodů vydělávat 
si dostatek prostředků, aby měli na základní 
životní potřeby. To je další pohled na důle-
žitost sociálních systémů. Má zmírňovat 
napětí ve společnosti, neboť pouze stabilní 
společnost se může harmonicky rozvíjet. 

Česká republika patří do té nejbohatší části 
světa. Ač si to neradi přiznáváme, tak náš ži-
votní standard je dosažitelný pouze asi pro 
10 % lidské populace. Představa, že dras-
tickým omezením sociálních transferů bude 
naše společnost bohatší a bude více prospe-
rovat, je z jiného světa. V Evropě se dnes 
začíná hovořit o konceptu, který prosazuje 
švýcarský psycholog práce Theo Wehner. 
Ten přišel s revoluční myšlenkou, že každý 
občan ve Švýcarsku by měl dostávat 1500 
EUR měsíčně, a to jen tak, aniž by pracoval. 
Tento garantovaný základní příjem by nahra-
dil všechny sociální dávky a byl by poskyto-
ván občanovi od narození až do smrti. Pro-
fesor Wehner odůvodňuje svoji teorii tím, že 
politici neustále slibují plnou zaměstnanost. 
Hovoří o tom, že každý si může sehnat prá-
ci a podobně. Profesor Wehner tvrdí, že tyto 
sliby jsou nepravdivé a v zásadě neuskuteč-
nitelné. Tvrdí také, že potřeba lidí pracovat 
nevyplývá primárně z toho, že se chceme 
svojí prací uživit, ale z toho, že chceme vy-
niknout, chceme být úspěšní, chceme, aby 
si nás ostatní vážili, proto co umíme, co do-
kážeme. Je to jistě velmi odvážná myšlenka  
a většina z nás si asi řekne „to už nebude dě-
lat nikdo“. Přesto si myslím, že i o takovýchto 
konceptech bychom měli vést velmi vážnou 
a seriózní debatu. Pan profesor Wehner říká 
„tato dávka by dala občanům určitou jistotu, 
aby se nebáli rozvinout svoji kreativitu, risko-
vat změnu zaměstnání a podobně“. Podle 
naší současnosti by se asi našlo velké pro-
cento lidí, kteří by možná opravdu lenošili, 
ale kdo ví?
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Inkluze Občanů se zdraVOTním pOsTIžením dO 
spOlečnOsTI a mOžnOsTI kraje V TéTO OblasTI.

Lidé se zdravotním 
postižením a jejich 
rodiny představují 
skupinu občanů, 
která je ovlivněna 
zásadní událostí 
– existencí zdra-
votního postižení 
a jeho důsledky. 
Zejména u těžších 
forem zdravotní-

ho postižení dochází k výrazným změnám  
v možnostech plnohodnotné účasti na veřej-
ném životě i v soukromých aktivitách. V Mo-
ravskoslezském kraji je proto kladen důraz 
na koncepční řešení problematiky aktiv-
ního začleňování občanů se zdravotním 
postižením, současně s jejich rovnopráv-
nou účastí v tomto dění. Moravskoslezský 
krajský plán vyrovnávání příležitostí pro 
občany se zdravotním postižením byl 
prvním oficiálně schváleným dokumen-
tem svého druhu v České republice. Na-
vazoval na Národní plán vyrovnávání příle-
žitostí pro občany se zdravotním postižením 
z dubna 1998. Již tento Krajský plán obsa-
hoval důraz na mezirezortní přístup k dané 
problematice a stejně jako následné plány 
zdůrazňoval problematiku dodržování práv 
občanů se zdravotním postižením. 

Krajský plán je závazným dokumentem kte-
rý reaguje na reálné potřeby občanů. Jeho 
výjimečnost  spočívá v zapojení řady odbo-
rů krajského úřadu do realizace opatření, v 
nichž se cíle a priority jednotlivých krajských 
strategií promítají do konkrétních aktivit. 
První Krajský plán byl schválen zastupitel-
stvem kraje v únoru roku 2004. V současné 
době je připravován návrh Krajského plánu 
na léta 2014 – 2020. Na jeho přípravě se 
podílela odborná pracovní skupina složená 
ze zástupců jednotlivých odborů krajského 
úřadu ve spolupráci s komisí rady kraje pro 
občany se zdravotním postižením. Pracov-

ní skupina nastavila reálné a proveditelné 
aktivity, které vycházejí z aktuálních zjištění 
a trendů podpory směřované k lidem s po-
stižením a zároveň kontinuálně navazují na 
předcházející Krajské plány. 
Připravovaný Krajský plán na léta 2014 
–2020 již tradičně stanoví východiska, 
která podstatným způsobem ovlivňují na-
vrhované aktivity. Tato východiska jsou 
společným jmenovatelem pro jednotlivé, 
vzájemně propojené oblasti. Nově Kraj-
ský plán stanoví tři základní zásady, které 
jsou dále důsledně uplatňovány ve všech 
jeho rovinách: meziresortní přístup, part-
nerské spolupráce a respekt k individualitě  
a jedinečnosti každého člověka. Mottem 
tohoto plánu je „Svět pro všechny – kraj 
pro všechny“.  Jednotlivé aktivity jsou v do-
kumentu směřovány meziresortně do ná-
sledujících oddílů: koordinace a monitoro-
vání plnění, přístupnost informací, staveb  
a dopravy, oblast vzdělávání, zaměstnává-
ní, zdravotnictví, oblast sociální, oblast kul-
tury, sportu a volného času. Všechny akti-
vity jsou formulovány konkrétně, s danými 
termíny naplňování a ve velké míře je také 
nastaveno předpokládané ekonomické 
zajištění, včetně možných zdrojů financo-
vání. Připravovaný Krajský plán obsahuje 
celkem 64 konkrétních aktivit, které jsou 
zaměřeny na podporu občanů se zdravot-
ním postižením. 

Na závěr ještě několik příkladů dobré pra-
xe, které dokumentují konkrétní přínos to-
hoto koncepčního dokumentu:
• Opatření č. 2.11 Krajského plánu na 
léta 2009–2013 v oblasti Přístupnost sta-
veb, dopravy a informací bylo naplňováno 
mj. také díky projektu „Moravskoslezským 
krajem veřejnou dopravou bez bariér“, kte-
rý řešil organizaci bezbariérové regionální 
veřejné dopravy na území Moravskoslez-
ského kraje První etapa, tj. bezbariérové 
spojení Ostravy s významnými zdrojovými 



místy – městy (od 15 000 obyvatel) celotý-
denně minimálně dvěma páry spojů, byla  
s výjimkou spojení Ostravy s Frýdkem-
Místkem a Novým Jičínem, kde není dosud 
beze zbytku zabezpečeno bezbariérové 
spojení v požadovaném rozsahu o sobo-
tách a nedělích, splněna.
• Díky dlouhodobé strategické podpoře v 
rámci plnění opatření stávajících Krajských 
plánů je v Moravskoslezském kraji rodinám 
s dětmi se zdravotním postižením dostup-
ná kompletní síť terénních služeb rané 
péče. Služby jsou poskytovány rodinám s 
dětmi se zdravotním postižením nejrůzněj-
šího typu a současně již několik let probíhá 
prostřednictvím aktivit neformálního Volné-
ho sdružení poskytovatelů rané péče v Mo-
ravskoslezském kraji vzájemná spolupráce 
subjektů poskytujících tyto služby. 
• Jedno z opatření Krajského plánu na 
léta 2009–2013 (konkrétně opatření č. 1.7) 
směřovalo k zabezpečení proškolení kon-
taktních osob z okruhu zaměstnanců za-
řazených do krajského úřadu ve znakové 
řeči. Díky realizaci tohoto opatření je kraj-
ský úřad připraven k okamžité komunikaci 

se sluchově postiženými občany. 
• Další opatření Krajského plánu 2009–
2013 se týkalo včasného řešení poruch 
sluchu novorozenců. Odborem zdravot-
nictví byl proto vznesen dotaz na odbor-
nou společnost, Ministerstvo zdravotnictví  
a zdravotní pojišťovny na možnost zavedení 
screeningu sluchu u novorozenců. Dne 31. 
8. 2012 byl ve Věstníku MZ ČR vydán Meto-
dický pokyn k provádění screeningu sluchu 
u novorozenců, vyšetření bylo zařazeno do 
úhradové vyhlášky a pojišťovny jej propláce-
jí – jedná se o stanovení standardního po-
stupu. V rámci České republiky ne všechny 
nemocnice vyšetření provádí, neboť nedis-
ponují potřebným přístrojovým vybavením.  
V Moravskoslezském kraji se však již prová-
dí ve všech nemocnicích.
Z výše uvedeného je zřejmé, že přijetí kon-
krétní, cílené strategie přináší výzvy a záro-
veň nabízí možnosti, jak s nimi s ohledem na 
konkrétní potřeby lidí se zdravotním postiže-
ním naložit. Právě takový přístup bude MSK 
i nadále podporovat.

Miroslav Novák, hejtman MSK

měsTO český Těšín pOdpOruje rOzVOj 
sOcIálních služeb

Město Český Těšín 
spolupracuje v rám-
ci péče o občany 
zdravotně postižené 
s nestáními nezisko-
vými organizacemi, 
kterým poskytuje do-
tace z rozpočtu měs-
ta a dále dotace na 
jednotlivé projekty na 
podporu sociálních 

a zdravotních aktivit. Odbor sociální velmi 
úzce spolupracuje s nestátními neziskovými 
organizacemi, s úřadem práce, který vyplácí 
dávky pro osoby se zdravotním postižením  
a poskytuje rozsáhlou poradenskou službu. 

Na webových stránkách města je k dispozici  

Průvodce sociálními službami města Čes-
ký Těšín, který je pravidelně aktualizován 
a občané mají možnost získat informace  
 poskytovaných službách na území našeho 
města v souladu s obsahem Evropské soci-
ální charty, ke které se ČR připojila.

Město Český Těšín každoročně pořádá 
akci „Den pro sociální služby a souvisejí-
cí aktivity města Český Těšín“. V letošním 
roce se prezentace sociálních služeb usku-
tečnila společně s akcí „Den IZS“, kde byly 
prezentovány všechny složky integrované-
ho záchranného systému.
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Široká veřejnost  a žáci základních škol a měli 
možnost : 
•	 shlédnout statické ukázky techniky jed-

notlivých složek,
•	 dynamické ukázky -  ukázka výcviku poli-

cejních psů, zadržení pachatele speciální 
pořádkovou jednotkou, vyproštění osob 
z havarovaného vozidla,

•	 seznámit se s nabídkou pomoci posky-
tovatelů sociálních služeb a spolupracu-
jících organizací,

•	 prohlédnout si ortopedické a kompen-
zační pomůcky pro osoby s tělesným, 
smyslovým a kombinovaným zdravotním 
postižením,

•	 podstoupit zdarma měření krevního tlaku 
a pulsu, stanovení BMI, měření podílů 
tuků v organismu a měření cukru v krvi,

•	 shlédnout praktickou ukázku polohování 
a rehabilitace imobilních osob

•	 získat radu ve složitých životních situa-
cích,

•	 nakoupit výrobky uživatelů sociálních slu-
žeb,

•	 inspirovat se k volbě budoucího povolání.

Cílem akce bylo:
-  zvýšit informovanost veřejnosti o nabíd- 
 ce sociálních služeb působících na úze- 
 mí města Český Těšín,

-  posílit role a spolupráci poskytovate- 
 lů sociálních služeb a ostatních subjek- 
 tů v Českém Těšíně a okolí
-  podpořit veřejný dialog mezi poskytova- 
 teli, donátory, zadavatelem a uživateli  
 sociálních služeb,
-  umožnit začleňování znevýhodněných  
 osob do společnosti,
-  prezentovat příklady dobré praxe po- 
 skytovateli sociálních služeb, prezento- 
 vat činnost poskytovatelů sociálních  
 služeb (prodej výrobků).

Prezentace se zúčastnilo 12 subjektů po-
skytující poměrně široké spektrum sociál-
ních a zdravotnických služeb. OS TRIA-
NON prezentovalo program Separace pro 
recyklaci, který je obsahem pracovní integ-
race osob se zdravotním postižením. 

Město Český Těšín dlouhodobě podporuje 
a oceňuje desetileté inkluzivní aktivity Ob-
čanského sdružení –TRIANON zaměřené 
na cílové skupiny seniorů, studentů a osob 
se zdravotním postižením v pilotním pro-
gramu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®.

Ing. Vít Slováček
starosta Český Těšín

 
V malé zasedací místnosti budovy Městského úřadu Český Těšín se uskutečnilo oce-
nění 7 nominovaných pracovníků v sociálních službách, kterým starosta Ing. Vít Slová-
ček poděkoval za jejich svědomitý a profesionální přístup ke klientům.
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Vážení účasTnícI kOnference!

Vážíme si toho, že občanské sdružení 
Trianon pořádá setkání i v našem městě. 
Konference Bez bariér bez hranic je vždy 
věnována tématu odstraňování jakýchkoli 
bariér, ať už jsou to ty mechanické, technic-
ké, nebo prosté mezilidské bariéry. V sou-
časné době plné nezájmu, bezohlednosti a 
vlastně i legislativního zmatku je potřeba 
posilovat sociální kompetence běžných 
občanů, a tím spíše i osob se zdravotním 
postižením, kteří jsou velmi zranitelnou 
skupinou. Je potřeba v zájmu sociální in-
tegrace hovořit o problémech, které ve 
společnosti vznikají, pojmenovávat je a 
následně se jimi zabývat a řešit. Velice mě 
těší, že společnost Trianon ve své práci 
neustává, není jí lhostejný osud občanů  
a snaží se být tak nápomocna i jiným orga-
nizacím při řešení jejich výzev, problémů. 
Vnímám velmi pozitivně Váš zájem dostá-
vat tuto problematiku stále více do podvě-
domí okolí. Můžeme si říci otevřeně, že ne 
vždy se vše vydaří, jak bychom si předsta-
vovali, a domnívám se, že je velmi důleži-
té hledat a nacházet správný směr cesty. 
Hovořit nahlas o tom co se vydařilo, na co 
je potřeba zaměřit pozornost, co bychom 
mohli změnit. Je dobře, že se téma bezba-
riérovosti  neomezuje jen na fyzické han-
dicapy, ale má širší přesah. Město Karviná 

má také zájem spolupodílet se na podpoře 
lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situ-
aci, ať už z důvodu věku, zdravotního sta-
vu, či zdravotního postižení, a proto velmi 
úzce spolupracuje s organizacemi zamě-
řenými na tyto cílové skupiny. Vynakládá 
nemalé prostředky na podporu a fungování 
těchto sdružení a organizací, ať se jedná  
o volnočasové aktivity, aktivity edukačního 
charakteru, či poradenství z dané oblasti. 
Současně také podporuje registrované so-
ciální služby ve městě Karviná. Snaží se 
tak přispívat o vytvoření pozitivního pro-
středí pro občany města. 
Ale odstraňování bariér je také otázkou 
pro každého z nás – zamysleme se nad 
tím, jak se chováme k lidem kolem sebe, 
k lidem, kteří jsou jakkoli slabší než my 
sami, jak jsme tolerantní  a jak chceme 
nebo umíme pomáhat. 
Velice si vážím lidí, kteří chtějí udělat něco 
pro ostatní a nehledají za tím žádné zištné 
důvody. Přeji Vám, aby se Vám konferen-
ce vydařila, stejně jako v minulých letech,  
a aby si z ní účastníci odnesli co nejvíce 
poznatků.  

Ing. Dalibor Závacký
náměstek primátora

statutární město Karviná

dOpad refOrem na Občany 
se zdraVOTním pOsTIžením

Reformy v oblasti so-
ciálního zabezpečení, 
které vstoupily v roce 
2012 v platnost a je-
jichž smyslem mělo 
být zefektivnění čin-
nosti a úspora finanč-

ních prostředků přinesly jen chaos, napětí a 
oprávněnou kritiku. Výsledkem byl zásadní 
negativní dopad i na občany se zdravotním 

postižením. Převedení administrace na úřa-
dy práce, nový systém elektronizace, nepři-
pravenost systému realizovat záměry v tak 
krátkém časovém úseku vedly ke zborcení 
systému dobře fungujícího.
Situace zdravotně postižených se zhoršila také 
v oblasti důchodového zabezpečení, změna-
mi ve zdravotní péči a v oblasti zaměstnávání. 
Došlo ke zrušení institutu osoby zdravotně 
znevýhodněné, stále se navyšují úhrady za 
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léky a poplatek za pobyt v nemocnici. Neustá-
lým navyšováním výdajů a sníženou valoriza-
cí důchodů se mnoho lidí dostává do existenč-
ních problémů. Z našich zkušeností má řada 
osob, které jsou často a dlouhodobě hospita-
lizovány ve zdravotnickém zařízení, problém  
s úhradou nájmu.  
Statutární město Havířov však každoročně 
vynakládá nemalé prostředky na rekondičně 
ozdravné pobyty dětí i dospělých se zdra-
votním postižením. Jejich základním cílem 
je integrace osob uvedené cílové skupiny, 
doprovodným programem pak jsou výchov-
ně-vzdělávací aktivity. Zájem o tyto pobyty je 
ze strany zdravotně postižených velký, každo-
ročně jsou pobyty plně obsazeny. Pro mnohé 
je takový pobyt jedinou možností opustit pro-

středí domova, a to nejenom z důvodů finanč-
ních, ale i z důvodu organizačních. Pobyty 
jsou komplexně zajištěny městem.
Ve městě existuje široká síť organizací sdru-
žující osoby se zdravotním postižením. Je zde 
dostupnost i dostatečná informovanost o so-
ciálních službách, ve městě se stále rozšiřuje 
bezbariérovost, funguje jak ozvučení přecho-
dů pro chodce, tak vozů městské hromadné 
dopravy.
Závěrem je třeba podotknout, že je potřeba 
v maximální míře pomoci osobám, které se 
vlivem nemoci nebo úrazu dostanou do ne-
příznivé životní situace, a to i změnou našeho 
zákonodárství. 

Ing. Zdeněk Osmanzyk
primátor, statutární město Havířov

sOcIální pOdnIkání a přejeTé špIčky V baru
Z pozice ředitele firemní 
nadace se nebudu po-
koušet zaujmout hloub-
kou odborných znalostí 
tématu integrace hen-
dikepovaných. Z pozice 
donátora totiž nemáme 
možnost prohlédnout 
do skutečné hloubky 
této problematiky tak, 

jako Vy, kteří máte na starosti přímou exekuci 
a zavádění různých řešení do praxe. 
Již více než pět let se aktivně podílíme na 
rozvoji sociálního podnikání, které je v našich 
luzích a hájích chápáno primárně jako za-
městnávání osob se zdravotním postižením. 
V Moravskoslezském regionu i mimo něj 
máme několik zajímavých a hlavně konku-
renceschopných podniků. Jenom namátkou 
bych jmenoval Charitu sv. Alexandra, Tria-
non, Chrpu Krnov, Kaštanový krámek, chrá-
něné pekárny, medodílny, ateliér hudebních 
nástrojů a další. Dávno jsme pochopili, že 
pracovní integraci nelze směšovat s terapií. 
Jiné principy, jiný styl řízení organizace, jiní 
zaměstnanci, resp. klienti. Celková podpora 
jde do mnoha milionů korun a ne náhodou 

jsou tyto projekty výkladními skříněmi hornic-
ké nadace a lidé v nich pracující našimi blíz-
kými spolupracovníky. Před časem k integra-
ci hendikepovaných do pracovního procesu 
přibyla i integrace do kulturního vyžití. Ač to 
možná někomu nepřijde důležité, pro nás je 
fakt, že může na letní festival typu Colours 
of Ostrava zamířit na 300 osob se zdravot-
ním postižením (přes 100 ZTP/P) skvělým 
zhmotněním jednoho velkého snu. Jedná se 
jak o kulturu, tak podporu sportu hendikepo-
vaných, ať už se rozhodli věnovat se sledge 
hokeji, ping pongu nebo tenisu.
V posledních dvou letech navíc žiji sociálním 
byznysem, který jsme si vymysleli a úspěš-
ně dotáhli do realizační fáze. Ten projekt se 
jmenuje bezBAR. Jedná se o první putovní 
vozíčkářský bar, který aktuálně zaměstnává 
brigádně 10 barmanů – vozíčkářů, převážně 
z řad paraplegiků. Bližší informace nalez-
nete na www.barbezbar.cz. Z mnoha stran 
slyšíme, jak je to krásná a ušlechtilá myš-
lenka. Že by ale šlo vše „jak na drátkách“ 
se vůbec říct nedá, ono to totiž občas dost 
dře. Dovolím si tvrdit, že všichni „choďáci“, 
kteří se na činnosti bezBARu podílí, mají 
poměrně vyvinuté sociální cítění a jednají  
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s velkou dávkou empatie. I přesto je ale po 
prvních akcích tohoto roku patrná převaha 
nás „choďáků“ nad „vozejky“ – morální i v 
dělbě práce, prostě se to tak nějak „vyvinu-
lo“. Přesně tuto mentální bariéru se snaží-
me bezBARem bourat, ukazovat lidem, že 
jsou hendikepovaní zaměstnatelní, nejsou 
prašiví, ba naopak jsou mezi nimi aktivní, 
pracovití lidé a jsou nám rovnocenní. Sami 
poznáváme, jak to vypadá, když se „vozej-
kům“ pleteme pod kola, jak naopak štveme 
je, když máme pocit, že je třeba rychle něco 
vyřešit a uděláme to „lépe“ sami. Následně 
si o tom často nejsme schopni popovídat  
z očí do očí. Nečekal jsem, že bude jedno-
duché bezBAR provozovat, a ono skutečně 
není! Přes všechny bolístky nás ale najed-
nou něco spojuje, dáváme dobrý příklad ti-
sícům lidí, kteří by normálně s vozíčkářem 

dříve z ostychu ani nepromluvili. To, že jsou 
ta „střeva“ občas zamotaná, je přirozené 
nejen v bezBARu, ale i v mnoha dalších ne-
ziskových organizacích. Je těžké, aby nave-
nek působila činnost organizace přirozeně 
a profesionálně, co je ale ještě těžší, aby 
to dlouhodobě fungovalo uvnitř. Především 
toho druhého nelze dosáhnout bez silné 
osobnosti, která na sebe umí vzít odpo-
vědnost, zanalyzovat problém, vyslechnout 
ostatní a učinit s chladnou hlavou efektiv-
ní rozhodnutí. A jsem zpátky u toho, že se 
mnoho vedoucích a ředitelů sociálních pod-
niků stalo našimi blízkými spolupracovníky, 
ne-li přáteli.  Děkujeme za to a buďme si  
i nadále dobrou inspirací.

Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

s mOdernIzácIOu zarIadení Ide ruka V ruke 
snaha O samOsTaTnOsť klIenTOV a Ich 

InTegrácIa dO spOlOčnOsTI
Žilinský samospráv-
ny kraj je s 26 za-
riadeniami, 3500 
klientmi a 1800 
z a m e s t n a n c a m i 
najväčším prevád-
zkovateľom soci-
álnych služieb na 
Slovensku. Našou 
dlhodobou snahou 
je spolu s klientmi 

učiť sa. Učiť sa, ako si nestavať nové limity, 
ale rúcať bariéry a skvalitňovať život prijíma-
teľom sociálnych služieb, otvoriť im dvere na 
ceste k svojej väčšej samostatnosti. Dovolím 
si vám v krátkosti predstaviť naše zariadenie - 
Centrum sociálnych služieb TAU v Turí (okres 
Žilina), ktoré sa i vďaka projektu z eurofondov 
a pomocou kvalifikovaného odborného per-
sonálu môže pýšiť pomenovaním špičkové a 
moderné zariadenie sociálnych služieb. 
Centrum má 96 klientov a 55 zamestnancov. 

Rekonštrukciou centra vo výške 1,16 milióna 
eur za necelé dva roky vznikli nové priestory 
pre klientov a vyriešil sa problém so zateka-
ním striech. Vďaka rekonštrukcii sme štvor-
lôžkové a päťlôžkové izby prerozdelili do 
komfortnejších dvojlôžkových. Zároveň sme 
zvýšili kapacitu zariadenia o 10 miest. Roz-
šírili sme formu poskytovania sociálnych slu-
žieb z celoročnej na ambulantnú a týždennú. 
Okrem špecializovaného zariadenie sa stalo 
centrum tiež zariadením podporovaného bý-
vania pre 6 prijímateľov sociálnych služieb, čo 
je opäť krok vpred. V zariadení dnes možno 
nájsť 13 nových dvojlôžkových izieb vyššieho 
štandardu, ale aj spoločenskú či inšpekčnú 
miestnosť, knižnicu, dielne, miestnosť pre 
psychológa a vybudovaním žehliarne, sušiar-
ne, šatne či skladových priestorov sa zlepšilo 
aj technické zázemie pre zamestnancov.

Život v zariadení je veľmi pestrý, čo podči-
arkuje myšlienku modernizácie. Tau Turie 
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je živý organizmus, kde sa stále niečo deje. 
Okrem štandardných poskytovaných služieb 
znevýhodneným klientom sú náplňou bež-
ných i sviatočných dní rôzne terapie, aktivity, 
výlety a vzdelávanie. Zariadenie má dokonca 
vlastný časopis – Mravenisko. V rámci terapií 
vytvárajú klienti Tau Turie nádherné výrobky 
pre radosť v krajčírskej, drevárskej, sklárskej 
dielni, ktoré vždy rýchlo nájdu svojich hrdých 
majiteľov. Dobré meno centru robia i krojova-
ný spevácky súbor zložený z klientiek centra, 

ktoré žnú úspechy na rôznych slávnostiach. 
Množstvo projektov realizuje Tau Turie ako 
úspešný žiadateľ už viacero rokov prostred-
níctvom grantov od súkromných spoločností. 
S hrdosťou môžem povedať, že myšlienka 
moderného a otvoreného zariadenia sociál-
nych služieb je zhmotnená práve v Centre 
Tau Turie.

Juraj Blanár
predseda 

Žilinského samosprávneho kraja

VlIV sOcIálních, zdraVOTních refOrem 
na mOžnOsTI a lImITy Inkluze Občanů 
se zdraVOTním pOsTIžením V kOnTexTu 

eVrOpské sOcIální charTy.
Evropská unie je 
zvláštním společen-
stvím. Na jedné straně 
většina zákonodárství 
států EU je tzv. evrop-
ské (tj. přijaté Evrop-
ským parlamentem na 
návrh Evropské ko-
mise a odsouhlasené 
Evropskou radou). Na 

druhou stranu jsou oblasti, o kterých se říká, 
že jsou ve výlučné pravomoci jednotlivých 
členských zemí. Sociální oblast je jednou  
z nich. Přesto existuje řada dokumentů, které 
zdůrazňují inkluzi občanů se zdravotním po-
stižením (OZP). 
Jedním z těchto dokumentů je Evrop-
ská sociální charta. Pro zapojení osob 
se změněnou pracovní schopností do 
života společnosti je důležité, že Evrop-
ská sociální charta vyhlášená v Turíně 
v roce 1961 byla ratifikována i Českou 
republikou. O prosazování Charty do 
denního života se snaží i řada občan-
ských sdružení. Článek 15 první čás-
ti Charty by mohl být směle označen 
za jeden z možných popisů potřebné 
a ceněné práce o.s. Trianon, která le-
tos slaví 10. výročí založení. Říká se 

zde: „Osoby zdravotně postižené mají 
právo na odborný výcvik, rehabilitaci  
a sociální readaptaci bez ohledu na pů-
vod a povahu jejich postižení“. 
Protože účastníci našich konferencí jsou 
prakticky orientovaní, rád bych se zmínil 
o jedné důležité součásti národního zá-
konodárství jednotlivých zemí EU. Jedná 
se o zákonem stanovený podíl podniků  
a institucí na zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením. Většina států, které 
jsou označovány za civilizované, mají ve 
svých zákonech stanoven minimální podíl 
zaměstnanců - OZP a navíc např. v záko-
nu o zaměstnanosti ještě určité další me-
chanizmy usnadňující zaměstnávání OZP  
(v České republice se jedná o 4% zaměst-
nanců u firem s počtem zaměstnanců nad 
25 a o podporu chráněných dílen a chráně-
ných pracovišť). Ideálním stavem je ovšem 
situace, při které řada kategorií OZP svůj 
handicap vůbec necítí. Typickým příkladem 
takové snahy je budování bezbariérových 
pracovišť pro osoby, které mají problémy  
s motorikou. Mimochodem taková praco-
viště jsou výhodná i pro řadu starších ob-
čanů. V současné situaci, kdy ve vyspělých 
zemích někteří zákonodárci předpokládají 
zapojení do běžného pracovního procesu 
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až do výše než 70 let věku, budou takováto 
opatření nutností, jinak totiž by byli starší 
pracovníci vystaveni diskriminaci. (Přesto 
si nedokážu představit partu kopáčů ve 
věku 65 až 70 let.) Bezbariérovost samo-
zřejmě má určité stupně a např. pro osoby 
ohluchlé, případně pro slepce, znamená 
bezbariérovost evidentně nutnost zavede-
ní jiných opatření než pro vozíčkáře. Na 
závěr bych rád podotkl, že řada osob posti-
žených poruchou zraku, sluchu, případně 
pohybového aparátu, má přirozenou snahu 
učit se, žít a pracovat jako všichni ostatní. 
Cílem vyspělé společnosti je, aby skupina 
pociťující omezení vyplývající ze zdravot-

ního stavu byla co nejmenší, neboli aby 
stupeň bezbariérovosti byl v celé společ-
nosti co nejvyšší. K tomu pomáhají i naše 
konference.

Poznámka na závěr: Můj tatínek celý svůj 
aktivní život pracoval jako odborný lékař 
bez jakýchkoliv zvláštních úlev přesto, že 
slyšel jen velmi špatně hluboké tóny, a to 
pouze na jedno ucho. Byl pro mne vždy 
dobrým příkladem snahy žít přes výrazný 
handicap plným životem.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
poslanec EP

Vážení přáTelé,

stěžejní téma konference, které se mj. do-
týká integrace zdravotně postižených osob 
a seniorů, je pro naše gymnázium mimo-
řádně aktuální. Studenti Gymnázia Český 
Těšín si uvědomují, že úspěch v životě se 
neměří pouze výší bankovního konta, ale 
společně s pedagogy gymnázia je vede-
me k tomu, že pomoc bližnímu tyto hmot-
né statky minimálně nahradí. Dlouhodobá 
dobrovolná spolupráce s  o.s. TRIANON 
v oblasti vzdělávání seniorů v různých 
praktických činnostech oboru informač-
ních technologií zaznamenává mezi naši-
mi studenty již tradičně velký zájem. Naši 
tzv. lektoři prezentují své „mezigenerační“ 
spojení nejen jako jednostrannou pomoc 
seniorům, ale s velkým nadšením přizná-
vají, že je tato činnost obohacuje. Vím, že 
mít v současné době za kamaráda babičku 
nebo dědečka není úplně obvyklé, ale pro 
mnoho gymnazistů je to prostě „cool“.

Mimořádně velký přínos pro nás zname-
ná spolupráce s denním stacionářem RA-
DOST z Třince, který se věnuje lidem s 
mentálním a kombinovaným postižením ve 
věku od 10 do 50 let, kteří ve svém zdra-

votním omezení potřebují pravidelnou po-
moc, včetně těch, kteří jsou na invalidním 
vozíku.  Velmi si vážíme přátelství, které se 
podařilo navázat studentům a pedagogům 
gymnázia s klienty. Společné chvíle, které 
prožívají, jsou obohacující pro obě stra-
ny. Vystoupení klientů stacionáře v rámci 
tradičního těšínského Majálesu, divadelní 
představení studentů pro třinecké přátele, 
tvorba různých výrobků a další společné 
činnosti, považuji já osobně za jedny z nej-
prospěšnějších a nejkrásnějších, které mo-
hou mladí lidé v rámci studia zažít.

Přeji všem účastníkům konference, aby se 
jim dařilo stále více bourat hranice a barié-
ry mezi lidmi. Za Gymnázium Český Těšín 
mohu slíbit, že se těchto „demoličních“ pra-
cí vždy rádi zúčastníme.

RNDr. Tomáš Hudec
ředitel 

Gymnázium, Český Těšín, 
příspěvková organizace

Frýdecká 689/30, 737 01, Český Těšín
558746431, 734796880,

hudec@gmct.czwww.gmct.cz   
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TémaTem leTOšní kOnference je VlIV sOcIálních 
a zdraVOTních refOrem na mOžnOsTI a lImITy 
Inkluze Občanů se zdraVOTním pOsTIžením 

V kOnTexTu eVrOpské sOcIální charTy.   

Budeme-li vycházet  
z daného tématu a po-
díváme se na revido-
vanou Evropskou soci-
ální chartu, zjistíme, že 
osoby se zdravotním 
postižením mají stejná 
práva a možnosti jako 
lidé „zdraví“. V Evrop-
ské sociální chartě je 

v článcích mimo jiné deklarováno právo na 
nezávislost, sociální integraci, účast v živo-
tě společnosti, právo na práci (uplatnění na 
pracovním trhu), právo na bydlení, právo 
na ochranu zdraví, lékařskou péči a pomoc, 
právo na sociální ochranu, včetně sociálního 
zabezpečení, právo využívat služby sociální 
péče, podporovat plnou společenskou integ-
raci a účast na životě společnosti, atp. 

Zatímco před rokem 1989 bývalo běžnou 
praxí, že osoby se zdravotním postiže-
ním, obzvláště s mentálním postižením, 
žili “mimo společnost”; neměli možnost 
se “zdravými“ lidmi komunikovat a stýkat 
se. Zpravidla bydleli v zařízeních s kapa-
citou nad 200 osob, které byly umístěny 
mimo přirozené společenské prostředí. 
Žili v nedůstojných, nehumánních pod-
mínkách, kdy na jednom pokoji spo-
lečně bydlelo více jak 10 osob, budovy 
měly zamřížovaná okna, dveře od pokojů  
a dalších místností, které obývali „cho-
vanci“ (jak byli označováni) byly bez klik.  
V zařízeních byl zaveden pravidelný povin-
ný až diktátorský denní režim a řád, kte-
rý se striktně dodržoval. Obyvatelé těchto 
zařízení neměli možnost volného pohybu 
a jakéhokoliv kontaktu s okolním světem.

Naproti tomu dochází od roku 1989 k vý-
znamným změnám, kdy Česká republika 

jde ve stopách západoevropských stá-
tů a přijímá osoby s handicapem stejně 
jako jejich „zdravé“ spoluobčany, tzn., že 
všichni mají stejná práva, právo žít „běž-
ným“ způsobem života jako jejich vrstev-
níci. Postupně se mění pohled a přístup  
k osobám s handicapem; společnost vnímá 
tyto lidi jako rovnocenné osoby. Postupnou 
podporou společenské integrace se snaží  
o plné začlenění osob s handicapem do 
společnosti - zavádějí se opatření zahrnující 
technickou pomoc s cílem překonat bariéry 
komunikace a pohybu, tzn. úprava bezbarié-
rovosti domů a bytů, bezbariérovost komerč-
ních budov, bezbariérový přístup chodníků, 
rozvoj bezbariérové hromadné dopravy, atp. 
Proto je samozřejmostí, že se běžně po-
tkáváme ve městě, v obchodech, společně 
žijeme v panelákovém domě, jsou našimi 
sousedy, potkáváme se na kulturních akcích,  
u lékařů, v obchodě apod.

Je to jen malý výčet základních vnějších 
faktorů, které umožní osobám s handica-
pem, aby zůstaly co možná nejdéle (dle 
svých schopností a zdravotního stavu) ve 
známém přirozeném domácím prostředí,  
v kruhu své rodiny, svých přátel a známých, 
měli možnost vést plnohodnotný život jako 
jejich vrstevníci a hrát aktivní úlohu ve ve-
řejném, společenském a kulturním životě.

Významná změna se dotkla poskytování 
sociální péče, zvláště po roce 2007 s účin-
ností dlouho připravovaného zákona o so-
ciálních službách. Sociální služba se stala 
komoditou a osoba, která potřebnou pod-
poru či péči potřebuje, má možnost vybrat 
si z nabídky sociálních služeb a službu si 
koupit. Pokud osoba s handicapem splňuje 
zákonem stanovené podmínky, má nárok 
na přiznání příspěvku na péči.
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V současné době procházejí sociální služby 
a zdravotnictví transformací a humaniza-
cí. Hlavní myšlenka procesu transformace 
a humanizace nejen sociálních služeb pro lidi  
s handicapem představuje změnu “velko-
kapacitní ústavní péče” na péči ambulantní  
a komunitní, tzn. bydlení a poskytování 
podpory či péče v běžném prostředí. Tito 
lidé tak mohou žít  v přirozeném prostředí 
a vést život, kterým žijí jejich vrstevníci. Ži-
vot v běžném prostředí umožňuje osobám s 
handicapem aktivně se podílet na společen-
ském životě. Nejedná se o rušení péče o lidi 
s postižením, ale o změnu způsobu, přístupu  
a podmínek jejího poskytování.  V této sou-
vislosti nás může napadat několik otázek - 
od otázky, zda je na toto společnost opravdu 
dostatečně připravena, že sousedem bude 
např. osoba s mentálním či duševním posti-

žením, zda je vytvořena a hlavně finančně 
podpořena a rozvinuta síť sociálních služeb, 
zda je vybudováno dostatek bezbariérových 
bytů, pracovních příležitostí a hlavně, zda si 
může osoba s handicapem, která je závislá 
na 24 hodinové pomoci tento způsob života 
finančně dovolit. 

Tato změna bude trvat několik let, a je to 
otázkou mezirezortní spolupráce od minis-
terstva práce a sociálních věcí, přes minis-
terstvo zdravotnictví, ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy a v neposlední řadě 
ministerstva financí.

MUDr. Mgr. Vladimír Plaček 
ředitel 

ÚSP v Hrabyni 
www.usphrabyne.cz

príklad dObrej praxe – reklamná agenTúra

Úrad práce, sociálnych vecí a rodina Ná-
mestovo sa podieľa aktívne na integrácii 
občanov so zdravotným postihnutím do 
pracovného procesu medzi iným aj  formou 
poskytovania príspevkov na vytvorenie  
a udržanie pracovného miesta pre uvád-
zanú skupinu občanov. Prostredníctvom 
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
konkrétne „§ 56 – Príspevok na zriadenie 
chránenej dielne, chráneného pracovis-
ka“ („ďalej len CHD/CHP“). 
Pred novelou zákona v apríli 2013 bolo 
touto formou podporených 7 pracovných 
miest, ktoré je zamestnávateľ povinný udr-
žať počas obdobia dvoch rokov. Pracovné 
miesta na základe žiadosti zamestnávateľa 
boli podporené formou poskytnutia príspe-
vku na zariadenie CHD/CHP súvisiaceho 
s činnosťou reklamnej agentúry v hodnote 
– 45 416,40 €. Takto zariadené pracovisko 
môže poskytovať kvalitné služby a predpo-

klad udržania pracovných miest aj po po-
vinnej dobe dvoch rokov. V rámci  schvále-
ného príspevku v celkovej výške 71 046,50 
€ je možnosť uplatnenia pomernej časti 
celkovej ceny práce -  do výšky dohodnu-
tého  príspevku - čo činí 25 630, 10 €.
Zamestnávateľ po uplynutí štvrťroku môže 
prostredníctvom „§ 60 -  Prevádzkové ná-
klady“, počas trvania prevádzky – kým sa 
nezruší postavenie CHD/CHP (čo je pre-
važne dlhšie ako dva roky) využívať ten-
to príspevok na preplácanie nájomného, 
účtovných služieb, vodné, stočné, elktrina – 
prípadne na náklady spojené s vyplácaním 
mzdy (v prípade ak vyčerpá sumu 25 630,10 
€ - aby nedošlo k súbežnosti vyplácania dvo-
ma nástrojmi). 
Výška na 1 zamestnanca § 60 sa odvíja od 
percentuálneho poklesu (od 40% -70% ) ide 
o sumy: 660,78 € za I a II.Q a 660,77 € za III. 
a IV.Q. U zamestnanca s percentuálnou mie-
rou poklesu (nad 70%) je to suma 1321,55 € 
za I. – IV.Q.2013.
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Uvádzaných 7 pracovných miest je pracovne obsadených zamestnancami s poklesom 
zdravotného stavu do 70 %. Zamestnávateľ môže požiadať za kalendárny štvrťrok na 
preplatenie prevádzkových nákladov spojených s CHD/CHP (refundáciu) do výšky: 4 
625,46 €. Za rok môžu byť tieto náklady hradené do výšky 2 643,10 € na jedno pracovné 
miesto. Tento zamestnávateľ si môže uplatniť náklady až do výšky: 18 501,70 €.
„7 (zamestnancov) x 660,78 € (výška príspevku na 1 osobu na štvrťrok) = 4 625,46 €“

„2 643,10 (výška príspevku za rok) x 7 zamestnancov = 18 501,70 €“
Takýto žiadateľ (podporený zamestnávateľ) vytvorením 7 pracovných miest môže získať 
za dva roky prostredníctvom úradu práce maximálne: 108 049,90 € 
 § 56:  7 x 10 149,50 = 71 046,50
 § 60: 7 x 2643,10 = 18 501,70 x  2 (roky) =  37 003,40

PaedDr. Soňa Žygliňská
vedúca oddelenia AOTP - občan

regIOnalne TOwarzysTwO 
OśwIaTy zdrOwOTnej w rybnIku

Regionalne Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej w Rybniku powstało w 1996r. 
i jest oddziałem terenowym Polskiego 
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Na-
szym   zadaniem jest organizowanie bez-
płatnych badań, konsultacji medycznych 
i paramedycznych, organizacja konfe-
rencji i seminariów dla osób zajmujących 
się działalnością oświatowo – zdrowotną 
oraz spotkań otwartych dla różnych grup 
społecznych, wspieranie oddolnych inic-
jatyw mających na celu ochronę zdrowia, 
prowadzenie profilaktyki uzależnień, 
prowadzenie zajęć profilaktycznych, te-
rapeutycznych, ekologicznych, eduka-
cyjno-zdrowotnych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Jednoczymy doświadczenia 
i umiejętności osób zajmujących się dzi-
ałalnością 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 progra-
mów profilaktycznych własnych i wspiera-
nie programów ogólnopolskich oraz działań 
i akcji profilaktycznych nieprogramowych. 

(uczestnicy naszych działań nie wnoszą 
opłat). Nie są pobierane wynagrodzenia za 
naszą działalność statutową.

