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prograM
beZ bariér - beZ hranic 2010

Hlavní téma:
Svobodný pohyb pro všechny – atribut nejen 
evropské integrace

Konference se koná:
30. září 2010 v prostorách Rehabilitačního 
sanatoria Lázní Darkov, a.s., 
Čsl. Armády 2954/2, Karviná - Hranice                          
1. října 2010 v prostorách Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné

30. září 2010 První den jednání

Místo konání: Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, a.s.
  Čsl. Armády 2954/2, Karviná – Hranice

8,50-9,25  Prezence účastníků a hostů
9,30  Zahájení 1. dne konference
  Úvodní vystoupení partnerů a hostů
  Vystoupení zástupců RS Lázní Darkov, a.s., NRZP ČR, USP Hrabyně, 
  Úřadů práce, měst a obcí
  Blok vystoupení zahraničních hostů 

13,00-13,30 Tisková konference
13,30-14,00 Oběd
14,00-16,00 Tématické workshopy
  Diskuze

  Ukončení 1. dne jednání konference
  Prohlídka Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, a.s.

1. října.2010 Druhý den jednání

Místo konání:  Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, Karviná

9,00  Prezence účastníků a hostů 
9,30  Zahájení 2. dne jednání konference
  Zasedání Středoevropské skupiny pro integraci OZP – TRIANON EU
  
  Shrnutí  závěrů 8. konference 2010
  Diskuze
12,00  Ukončení 8. konference s mezinárodní účastí 
  BEZ BARIÉR – BEZ HRANIC 2010
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Vážené dámy, vážení pánové,

 jsem rád, že vás můžu po osmé pozdravit a informovat na stránkách tohoto sborníku  
o výsledcích partnerské spolupráce Občanského sdružení TRIANON. Rád zdůrazňuji, že 
dobré výsledky práce v OS  TRIANON jsou výsledkem našeho vzájemného  partnerství.

 Připomínám, že si vysoce cením partnerství, jenž překonává obtíže a překážky, 
prohlubuje vzájemné poznání, komunikaci a posiluje důvěru. Tyto tendence vnímám 
velice intenzivně a věřím, že i měsíce spolupráce ve vás probouzí podobné pocity. Jsem 
přesvědčen, že odvážná a často bolestná cesta  přináší nemalé úspěchy už jenom tím, 
že se účastníme společně této konference, že období od poslední konference bylo i pro 
vás obdobím úspěšného překonávání překážek při dosahování cílů.
 Na poslední konferenci jsme si připomenuli 140. výročí Třineckých železáren, 
a.s. Tento rok je  významný tím, že město Český Těšín si připomíná 90. výročí svého 
vzniku, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná slaví 20. výročí a Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR 10. výročí svého založení. Tito partneři využívají svých 
výročí nejen k ohlédnutí, ale zejména k pohledům do budoucna. Bude nám ctí, pokud se 
OS TRIANON a jeho aktivity stanou součástí plánovaných záměrů všech tří partnerů. 
Přeji vám úspěšné příští období a výrazné obohacení historie.
 Zmíním se ještě o dvou momentech, které budou  obsahem jednání naší konference  
a předpokládám, že výrazně ovlivní další vývoj spolupráce.
 V roce 2009 založená Středoevropská skupina pro integraci (SSpI) TRIANON EU 
stabilizovala organizační, obsahové a personální vazby spolupráce zástupců tří států. Byla 
založena mezinárodní nadace Bez granic bez bariér, jejíž zakladateli jsou představitelé 
těchto tří států a partneři z Turecké Alanye a Mahmutlar. V rámci programu konference 
vzhlédnete velký mezinárodní projekt, který je v procesu realizace a vytváří široké podmínky 
spolupráce. jeho Realizaci tohoto projektu bude završen a naplněn  strategický cíl programu 
Bez bariér bez hranic – dosažení všestranných podmínek pro vzdělávání – komunikaci – 
integraci cílových skupin cezhraniční spolupráce.  Obsahem spolupráce takto vytvořeného 
partnerství je pilotní program Bez bariér bez hranic, jenž je postaven na principech trvale 
udržitelného rozvoje . Program, jeho značku a obsah se podařilo po různých peripetiích 
registrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví za výrazné pomoci J.Kohlíčka. Společné 
mezinárodní i národně organizované aktivity  tří TRIANONů  od roku 2009 přinesly množství 
nových námětů a zkušeností. Další širokou spolupráci o které se budeme s vámi radit  
a to nejen na této konferenci, ale i prostřednictvím partnerských medií. Tím zlepšíme jednu  
z našich slabších stránek, kterou je komunikace s veřejnosti.