Naszym zadaniem jest przekazanie wied-
zy 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 zdrowot-
nej społeczeństwa oraz szerzenie działań  
w zakresie promocji zdrowia. W tych dzi-
ałaniach 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. 
Zmniejszanie lub eliminowanie czynników 
ryzyka oraz wpływanie na determinan-
ty zdrowia stało się wyzwaniem dla poli-
tyków, naukowców i praktyków zdrowia 
publicznego, w tym również dla organi-
zacji non-profit . Wiedza i doświadczenia  
w tym zakresie muszą być szeroko popu-
laryzowane a przykłady dobrej praktyki 
powszechnie wdrażane. Doświadczenie 
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i wiedza dotycząca roli i znaczenia organi-
zacji pozarządowych w promocji zdrowia 
oraz prewencji chorób jest nie kwestio-
nowana a konieczność wszechstronnego 
wspierania tych działań wynika, między in-
nymi z następujących uwarunkowań: zmian  
w strukturze demograficznej, wzrostu zapotr-
zebowania na usługi medyczne i opiekuńcze, 
wzrostu kosztów żnień wpływa na stan na-
szego zdrowia, co doprowadza do nowotwo-
rów, zaburzeń w układzie krążenia, otyłości, 
uzależnień, stresu, zaburzeń psychicznych  
i wielu innych chorób cywilizacyjnych. 
Ostatnim wyzwaniem jest profilaktyka uza-
leżnień od mediów, w tym głównie od In-
ternetu i gier komputerowych. Występuje 
często u dzieci, których rodzice często są 

zapracowani i są wręcz zadowoleni, że 
dziecko ma jakąś rozrywkę i nie popada  
w „złe“ towarzystwo. Rodzice rzadko reagu-
ją prawidłowo w tego typu sytuacji, często 
zbyt późno dostrzegają zagrożenie, jakie 
niesie ze sobą komputer. Za późno widzą, 
że dziecko izoluje się od rówieśników, tra-
ci kontakt z rzeczywistością i zamyka się  
w swoim pokoju z komputerem.

Mgr. Mariola Kujańska
Regionalne Towarzystwo 

Oświaty Zdrowotnej 
44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 1 

region_zdrowie@wp.pl 
kom. +486 024 467 51, +486 056 315 84, 

tel. +483 242 240 09

mOžnOsTI a lImITy Inkluze žáků s menTálním 
pOsTIžením z pOhledu zkušenOsTí sš, zš a mš

TřInec, jablunkOVská 241 p. O.

Anotace: Článek 
analyzuje sou-
časné trendy ve 
vzdělávání žáků 
s mentálním a 
kombinovaným 
zdravotním po-
stižením.

„Kvalita společ-
nosti se může 
měřit podle způ-
sobu, jak se spo-

lečnost stará o své nejzranitelnější a nejzávis-
lejší členy. Společnost, která  se  o ně stará 
nedostatečně, je pochybená.   Adrian D. Ward

I když v roce 1988 byl ve Štrasburku přijat 
Dodatkový protokol k Evropské sociální 
chartě, který obsahuje dalších 12 práv, např. 
právo na stejné příležitosti a na rovné zachá-
zení, právo na důstojnost v práci, právo na 

ochranu před chudobou a sociálním vy-
loučením -  a situace ve vztahu k lidem se 
zdravotním postižením se vyvíjí pozitivním  
směrem  ( přístup ke vzdělání, zvyšování 
mobility…), přetrvávají ve společnosti i na-
dále tendence k marginalizaci a sociálnímu 
vyloučení této zranitelné skupiny obyvatel. 
Přispívá k tomu i  přísný a neadekvátní ná-
hled legislativy při posuzování stupně po-
stižení těchto občanů a následně finanční 
dopad na ty, kteří se evidentně o sebe sami 
nedokážou postarat. Jsme svědky dané 
skutečnosti téměř denně v běžném životě 
svých spoluobčanů a z denního tisku nebo 
medií. 

Také v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením se objevují návrhy nových materi-
álů tzv. odborníků, kteří vymýšlejí nové strate-
gie a postupy boje proti sociálnímu vylouče-
ní, zcela idealistické, v našich ekonomických 
podmínkách prakticky nerealizovatelné. 
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Z pozice školy si musíme stále uvědomovat, 
že všechny děti a žáci mají rovné právo na 
vzdělávání, to ale neznamená, že mají rovné 
schopnosti. A proto přes všechny polemiky  
a diskuse, které se v posledních létech od-
víjely na téma začleňování žáků se zdravot-
ním postižením do hlavního vzdělávacího 
proudu, tvrdím, že školy samostatně zříze-
né pro žáky se zdravotním postižením mají 
v naší společnosti nezastupitelné místo.

Z psychologického hlediska je prokazatel-
né, že čím více frustrací ( zklamání, dušev-
ních poranění) člověk během svého života 
utrpí, tím je nejistější a bázlivější. Zdravé 
sebevědomí není vrozené, ale pozvolna se 
rozvíjí od raného dětství. Jaké  sebevědo-
mí  a jak toto sebevědomí získá mentálně 
postižený žák ( i hraniční pásmo) v běž-
ném proudu vzdělávání na základní škole? 
Myslíte, že dosáhne stejných  výsledků  
jako  ostatní  zdraví žáci – byť i individu-
álními metodami a prostředky? Myslíte, že 
ho učení bude bavit, když přes veškeré své 
úsilí a vůli získá jen podprůměrné klasifi-
kační stupně? 

Své sebevědomí dosáhne mentálně po-
stižený žák především  tím, že se mu vy-
tvoří podmínky k učení, které mu pomohou  
maximálně se realizovat v rámci svých 
možností. Tyto  podmínky  jsou např. vzdě-
lávání, jehož obsah, formy a metody odpo-
vídají potřebám a možnostem těchto osob 
včetně hodnocení a klasifikace, snížený 
počet žáků ve třídě, užívání speciálních 
didaktických a kompenzačních pomůcek, 
zvýšený počet vyučovacích hodin praktic-
kého vyučování na úkor teorie, právo na 
vzdělávání alternativními komunikačními 
prostředky, atd. 

Statistické zjištění umístění mentálně po-
stižených absolventů škol samostatně zří-
zených pro žáky se zdravotním postižením 
do škol středních ( samozřejmě vhodných 
pro tuto skupinu žáků), převyšuje, ve srov-

nání se vzorkem umístění těchto žáků za-
členěných do škol hlavního vzdělávacího 
proudu. Odtud vycházejí absolventi bez 
náležitých vědomostí, nejistí, bázliví a v 
dalším životě lehce manipulovatelní krimi-
nálními skupinami na okraji lidské společ-
nosti.

Základem všeho je myšlenka rovného pří-
stupu ke vzdělávání, která je současnou 
společností nezdravě modelována. Nikdo 
se nemůže naučit všechno, ale každý se 
může naučit maximum možného. Ponech-
me tedy dětem a rodičům možnost volby 
– mají na ni právo. 

Do budoucna připravujme pro všechny ta-
kové podmínky, aby většinová společnost 
respektovala a přijala všechny její členy, 
se všemi odlišnostmi, neboť vlastně tyto 
odlišnosti nás obohacují, vedou k toleran-
ci a schopnosti pomoci druhým. Je to však 
dlouhá cesta, která nese sebou obrovská 
úskalí v rozličných směrech lidského bytí.

O to víc bych chtěla podtrhnout vysoce pří-
nosnou spolupráci naší školy s OS Trianon 
Český Těšín, které je dlouholetým partne-
rem školy v mnoha oblastech. Především 
našim žákům nabízí další uplatnění v rám-
ci jejich začlenění do pracovního procesu, 
dále se škola  zúčastňuje mnoha soutěži, 
vyhlášených OS Trianon, které řeší  eko-
logickou tématiku, prostřednictvím OS 
Trianon se např. žáci i učitelé vzdělávali  
v rámci fotografických dílen v polském Wa-
soszu, odkud přivezli nezapomenutelné 
zážitky. Je málo institucí, kterým není osud 
našich žáků lhostejný.  Tím víc si záslužné 
činnosti OS Trianon Český Těšín vážíme  
a za tuto spolupráci jsme nesmírně vděčni. 
Tato instituce naplňuje beze zbytku myš-
lenky Evropské sociální charty.

Mgr. Marta Labojová
ředitelka školy
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Výsledky prOjekTu „prOfesní OrIenTace 
hendIkepOVaných OsOb“

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava se v mi-
nulých dvou letech společně s organizace-
mi ze Španělska, Bulharska, Velké Británie, 
Polska a Rumunska intenzivně věnoval 
otázce podpory zaměstnávání a profesní 
orientace hendikepovaných osob. Společ-
né aktivity partnerství podpořeného z pro-
gramu Celoživotního učení – Leonardo da 
Vinci si kladly za cíl zmapovat ekonomickou 
situaci ovlivňující zaměstnávání hendikepo-
vaných a vytvořit příručku příkladů dobré 
praxe, která vyplývá z aktivit realizovaných 
jednotlivými partnerskými organizacemi. 

Oba tyto cíle byly naplněny, přičemž získané 
informace byly zpracovány do podoby dvou 
publikací. První z nich se nazývá „Profesní 
orientace osob s hendikepem“ a mapuje 

ekonomické pozadí zaměstnávání hendi-
kepovaných osob v rámci zemí sdružených  
v partnerství. Druhá „PRŮVODCE PŘÍKLA-
DY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní 
orientaci osob s hendikepem“ prezentuje 
konkrétní přístupy, jak je zvyšována uplatni-
telnost hendikepovaných na trhu práce. Uve-
dené příklady popisují, jak hendikepovaní lidé 
nalezli svá pracovní uplatnění. Obě publikace 
jsou k dispozici ke stažení na stránkách Spor-
tovního klubu vozíčkářů www.skvostrava.cz.

V květnu letošního roku hostil Sportovní 
klub vozíčkářů Ostrava za vydatné pomoci 
partnerské organizace Trianon mezinárod-
ní meeting, na němž se sešli všichni projek-
toví partneři. Důležitou součástí pracovního 
programu byly praktické příklady zaměst-

Fotografie z ostravského meetingu a návštěvy chráněné dílny občanského sdružení Trianon
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návání hendikepovaných osob v České  
republice. Partneři mohli shlédnout prosto-
ry několika chráněných dílen zaměstnávají-
cí osoby s mentálním hendikepem, zázemí 
společností zaměstnávající fyzicky hendi-
kepované osoby a díky účasti překladatelů 
měli také šanci pohovořit se zaměstnavateli 
a prodiskutovat otázky, které během návštěv 
vyplynuly. Část meetingu proběhla v pro-
storách spolupracující společnosti Trianon  
v Českém Těšíně, kde byl partnerům objas-
něn celý systém fungování zdejší chráně-
né dílny včetně sociálních i ekonomických  
aspektů.

Každá z partnerských organizací, která se 
projektu účastnila, působí v jiném sektoru 
(vzdělávání, komerční poradenství, volný 
čas). Výstupy získané projektem jsou za-
jímavé právě proto, že obsahují různé po-
hledy, které s problematikou zaměstnávání 
hendikepovaných osob souvisí. Rozhodně 
přináší zajímavou inspiraci pro organiza-
ce, které se chtějí, ať už na jakékoliv úrov-
ni, dále zabývat problematikou zvyšování 
uplatnitelnosti hendikepovaných osob na 
trhu práce.

Autorka textu: Ing. Iva Palátová

sTarOsTlIVOsť V InValIdITe V kOnTexTe 
sOcIálnehO pOIsTenIa

phdr. jana plachá

ABSTRAKT: Téma predloženého článku je 
orientovaná na problematiku sociálneho po-
istenia, osobitne so zameraním na starost-
livosť v invalidite, nakoľko práve uvedená 
oblasť patrí v rámci sociálnej politiky štátu  
k často diskutovaným témam. V bežnom 
živote človeka môžu nastať nepriaznivé 
udalosti, ktorým sa niekedy nedá úplne za-
brániť, pričom v rámci existujúcich subsysté-
mov sociálneho poistenia ide o starostlivosť 
v rámci invalidného a úrazového poistenia.   
Kľúčové slová: Sociálne poistenie, Inva-
lidita, Invalidné poistenie, Invalidný dôcho-
dok, Úrazové poistenie. 
ABSTRACT: The topic of presented article 
is orientated on the social insurance pro-
blem, especially on the care in invalidity. 
Mentioned problem is ofted discussed to-
pic within the state social insurance policy. 
In everyday life of a man, unpredictable 
events can happen, while it is care within 
invalidity and accident insurance in the exi-
sting subsystems.
Key words: Social insurance, Invalidity, 

Invalidity insurance, Invalidity pension, Ac-
cident instance.

Vo všeobecnosti možno povedať, že na 
predchádzanie, zmierňovanie a odstraňo-
vanie následkov ťažkých a nepriaznivých 
sociálnych situácií občanov štát reaguje 
prostredníctvom súboru inštitúcií, zariade-
ní opatrení a vzťahov (Matlák, 1996). 

V rámci uvedených nástrojov poskytuje 
práve systém sociálneho poistenia nielen 
ochranu, ale aj finančnú pomoc občanom 
v prípade invalidity vo forme invalidného 
poistenia a v prípade poškodenia zdravia, 
alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, 
služobného úrazu a choroby z povolania 
vo forme úrazového poistenia a to všetko 
prostredníctvom Sociálnej poisťovne, ako 
verejnoprávnej inštitúcie, pomocou kto-
rej štát zabezpečuje a plní svoju sociálnu 
funkciu. 

Podľa autorov Z. Gregorovej a M. Galva-
sa (2005) je invalidita vnímaná ako oblasť 
dynamická, ktorá sa neustále mení nielen 
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v závislosti na zmenách v pracovných a ži-
votných podmienkach, pokroku lekárskych 
vied, ale aj v závislosti celkovom vývoji 
spoločnosti.      

Pojem invalidita nájdeme v rôznych ved-
ných odboroch, pre naše účely však uve-
dieme medicínsku definíciu invalidity (kto-
rá vychádza zo súvislosti medzi chorobou  
a možnosťami jej liečenia), kde sa za in-
validného považuje občan, ktorého ne-
možno vyliečiť a ekonomickú definíciu 
invalidity, ktorá poukazuje na skutočnosť, 
ako priamo vplýva invalidita na životnú 
úroveň jedinca. 

Vo všeobecnosti je možné povedať, že 
pojem invalidita označuje príčinnú súvis-
losť medzi dlhodobou zmenou zdravotné-
ho stavu a zmenou v pracovnom uplatne-
ní človeka. Práve v tomto zmysle nejde 
o invaliditu iba v dôsledku choroby alebo 
úrazu, ale aj v dôsledku prirodzenej dege-
nerácie ľudského organizmu. 
Invalidné poistenie - základnou formou 
zabezpečenia občanov pri dlhodobo ne-
priaznivom zdravotnom stave (invalidite) 
je priznanie invalidného dôchodku v zá-
vislosti podľa stupňa zdravotného postih-
nutia. Invalidný dôchodok je dôchodková 
dávka, ktorá sa za podmienok ustanove-
ných zákonom č. 461/2003 Z. z. o soci-
álnom poistení poskytuje z invalidného 
poistenia. 
Účelom invalidného dôchodku je zabez-
pečiť poistencovi príjem v prípade poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdra-
votného stavu.
Zákon o sociálnom poistení definuje inva-
liditu ako dlhodobo nepriaznivý zdravotný 
stav, v dôsledku ktorého došlo k poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
v priamom porovnaní so zdravou fyzickou 
osobou o viac ako 40%.
Nárok na invalidný dôchodok vzniká pri 
splnení zákonom ustanovených podmie-
nok, v prvom prípade má nárok na tento 
dôchodok poistenec, ktorý je invalidný 
(posudzuje sa zdravotné hľadisko), získal 

potrebný počet rokov obdobia dôchodko-
vého poistenia (uvedený v zákone o soci-
álnom poistení) a ku dňu vzniku invalidity 
nesplnil podmienky nároku na starobný 
dôchodok, alebo mu nebol priznaný pred-
časný starobný dôchodok. V druhom prí-
pade na priznanie invalidného dôchodku 
stačí, ak sa poistenec stal invalidným v 
dôsledku pracovného úrazu alebo choro-
by z povolania (Zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení). 
Úrazové poistenie - v súvislosti s úrazo-
vým poistením je potrebné úvodom vymed-
ziť pojem úraz, pričom úrazom sa rozumie 
telesné poškodenie ktoré bolo spôsobené 
nečakaným, náhlym a jednorazovým pôso-
bením vonkajších vplyvov. 

Úrazové poistenie je koncipované ako 
povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré 
ho má chrániť pred rizikom ekonomickej 
záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za 
škodu vzniknutú následkom pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania jeho za-
mestnancom, ktorá v plnej miere zamest-
návateľovi vyplýva zo Zákonníka práce. 
Úrazové poistenie je poistenie pre prípad 
poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsled-
ku pracovného úrazu, služobného úrazu 
a choroby z povolania. Základným cieľom 
úrazového poistenia je dopomôcť poškode-
nému k sociálnej reintegrácii a umožniť mu 
opätovne sa uplatniť na trhu práce.

Z úrazového poistenia sa za podmienok 
ustanovených zákonom poskytujú tieto 
dávky (Stanek, 2011): úrazový príplatok, 
úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, 
pozostalostná úrazová renta, jednorazové 
odškodnenie, pracovná rehabilitácia a re-
habilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, 
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie 
spoločenského uplatnenia, náhrada nákla-
dov spojených s liečením a náhrada nákla-
dov spojených s pohrebom. 
Dávky poskytované z úrazového poistenia 
sú kompenzačné a niektoré z nich pri sú-
časnom poberaní dávok z nemocenského 
poistenia alebo dôchodkového poistenia 
majú nadstavbový charakter. 
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cO nabízí ergOTerapIe V cenTru paraple?

1. Funkční trénink zvyšování soběstač-
nosti – všechny nácviky jsou prováděny 
s instruktorem soběstačnosti (tetraplegik)

• bADL (základní všední denní činnosti) - 
přesuny (přesun vozík-lůžko, vozík-toa-
leta, vozík-sprchová sedačka, vozík-auto, 
vozík-zem). Mobilita na žíněnce – posa-
zování, otáčení, přesun těžiště, manipula-
ce s dolními končetinami, posuny pánve – 
trénink pro samostatné otáčení na lůžku. 
Nácvik sebesycení a pití s kompenzační 
pomůckou nebo lépe bez ní. Nácvik hygi-
eny – čištění zubů, mytí obličeje a rukou, 
česání, holení, svlékání a oblékání horní i 
dolní poloviny těla na lůžku či na vozíku. 

Vyprazdňování – návrh kompenzačních 
pomůcek pro asistované nebo samostat-
né cévkování spoleno s nácvikem využí-
vání vybraných kompenzačních pomů-
cek. Nácvik vhodného způsobu jízdy na 
mechanickém vozíku.

• iADL(složitější všední denní činnosti) - 
jako je příprava pokrmů s využitím kom-
penzačních pomůcek či bez nich. Dále 
jízda v terénu- (cvičný chodník-různé po-
vrchy), a použití městské dopravy. Ovlá-
dání automobilu – možnosti úprav řízení 
a také úpravy pro zjednodušení nakládání 
a vykládání vozíku z a do auta. Modelo-
vá činnost – jako je nakupování, domácí 
práce a další.
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2. Poradenskou a konzultační činnost 

• Poradenství při výběru kompenzačních po-
můcek – antidekubitní polštář, mechanický 
vozík, komponenty k vozíku (zádová opěrka 
a její komponenty např. bederní klín, peloty) 
a další -  tyto kompenzační pomůcky může 
klient po domluvě otestovat. 

• Podpora při získání kompenzačních pomů-
cek – vypracování podpůrných dopisů pro 
revizní lékaře pojišťoven.

• Poradenství při bezbariérových úpravách 
– domácnosti, přístupu do domu, ale také 
pracovního místa.

• Poradenství při úpravách automobilu na 
ruční řízení (klient si může vyzkoušet různé 
typy ovládání, poskytujeme též kontakty na 
firmy realizující potřebné úpravy.

• Poradenství týkající se řešení optimální po-
stury sedu – optimalizace sedu na vozíku 
-přenastavení těžiště vozíku, úhlu sedací 
jednotky, úprava výšky případně úhlu zádo-
vé opěrky a stupaček, dále výběr vhodného 
antidekubitního polštáře. Od počátku roku 
2013 využíváme pro komplexní přístup v 
řešení dekompenzoavné postury sedu di-
agnostický a edukační nástroj XSENSOR 
www.xsensor.com. Tento přístroj zobrazuje 
tlakové zatížení a rozložení tlaku na různém 
povrchu (antidekubitní polštář, zádová opěr-
ka, sedačka automobilu, sedačka handbiku, 
skořepina monoski, biski, matrace a další). 

• Na základě dlouholeté spolupráce s doc. 
MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D. z Fakult-
ní nemocnice v Olomouci vznikla v Centru 
Paraple poradna zaměřena na poskytování 
informací o funkční rekonstrukční chirur-
gii horních končetin metodou šlachových 
transferů. Poradna úspěšně funguje již od 
roku 2007. V této oblasti i nadále externě 
spolupracujeme s fyzioterapeutkou a ergo-
terapeutkou Zdenou Faltýnkovou. Poradna 
zájemcům nabízí 

• základní informace o metodě funkční rekon-
strukční chirurgie horních končetin metodou 
šlachových transferů a konzultační a pora-
denskou službu

• Poradenství poskytujeme i klientům, kteří 
aktuálně nevyužívají služby Centra Paraple 

3. Trénink stability a reaktibility trupu 

• Nejčastěji jako skupinové cvičení na vál-
cích. 

• Trénink probíhá i při nácviku přesunů, při 
manipulaci s dolními končetinami, dále při 
posunech pánve.

• V bADL a iADL (při oblékání a dalších akti-
vitách všedního dne, které jsou náročnější 
na pohybovou koordinaci a posturální sta-
bilitu trupu. 

4. Terapii cílenou na horní končetiny

• Pasivní forma terapie horních končetin 
a vlastní ruky – zaměřuje se na prevenci 
vzniku kontraktur, udržení rozsahu pohybů 
kloubů, ovlivnění nežádoucí spasticity, oto-
ků a bolestí - zahrnuje termoterapii, mobi-
lizace, měkké techniky, dlahování,  taping. 

• Specializovaná terapie ruky po šlacho-
vých transferech – péče o jizvu, edukace 
o vhodném zapojení svalů do nového po-
hybu, dlahování. Cílené pohyby. Zapojení 
horní končetiny do aktivit všedního denní-
ho života – úchopy.

• Aktivní cvičení horních končetin – klade 
důraz na udržení a zvýšení fyzické kapa-
city, posílení oslabených svalů, obnovení 
nebo zlepšení pohybových stereotypů, 
(zahrnuje trénink úchopových funkcí  
a jemné motoriky, facilitaci a další).

5. Metody, techniky a koncepty využívané 
ergoterapeuty v Centru Paraple

Při terapii jsou využívány specifické ergote-
rapeutické metody a koncepty jako například 
Bobath koncept, Kabatova metoda, Kenny 
metoda, SET koncept (cvičení v závěsech 
Therapi Master), koncept Spiraldynamik, Syn-
ergická reflexní terapie, PANat koncept, Mirror 
therapy, přístup STEPS, Bazální stimulace, 
Kinestetická mobilizace, Preventivní a reha-
bilitační mobilizace, Kinesiotaping, přístup 
stupňování aktivit, Ergonomie,testování ICF, 
Feldenkraisova metoda,  strategie přesunů  
a další
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6. Ergodiagnostiku

Cílem ergodiagnostiky je pomoci klientovi 
k výběru pracovní činnosti, která odpovídá 
jeho funkčním dovednostem a reflektuje 
jeho ambice. 

Výstupem ergodiagnostiky klienta je:

• individuálně zpracovaný postup pro pří-
pravu k pracovnímu uplatnění

• zpráva k pracovnímu uplatnění klienta - 
obsahuje doporučení charakteru práce, 
délky pracovní doby, upozornění na 
limity, specifické potřeby, nároky na 
bezbariérovost, doporučení uspořádání 
pracovního místa a vhodných pomůcek.

7. Doplňkový program

Víkendové nebo odpolední výtvarné 
workshopy zaměřené na rozšíření obzorů  
v trávení volného času s pozitivním efek-
tem jak na fyzickou, tak na psychickou 
kondici), a pro zlepšení funkce horních 
končetin.

Mgr. Korbelová Zuzana
korbelova@paraple.cz, 274001325

Bc. Iva Melicharová
melicharova@paraple.cz, 274001325

Bc. Jana Bali Šoltésová 
soltesova@paraple.cz, 274001325

Spolupráce při nácviku přesuny - Klient+Ergoterapeutka + instruktoři soběstačnosti
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p jak parTnersTwO+ k jak kOrzyścI= s 
jak sukces !

Partnerstwo zawiązaliśmy niedawno, w ra-
mach Grupy Środkowo Europejskiej CEGI. 
Jednej jak i drugiej stronie zależy na pro-
mowaniu nowych form aktywizacji m.in. 
osób z niepełnosprawnościami. Różni nas 
wiele: wiek, kraj z którego pochodzimy,  
w którym pracujemy jak i forma prowadzo-
nej działalności- to idealna forma partner-
stwa różnorodnego, łączymy swoje mocne 
strony aby jeszcze lepiej działać na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami oraz pro-
mować ideę ekonomii społecznej. 
Stowarzyszenie TRIANON zajmuje się 
prowadzeniem recyklingu sprzętów elek-
tronicznych przy jednoczesnym aktywizo-
waniu osób z niepełnosprawnościami. 
Firma KALICH jest podmiotem gospodarc-
zym wprowadzającym wewnętrzne projek-
ty zatrudniania osób z niepełnosprawności. 
Powiązał nas międzynarodowy projekt „Po 
inspiracje za granice”, w ramach którego 
wypracowywaliśmy model aktywizacji ON 
dla Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji. To 
tam zrodziła się potrzeba kontynuowania 
działań na szerszą skalę. 

Teoria mówi, że „Partnerstwo to dobrowol-
ne porozumienie, zawiązywane w celu 
wykonania zadania (projektu) poprzez 
współdziałanie i współdecydowanie stron, 
wnoszących do zadania zasoby ludzkie, 
techniczne lub finansowe. Partnerstwo 
przynosi określone korzyści wszystkim 
jego uczestnikom, dostarczając rezultaty, 
których nie osiągnąłby pojedynczy partner 
oraz redukując powielanie wysiłku, który 
byłby niezbędny do wykonania tego sa-
mego zadania niezależnie przez każdego  
z partnerów”.
Do zawiązania partnerstwa – a następ-
nie jego efektywnego funkcjonowania i w 
konsekwencji odniesienia sukcesu – nie 
wystarczą zapał oraz dobre chęci. Każde-
mu partnerstwu można przypisać pewne 
określone, stałe cechy, niezbędne do jego 

prawidłowego działania. Jest ich wiele (np. 
prymat celów partnerskich przed zyskiem, 
dobrowolne członkostwo, demokratyczna 
kontrola, solidarność społeczna, wzajemna 
odpowiedzialność, akceptacja społeczna, 
trwałość, skuteczność). Partnerstwo jest 
uzupełniającym się (a nie zastępującym 
się) procesem, uwzględniającym uczenie 
się i adaptację do zmian, czymś więcej niż 
tylko sumą poszczególnych swoich ele-
mentów. Spośród wielu cech trzy wydają 
się najbardziej charakterystyczne i najważ-
niejsze dla prawidłowego funkcjonowania 
partnerstwa: 
równość partnerów wobec siebie; przejr-
zystość; obopólne korzyści. 
Dzięki zawartemu partnerstwu powstaje  
w Polsce spółka z kapitałem polsko-cze-
skim CAR CLUB Polska, z siedzibą w Ryb-
niku. Wspólnie z partnerami (CAR CLUB 
CZ., TRIANON) będziemy sprzedawać sa-
mochody dostoswane do osób z niepełno-
sprawnościami, wynajmować samochody 
firmom oraz promować Handy Card, kartę 
z rabatami dla ON. 
Dodatkowo w ramach Grupy CEGI na tere-
nie Republiki Czeskiej, Słowacji oraz Pol-
ski będziemy współtworzyć program gmin 
odpowiedzialnych społecznie. Partner-
stwo w ramach CEGI tworzymy razem ze 
Stowarzyszeniem Obywatelskim Trianon, 
które w tym roku obchodzi 10-lecie swego 
istnienia. Wzajemnie dzielimy się swoimi 
doświadczeniami w zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych. Razem staramy się twor-
zyć odpowiednie wskaźniki i mechanizmy 
odpowiedzialności społecznej struktur 
samorządowych w przygranicznych regi-
onach. Ryzyka związane z przyszłością 
muszą być dla młodych ludzi szansą do 
wykorzystania swych zdolności.

Justyna Kalich 
Rybnik, 

RP
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fotogalerie

Na titulní straně sborníku foto od Centra PARAPLE

1. - 4.   Nahlédnutí  do  sálu  loňské  10. mezinárodní konference v RS Lázně Darkov 

5. - 6.  Pracovní skupiny  konference mají za úkol  vhodně zpracovat  tiskovou zprávu,  
 teze pro příští aktivity a pro komunikaci s veřejnosti  k výstupům konference.

7.  Studentky Gymnázia Český Těšín se podělily o zkušenosti lektorů Senior Inter- 
 net Euro Klub.

8.  R. Čichoň seznámil zájemce s univerzálním technickým  řešením pro mobilitu.

9.  Čestné členství  za dlouholetou spolupráci  a partnerství s PTM ČR obdržel  
 MUDr. Josef Slowik.

10.  Za dlouhodobou spolupráci byly z rozhodnutí výboru  OS TRIANON uděleny  
 Děkovné listy  Lázním  Darkov, Třineckým železárnam, městu Český Těšín,  
 statutárním městům Havířov a Karviná, Obchodně podnikatelské fakultě Karviná,  
 Regionalnemu towarzystwu oswiaty zdrowotnej z Rybnika a ÚSP Hrabyně.

11. - 13.  Účastníci  konference  pozorně vyslechli jednotlivé prezentace  zkušeností  
 a příkladů dobré praxe různých aktivit zaměřených na inkluzi.

15. - 17.   Druhý den konference se tradičně od roku 2003 koná v prostorách děkanátu  
 Obchodně podnikatelské fakulty Karviná.  

18. - 25.  Objekt v majetku občanského sdružení -TRIANON  se snažíme udržovat  
 v dobrém technickém stavu, vylepšovat  podmínky pro zaměstnance i příjemné  
 prostředí pro návštěvy.

26. - 31.   Zástupci partnerů, mezinárodní projektové skupiny, naši partneři  a další hosté  
 se u nás po úpravách objektu cítí dobře.

32. - 33.  O činost  našeho sdružení se zajímá čím dále více  mladých  z regionu.

34.   Projektoví partneři pro přeshraniční spolupráci na období 2014  OS  Trianon –  
 Trianon SK – KAZUIST.

35. - 37.    Pro inspiraci jsme jezdili  za hranice na Slovensko, do Polska a  v rámci projektu   
 KaPA Třinec jsme  sdíleli  zkušenosti  partnerů. Projekt skončil závěrečnou  
 konferenci v hotelu Vitality.

38. - 39.   Zúčastnili jsme se na  vyhlášení  Výroční ceny  MOSTY za rok 2012 společně  
 s nominovanými  na ocenění  Doc. Ing. E. Sikorovou, CSc. a Mgr. M. Labojovou.

40. - 43.    Tradice letní studentské praxe v Trianonu trvá 10 let a na ní navazují  dobrovol- 
 nické aktivity studentů pro neziskovou organizaci.



44.   Den sociálních služeb na náměstí  Český Těšín  potvrdil zájem mladých o čin- 
 nost OS TRIANON.

45. - 46.  Z účastníků projektu Pro inspirace za hranice - uchazečů o práci se podařilo  
 OS TRIANON  zaměstnat tři  úspěšné uchazeče, z toho dva v OS TRIANON. 

47. - 48.   Den dobrovolnictví  Třineckých železáren se projevil na vzhledu naši budovy.   
 Zaměstnanci TŽ, provedli nátěr fasády, kovových součástí  technické a admi- 
 nistrativní budovy, šatnových skřínek – děkujeme !

49.   Senior Internet Euro K lub – dvě generace v akci prostřednictvím Internetu.  
 I mladí mají co dát starší generaci.  

50. - 52.  Mimořádnou pozornost věnujeme přípravě modelu společenské  odpovědnosti   
 municipalit a podíl mladých vzdělaných lidí na  formulování  jeho obsahu  
 a forem realizace. Jde nám o výraznější  rozvoj prvků občanské společnosti  
 v obcích a městech, ve kterých chceme žít. 

53.  Složité diskuse o přeshraniční  spolupráci vedeme v rámci členů CEGI.

57.   Zásluhou podpory ze strany TŽ, a.s. jsme zakoupili tolik potřebné učebnice pro  
 speciální vzdělávání na SŠ, ZŠ, a MŠ Třinec. Při předání učebnic Ing. I.Žižka  
 - ředitel pro personalistiku a administrativu TŽ,a.s., Mgr. M.Labojová - ředitela  
 školy a zástupci OS TRIANON.
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pOlskIe TOwarzysTwO medyczne
w republIce czeskIej

pOlské sdružení zdraVOTníků 
V české republIce

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republi-
ce Czeskiej (PTM) dzięki swej otwartości 
programowej już przed ponad dziesięciu 
laty rozpoczęło trwającą do dziś wspó-
łpracę ze Stowarzyszeniem Trianon z Cze-
skiego Cieszyna. W ciągu tych lat przede 
wszystkim w ramach „nieformalnych burz 
mózgów“ doskonaliliśmy sposoby naszej 
działalności. Pomagaliśmy sobie wzajem-
nie w poznawaniu nowych partnerów. 
Niektórzy z nich podchwycili ideę naszej 
pracy i w większym czy mniejszym zakre-
sie rozpoczęli swą przygodę czy to z Tria-
nonem, czy też z PTM-em. Przedstawici-
ele 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 ciekawymi 
wykładami umożliwili nam lepsze zrozu-
mienie ogromu problemów, z którymi na 
co dzień walczą niepełnosprawni. Można 
śmiało powiedzieć, że trwająca do dziś 
współpraca, to wynik chęci pomocy ws-
zystkim tym, którzy jej w jakiejkolwiek 
formie potrzebują. Pozostaje sobie życ-
zyć, oby tylko tak dalej. 

Polskie Towarzystwo Medyczne od swego 
powstania w 1991 roku kontynuuje dzi-
ałalność Klubu Medyka, który został za-
łożony 7.11.1975 przy Zarządzie Głównym 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowe-
go w Czeskim Cieszynie. Jest jednym z 
najstarszych stowarzyszeń lekarzy polski-
ego pochodzenia poza granicami Polski. 
Dłuższą historią mogą się pochwalić tylko 
towarzystwa w Londynie i Chicago. 

PTM ma swój Biuletyn oraz stronę inter-
netową. Dzięki przychylności sponsorów 

wydaliśmy na razie drukiem cztery publi-
kacje („Dr Olszak i jego następcy”, biblio-
filski tomik wierszy  MUDr. Janusza Gaudy-
na „JESTEM”, „PTM-PSZ 30”, oraz książkę 
„Janusz Gaudyn”). 

Od roku 2005 ciekawie rozwija się wspó-
łpraca z Regionalnym Towarzystwem 
Oświaty Zdrowotnej z Rybnika.

W październiku 2011 obchodziliśmy 20-le-
cie samodzielnej działalności PTM, w ra-
mach którego zorganizowaliśmy konkurs 
na najciekawszą pracę naukową dla stu-
dentów i młodych lekarzy. Jedna z pre-
zentowanych prac została opublikowana w 
fachowym czasopiśmie naukowym i wzbud-
ziła zainteresowanie jednej z renomowa-
nych placówek medycznych za oceanem.

Spotkania członków i sympatyków PTM 
odbywają się w pierwszy piątek miesiąca 
za wyjątkiem wakacji, do tej pory było to 
dopiero 378 razy.

Dzięki Towarzystwu mamy możliwość sze-
roko pojętej wymiany doświadczeń z róż-
nych dziedzin medycyny, czy poglądów 
na ciekawe wydarzenia, niekoniecznie 
związane z medycyną. W doborze tema-
tów do naszych spotkań niejednokrotnie 
znajdowaliśmy inspirację we współpracy 
z naszymi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia 
Trianon.

Polskie Towarzystwo Medyczne 
w Republice Czeskiej, Komenského 4, 

737 01 Český Těšín, Česká republika 
http://www.medics.cz/ptmrc                                        

E-mail: ptmrc@atlas.cz 
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prOjekT parTnersTVí 
grundTVIg

Centrum sociálních služeb Český Těšín, 
příspěvková organizace, se v rámci po-
skytované sociální služby domov pro se-
niory zapojilo jako partnerská organizace 
do dvouletého mezinárodního Projektu 
partnerství Grundtvig v rámci Programu 
celoživotního učení. Tento projekt je rea-
lizován za finanční podpory Evropské unie.
Projekty partnerství jsou mj. zaměřené na 
témata společného zájmu zúčastněných 
organizací a vzdělávací workshopy pro 
účastníky vzdělávání ze zahraničí. Základ-
ními cíli a záměry v rámci uvedeného pro-
jektu jsou pro naši organizaci zejména:

• zvládnutí řemeslné zručnosti vybra-
ných řemesel a volnočasových aktivit 
našich seniorů,

• zlepšení psychiky zdravotně posti-
žených osob a seniorů formou výuky  
a účasti na mezinárodních setkáních  
a workshopech

• a výměna zkušeností, postupů a me-
tod uplatňovaných při práci se seniory 
a zdravotně postiženými osobami mezi 
zaměstnanci – lektory, s cílem zlepšení 
pedagogických přístupů a řídící činnos-
ti při práci se zdravotně postiženými 
osobami a seniory.

Projektu se účastní organizace poskytují-
cí sociální služby ze čtyř evropských zemí 
(České republiky, Maďarska, Polska a Slo-
venska). Našimi partnery jsou za slovenskou 
stranu Tradičné ľudové umelecké remeslá, 
občianske združenie, Leopoldov (koordiná-
tor projektu), které spolupracuje s Domo-
vem sociálných služieb Zelený dom v Skalici 
(domov pro mentálně postiženou mládež a 
dospělé), dále Éltes Mátyás Nevelési-Okta-
tási Kőzpont, Mosonmagyaróvár (domov pro 
mentálně postiženou mládež) za maďarskou 
stranu a Dom Pomocy Społecznej im. Wła-
dysława Godynia w Krakowie, za polskou 
stranu (domov pro seniory).

V rámci realizace projektu se dosud usku-
tečnily tři workshopy: ve dnech 15.10. 
– 17.10.2012 se v Centru sociálních slu-
žeb Český Těšín uskutečnilo první mezi-
národní setkání partnerských organizací  
a ve dnech 21.3.–23.3.2013 v pořadí druhé  
v maďarském městě Mosonmagyaróvár. 
Zaměstnanci pořádajících organizací při-
pravili bohatý program, do kterého se ak-
tivně zapojili jak zaměstnanci, tak i uživa-
telé sociálních služeb. Na druhém setkání 
již bylo možno shlédnout výsledky nových 
metod řemeslné práce, poznaných v prů-
běhu prvního setkání v Českém Těšíně.

Nabyté zkušenosti a poznané nové metody 
a techniky řemeslné práce přinesly ovoce 
zejména při třetím mezinárodním setkání 
partnerských organizací, které proběhlo 
ve dnech 21.6. – 23.6.2013 ve Skalici na 
Slovensku. V tomto městě pořádal sloven-
ský partner z Leopoldova mezinárodní fes-
tival lidových řemeslníků, jehož byla naše 
organizace aktivním členem a kterého se 
zúčastnilo po dva dny kolem 120 vystavo-
vatelů – lidových řemeslníků. Naše organi-
zace, spolu s našimi partnery, představila 
jako vystavovatel práce seniorů ze zájmo-
vých dílen, přičemž byly prezentovány 
výrobky zhotovené pomocí technik pozna-
ných v rámci uskutečněných workshopů. 

Další setkání partnerských organizací 
se uskuteční ve dnech 13.-15.10.2013                    
a organizátorem bude za polskou stranu 
Dom Pomocy Społecznej im. Władysława 
Godynia w Krakowie. Závěrečné setká-
ní a vyhodnocení celého projektu se pak 
uskuteční koncem května 2014 na Me-
zinárodním festivalu lidových řemesel  
v Piešťanech na Slovensku, který pořá-
dá koordinátor projektu Tradičné ľudové 
umelecké remeslá.



Spolupráce s našimi zahraničními partnery 
v rámci Projektu partnerství Grundtvig je    
pro naše zaměstnance-lektory a zejména 
seniory velice přínosná a inspirující a při-
spívá velikou měrou k obohacení kvality 
života seniorů jak v naší organizaci, tak i 
zdravotně postižených osob ve spolupra-
cujících organizacích. Tím jsou také na-
plňovány minimální standardy sociálních 
práv v zemích EU, obsažené v Evropské 
sociální chartě. O tyto standardy se nako-

nec opírá i dlouholetá spolupráce Centra 
sociálních služeb Český Těšín s OS TRIA-
NON při organizaci počítačových kurzů  
v rámci Senior internet Euroklubu, do kte-
rých je zapojena jak široká veřejnost města 
Český Těšín, tak i studenti – lektoři i senioři 
Centra sociálních služeb Český Těšín.