 Středoevropská skupina pro integraci i nadnárodní nadace skýtá možností daleko 
výraznější a účinnější partnerské spolupráce. Je nutné o tom diskutovat a hledat tyto 
cesty spolupráce. Letošní konference ať je jedním z mnoha  diskusních míst o vzájemné 
budoucí spolupráci. 

 Touto cestou děkuji nejbližším a nejdéle spolupracujícím partnerům za podporu  
a spolupráci v průběhu obtížného období roku 2010. 
Závěrem mi dovolte poděkovat zejména tradičním partnerům za spolupráci a trvalou 
podporu realizace programu Bez bariér bez hranic, a to Lázním Darkov Karviná, a.s., 
skupině Moravia Steel, a.s. - Třinecké železárny, a.s., KARTA Group, a.s, městu Český 
Těšín, obci Dětmarovice, a  Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě.
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 Děkuji čestným členům občanského sdružení TRIANON Ing. M. Bednárzovi,  
Doc. Ing. E. Sikorové, CSc., J. Čánkovi, a Ing. J. Kohlíčkovi, CSc., kteří jsou trvale  
a průběžně spjati a pomáhají řešit  koncepční cíle pilotního programu.
 Děkuji za koordinační úsilí s partnery v Polské republice  MUDr. J. Slowikovi. 

Viliam Šuňal
předseda OS TRIANON

Vážení  přátelé,
firemní mise Třineckých železáren „Společně pro příští generace“ 
úzce koresponduje s principy trvale udržitelného rozvoje spádového 
regionu. Z totožných principů vychází také pilotní program “Bez 
bariér bez hranic“ občanského sdružení TRIANON. Dosažené 
výsledky partnerské spolupráce tohoto programu za uplynulé období 
bude posuzovat i 8. konference, které se účastníte.
Více jak 170 let, které uplynuly od vzniku Třineckých železáren, jsou 
dostatečně dlouhou dobou pro historické posouzení našeho příspěvku 

k rozvoji celého regionu i zdrojem zkušeností a mnoha poučení. I to nám dnes, v období 
hospodářské recese, částečně pomáhá překonávat úskalí poklesu zakázek i výrazného 
propadu cen na trhu s ocelářskými výrobky, který nekoresponduje s vysokou hladinou cen 
vstupních surovin i energií. 
Současné krizové období je proto skutečnou prověrkou deklarovaných a dosahovaných 
firemních i společenských hodnot. Přesvědčivým dokladem naší zodpovědnosti vůči 
zaměstnancům firmy v tomto náročném období je fakt, že jsme přes pokles poptávky,  
a tím i nižší výroby, masově nepropouštěli, ale uplatnili po dohodě s odborovou organizací 
princip solidarity, díky kterému se počet zaměstnanců firmy prakticky nezměnil. Převážná 
část zaměstnanců pochopila, že prioritu má udržení zaměstnanosti a to i přesto, že se to 
odrazilo v poklesu jejich příjmů. Ačkoliv naše akcionářská skupina zažívá těžké chvíle, 
zasazuje se stále také o podporu pracovní a sociální integrace osob se zdravotním 
znevýhodněním. Naší společnosti je blízký model spolupráce v  programu „Bez bariér, 
bez hranic“ občanského sdružení TRIANON.
Jsem potěšen, že program občanského sdružení TRIANON, který je opřen o partnerství řady 
významných subjektů i osobností, se dostal do pozornosti jak národních, tak i zahraničních  
institucí. Oceňuji mezinárodní rozměr a obsah aktivit, jenž produkují společně tři národní 
TRIANONY sdružené ve Středoevropské skupině pro integraci - TRIANON EU.
Vnímám širokou platformu spolupráce například s NRZP ČR, představiteli Sejmu PR  
a NRZP SR, Združením miest a obcí Slovenska, ale i představiteli evropských institucí.
Skupina našich firem je připravena také do budoucna podpořit aktivity občanského 
sdružení TRIANON a jejich partnerskou spolupráci v rámci pilotního programu „Bez bariér, 
bez hranic“. Vnímáme realizaci aktivit tohoto programu jako významný prvek regionálního 
rozvoje přeshraničního partnerství.
Přeji Vám, účastníkům 8. mezinárodní konference „Bez bariér bez hranic“, partnerům 
projektu a organizátorům konference úspěšné jednání a mnoho sil do další užitečné práce.