Ing. Januš Foltyn
ředitel Centra sociálních služeb 

Český Těšín

k realIzacI eVrOpskéhO prOjekTu 
mezInárOdní spOlupráce 

„pro inspiraci za hranice“

V následujícím textu se pokusím přispět 
několika slovy k tématu 11. konference, 
kterým je inkluze občanů se zdravotním 
postižením. Bude to však pohled poněkud 
specifický – úzce zaměřený na trh práce  
a tedy na začleňování osob se zdravotním 
postižením (dále OZP) do zaměstnání.
Tuto problematiku podrobně zkoumal pro-
jektový tým, který v rámci projektu meziná-
rodní spolupráce hledal inspirativní náměty 
v zahraničí a sbíral příklady „dobré praxe“ 
právě k tématu integrace OZP na trh práce.
Projekt „Pro inspiraci za hranice“ byl 
realizován v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a financován  
z prostředků Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu ČR. 
Jeho zdárnou realizaci zajišťovali spolu  
s příjemcem grantu Kvalifikační a personál-
ní agenturou, o. p. s. také dva čeští partne-
ři - firma EDLiT s.r.o. z Třince a nezisková 
společnost Občanské sdružení TRIANON  
z Českého Těšína. Nedílnou součástí pro-
jektové spolupráce byli také zahraniční part-
neři a to slovenská státní organizace Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove 
a dvě polská občanská sdružení - Bielskie 
Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”  

z Bielska-Białej a Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Społecznych (CRIS) z Rybnika. Jelikož 
se polští partneři intenzivně věnují práci  
s osobami se zdravotním postižením, bylo 
zde možno načerpat mnoho zajímavých 
zkušeností využitelných při tvorbě projekto-
vých výstupů.
Cílem realizace projektu bylo ze získaných 
námětů a ověřených postupů na závěr vy-
tvořit dva inovativní projektové výstupy. Prv-
ním z nich byla metodická příručka a druhým 
pak modulový program podporující začleně-
ní OZP na trh práce kombinací vzdělávacích  
a poradenských aktivit. 
V první fázi realizace projektu, jenž byl za-
hájen na podzim roku 2010, byly nejprve 
sbírány inspirativní náměty, zahraniční zku-
šenosti, poznatky a příklady „dobré praxe“. 
V rámci druhé fáze projektu pak byly zrea-
lizovány dva pilotní běhy motivačně-vzdělá-
vacího programu pro OZP (v Českém Tě-
šíně a v Třinci) s cílem získání konkrétních 
ohlasů a zpětné vazby přímo od této cílové 
skupiny. Záměrem projektu bylo ověřit teo-
retické postupy a zahraniční náměty přímo 
v reálné práci s osobami s nejrůznějšími 
zdravotními handicapy. 
Na motivačně-vzdělávací program pak na-
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vazovalo v gesci OS Trianon zajištění mě-
síční praxe u zaměstnavatelů, aby si tak ně-
kteří projektoví účastníci mohli reálně ověřit, 
jaký rozsah a druh práce jsou s ohledem 
na svůj zdravotní handicap schopni zvlád-
nout. Pro všechny účastníky bylo průběžně 
vyhledáváno vhodné pracovní uplatnění.  Z 
celkového počtu 21 projektových klientů se 
praxe zúčastnilo 6 osob, z nichž někteří se 
osvědčili natolik, že na pracovišti zůstali a 
zaměstnavatelé jim nabídli pracovní smlou-
vu. Ke konci realizace projektu byly zaměst-
nány 4 osoby, které se zapojily do realizace 
projektu a úspěšně absolvovaly celý kurz 
resp. program. 
Ruku v ruce se snahou pomoci osobám se 
zdravotním postižením při hledání zaměst-
nání by vždy mělo jít také o posilování jejich 
sebevědomí, podporu motivace „postavit se 
na vlastní nohy“ a nasměrování na cestu 
hledání řešení a nikoliv překážek. Jak se při 
práci s osobami se zdravotním postižením 
ukázalo, je mnohdy velmi složité změnit je-
jich smýšlení a navést je na cestu pozitiv-
ního přístupu. Je pochopitelné, že se díky 
negativním životním zkušenostem a opako-
vaným neúspěchům při hledání zaměstnání 
staví do role společenských outsiderů, nic-
méně právě tento jejich postoj jim násled-
ně brání v prolomení „permanentní smůly“. 
A tak dochází k začarovanému kruhu, ze 
kterého je velmi obtížná cesta ven. Vždyť 
který zaměstnavatel by chtěl do pracovního 
kolektivu přijmout „životem otráveného pe-
simistu“, který se schovává za své postižení 
a všude kolem sebe vidí pouze křivdu? Kdo 
by chtěl spolupracovat s člověkem, který 
nejdříve vyjmenuje svá omezení, obavy, 
poukáže na své limity a hraniční možnos-
ti, aniž by zmínil své přednosti, schopnosti 
a zejména chuť pracovat? A právě zde je 
prostor pro poradenské služby a pomoc 
psychologů. Snažili jsme se při realizaci 
motivačně-vzdělávacího programu tyto zá-
ležitosti akcentovat a zaměřit se na hledá-
ní vhodných motivačních faktorů. Proto byl 
výstupem projektu mimo jiné návrh kurzu, 
který by mohl pomoci osobám s handicapy 

nejen získat nezbytné kompetence poža-
dované trhem práce (práce s PC, základní 
znalosti angličtiny, právní povědomí, komu-
nikativní dovednosti a schopnost sebepre-
zentace), ale také posílit jejich sebevědomí 
a víru ve své vlastní možnosti a schopnosti.
Přesvědčili jsme se o tom, že proces začle-
ňování těchto osob na trh práce není snad-
ný ani pro ně, ani pro ty, kteří se jim snaží 
pomáhat. Osoby se zdravotním postižením 
mají totiž mnohdy více vnitřních bariér a za-
kořeněných předsudků, než by odpovídalo 
jejich zdravotnímu omezení. Totéž však lze 
říci i o zaměstnavatelích, u nichž je mnoh-
dy velmi těžké hledat pochopení a chuť dát 
handicapovanému šanci. 
Proto se tyto dvě strany, v ekonomickém 
pojetí nabídka s poptávkou, setkávají jen 
velmi obtížně a v některých případech pou-
ze tehdy, je-li přítomen potřebný motivač-
ní faktor. U potenciálního zaměstnance, 
osoby se ZP, je to zejména chuť pracovat, 
flexibilita, zodpovědnost a ochota učit se 
novým věcem.  Pokud má takovýto člověk  
i potřebné kompetence (znalosti a doved-
nosti), na což jsme se snažili v rámci pro-
jektových aktivit (zejména při realizaci mo-
tivačně-vzdělávacího programu) poukázat, 
jsou šance na uplatnění OZP v zaměstnání 
mnohem vyšší. U zaměstnavatele je pak 
motivátorem pro zaměstnání OZP určitá 
míra sociálního cítění, ochota podstoupit ri-
ziko a nebo finanční motivace. Ne nadarmo 
jsou projekty Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost či prostředky aktiv-
ní politiky zaměstnanosti zajišťované úřady 
práce mj. zaměřeny i na poskytování mzdo-
vých dotací na podporu zaměstnávání zdra-
votně postižených osob. Lze říci, že u této 
skupiny osob má kompenzace mzdových 
nákladů zaměstnavateli své opodstatnění 
a může tak výrazně přispět k podpoře za-
městnanosti OZP. 

Ing. Markéta Uhrová 
manažerka projektu Pro inspiraci 

za hranice a ředitelka KaPA, o. p. s.

Celý obsah příspěvku na přiloženém CD  
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reTrOspekTIVa leTní sTudenTské praxe 
V Os TrIanOn

Letos je to již 5 let od mého absolvování 
letní studentské praxe v sídle OS Trianon. 
Na praxi jsem se dostal díky mé účasti  
v ekologickém projektu Enersol s prací „Vy-
užití LPG a CNG v dopravě moravskoslez-
ského kraje“ a následné prezentaci práce 
na mezinárodní studentské konferenci  
v Českém Těšíně. 

7. 8. 2013 jsem měl možnost po 5 letech 
znovu navštívit OS Trianon. Hned při pří-
jezdu jsem si všimnul, že hlavní budova  
s kancelářemi je nově natřená, a jsou vymě-
něná stará okna za nová plastová. Změny 
se odehrály i uvnitř, zejména ve sprchách 
a záchodech, což jistě přispělo ke zvýšení 
komfortu pracovníků. Změn se odehrála 
celá řada, a sídlo OS Trianon se stává čím 
dál tím víc reprezentativní. Nejdůležitější 
je však to, že žádné změny se neodehrály  
v přístupu pana Šuňala a neustále organi-
zuje nové projekty, které v tomto kraji chy-
bí a jsou potřeba, a to zejména v oblasti 
ekonomické, sociální i environmentální. 
Nejspíše nejpříjemnějším překvapením 
však pro mě bylo, že jsem viděl viset svou 
ročníkovou práci na panelu poblíž vstup-
ních dveří.

Na praxi, která se konala v roce 2008, 
se nás sešla skvělá parta lidí, se který-
mi jsem měl možnost si vyzkoušet řadu 
zajímavých věcí např. mletí plastových 
dílů, rozebírání starých elektronických za-
řízení, psaní projektu a další. Hodně mě 
zaujala stavba solárního kolektoru, který 
jsme kompletně vyrobili pod odborným 
dohledem firmy Uniterm. Dokonce jsem 
se poté v následujícím roce, kdy se psali 
ročníkové práce na naší škole (SPŠ Kar-
viná), rozhodnul pro téma své ročníkové 
práce „Využití solární energie“, ve kterém 
jsem použil nabyté znalosti a naměřené 
hodnoty z této praxe. 

Ovšem čeho si s odstupem času vážím na 
této praxi nejvíc je to, že jsem měl poprvé 
možnost společně pracovat a normálně se 
bavit se zdravotně postiženými lidmi. Tito 
lidé mají ještě to štěstí, že i přes svůj han-
dicap jsou schopni práce, i když s určitým 
omezením. Podle mě, je skvělé, že někdo 
vytváří pro tyto lidi práci. 

Dnes jsem již studentem 4. Ročníku fakulty 
strojní na VUT v Brně, konkrétně na oboru 
energetické inženýrství. Myslím si, že ne-
malý podíl na mé volbě školy, sehrála pra-
xe v OS Trianon. O technické obory dnes 
není mezi mladými příliš zájem na rozdíl 
od populární ekonomie a dalších. Napří-
klad od nás z technického lycea na strojní 
průmyslovce jsem šel na strojní fakultu je-
diný. Není se čemu divit, když už od mala 
jsme slýchávali ze všech stran jak je fyzika 
a matematika hrozný předmět a celebrity 
se chvástají v televizi, jak jim tyto předměty 
vůbec nešli. Je proto dobře, že se někdo 
snaží v mladých lidech vyvolat zájem o 
techniku. Já jsem sám příkladem zdárného 
výsledku, když jsem si za svůj životní směr 
vybral energetiku, kterou považuji za per-
spektivní obor s budoucností.

Myslím si, že takto zajímavých a do živo-
ta přínosných praxí je v této zemi hodně 
málo. Opravdu smekám před tím co pan 
Šuňal, ale i celé vedení OS Trianon dělá. 
V dnešní době, kdy každý hledí jen sám na 
sebe, je něco takového skutečně obdivu-
hodné! 

Přeji OS Trianon hodně štěstí v plnění sta-
novených cílů a hodně sponzorů, kteří své 
peníze vloží do něčeho opravdu smyslu-
plného.

David Pawlitko
4. ročník strojní fakulta VUT Brno



spOlečenská OdpOVědnOsT sOkOla karVIná 
za zdraVOTní TělesnOu VýchOVu senIOrek

mgr. dagmar svobodová, ph.d

Článek je zaměřen na cílovou skupinu za-
měřenou v rámci výzkumu a spolupráce OS 
Trianon a OPF v Karviné, konkrétně na pro-
blematiku osob se zdravotním postižením  
a v dané souvislosti se specializací na seniory. 
Vymezuje společenskou zodpovědnost u ne-
ziskové organizace Sokol Karviná. 
Doc. Ing. Eva Sikoroová, CSc.

Klíčová slova:
Společenská odpovědnost organizací, Sokol 
Karviná, seniorky, zdravotní tělesná výchova. 
Key words:
Corporate social responsibility, Sokol Karvina, 
seniors, health physical education.

Abstrakt
Cílem článku je participace Sokola Karviná s 
dalšími neziskovými organizacemi města na 
společenské odpovědnosti za integraci osob 
se zdravotním postižením. Jednou z  kohort 
populace se zdravotním postižením jsou seni-
orky. Sokol Karviná má zkušenosti se zdravotní 
tělesnou výchovou seniorek, která je neoddě-
litelnou součástí sokolského tělocvičného pro-
gramu všestrannosti (Sport for All). Úvod člán-
ku představuje důvody a potřeby společenské 
odpovědnosti Sokola Karviná za zdravotní tě-
lesnou výchovu seniorek. První část popisuje 
koncept společenské odpovědnosti organiza-
ce. Druhá část charakterizuje přístup Sokola 
Karviná k společenské odpovědnosti v pojetí 
neziskové organizace. Třetí část představuje 
zdravotní tělesnou výchovu seniorek v Sokole 
Karviná. Závěr potvrzuje význam společenské 
odpovědnosti Sokola Karviná za zdravotní tě-
lesnou výchovu seniorek.
Abstract
This article aims participation Sokol Karvina 
with other non-profit organizations of the social 
responsibility for the integration of persons with 
disabilities. One of the cohorts of the population 
with disabilities are seniors. Sokol Karvina has 

experience in health physical education seni-
ors, which is an integral part of the Sokol gym-
nastic program versatility (Sport for All). Main 
article presents reasons and for social respon-
sibility Sokol Karvina for health physical educa-
tion seniors. The first part describes the concept 
of social responsibility of the organization. The 
second part describes Sokol Karvina approach 
to corporate social responsibility in the concept 
of non-profit organizations. The third part pre-
sents a health physical education seniors in 
Sokol Karvina. The conclusion confirms the im-
portance of social responsibility Sokol Karvina 
for health physical education seniors.
Společenská odpovědnost organizace (Corpo-
rate Social Responsibility - CSR) je dobrovolné 
integrování sociálních a ekologických hledisek 
do jejich každodenních operací a interakcí. Ev-
ropská komise v Zelené knize (2001) definuje 
CSR jako „odpovědnost organizací za dopad 
jejich činností na společnost“.  CSR tak motivu-
je organizace k dobrovolné integraci ekonomic-
kých, sociálních a environmentálních aspektů 
ve spolupráci se stakeholdery (zainteresova-
nými stranami) do vlastních podnikatelských 
činností. V uvedeném pojetí Carroll (1999, s. 
62) pak koncept CSR chápe jako integrované 
spojení 3P: People - Profit – Planet.
Koncept CSR může Sokol Karviná zahrnout do 
vlastní hodnotové orientace a filosofie. Vlastní 
identitu může v budoucnu formovat aplikací 
hodnot CSR bez toho, že odejde od svého 
původního sokolského poslání. V současnosti 
může být právě CSR pro Sokol Karviná přida-
nou hodnotou, která se vůbec nevylučuje se 
základními principy sokolského tělocvičného 
programu. Naopak hodnoty sokolského tělo-
cvičného programu skvěle doplňuje, obohacu-
je a inovuje, přestože sokolský hodnotový sys-
tém lze považovat a vnímat v mnoha ohledech 
jako „nadčasový“. 

Celý obsah příspěvku na přiloženém CD 
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univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 

733 40 Karviná, Česká republika.40
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VplyV sTresu z VýkOnu pOlIcajnej služby 
na funkcIu rOdIny

 The ImpacT Of sTress frOm enfOrcemenT 
Of pOlIce serVIces On famIly funcTIOns

phdr. Vanda smetanová1 
ABSTRAKT: Obsah článku je vstupom 
do riešenia nových problémov príslušní-
kov policajného zboru, ktoré sú spôsobe-
né stresom z výkonu povolania policajta. 
V článku je stručne vymedzený možný 
prístup k ponímaniu povolania príslušníka 
policajného zboru a vplyv stresu na jeho 
rodinu. Sú v ňom naznačené problémy, 
ktoré musí Policajný zbor Slovenskej re-
publiky riešiť. Pri eliminácii týchto problé-
mov môže zohrať významnú úlohu kvalitný 
komplexný systém sociálnej práce v poli-
cajnom zbore.
Kľúčové slova: Policajný zbor. Povolanie 
policajta. Príslušník policajného zboru. Stres. 

ABSTRACT: This article is an entrance into 
new solutions to the problems of police offi-
cers that are caused by stress of professional 
police officer. The article briefly defines the 
possible approach to the profession of police 
forces and effect of stress on their families. 
It includes outlined problems Police Force 
of the Slovak Republic deals with. Quality 
comprehensive system of social work in the 
police force can play an important role in the 
elimination of these problems.
Key words: The Police Force. Occupation 
Policeman. Policeman. Social work. 

Dnes, či už chceme alebo nechceme, žijeme 
život, ktorý prináša rýchle tempo zmien a na-
dmerné nároky na prispôsobovanie a zara-
ďovanie sa do nových sociálnych podmienok, 
čo spôsobuje narastajúce psychické napätie. 
Medziľudské vzťahy sa viac ochudobňujú, 
dochádza k zmenám hodnotového systé-

mu, pribúda škodlivých činiteľov technicko-
civilizačných a to: mobil, televízia, počítače, 
mení sa charakter práce (už nie celoživotná)  
a mení sa aj filozofia života a práce. Toto 
všetko vyžaduje cieľavedome ovládať vlast-
ný duševný život – ovládnuť stres. V našom 
článku ponímame stres ako nadmernú zá-
ťaž. Záťaž členíme na ťažkú, strednú a ľa-
hkú.
V súčasnosti trpí záťažou a stresom kaž-
dý štvrtý Európan. Stres sa tak dnes stáva 
jedným z najvážnejších problémov, kto-
rému musia ľudia v živote a najmä v práci 
čeliť. Podľa štatistík je dokonca hneď po 
bolestiach chrbta druhým najčastejším 
zdravotným problémom. Trpí ním až 1/3  
pracovníkov v Európskej únii. Počet ľudí, 
ktorí sa sťažujú na pracovný stres, neustá-
le rastie. Za pracovný stres považujeme 
určitú odozvu organizmu, ktorej vznik je 
daný prispôsobením okolnosti, podmienok  
a faktorov pracovnej činnosti v rámci pracov-
ného systému. (Matoušek, 2003) Pracovnú 
záťaž a stres spôsobuje celý rad povolaní, 
no existujú aj tzv. „rizikové“ povolania, v kto-
rých k ním dochádza častejšie než v povola-
niach iných. Pracovný stres sa okrem iného 
objavuje u vedúcich pracovníkov, u ktorých 
veľmi negatívne pôsobí nadmerná zodpo-
vednosť a časová náročnosť na plnenie 
termínov. (Mayerová, 1997). Pracovní psy-
chológovia študovali stres v mnohých profe-
siách a vybrali najstresovejšie zamestnania 
ktorými sú na 1. mieste baníci, 2. miesto po-
licajti a 3. miesto piloti, pracovníci väzenskej 
služby, novinári a pod. Taktiež Server MSN.
com spravil rebríček TOP 10 povolaní, ktoré 

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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sú náročné na stres, medzi nich sa zaraďuje 
aj povolanie policajnej služby.
Povolanie policajta  sa odborníkmi i verejnos-
ťou považuje za  veľmi náročné a to ako po 
stránke fyzickej a psychickej, tak i po stránke 
morálnej. Len málo povolaní je tak náročných, 
ako povolanie policajta, čomu zodpovedajú aj 
prísne nastavené kritériá prijímania  uchád-
začov o službu v Policajnom zbore. Náročné 
životné situácie, do ktorých sa policajti pri vý-
kone svojho povolania dostávajú, vplývajú na 
človeka dvomi spôsobmi. Niekoho motivujú 
pozitívne, teda mobilizujú a podnecujú jeho 
výkon, alebo negatívne, čiže vyvolávajú ne-
činnosť, nežiaduce duševné stavy, neurózy, 
nevhodné správanie a podobne, čo sa v ko-
nečnom dôsledku prenáša aj do vnútra rodin-
ného života a taktiež to vplýva na výchovu detí  
v rodine. 
Vychádzame pritom z predpokladu, že na-
pĺňanie jednotlivých funkcií rodiny je determi-
nované výkonom určitého povolania, ktorým 
sa rodina začleňuje do určitej socio-profesij-
nej skupiny a cez túto skupinu do spoločnosti. 
Jednou z takýchto rodín je rodina príslušní-
ka policajného zboru (policajta). Oproti iným 
rodinám vyplýva jej osobitosť zo základných 
znakov profesijnej činnosti policajtov a to: 
vnútornej diferenciácii policajného zboru, pre-
važne heterogénnej štruktúry policajtov (% 
slúžiacich žien nie je vysoké), mocenského 
aspektu, morálneho rozhodovania a profesij-
nej morálky, celospoločenskej a individuálnej 
zodpovednosti, možnosti vzniku konfliktov  
a napokon ohrozenia zdravia alebo života. 
(Erneker a kol., 2000. s. 19 – 26).  
Policajný zbor nemá systematizované miesta 
pre takto ťažko postihnutých policajtov, aby 
mohli v službe ďalej pokračovať a pomôcť 
im sa psychicky vyrovnať s novou situáciou. 
Je potrebné, aby policajný zbor využíval aj 
naďalej ich skúsenosti. Doposiaľ nie je pre-
myslený systém zotrvania handicapovaných 
príslušníkov policajného zboru v aktívnej 
službe  na  pozícii, ktorá  by zodpovedala  
ich  zdravotnému stavu a pomoc rodinám pri 
ich opätovnom zamestnávaní. Myslím si, že 
silový rezort s výnimočným poslaním by sa 

mal komplexnejšie postarať o svojich prísluš-
níkov, ktorí prišli o svoje zdravie pri výkone 
povolania a finančné odškodné nepostačuje 
na zakrytie  rán  a rodinnej traume. 
Európsku sociálnu chartu (revidovanú) Rady 
Európy z roku 1996 (ďalej len „charta“) Slo-
venská republika podpísala v Štrasburgu   
18. novembra 1999. Charta nadobudla plat-
nosť 1. júla 1999.  Stratégia charty zdôraz-
ňuje potrebu konzistentnosti pri dosahovaní 
jej cieľa umožniť ľuďom so zdravotným po-
stihnutím plne využiť všetky ich práva a vy-
užiť ich zapojenie do spoločnosti a európskej 
ekonomiky. 
Záverom by som chcela vyzdvihnúť a pre-
dovšetkým oceniť prístup a  angažovanosť  o. 
z.  TRIANON v Českom Těšíne, ktoré tohto 
roku oslavuje 10. výročie  svojho založenia. 
Rovnako je potrebné oceniť snahu organi-
zácie v naplňovaní európskej stratégie pre 
oblasť zdravotne postihnutých, prijatej Európ-
skou komisiou v roku 2010, snahu napĺňať 
strategické zámery spolupráce členských 
štátov pri odstraňovaní prekážok, ktoré brá-
nia vybudovať Európu bez bariér.
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budujemy żaglOwIec bez barIer
„Jeżeli chcesz zbudować statek, nie przywołuj ludzi, żeby zdobyć drewno i rozdzielić 

pracę, ale rozbudź w nich tęsknotę za otwartym, nieskończonym morzem”

Antoine de Saint-Exupéry

Żeglarstwo – niegdyś jedynie forma transportu, z czasem też jeden z rodzajów 
sportów wodnych, ale czy tylko to? Dziś także – lub może przede wszystkim – żeg-
larstwo stanowi atrakcyjną formę turystyki i rekreacji. To także doskonały sposób 
na integrację i łamanie barier. Nie od dziś wiadomo też, że żeglowanie kształtuje 
charakter oraz zbliża ludzi. W tym, jak i w wielu innych celach powołano do życia 
Fundację „Żeglowanie Bez Barier”. Pomysł, uznany pierwotnie za nieco szalony,  
z miesiąca na miesiąc rósł w siłę po to, by po niespełna pół roku przygotowań na-
brać wiatru w żagle. 