Doc.Ing. Jiří Cienciala,CSc.
předseda představenstva a generální ředitel TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
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AktiVity NRZP ČR k témAtu SVobodNý Pohyb 
PRo VšechNy – AtRibut NejeN eVRoPSké iNtegRAce

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále jen NRZP ČR) si dlouhodobě 
uvědomuje nezbytnost svobodného pohybu osob se zdravotním postižením pro jejich 
integraci do společnosti. Svobodný pohyb můžeme pojímat z různých hledisek, a to 
jak lidskoprávních, tak také praktického řešení problémů lidí se zdravotním postižením 
při běžném pohybu ve městech, mezi městy či mezi státy. Svobodný pohyb je zaručen 
nejen v Základní listině práv a svobod, ale nově také v Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením. V článku 9 se uvádí: „smluvní strany úmluvy přijmou příslušná 
opatření k zajištění přístupu osob se zdravotním postižením k fyzickému prostředí, 
dopravě, informacím a komunikaci.“ Dále v článku 18 svoboda pohybu a státní příslušnost 
se uvádí, „smluvní strany uznávají právo osob se zdravotním postižením na svobodu 
pohybu, svobodu zvolit si místo pobytu…..“.

Ve svém příspěvku se zaměřím na praktickou stránku cestování této skupiny lidí. 
Ačkoliv bylo již napsáno mnoho slov o nezbytnosti zpřístupňování prostředí v dopravě 
a Evropská unie schválila směrnice pro přepravu osob se zdravotním postižením v 
železniční, letecké či autobusové dopravě, přesto spatřuji mnoho praktických překážek 
ve svobodném pohybu osob se zdravotním postižením. Směrnice a jejich implementace 
nepochybně přispěly k tomu, že na letištích již zavedli potřebné technologie k naplnění 
základních požadavků na přepravu osob se zdravotním postižením. V železniční a 
autobusové dopravě již je přesně stanoveno jak má vypadat přístupná železniční vozová 
jednotka či přístupný autobus. Bohužel praktická realizace v obou těchto oblastech je 
velmi problematická, neboť naráží na ekonomické a finanční limity. Považuji všechny 
legislativní akty v této oblasti za důležité, avšak z hlediska menšinové populace lidí se 
zdravotním postižením za málo dostatečné. 

NRZP ČR  aktivně vytváří různé projekty, které mají napomoci především individuálnímu 
pohybu lidí se zdravotním postižením, protože, ať chceme nebo nechceme, je individuální 
doprava fenoménem dnešní doby a je velmi pravděpodobné, že její podíl na celkové 
přepravě bude spíše narůstat. Velkou překážkou, která se ukazuje jako zásadním 
problémem, je individuální cestování osob se zdravotním postižením mezi jednotlivými 
státy. V Evropě byly tzv. Schengenskou smlouvou odstraněny hranice jako základní 
bariéra svobodného pohybu osob. Tyto hranice však ve skutečnosti zůstaly pro osoby 
se zdravotním postižením. Problém je totiž v tom, že každá země upravuje ve svém 
zákonodárství různé podpory pro vyrovnání podmínek v dopravě pro osoby se zdravotním 
postižením, avšak tyto podpory nejsou přenositelné z jednoho členského státu EU do 
druhého státu. Proto se NRZP ČR zapojila do tzv. Středoevropské iniciativy, která má 
za úkol, ve spolupráci s polskými a slovenskými představiteli hnutí osob se zdravotním 
postižením, prosadit, v rámci EU, jednotný průkaz osob se zdravotním postižením. 
Tento evropský průkaz osob se zdravotním postižením by umožňoval využívání podpor  
v jednotlivých členských zemích všem občanům se zdravotním postižením v EU, kteří se 
v dané zemi pohybují. Těmito podporami mám na mysli především speciální parkování, 
zastavení na zakázaných místech, vjezdy do prostor, kde je vjezd zakázán, ale také 
například neplacení dálničních poplatků. Toto ujednocení by mělo praktický význam 
nejen při běžném cestování z rekreačně-poznávacích důvodů, ale umožnilo by osobám 
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se zdravotním postižením studovat v zahraničí, pracovat tam, případně také bydlet.  
V současné době jsme s polskými kolegy definovali, že první skupinou, která by mohla 
využít jednotný evropský průkaz osob se zdravotním postižením, by byly osoby, které 
v jednotlivých členských zemích EU jsou definovány jako osoby s nejtěžší zdravotním 
postižením. Každá členská země velmi podobným způsobem definuje tuto skupinu 
občanů. Domnívám se, že je možné stanovit základní kritéria pro jednotný postup při 
posuzování osob s nejtěžším zdravotním postižením, kterým by byl přiznán výše uvedený 
evropský průkaz. Podle našich znalostí se jedná zhruba o 3 až 4 % v každé populaci, to 
znamená, že by na tento průkaz mělo nárok asi 12 až 16 miliónů občanů EU.