Szalone pomysły zawsze budzą kontrower-
sje, a te z kolei rosną jeszcze bardziej, kie-
dy okazuje się, że z pozoru nierealistyczne 
cele stają się rzeczywistością. Tak było i 
tym razem… Pomysł Zbudowania Śląski-
ego Żaglowca jako jednego z narzędzi do 
realizacji później doprecyzowanych celów 
fundacji powstał 2 listopada 2012 roku, kie-
dy to Arek KOSMOS Wąsik, sternik morski, 
instruktor żeglarstwa i zapalony szantymen 
utworzył na jednym z portali społeczności-
owych grupę skupiającą zwolenników tej 
odważnej inicjatywy (http://www.facebook.
com/groups/zbudujmyslaskizaglowiec). Na 
odzew nie trzeba było długo czekać – w 
godzinę grupa urosła do ponad 350 człon-
ków, a dalej było już tylko lepiej. Pierwotne 
zdziwienie faktem, że do grupy Śląskiego 
przecież Żaglowca przyłączają się entuz-
jaści żeglarstwa i marynistyki z całej Polski, 
a nawet z zagranicy ustępowało miejsca 
zrozumieniu i entuzjazmowi. Bo przecież 
niepisane prawa jachtingu ponad wszyst-
ko stawiają właśnie tę niewidoczną więź 
człowieka z wodą, odrzucającą wszelkie 
różnice…

Równolegle z rosnącą w siłę grupą, za-
częły formować się pierwsze cele inicja-
tywy, która w połowie listopada zgromad-
ziła już ponad 1000 sympatyków, wśród 
których znaleźli się Rektor Uniwersytetu 
Śląskiego Wiesław Banyś, prezydenci mi-

ast Katowic i Bytomia - Piotr Uszok i Da-
mian Bartyla, Wicewojewoda Śląski Piotr 
Spyra, a także członkowie parlamentu 
(posłowie, senatorowie) oraz przedstawici-
ele polskiego świata szantowego. To wte-
dy przypieczętowano postanowienie, że 
Śląski Żaglowiec posłuży jako narzędzie 
do pomocy potrzebującym - szczególnie 
osobom niepełnosprawnym i wykluczonym 
społecznie. Bardzo szybko zarejestrowano 
domenę www.ZbudujmySlaskiZaglowiec.pl 
i stworzono stronę internetową z bieżący-
mi informacjami dotyczącymi akcji. Wśród 
osób informujących w wirtualnym świecie o 
postępach prac, oprócz Magdaleny Boruc-
kiej i Marcina Sanetry, znaleźli się przyszli 
fundatorzy i członkowie zarządu powstałej 
na bazie inicjatywy Fundacji „Żeglowanie 
Bez Barier”: amerykanista i zapalony żeg-
larz, kapitan Paweł Jędrzejko oraz kapitan 
Szymon Ziemek. U boku pomysłodawcy 
akcji, Arka Wąsika, stanęli także Jacek 
Szopa i Karol Żebrowski. Już 29 listopa-
da akcja doczekała się loga, stworzonego 
przez Jacka Czajkę. Wybrana została gra-
fika przedstawiająca sztaksle w barwach 
śląskich, między którymi odnajdujemy 
także kolory górnicze – a więc charaktery-
zujące Śląsk, skąd pochodzą pomysłodaw-
cy idei. Mając logo i rozwijającą się pod 
okiem red. Magdaleny Boruckiej stronę in-
ternetową, zaczęto – na forum całej grupy 
- formować szczegółowe kierunki działań  



 cele powstającej fundacji, które następnie 
zostały sformalizowane przy wsparciu pra-
wników i ludzi z odpowiednim doświadcze-
niem.

Cele te zostały określone bardzo szero-
ko, ale na pierwszy plan – zgodnie z ideą 
żeglarstwa – wysuwa się szeroko pojęta 
integracja. Integracja ze społeczeństwem 
środowisk ludzi z różnych przyczyn wyklu-
czonych, dyskryminowanych, mających ut-
rudniony dostęp do pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 
Co to oznacza w praktyce? Oznacza, że 
z wykorzystaniem atrakcyjnego i niety-
powego narzędzia, jakim jest Żaglowiec 
– którego budowa na tę chwilę pozosta-
je priorytetem – Fundacja będzie mogła 
organizować różnego typu kursy i rejsy 
rehabilitacyjne, resocjalizacyjne, eduka-
cyjne czy integracyjne. Oczywiście już 
na etapie projektowania zostanie on pr-
zystosowany do takiej działalności. Poza 
czasem wykorzystywania Żaglowca bez-
pośrednio do realizacji celów statutowych 
będzie on wykorzystywany do pozyskiwa-
nia funduszy na poszczególne działania. 
Bo trzeba zaznaczyć, że statutowe cele 
Fundacji nie ograniczają się do działań 
realizowanych wyłącznie za pośred-
nictwem Żaglowca. Szczególny nacisk 

położony będzie na poradnictwo prawne  
i obywatelskie, ochronę i promocję zdrowia., 
wspieranie wpisujących się w obszar dzi-
ałalności Fundacji inicjatyw lokalnych, re-
gionalnych i międzynarodowych, zarówno 
na płaszczyźnie informacyjnej, jak i eduka-
cyjnej czy rozwoju. Kolejne kierunki działa-
nia związane są z działalnością proekolo-
giczną, wspomaganiem rozwoju gospodar-
czego, przedsiębiorczości, rynku pracy i 
edukacji ekonomiczno-prawnej. Nie mniej 
istotna pozostanie poznawczo-naukowa 
gałąź działania Fundacji - dzięki przepro-
wadzanym badaniom i analizom możliwa 
będzie diagnoza problemów społecznych, 
a w konsekwencji opracowanie rozwiązań  
i ich implementacja. 

Po obraniu konkretnych kierunków działa-
nia, kolejnym krokiem było wyjście z inic-
jatywą poza środowisko wirtualne. Dzięki 
uprzejmości organizatorów, reprezentacja 
kształtującej się Fundacji szerzyła założe-
nia budowy Śląskiego Żaglowca podczas 
czołowych festiwali sceny szantowej w 
Polsce (Port Pieśni Pracy Tychy, Shanties 
Kraków). Początek roku to także pierwsze 
kontakty z mediami (TVS, magazyn Ża-
gle), wygrana w ogólnopolskim konkursie, 
w którym nagrodą był billboard, a także… 
obecność prowizorycznego żaglowca w 
Silesia Marathonie, śląskiej imprezie bie-
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gowej. Szymon Ziemek, 
Jarosław Szal oraz Bartosz 
Sikorski - zawodnicy-ama-
torzy, biegnąc pod postacią 
„żaglowca”, reklamowali ideę 
jego budowy przez ponad 21 
km, wzbudzając powszech-
ne zainteresowanie, uśmiech 
i gorący doping.

Celý obsah příspěvku 
na přiloženém CD  

Magdalena Borucka
Katarzyna Wojciechowska
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VlIV sOcIálních refOrem na žIVOT OsOb 
pO pOškOzení míchy

Sociální pracovníci Centra Paraple se  
v praxi setkávají s následujícími překážka-
mi, které osobám po poškození míchy ztě-
žují proces přizpůsobení se nové životní 
situaci.
Řízení o přiznání příspěvku na péči z naší 
zkušenosti běžně trvá až 12 měsíců. Kli-
ent po poškození míchy, který je nejprve 
dlouhodobě hospitalizován v rehabilitač-
ním zařízení, může požádat o příspěvek 
na péči až po propuštění. Proto je v nej-
náročnějším období návratu do domácího 
prostředí odkázán zejména na pomoc rodi-
ny a nemá prostředky na úhradu sociálních 
služeb. Řešením by mohlo být zahájení 
řízení o příspěvku v průběhu hospitaliza-
ce. Komplikací je také dlouhá doba řízení  
o příspěvku na zvláštní pomůcku a prů-
kazu pro osoby se zdravotním postižením 
nezbytných ke zpřístupnění bydliště. Často 
je nutné podávat odvolání v případech, kdy  
v rozhodnutí lékařské posudkové služby 
nejsou zohledněny veškeré důsledky míš-
ního poškození.
Další problematickou oblastí je nedosta-
tek bezbariérových bytů zvláštního určení  

a přístupného sociálního bydlení. Často 
nejsou dostupné vhodné přechodné po-
bytové služby s asistencí či služby chrá-
něného bydlení. Klienti jsou pak odkázáni 
na pobyty v léčebnách dlouhodobě nemoc-
ných a domovech pro seniory, které jsou 
však primárně určeny jiným cílovým skupi-
nám.
Pro bezproblémový návrat z hospitalizace 
je také nezbytná časově, finančně a míst-
ně dostupná osobní asistence a zdravotní 
služba. Stávající služby nejsou schopny 
reagovat na veškeré potřeby klientů po 
poškození míchy (asistence při přesunech, 
vyprazdňování moči a stolice, doprovod a 
doprava) a klienti musejí služby kombino-
vat nebo využít asistenci rodiny. Pro ne-
závislý život osob po poškození míchy je 
plnohodnotná osobní asistence základním 
předpokladem.
Sociální politika významně ovlivňuje životy 
osob s hendikepem, proto by měla co nej-
přiléhavěji reagovat na jejich potřeby.

Mgr. Andrea Preclíková
Sociální pracovniceCentrum Paraple, o.p.s.

leTní brIgáda V TrIanOn
Studenti česko-těšínského gymnázia dostali možnost přivydělat si v letních prázdninových 
dnech.v Občanském sdružení TRIANON. Toho jsem využila a na tři týdny jsem se stala 
jejich zaměstnankyní spolu se svým spolužákem. Pracovali jsme mezi hendikepovanými 
spolupracovníky, kteří nás ihned přijali do kolektivu, zaučili nás a taky se vším pomohli.  
Demontovali a třídili jsme různé elektrosoučástky hlavně za účelem výtěžnosti znovupou-
žitelných materiálů a především vzácných kovů, v důsledku čehož jsem v praxi pochopila, 
proč je tak důležité třídit odpad. Zvláště v dnešní době je velmi potřebné šetřit přírodní 
zdroje a hledat jiné alternativní způsoby, jak zachovat přírodu pro budoucí generace, kterou 
my „mladí“ máme v rukách. S vedením sdružení jsme se rovněž spolupodíleli formou kon-
zultace na projektu, kdy jsme diskutovali na téma „Jak měřit kvalitu života v našem okolí“. 
Za tuto brigádu jsem opravdu vděčná, byla mi přínosem a dobrou zkušeností.

Michaela Pavlíková
Gymnázium Český Těšín
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Abstrakt
Článek determinuje formy, zkušenosti a vý-
sledky spolupráce Obchodně podnikatelské 
fakulty Karviné a občanského sdružení Tria-
non v rámci pomoci handicapovaným oso-
bám včetně společné projektové činnosti 
(se zaměřením na daňové, účetní, spole-
čenské, sociální a legislativní aspekty)
Abstract
The paper analysis form´s, the experien-
ces and results of cooperation School of 
Business and Administration in Karviná 
and Person Association TRIANON in rela-
tion help to handicap person´s and project 
acitivities (law changes, tax, accounging, 
social aspects).

Úvod

Rok 2013 byl vyhlášen jako Evropský rok 
občanství. Navazuje v řadách aktivit na rok 
2012, jež byl výjimečný a byl „vymezen“ 
jako Evropský rok aktivního stárnutí a me-
zigenerační aktivity.

11. ročník konference Bez bariér bez 
hranic ve dnech 3. - 4. října 2013 je be-
zesporu důkazem aktuálnosti řešení 
problematiky v návaznosti na společen-
skou zodpovědnost, integraci, inklusi a 
zapojení osob se zdravotním postiže-
ním do projektové, výukové a společen-
skovědní oblasti života. 

Zkušenosti formy a výsledky vynikající 
spolupráce Občanského sdružení Tria-
non a Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné, Slezské univerzity v Opavě 
vychází z návaznosti a zapojení studen-
tů, pedagogů a širší odborné veřejnos-
ti na rozvoj vzdělání, v rámci integrace 
osob zdravotně postižených do projek-
tové činnosti, možností studia i proble-
matiky jejich společenského uplatnění. 
V dané souvislosti je respektována i návaz-
nost na Evropskou chartu práv a svobod  
a řadu dalších legislativních norem.

Zároveň bych chtěla poděkovat meziná-
rodnímu vědeckému výboru za vynikají-
cí spolupráci a jeho významu a  činnosti 
je věnován samostatný článek.

V této souvislosti je vhodné uvést návaz-
nost na výzkum Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné, katedry účetnictví, kated-
ry společenských věd a řady dalších ka-
teder související s řešením legislativních, 
účetních, společenských a sociálních as-
pektů v souvislosti se zapojením osob se 
zdravotním postižením do různých činností 
lidského života. Jak do možnosti studia, 
pracovního a profesního zařazení, praxe, 
vědeckovýzkumné činnosti.
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Formy a výsledky spolupráce 

Spolupráce Občanského sdružení Tria-
non a Obchodně podnikatelské fakulty  
v Karviné, Slezské univerzity v Opavě po-
kračuje na bázi dalšího zpracování dok-
torských, diplomových, bakalářských 
a seminárních prací,  jakož i z pohle-
du další rozsáhlé společné projektové  
a prezentační i publikační činnosti.

Zde uvádím příklad témat, která jsou řeše-
na ve spolupráci studenty.
Témata pod názvy: „Účetní, daňové a le-
gislativní aspekty zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením,“, „Účetní, daňo-
vé, legislativní aspekty rozvoje malých  
a středních podniků“, “Specifika financo-
vání neziskových subjektů“, „Způsoby zís-
kávání finančních prostředků v návaznosti 
na pomoc osobám se zdravotním postiže-
ním, „Harmonizace účetnictví neziskových 
subjektů, „Harmonizační procesy v MSP“, 
„Ekonomická a sociální politika pro seni-
ory, Ekonomické a sociální (společenské) 
důsledky i ekonomické, účetní a daňové 
souvislosti“, „Celoživotní vzdělávání“, „Vý-
znam  mezinárodních profesních institucí  
a systému Certifikace účetní profese“, „For-
my vzdělávání handicapovaných osob“, 
„Rozvoj U3V“.

Proto se snažíme společně s participu-
jícími partnery rozvíjet trend: mezigene-
rační dialog a zapojení mladé generace, 
tj. studentů prezenční i kombinované for-
my studia v bakalářských, magisterských  
i doktorských studijních programech včet-
ně posluchačů celoživotního vzdělávání  
a tedy i v rámci Univerzity třetího věku do 
projektové činnosti, pedagogického, 
vědeckovýzkumné a to včetně handica-
povaných osob, tj. aplikace vědeckých 
metod práce, snaha o determinaci cílů: 
pro rozvoj oboru (rozvoj mezioboro-
vých disciplín) z pohledu teorie, praxe, 
výzkumu, pedagogického přínosu, pří-

nosu pro odbornou a laickou veřejnost) 
a další pomoc, studentům všech forem 
studia a posluchačům U3V.

Realizujeme tematické workshopy a zpra-
cování studie bezbariérovosti ve zna-
mení spolupráce OS Trianon a zapojení 
studentů a pedagogů OPF a SPŠ Karviná, 
RC Hrabyň,  Tyflocentrum, o,p.s. Karviná, 
partnerské subjekty z celé ČR a zemí EU. 
Dále diskusní semináře, mezinárodní i tu-
zemské konference, multimediální konfe-
rence, mezinárodní setkání posluchačů 
v Bialsko - Biale, Bruselu v Praze, Bratisla-
vě a dalších desítkách měst. Uskutečnila 
se řada společných prezentací Obchodně 
podnikatelské fakulty v Karviné SU a po-
sluchačů Univerzity z  Polska WSEH (Wy-
szej Szkoly Ekonomiczno Humanisticznej  
v Bialsko - Biale) a dalších univerzit. Je to  
i přehled a radost X-leté  úspěšné spolu-
práce SU OPF s OS TRIANON a řadou 
partnerů ve prospěch zdravotně postiže-
ných osob. Významná je v dané souvis-
losti i spolupráce s Národní radou zdra-
votně postižených České republiky.

Co nesmíme zapomenout?
Všechny aktivity a projekty bezbariérové 
mají za cíl napomoci všem studentům, od-
borné veřejnosti, posluchačům seniorům 
a handicapovaným osobám zapojit se do 
studia, běžného společenského života, 
vědeckovýzkumných aktivit, do pracovní-
ho procesu a odbourat rozdíly mezi handi-
capovanými posluchači a studenty. K to-
muto cíli jsou vedeny i výstavy, konference  
a snaha zapojit handicapované poslucha-
če s nehandicapovanými dohromady - in-
tegrace ve všech formách, tj. jednotlivé 
projekty a snaha odstranit bariéry - proto 
názvy bez hranic“, protože spolupráce 
je mezinárodní a trend je integrace me-
zinárodně. Moje osobní pomoc všem po-
sluchačům, studentům a handicapovaným 
posluchačům mně těší a dodává sil jim 
dále pomáhat. 
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Věda, výzkum, vzdělání, pojmy, které sly-
šíme dnes a denně. Chtěla bych proto po-
děkovat nejen všem spolupracovníkům v 
jednotlivých výzkumných projektech nebo v 
aplikačních výukových a dalších aktivitách, 
ale i přednášejícím, lektorům, ale celému 
týmu spolupracovníků - profesionálů, kteří 
pomáhají při přípravě a zabezpečení, pre-
zentaci a realizaci vědeckovýzkumných ak-
tivit pro naše studenty, odbornou veřejnost, 
seniory a handicapované posluchače. 

Projektová činnost narůstá na významu

V dané souvislosti byla a je patrná návaz-
nost na společně řešené projekty OS Tria-
non, za pomoci studentů OPF a Doc. Ing. 
Evy Sikorové, CSc. 

Jedná se o projekty: 
1. SIKOROVÁ, E. a kol. Modernizace stu-
 dijních příležitostí a zkvalitňování vzdě- 
 lávání na SU v Opavě. Projekt č. ESF 
 CZ.04.1.03/3.2.15.2./0295.
2. SIKOROVÁ, E. Rozvoj Univerzity tře-
 tího věku na SU OPF v Karviné. Projekt 
 MŠMT. Karviná: SU OPF (v letech 2007  
 - 2011).
3. Projekt „Karviná bez bariér“
4. Pilotní program „Bez bariér - bez hranic“ 
5. Pilotní program „Obnovitelné energetic-
 ké zdroje v teorii a v praxi“. 

Závěr

Univerzity v ČR začnou nový akademický 
rok 2013/2014 dle harmonogramu výuky 
schválených senáty, vědeckými radami a 
dalšími grémii. Bez spolupráce mezi se-
bou, spolupráce s výzkumnými institucemi 
a Akademií věd, podnikatelskou i nezisko-
vou sférou, návazně zahraničními univer-
zitami, partnery, subjekty, si již nedovede-
me svůj profesní život představit. Posílám 
proto srdečný pozdrav všem účastníkům 
konference s přáním hodně zdraví, elánu, 
radosti, úspěchů.

Evropská komise doporučuje podstatně vět-
ší 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 součás-
tí sociálního a ekonomického modelu budou-
cího 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.
• SIKOROVÁ,E. Analýza účetních a da- 
 ňových aspektů nevýdělečných organi- 
 zací.  Studie. SU OPF, Karviná 2012. 

Přeji všem účastníkům konference pří-
jemný pobyt v Karviné, mnoho zdraví, 
spokojenosti, elánu, jak Vám, tak  i Va-
šim blízkým a rodinným příslušníkům.

Ráda se se svými zkušenosti podělím  
a přeji Vám proto v tomto významném 
roce 2013 zároveň hodně životního  
optimismu.

„Člověk ať dělá, co dělá, měl by jít ces-
tou, 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.“

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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příklad dObré praxe V rámcI InTegrace OsOb 
se zdraVOTním pOsTIžením na Trh práce 
V rámcI služeb cenTra prO zdraVOTně 

pOsTIžené mOraVskOslezskéhO kraje O.s.

Posláním Centra pro zdravotně postiže-
né Moravskoslezského kraje o. s. je při-
spívat ke zkvalitňování života občanů se 
zdravotním postižením a pomáhat jim při 
integraci do společnosti. Mimo pracovní-
ho poradenství, které realizujeme v rámci 
Poradny pro osoby se zdravotním postiže-
ním, nabízíme také integrační programy 
vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti osob 
se zdravotním postižením prostřednictvím 
projektů spolufinancovaných Evropskou 
unií a státním rozpočtem ČR. 

V současné době je na našem praco-
višti realizován projekt, s názvem Spo-
lečně k pracovnímu uplatnění, reg. č. 
CZ.1.04/3.3.05/75.00232. Projekt je re-
alizován od 1. 6. 2012. Cílovou skupinou 
jsou osoby se zdravotním postižením z 
Moravskoslezského kraje, které jsou ne-
zaměstnané déle než 6 měsíců. Ústředním 
prvkem projektu je aktivita s názvem Pora-
denský program, jež je realizována formou 
individuálních konzultací. Průběh a náplň 
konzultací je plánován s ohledem na po-
třeby účastníka, které si formuluje ve svém 
individuálním plánu. Cílem této klíčové 
aktivity je lepší orientace účastníků v pra-
covně-právní oblasti i jejich připravenosti 
pro trh práce. Po absolvování této aktivity 
může následovat některá z dále nabíze-
ných projektových aktivit a to: 

• Individuální psychologické poradenství 

• Pracovně bilanční diagnostika, 

• Rekvalifikace, Motivační aktivity, 

• Doprovodné aktivity (např. příspěvek 
na hlídání dětí, na dopravu, apod.). 

Pro zaměstnavatele, kteří vytvoří nové 

pracovní místo pro účastníka projektu, 
nabízíme podporu prostřednictvím klíčové 
aktivity Podpora uplatnění na trhu práce 
- příspěvek na mzdové náklady zaměst-
naného účastníka na nově vytvořeném 
pracovním místě. Od počátku projektu se 
podařilo zaměstnat na nově vytvořených 
pracovních místech s uvedenou finanční 
podporou 7 účastníků projektu, zároveň 
se daří umístit na trhu práce rovněž účast-
níky bez finanční podpory, na základě jed-
nání se zaměstnavateli. 

Účastníci projektu zároveň velmi klad-
ně hodnotí strukturu nabízených aktivit, 
díky nimž se jim daří nalézat uplatně-
ní na trhu práce i samostatně. Celkově 
jsme od počátku projektu pomohli zís-
kat zaměstnání zhruba 30 účastníkům  
z celého Moravskoslezského kraje. 

Projekt stále běží a my jsme připraveni  
i nadále podávat pomocnou ruku těm, 
kteří doposud na trhu práce nenašli své 
uplatnění. 

Mgr. Aneta  Seibertová 
Sociální pracovnice  CZP MSK o.s.

 czp.seibertova@czp-msk.cz

49



bIelskIe sTOwarzyszenIe arTysTyczne 
TeaTr grOdzkI 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
Teatr Grodzki stworzyli w 1999 roku Jan 
Chmiel (aktor lalkarz) i Tomasz Zieliński 
(muzyk) wraz z grupą entuzjastów z Bi-
elska-Białej: nauczycieli, edukatorów, 
artystów. Dziś jest to jedna z najważ-
niejszych organizacji pozarządowych 
w regionie, rozpoznawalna i znacząca 
także w ogólnopolskiej skali trzeciego 
sektora. 

POCZĄTKI
Pierwszy etap działalności stowarzysze-
nia to walka o przetrwanie – formułowanie 
misji i poszukiwanie swojego miejsca w 
lokalnej społeczności pomimo braku środ-
ków finansowych, kadry, sprzętu. Prywatny 
komputer i telefon, inicjatywy artystyczno-
edukacyjne na małą skalę i pierwsza sym-
boliczna dotacja władz samorządowych. 
Jednak już wtedy Teatr Grodzki zyskał is-
totne wsparcie dla swoich przedsięwzięć – 
udostępnioną nieodpłatnie bazę lokalową 
w bielskim Wojskowym Ośrodku Kultury 
Dom Żołnierza. Udało się również zdobyć 
granty w konkursach Fundacji Batorego i 
nawiązać współpracę z kilkoma organizac-
jami partnerskimi w mieście. Przełomowym 
momentem w rozwoju stowarzyszenia oka-
zało się zdobycie w 2001 roku przedakce-
syjnych funduszy unijnych Pharre 1999 na 
realizację kompleksowego projektu adre-
sowanego do środowisk wykluczonych 
społecznie. 

DZIAŁALNOŚĆ
Teatr Grodzki wspiera swoimi działani-
ami dzieci, młodzież, ludzi dorosłych, a 
także osoby w podeszłym wieku, przede 
wszystkim ze środowisk pozostających w 
społecznej izolacji. Są to niepełnosprawni 
fizycznie i umysłowo, chorzy psychicznie, 
uzależnieni, dotknięci doświadczeniem bie-
dy, bezrobocia, przestępczości, a także tzw. 

trudna młodzież, sprawiająca kłopoty wy-
chowawcze, pozbawiona właściwej opieki 
rodzicielskiej. Stowarzyszenie działa prze-
de wszystkim w Bielsku-Białej i okolicach, 
realizując również szereg działań na tere-
nie całego Województwa Śląskiego oraz 
w regionie Małopolski. Działalność wydaw-
nicza i szkoleniowa Teatru Grodzkiego ma 
zasięg ogólnokrajowy, a wybrane projekty 
artystyczno-edukacyjne realizowane są we 
współpracy z organizacjami z różnych kra-
jów Europy (Litwa, Wielka Brytania, Słowa-
cja, Portugalia, Niemcy, Rumunia, Włochy, 
Czechy, Cypr, Grecja, Ukraina).

W historii stowarzyszenia zaznacza się kil-
ka przełomowych dat. Jedną z nich był rok 
2004, który otworzył nowy, bardzo ważny 
kierunek działalności Teatru Grodzkiego. 
Stowarzyszenie przejęło od Gminy Bielsko-
Biała, na mocy umowy użyczenia, budynek 
poprzemysłowy w centrum miasta. Przepro-
wadzono w nim prace adaptacyjne i remon-
towe parteru i dwóch pięter, przygotowując 
przestrzeń dla utworzenia dwóch nowych 
placówek. W grudniu 2004 rozpoczęły dzi-
ałalność Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś 
Potrzebny!” i Zakład Aktywności Zawodowej 
(pełna nazwa: Zakład Zakład Aktywności 
Zawodowej). Codzienne wsparcie otrzymu-
je tu 70 osób niepełnosprawnych( 30 osób 
WTZ, 40 osób ZAZ). W ramach Warsztatu 
– placówki dziennego pobytu - działa sześć 
pracowni- artterapi, sztuki użytkowej, dzien-
nikarskiej, krawieckiej, introligatorsko- stolar-
skiej, gospodarstwa domowego. Wszystkie 
pracownie nastawione są na rehabilitację 
społeczną i zawodową użytkowników, wspie-
rającą ogólny rozwój każdego uczestnika, 
poprawę jego sprawności psychofizycznej, 
zaradności osobistej oraz przystosowanie do 
możliwie niezależnego i samodzielnego ży-
cia w środowisku społecznym.
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Zakład Aktywności Zawodowej zatrud-
nia osoby niepełnosprawne ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, zapewnia-
jąc równocześnie różne formy rehabilitacji 
zawodowej i społecznej tych osób. Funk-
cjonowanie Zakładu daje szansę zatrud-
nienia tym, którzy są zdolni do pracy tylko 
w warunkach szczególnie chronionych. W 
Zakładzie produkowane są min.: książki, 
broszury, foldery, wizytówki, kalendarze, 
torebki papierowe, druki akcydensowe, 
plakaty, afisze, ręcznie wykonywane kartki 
okolicznościowe, zaproszenia itp. Rynkiem 
sprzedaży i usług Zakładu min. są: przed-
siębiorstwa komercyjne, , instytucje pub-
liczne ( szpitale, urzędy, ośrodki pomocy 
społecznej, placówki kultury itp.), organiza-
cje pozarządowe, odbiorcy prywatni.

W 2008 roku Stowarzyszenie uruchomiło 
drugi Zakład Aktywności Zawodowej. w 
Milówce –Lalikach jako Ośrodek Wypo-
czynkowo- Szkoleniowo- Rehabilitacyjny  
z sześćdziesięcioma miejscami hotelowy-
mi, zatrudniając 22 osoby niepełnospraw-
ne z  żywiecczyzny. 

PERSPEKTYWY
Przed Teatrem Grodzkim stają wciąż nowe 
wyzwania i cele. Stowarzyszenie stara się 
odpowiadać na rzeczywiste potrzeby lo-
kalnego środowiska, szukając partnerów i 
sojuszników w całym regionie. Na adapta-
cję i konieczny remont czeka trzecie piętro 
siedziby stowarzyszenia, gdzie planowa-
ne jest utworzenie Centrum Aktywności 
Twórczej i Wolontariatu. Kolejny projekt to 
zagospodarowanie kompleksu obiektów 
Zespołu Fabryki Sukna w Bielsku- Białej 
wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków, przekazanego stowarzyszeniu w 
2007 roku do użytkowania i rewitalizacji. 
Dokonano już inwentaryzacji obiektów, w 
planach jest adaptacja pomieszczeń dla 
utworzenia kilku ścieżek dydaktycznych,  
pracowni ginących zawodów i przedszko-
la artystycznego, sali teatralno- konferen-

cyjno- szkoleniowej, galerii sztuki i zaplec-
za administracyjno- biurowego.

Już kilka lat współpracujemy ze Stowar-
zyszeniem Trianon z Czeskiego Cieszyna, 
które ma wielkie zasługi w tworzeniu part-
nerskich stosunków w ramach współpracy 
transgraniczej pomiędzy Polską i Czecha-
mi. Stowarzyszenie Trianon przypomina 
sobie w tym roku 10 lat swej działalnoś-
ci – gratulujemy! Dzięki jego zasłudze 
nawiązaliśmy kilka perspektywicznych 
stosunków partnerskich w Czechach i na 
Słowacji. Z naszymi partnerami regular-
nie wymieniamy informacje i rozwiązuje-
my różne problemy, które, choć wspólne, 
jednak są inne. Ze wzajemnej współpra-
cy czerpiemy ciekawe doświadczenia  
i to nam daje siłę i motywację do dalszej, 
choć skomplikowanej, ale jednak bardzo 
potrzebnej pracy. Powstanie Środkowoeu-
ropejskiej Grupy dla Integracji (CEGI) zna-
cząco rozszerzyło możliwości wzajemnej 
współpracy. 

Jan Chmiel
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negaTIVní dOpady sOučasnéhO ekOnOmIckéhO 
VýVOje na OsOby se zdraVOTním pOsTIžením

Ing. milena hermannová
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra 

účetnictví Interní doktorand, školitel : 
Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 
Článek navazuje na téma disertační práce 
doktorandky ing. Mileny Hermannové. Je 
uváděn v kontextu spolupráce s OS Tria-
non a SU OPF Karviné, aktuální téma ne-
jen v podmínkách České republiky, ale i vý-
voje v kontextu evropském i celosvětovém.
Je zakomponována návaznost na Evrop-
skou chartu práv a svobod a související le-
gislativu.

Téma disertační práce: Účetní, daňové, le-
gislativní a související aspekty zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením.
Eva Sikorová 

Abstrakt:
Tento příspěvek pojednává o současném 
ekonomickém vývoji, který má negativní 
dopad do sociální oblasti a to konkrétně na 
zdravotně postižené osoby. Je zde zkou-
mám vývoj, míry nezaměstnanosti v České 
republice, který má stále rostoucí tendenci, 
jež má za následek zvyšující se počty lidí 
žijících na prahu chudoby. Dále jsou zde 
řešeny i legislativní aspekty zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením v návaznos-
ti na listinu základních práv Evropské unie. 
Abstract:
This report discusses the current econo-
mical development, which has a negative 
impact on the social areas, disabled per-
sons specifically. It studies the unemploy-
ment rate development in Czech Republic, 
that yet has a upward trend, resulting in 
increasing number of people living on the 
threshold of poverty. Also the legal aspects 
of employing people with disabilities are 
being investigated following the Charter of 

Fundamental Rights of the European.
Klíčová slova:
Míra nezaměstnanosti, osoby se zdravot-
ním postižením, práh chudoby, psychické 
problémy, postižení, zaměstnání, listina 
základních práv Evropské unie.
Key words:
Unemployment rate, disabled people, po-
verty treshold, mental problems, disablility, 
employment, The Charter of Fundamental 
Rights of the European Union.

K základním lidským potřebám mimo jiné 
patří i potřeba práce. Touto potřebou do-
kazujeme svou fyzickou dospělost a samo-
statnost každého z nás. A proto má práce 
pro mnohé své nezastupitelné místo. Práce 
nám totiž přispívá nejen k ekonomické ne-
závislosti, soběstačnosti, ale také k sebe-
realizaci a společenské užitečnosti. Nadále 
se však setkáváme i s lidmi, kteří pracovat 
chtějí, ale bohužel z nějakého problému 
danou práci nemohou nalézt a následně 
získat. Těmito problémy týkajících se ne-
možnosti nalezení a získání dané práce 
může být zdravotní postižení dané osoby. 
Jak již dnes víme, podnik je vytvářen sou-
borem majetku, jak hmotného tak nehmot-
ného, ale také jej utváří hlavně samotní 
lidé. Proto i v současné době, kdy není si-
tuace na trhu práce nijak příznivá, jak pro 
osoby bez zdravotního postižení, kteří mají 
problém nalézt vhodné pracovní místo, 
tak i pro osoby se zdravotním postižením.  
A proto se zaměstnanci stávají pro podnik 
jistým cenným kapitálem, kde potřebuje-
me jejich znalosti, dovednosti či talent. Ale  
i přesto vše se pořád setkáváme, že mno-
hým z nás je stále odpírána možnost vhod-
ného zaměstnání. S odpíráním se můžeme 
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setkat i ve formě diskriminace. Nejčastěji 
diskriminovanou skupinou na trhu práce 
jsou absolventi, ženy, starší lidé či osoby 
se zdravotním postižením a proto je nutné 
těmto osobám věnovat patřičnou pozornost. 
V celém tomto článku je využíváno pojmu 
osoby se zdravotním postižením. Je však 
stále zarážející, že v některých státech 
Evropské unie či také v České republice 
se můžeme dále také setkat s jiným termi-
nologickým vymezením jako např.: osoby 
zdravotně znevýhodněné, osoby se zdra-
votním postižením či osoby handikepova-
né atd. Díky neexistenci jednotného ter-
minologického vymezení tohoto pojmu se 
různé statistiky se od sebe i výrazně liší.  
A proto budeme-li porovnávat tyto statis-

tické údaje s různými státy, setkáme se  
s tím, že vznikají mnohdy i obrovské roz-
díly v oficiálním počtu osob se zdravotním 
postižením. Chybí zde jasné pojmenování 
a vysvětlení toho, kdo to je osoba zdravot-
ně postižená či osoba handikepovaná.

Celý obsah příspěvku na přiloženém CD  

Kontaktní adresa autora: 
Milena Hermannová, Ing., 

Katedra účetnictví, Slezská univerzita  
v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3,  
733 40 Karviná, Česká republika, 

Interní doktorand na katedře účetnictví 
SU OPF v Karviné. 

VplyV sOcIálnej InklúzIe 
a služby zamesTnanOsTI

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách za-
mestnanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších pred-
pisov sa aktívne zaoberá problematikou 
zdravotne postihnutých občanov - uchád-
začov o zamestnanie so zdravotným po-
stihnutím   (ďalej len UoZ so ZP). V rámci 
uvádzaného zákona sa zameriava na vy-
tváranie pracovných miest v chránených 
dielňach a v chránených pracoviskách. 
Niekoľkými nástrojmi sa snaží aktívna 
politika trhu práce zameriavať na integrá-
ciu občanov so zdravotným postihnutím  
a to prostredníctvom:

-  vytvárania pracovných miest poskytnu 
 tím príspevku na začatie podnikania -   
 podporovanie samostatne zárobkovej  
 činnosti (ďalej len SZČ) UoZ so ZP,   
 (§ 57)
-  vytvárania pracovných miest – najmä  
 ich zriadenie vo forme úhrady nákla- 
 dov (refundácie) na vybavenie pracov- 

 ného miesta u zamestnávateľov urče- 
 ných na zamestnávanie týchto osôb, (§56)
-  refundáciou odvodov a iných nákladov  
 spojených so zamestnávaním týchto  
 osôb (§60).

Sociálna inklúzia sa prostredníctvom tvor-
by miest zabezpečuje aspoň v takej miere, 
aby mohli zdravotne postihnutý občania 
aktívnejšie participovať na ekonomickom, 
sociálnom či kultúrnom živote s prihliadnu-
tím na zdravotné postihnutie v kontexte na 
dodržiavanie práv obsiahnutých v Európs-
kej sociálnej charte – akými sú: dôstojnosť, 
sloboda, rovnosť, solidarita, občianstvo  
a spravodlivosť.  

V máji 2013 zákon č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti prešiel rapídnou reformou, 
ktorá menila poskytovanie príspevkov ako 
aj ich účel. V tabuľke predstavujeme len 
dva nástroje na ktorých môžem porovnať 
výrazné zmeny.  
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Príklady v rámci § 56 a § 57  zákona č. 5/2004 Z.z.
Pred novelou – do mája 2013 Po novele od mája 2013

§ 56 – príspevok pre zamestnávateľov 
na obdobie dvoch rokov na refundáciu 

celkovej ceny práce - mzdy
 (od 6 766, 33 € do 10 149,50 €)

§ 56 príspevok pre zamestnávateľov len 
na zriadenie pracovného miesta 

(nákup vybavenia) 
nie mzda (od 4228,96 – 5497,64 €)

§ 57 – príspevok UoZ so ZP –  podmien-
ky na získanie príspevku z dôvodu doby 

vedenia 
v evidencii ÚP minimálne 

3 mesiace. 
( od 8457,92 € do 10 149,50 €). 

Spôsob poskytnutia jednorázovo – pau-
šálne na účet.

§ 57 – príspevok UoZ so ZP – podmienky 
na získanie príspevku z dôvodu doby vedenia 

v evidencii ÚP ak pol roka pred zaradením 
do evidencie podnikal, podanie žiadosti až 

o 12 mesiacov
(max. od 4 228,96 do max. 5074,75 €).

Spôsob poskytnutia – 30 % po predložení 
dokladov a po 6 mesiacov ďalších 70 %

Vypracovala: PaedDr. Soňa Žygliňská, vedúca oddelenia AOTP - občan

pOradna nárOdní rady OsOb se zdraVOTním 
pOsTIžením V OsTraVě nabízí bezplaTné 

OdbOrné sOcIální pOradensTVí

Každý z nás se bezesporu dostal do si-
tuace, kdy musel řešit nějaký problém. 
A mnohdy se stává, že při jeho řešení je 
potřeba odborné pomoci, případně rady  
a nasměrování.

V souladu se zákonem o sociálních služ-
bách  zaregistrovala NRZP ČR na sklonku 
roku 2006  sociální službu s názvem Pora-
denství pro uživatele sociálních služeb. 
Vzhledem k tomu, že NRZP ČR je veřej-
ně známou a uznávanou organizací, kte-
rá se dlouhodobě zabývá obhajobou práv 
a zájmů osob se zdravotním postižením, 
je převážná část poskytnutých intervencí 
směrována na oblast ochrany práv osob 
se zdravotním postižením.

Možnost vytvořit svá poradenská centra v 
regionech byla velkou příležitostí rozšířit 
tuto službu a nabídnout osobní konzultace 
a urychlení řešení problémů OZP. Služby 

odborného sociálního poradenství  nabízí  
v současnosti šest poraden na regionál-
ních pracovištích NRZP ČR v Brně, Ostra-
vě, Olomouci, Pardubicích, Plzni a velká 
poradna v Praze.

Poradna NRZP ČR pro Moravskoslezský 
kraj v Ostravě sídlí na adrese 30. dub-
na 2944/1 naproti Úřadu práce v centru 
Ostravy, je tedy výborně dopravně do-
stupná. Samozřejmostí je bezbariérový 
přístup a také individuální řešení každé 
situace klienta.

Cílem poraden je poskytovat rady, infor-
mace, pomoc a podporu osobám, které se 
ocitly v nepříznivé životní situaci a které 
nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními 
silami ani za pomoci blízkého okolí.

Na poradnu se mohou obrátit osoby se 
zdravotním postižením bez ohledu na druh 
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a rozsah zdravotního postižení, senioři, je-
jich rodinní příslušníci a osoby z blízkého 
sociálního okolí osob se zdravotním posti-
žením a seniorů v rámci celé ČR, které se 
dostaly do obtížné životní situace a nedo-
vedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se 
zdravotním postižením, opatrovníci osob 
omezených resp. zbavených způsobilos-
ti k právním úkonům, rodinní příslušníci  
a ostatní pečující osoby.

Všechny poskytované služby jsou 
zdarma!

Poradny NRZP ČR nabízí bezplatné,  
nezávislé, diskrétní a nestranné odbor-
né sociální poradenství v následujících  
oblastech:

• pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí klienta

• podpora práv klientů v občansko-práv-
ních záležitostech (bytová problemati-
ka, občanské, rodinné a pracovní právo)

• sociální a sociálně právní poradenství

• speciálně pedagogické poradenství

• odborné sociální poradenství pro osoby 
se sluchovým handicapem ve znako-
vém jazyce (poradna Praha)

• problematika opatrovnictví u osob zba-
vených nebo omezených způsobilosti 
k právním úkonům a problematika zba-
vování nebo omezování způsobilosti  
k právním úkonům

• poradenstvím v oblasti odstraňování ba-
riér a bezbariérových úprav bytů a byto-
vých domů

• poradenství týkající se rehabilitačních, 
kompenzačních a reedukačních pomů-
cek

• zprostředkování další odborné pomo-
ci, návazných specializovaných služeb  

a spolupráce s pomáhajícími organiza-
cemi 

• podpora klientů při projevech diskrimi-
nace v oblasti zaměstnávání, bydlení 
atd.

• konzultační a informační činnost

• přednášková činnost

Poradenská témata

• Příspěvek na péči

• Státní sociální podpora

• Pomoc v hmotné nouzi

• Průkaz OZP (nově karta sociálních sys-
témů, která současně slouží jako průkaz 
TP, ZTP nebo ZTP/P):

• sKarta: 

• Příspěvek na mobilitu: 

• Příspěvky na nákup kompenzačních po-
můcek (vč. příspěvku na pořízení moto-
rového vozidla)

• Zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením

• Vyhledávání vhodných sociálních slu-
žeb

Čtenáři týdeníku 5+2 mají od ledna 2013 
příležitost oslovit poradkyně poradny 
NRZP ČR v Ostravě se svými dotazy  
týkajících se výše uvedených oblastí, 
na které dostanou kvalifikovanou odpo-
věď přímo v tomto týdeníku. 

Své dotazy zasílejte na: ?? adresa přímo 
na poradnu?

Kontaktní údaje jsou: 
poradnaostrava@nrzp.cz

Adresa: 30.dubna 2944/1, 
Ostrava, 702 00
Tel: 596 110 282
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cO ma pIernIk dO wIaTraka 
czylI budżeT ObywaTelskI(parTycypacyjny) 

a OsOby z nIepełnOsprawnOścIamI 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych CRIS jest jednym z inicjatorów 
budżetu obywatelskiego w Polsce. 
Budżet partycypacyjny, bywa zwany także 
obywatelskim. U jego podstaw leży za-
łożenie, że mieszkańcy danej dzielnicy 
lub miasta sami najlepiej zadecydują na 
co wydać pewną pulę środków. Rozwią-
zania są różne. Czasami mieszkańcy 
dostają ze strony urzędu propozycje do 
wyboru – zrobimy w dzielnicy parking, 
plac zabaw lub skwerek. W takiej sytua-
cji mają ograniczony zakres możliwości.  
W pełniejszym, bardziej otwartym i demo-
kratycznym modelu mieszkańcy sami pro-
ponują władzom czego im potrzeba, a o 
wyborze konkretnych projektów decydują 
w głosowaniu.

Zaczęło się od projektu Dwa Bieguny, 
realizowanym w latach 2009-2010.
Mieszkańcy Boguszowic Osiedla i Or-
zepowic wedle własnych pomysłów za-
gospodarowali 100 tys. złotych.

Naszym zdaniem wypadło rewelacyjnie. 
Zaktywizowaliśmy dziesiątki młodych 
ludzi i pomogliśmy w realizacji kilku nie-
samowitych inicjatyw (powstało między 
innymi drugie w Polsce darmowe studio 
nagrań, które działa przy klubie Maszkie-
ciarnia w rybnickich Boguszowicach). 

Raport z tego projektu był jednym z impul-
sów do publicznej debaty na temat budże-
tów obywatelskich. Dzisiaj wiele miast, 
zwykle tych większych  zdecydowało się 
na wprowadzanie tego rozwiązania w ży-
cie”: Sopot, Łódź,  Poznań, Elbląg, Płock, 
Chorzów, Dąbrowa Górnicza. Wreszcie 
Rybnik, miasto z którego pochodzi nasza 
organizacja. 

No i właśnie.. co ma piernik do wiatraka, 
co to ma wspólnego z osobami z niepeł-
nosprawnościami? 

Otóż ten sam mechanizm zastosowaliśmy 
w aktywizacji osób z niepełnosprawnoś-
ciami w małej gminie Kornowac.  Osoby 
niepełnosprawne, które były odbiorcami 
wsparcia dostały od nas pulę pieniędzy. 
Musiały  stworzyć własne projekty , przed-
stawić je publicznie (przed mieszkańcami 
gminy, którzy przyszli na glosowanie) oraz 
zrealizować. 

Mieszkańcom zapewniło  to wpływ na de-
cyzje(dobro wspólne)  oraz zmianę postr-
zegania osób z niepełnosprawnościami.  
Osoby z niepełnosprawnościami często po 
raz pierwszy zrealizowały cos same. Same 
wymyśliły, same zaplanowały, same prze-
konały innych i same zrealizowały. Były 
to skwerki, wycieczki, zawody.. Fajnie, 
lokalne inicjatywy. Wywróciło to do góry 
nogami ich sposób myślenia o środowisku  
w którym żyją. 

Z innych doświadczeń wiemy, że metoda 
doskonale aktywizuje osoby zagrożone 
marginalizacją takie jak młodzież z blo-
kowisk, osoby długotrwale bezrobotne.

Warto o nie pamiętać i rozwijać  ja także  
w środowisku osób z niepełnosprawnoś-
ciami.

Piotr Masłowski 
Prezes stowarzyszenia 

Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społęcznych CRIS z Rybnika 
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praxe V Os TrIanOn – jIž pOTřeTí
Už to tak vypadá, že praxe v OS Trianon 
se stala nedílnou součástí mých prázdnin. 
Již potřetí jsem totiž dostala možnost po-
dílet se na přípravě projektu společenské 
odpovědnosti určeného pro obce a měs-
ta, tentokrát se dotvářely poslední detai-
ly pro vstup do fáze ověřování a také byl 
uskutečněn průzkum veřejného mínění a 
znalostí v této oblasti. Výsledky naší spo-
lečné práce budou opět prezentovány na 
letos již 11. ročníku konference Bez bariér 
bez hranic®. A vypadá to, že téma spo-
lečenské odpovědnosti obcí a měst jen 
tak neopustím. Na univerzitě se mi totiž 
podařilo vyjednat si toto téma jako námět 
pro diplomovou práci. Takže se těším na 
další zkušenosti a prohloubení znalostí 
v tomto oboru, zejména na to, jak budu 
muset skloubit poznatky lidí s dlouholetou 
praxí v oboru, a lidí z univerzity s doko-
nalými, ale pouze teoretickými znalostmi. 
Ale zpět k praxi v Trianonu. Letos to totiž 
bylo poprvé, kdy jsem se zapojila do čin-
nosti v rámci programu „Separace pro re-
cyklaci“. To v podstatě znamená, že jsem 

spolu s handicapovanými zaměstnanci 
navštěvovala chráněnou dílnu a zapojila 
se do jejich každodenní činnosti, kterou 
je separace nejrůznějších druhů odpadů 
a jejich příprava pro recyklaci. Osobně 
jsem demontovala počítače, monitory i 
tiskárnu, což byl opravdu oříšek. Po skoro 
dvoudenní práci jsem ale byla nadšená. Z 
velké krabice totiž zbyla opravdu jen hrst-
ka nevytříděného odpadu. Navíc všichni 
zaměstnanci byli velmi milí a nápomocní a 
bylo až obdivuhodné, jak navzdory svému 
handicapu, zvládají lehce to, s čím jsem 
si sama těžko věděla rady. V provozu byli 
na brigádě také studenti gymnázia, se kte-
rými jsme společně diskutovali na téma 
společenské odpovědnosti a stručně jim 
představili projekt. Velmi mě potěšilo to, 
co mi řekli, když jsem se s nimi nějaký čas 
po brigádě setkala. Bylo vidět, že si hodně 
věcí uvědomili a začali se na svět dívat 
trochu jinýma očima. Pro mě jen další dů-
kaz toho, jak OS Trianon šíří svojí myš-
lenku dál…

T. Baginská

mOje leTní brIgáda V TrIanOn

V průběhu roku jsem pracoval jako lektor v kurzu Senior Internet euroklub, který organi-
zuje již delší dobu sdružení Trianon. Asi byli ve sdružení s mojí práci lektora spokojeni 
tak mi  nabídli prázdninovou brigádu, která probíhala v občanském sdružení Trianon 
v Českém Těšíně. Po dobu tří týdnů jsem pracoval s handicapovanými zaměstnanci, 
kteří mne proškolili v mnoha pracovních oborech a začlenili do kolektivu. Byli mými spo-
lupracovníky ale zároveň i pomocníky a kamarády, s jejichž pomocí jsem demontoval 
vysloužilé kopírky, počítače i monitory. Předseda sdružení, pan Šuňal, mne seznámil  
s projektem s názvem „Jak změnit kvalitu života v našem městě“. Projekt mne velmi 
zaujal, a jednání a debaty na toto téma pro mne byly přínosem v mnoha směrech. Můžu 
dokonce říct, že jsem v určitých oblastech změnil pohled na současný svět. I proto,  
a také pro spoustu získaných zkušeností a užitečných informací, pro mne byla tato 
brigáda velkým přínosem do budoucího života.

Filip Klimek
student Český Těšín
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s Občanským sdružením TrIanOn 
spOlupracujI jIž pOdruhé. 

Po skvělých zkušenostech v pozici lektorky počítačových kurzů pro seniory jsem se roz-
hodla zapojit do projektu společenské zodpovědnosti municipalit.
Tento projekt mne oslovil jak svým nevšedním nápadem, tak také zpracováním a širokým 
okruhem lidí, kterých se problémy – v rámci něj řešené – týkají. V porovnání s předchozí 
zkušeností z kurzů jsem tentokrát získala více teoretických znalostí a měla jsem poprvé 
možnost zapojit se do diskuze na různá sociální témata týkající se projektu společně 
s dalšími studenty. Tímto způsobem si, jak doufám, rozšiřuji obzory. A to nejen o nové 
informace, ale také o cizí názory a pohled na svět. Samotný projekt mi pak přiblížil sou-
časné problémy a určité věci, na které je dobré zaměřit pozornost, a o kterých jsem dříve 
nevěděla. 
Celkově byly mé zkušenosti ze spolupráce se sdružením Trianon vždy velmi pozitivní  
a věřím, že tento fakt se v budoucnu nezmění.

Rachel Benatská 

jen lOnI prO čez dIsTrIbuční služby 
chráněné dílny zpracOValy Více než 7,6 Tun 

elekTrOOdpadů.
Ochrana životního prostředí a zaměstna-
nost tělesně postiženým spoluobčanům 
jsou zdánlivě dva nesouvisející pojmy. To 
však neplatí ve společnosti ČEZ Distri-
buční služby, která od roku 2006 předala 
chráněným dílnám k dalšímu zpracování  
a využití téměř 40 tun odpadů.
ČEZ Distribuční služby produkují ročně 
okolo 60 tun elektroodpadů. Jedná se ze-
jména o vyřazená zařízení, demontované 
části těchto zařízení zejména jističe, styka-
če, rozvodné skříně, rozvaděče, pojistky, 
deiony (jističe v rozvaděčích), ale také vy-
řazenou měřicí techniku, vyřazené monito-
ry, klávesnice, mobily, elektroniku, lednice, 
baterie, zářivky, apod. 
Některé z těchto elektroodpadů obsahují 
druhotné suroviny, jako jsou např. dra-
hé kovy. Jejich získání z odpadu je však 
docela pracné a pro velké „odpadářské“ 
firmy ekonomicky nezajímavé. Ne už tak 
pro chráněné dílny zaměstnávající těles-
ně postižené občany, kterým zpracování 
a recyklace tohoto odpadu skýtá pracovní 
příležitost i zisk z prodeje těchto surovin. 

ČDS s chráněnými dílnami po celé republi-
ce spolupracuje již od roku 2006
Spolupráci s chráněnými dílnami zahájila 
společnost ČEZ Distribuční služby v roce 
2006, kdy jsme do chráněné dílny Chari-
ta Opava předali k dalšímu zpracování 
celkem 1,2 tuny elektroodpadů z oblasti 
Ostravska, Novojičínska a Opavska.  Po-
stupně jsme navázali spolupráci i s dalšími 
podobnými organizacemi po celé ČR. 
Od roku 2010 putují naše odpady i do chrá-
něné dílny společnosti Eco-Retel z Mladé 
Boleslavi, která působí v regionu středních 
Čech a v Královéhradeckém kraji.  Během 
dosavadní čtyřleté spolupráce odebral tento 
náš partner více než 6 tun elektroodpadů.
Elektroodpady z oblasti Karviné, Třince, Ha-
vířova a Frýdku-Místku předáváme již třetím 
rokem chráněné dílně Občanské sdružení 
Trianon z Českého Těšína, která od nás do-
sud odebrala již téměř 8 tun této komodity.  

Jednatel občanského sdružení Trianon 
Viliam Šuňal nám řekl: „Kromě recykla-
ce elektroodpadů zpracováváme plasty. 
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Vyřazené plastové produkty třídíme, me-
leme a vytváříme meziprodukt – mletinu 
pro výrobu regranulátu, ze kterého se 
znovu vyrábí původní výrobky. Podobně 
se zpracovávají i různé kryty z počítačů 
či tiskáren. To, i zpracování elektrood-
padů je vhodná práce pro lidi s různým 
postižením, pracovní prostředí jim er-
gonomicky přizpůsobujeme.“ Chráněná 
dílna Trianon z Českého Těšína zaměst-
nává 19 lidí, většinou z hutních a hornic-
kých firem, trpících těžkými civilizačními 
nemoceni: „Naši pracovníci jsou velice 
zruční. Recyklací se zabýváme již 10 
let, protože věříme, že je to cesta, jak  
v našem regionu zajistit trvale udržitelný 
rozvoj a přitom chránit přírodu a životní 
prostředí,“ dodal Viliam Šuňal.

Zatím posledním, ale o to významnějším 
partnerem, je pro nás chráněná dílna Mar-
keta-Renome z Chebu, která od nás ode-
bírá vyřazená elektrozařízení v rámci tzv. 
zpětného odběru použitých výrobků od 
loňského roku. Tato organizace sváží naše 
elektroodpady z vybraných provozoven  
v Plzeňském, Karlovarském a částečně Ús-
teckém, Libereckém i Středočeském kraji. 
I přes poměrně krátkou spolupráci už její 

zou, apod. Zpracování elektroodpadů je 
lehká manuální práce, kterou si naši pra-
covníci mohou uzpůsobit dle svého posti-
žení. Dokážeme dokonale roztřídit odpady 
na barevné kovy, měď, hliník, kabely. Tak-
to roztříděný odpad má vysokou hodnotu  
a jen 5 % odpadů se již dále nedá zpra-
covat.“

Jen loni pro nás chráněné dílny zpracovaly 
více než 7,6 tun elektroodpadů
Samozřejmě, že chráněným dílnám nemo-
hou být předány všechny naše elektroodpa-
dy. Důvodem jsou především nedostatečné 
přepravní kapacity, prostorové, personální 
nebo technologické kapacity dílen při zpra-
cování elektroodpadů.  Přesto bylo v roce 
2012 chráněným dílnám předáno 7,6 tun 
elektroodpadů, což je více než 20 % všech 
elektroodpadů vyprodukovaných v ČEZ Dis-
tribuční služby v minulém roce.
Touto aktivitou naše společnost přispívá 
nejen k ochraně životního prostředí, ale zá-
roveň podporuje i zaměstnanost tělesně po-
stižených spoluobčanů a propaguje dobré 
jméno společnosti ČEZ Distribuční služby  
a Skupiny ČEZ.  

Autor: Pavel Marek, Lucie Ehrlichová
zaměstnanci zpracovali 
skoro 8 tun těchto našich 
odpadů. „Zpracováním 
elektroodpadů jsme 
se začali zabývat před 
osmi lety, kdy vstoupi-
ly v platnost směrnice 
Evropské unie o jejich 
oddělení od komunál-
ních odpadů,“ řekl nám 
vedoucí střediska Mar-
keta-Remone z Chebu 
Zdeněk Rambousek  
a dodal: „Pracuje pro 
nás čtyřicet lidí s růz-
ným postižením pohy-
bového aparátu, psy-
chicky nemocní, lidé s 
roztroušenou skleró-
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lázně darkOV, lázně jinak…

přírodní léčivý zdroj v lázních darkov
Přírodním léčivým zdrojem je jodobromová solanka, která se nachází v bezprostřední 
blízkosti Lázní Darkov, což přispívá k zachování kvality jodové vody. Jodobromová so-
lanka je čerpána ze čtyř vrtů a z hloubky až 1000m pod zemským povrchem, což za-
ručuje absolutní kvalitu a vysoké hodnoty jejího léčebného obsahu. Vznik této unikátní 
léčivé vody se datuje do období třetihor, léčebné účinky v Lázních Darkov se datují již 
od roku 1867.

V čem je ukryta léčivá síla darkovských jodových vod?

Vynikající účinek přírodního jodu z darkovských léčivých pramenů, aplikovaný formou 
koupelí nebo obkladů, je důležitou součástí komplexní rehabilitace onemocnění nejen 
hybného systému, ale také cévních onemocnění mozku a chorob kardiovaskulárních. 

Celkový účinek jodu je nenahraditelný pro funkci štítné žlázy, snižuje hladinu choleste-
rolu, klesá hodnota krevního cukru. Příznivě ovlivňuje kolagenní a elastické struktury ve 
svalech, vazivu, kloubních pouzdrech, zlepšuje kvalitu cévní stěny. 

Tyto tkáně jsou pružnější, elastičtější, zlepšuje se jejich hydratace, zpomaluje proces 
,,vysychání", podporuje rozšíření velkých cév, snižuje krevní tlak, pozitivně zlepšuje práci 
srdce a celého krevního oběhu. 

Během jodové balneoterapie se přírodní jod ukládá v organismu, především ve štítné 
žláze a během 3týdenního pobytu se plně nasytí tzv. jodová depa ve štítné žláze. Vytvoří 
se tak bohatá zásoba jodu, která způsobí, že léčebný efekt jodu přetrvává v organismu 
pacienta dalších 6-9 měsíců po ukončení pobytu v Lázních Darkov.

Tuto zkušenost mají mnozí revmatici, nemocní se srdcem, mozkem či cévními chorobami.
„Jodobromová solanka je ZLATO v Lázních Darkov“, to jsou slova našich lázeňských 
pacientů.

lázeňská péče v lázních darkov
V Lázních Darkov se můžete léčit za úhradu zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn 
nebo jako samoplátce.

Lázeňské péče hrazená zdravotní pojišťovnou
Návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou vystavuje praktický lékař na 
doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Praktický lékař 
navrhuje vhodné místo pro léčbu daného onemocnění (indikace), tedy do příslušné ko-
lonky je nutno uvést název zařízení „Lázně Darkov“. Vyplněný návrh na lázeňskou péči je 
pacientem nebo lékařem odevzdán na příslušnou zdravotní pojišťovnu a schválení pod-
léhá reviznímu lékaři, po té je návrh odeslán do našeho zařízení a probíhá komunikace  
s pacientem ohledně termínu nástupu.
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Typy lázeňské péče
• Komplexní lázeňská péče (KLP) – léčení, ubytování i stravování plně hradí zdra-

votní pojišťovna. 
• Tato péče také náleží akutním pacientům po ortopedických operacích, výmě-

nách umělých kloubů a jiných zákrocích a je poskytována jako „Časná léčebně 
rehabilitační péče“. Lázně Darkov se již 30 let specializují na metodu přímého 
překladu z lůžka na lůžko, tzn. 7 – 10 dní po výměně kloubních náhrad nastupuje 
pacient z nemocničního zařízení do našich lázní a začíná s rehabilitací, tímto se 
rychleji vrátí zpět do běžného života.

• Příspěvková lázeňská péče (PLP), léčení hradí zdravotní pojišťovna, ubytová 
 ní a stravování pacient. (sledujte www.darkov.cz pro akční ceny ubytování 
a stravy)

• Ambulantní rehabilitační péče – je vhodná pro ty pacienty, kteří bydlí v blízkosti 
lázeňského zařízení nebo jim nedovoluje pracovní vytížení trávit delší léčebný 
pobyt v lázních, případně když je ústavní léčba revizním lékařem zamítnuta. 
Ambulantní rehabilitační péči doporučuje praktický nebo odborný lékař formou 
„FT poukazu“. Pacient následně zavolá do našeho zařízení a domluví si termín 
zahájení rehabilitace. 

• Samoplátecké pobyty – neschválili Vám zdravotní pojišťovny komplexní či pří-
spěvkovou péči ? Nevadí! V našich lázních můžete léčebný pobyt absolvovat 
jako klient – samoplátce.

Relaxační pobyty

Lázně Darkov nabízejí pestrou řadu relaxační pobytů. Pobyty mohou být jednodenní, 
třídenní a týdenní. Vícedenní pobyty obsahuji ubytování, stravu a procedury, které jsou 
poskytovány v Centru regenerace. Můžete si vybrat pobyty pro dámy, pro pány, pro oba, 
pro seniory. Všechny jsou sestaveny tak, aby pozitivně naladily vaši mysl, přispěly k cel-
kovému uvolnění a načerpání nové energie, podpořily a utužily zdraví.

Léčebné pobyty

Léčebné pobyty jsou poskytovány v minimální délce jednoho týdne. Vybrat si můžete  
z balíčků, které obsahují ubytování, stravu a různě odstupňovaný počet procedur nebo  
z přesně sestavených pobytů, které řeší aktuální zdravotní problém. Léčebné pobyty mo-
hou využít také ti klienti, kterým nebyla schválená lázeňská léčba prostřednictvím pojiš-
ťovny, tedy jako samoplátce.

Rekondiční pobyty

Lázně Darkov nabízejí sestavení rekondičních, preventivních či rehabilitačních lázeň-
ských pobytů dle potřeb mnoha zaměstnavatelů ke snížení nemocnosti svých zaměst-
nanců. Tyto pobyty finančně podporují i zdravotní pojišťovny.

Více informací naleznete na www.darkov.cz nebo nás kontaktujte na tel.: 596 373 302, 
596 372 320.

Neváhejte a nechte se léčit a hýčkat rukama profesionálů. 

Jsme Lázně Darkov a víme, co Vaše tělo potřebuje!
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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®

uděleno

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

2005
Ing. MIroslavu BednárzovI

Třinecké železárny, a.s.

doc. Ing. evě sIkorové, Csc.
Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

Jaroslavu ČánkovI
Lázně Darkov, a.s. Karviná

Ing. JaroMíru kohlíČkovI, Csc.
Poslanci Evropského parlamentu

2012
Mudr. JoseFu sŁoWIkovI

Předsedovi PTM v ČR
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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

Občanské sdružení – TRIANON



65

dlouhodobě podporují pilotní program bez barIér bez hranIc®

Občanského sdružení - TrIanOn:

www.darkov.cz
www.trz.cz

www.nrzp.cz
www.nadaceokd.cz

www.tesin.cz
www.opf.slu.cz

www.remarkplast.cz

11. konferenci bez barIér bez hranIc®  2013 podpořili:

www.trz.cz
www.darkov.cz
www.finclub.cz

www.vzp.cz/o-nas/pobocky/moravskoslezsky
www.tesin.cz

jaroslava štěbrová
www.kr-moravskoslezsky.cz

www.smvak.cz
www.opf.slu.cz

www.havirov-city.cz
www.karvina.cz
www.kovona.cz

vecom.cz
www.dmapraha.cz

projektoví partneři Os TrIanOn:

www. kapa-ops.cz
www.kazuist.cz

www.usp.cz
www.teatrgrodzki.pl

www.kalich.pl
www.regionportal.sk
www.javoricko.com

Odkazy k využití :

www.project-athena.cz
www.cestyzapoznanim.info

www.audis.cz
www.jirkamara.cz

www.cestybezbarier.cz
www.jedemetaky.cz
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