Mimo tuto politicko společenskou aktivitu realizuje NRZP ČR i projekty, které přímo 
zlepšují prostředí pro cestování osob se zdravotním postižením. Jedním z takových 
projektů je nepochybně projekt Euroklíč, který umožňuje, aby různá sociální zařízení, 
výtahy, a jiná zařízení zůstala v použitelném stavu a hygienicky nezávadná. Speciální 
Eurozámek sice uzavírá některé prostory pro veřejnost, ale Euroklíč je umožňuje 
využít právě těm občanům, pro které jsou prioritně určeny. Projekt je v současné době 
realizován ve Středočeském kraji a na dalších místech v ČR. Jsme překvapeni, jak řada 
měst, a to především v západní části republiky, se aktivně hlásí k projektu Euroklíč a sami 
financují nákup Euroklíčů pro svoje občany s těžkým zdravotním postižením. Jednáme 
s polskými a slovenskými partnery ze Středočeské iniciativy o rozšíření Euroklíče do 
Polské a Slovenské republiky. 

V loňském roce jsme zahájili velmi zajímavý investiční projekt výstavby veřejných sociálních 
zařízení, která splňují nejpřísnější podmínky pro jejich využívání osobami se zdravotním 
postižením. Projekt Toa Point vychází ze zkušeností Německa, Švédska a dalších 
vyspělých evropských zemí. Jeho realizace probíhá v současné době v západočeských 
lázeňských městech. Jeho smyslem je zajistit, aby osoby se zdravotním postižením našly 
v jednotlivých městech dostatečný počet veřejně dostupných a hygienicky nezávadných 
sociálních zařízení, tedy, aby osoby se zdravotním postižením měly takový komfort při 
návštěvě lázeňských měst jako mají ostatní občané. Eurozámek a Euroklíč je u těchto 
prostor samozřejmostí, a právě Euroklíč umožňuje, aby toto zařízení bylo kdykoliv  
k dispozici. Věřím, že to je projekt budoucnosti. 

Jsem přesvědčen o tom, že právě tyto praktické kroky a projekty významným způsobem 
ovlivňují svobodný pohyb osob se zdravotním postižením a tedy naplňují heslo  

8. mezinárodní konference Bez bariér, 
bez hranic. Jednotlivé legislativní akty 
a směrnice je potřeba praktickými kroky 
transponovat do každodenního života 
osob se zdravotním postižením. NRZP ČR 
si je vědoma tohoto úkolu a chce na něm 
dále pracovat. 

Bc. V. Krása
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Vážení účastníci 8. mezinárodní konference bez 
bariér bez hranic 2010, vážení přátelé,

rád bych srdečně pozdravil a přivítal všechny přítomné. Dovolte 
mi, abych poděkoval Vám všem za Váš stálý zájem o život osob 
se zdravotním postižením.
Letošním hlavním tématem konference je Svobodný pohyb 
pro všechny – atribut nejen evropské integrace. Téma jistě 
zajímavé, zvláště v současné, podle některých krizí stále ještě 
ovládané podle jiných v post krizové době. Všichni víme, že 
jakákoliv změna na úrovni evropské má v konečném důsledku 

vliv na život každého jednoho člověka, občana České republiky a tedy i obyvatele 
ústavu v Hrabyni. Někteří naši uživatelé se velmi živě zajímají o společensko politické 
události v České republice i v zemích sousedních. Každý člověk se však nejvíce zajímá 
sám o sebe, svou rodinu, své blízké. ÚSP Hrabyně poskytuje sociální služby lidem  
s těžkým tělesným postižením, což jasně dokumentuje, že pohyb a možnost pohybu 
je zásadním tématem  hovorů, přání, cílů našich uživatelů. Pro uživatele ÚSP Hrabyně  
je pohyb zásadní potřebou, změnou, která umožňuje přístup k dalším možnostem jako je 
vzdělávání, zaměstnání, cestování.
Sociální služby poskytované v ÚSP Hrabyně jsou zaměřeny individuálně na potřeby 
každého člověka, samozřejmě se počítá s aktivitou samotných uživatelů, s motivací a vůlí 
být zodpovědný za svůj život. Každý člověk s postižením potřebuje jinou míru podpory. 
Toto máme vždy na paměti, když dojednáváme sociální službu. Ze zkušenosti víme, že 
nejčastějším důvodem pro podání žádosti do ÚSP je nabídka rehabilitace. Rehabilitaci 

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás jménem vedení Lázní Darkov, a. s.,  
i jménem svým, pozdravil a přivítal na 8. Ročníku mezinárodní 
konference „Bez bariér -  bez hranic“.
Tato konference se jako každoročně uskuteční v Lázních Darkov, 
a. s.  Posláním naší společnosti je být předním poskytovatelem 
služeb v oblasti léčby nemocí a úrazů pohybového a nervového 
ústrojí prostřednictvím balneorehabilitační péče s využitím 
přírodního léčebného jodobromového zdroje, které zde poskytuje 
tým odborníků na vysoké kvalitativní úrovni.

Vážíme si a podporujeme iniciativy občanského sdružení TRIANON a dalších významných 
spolupracujících subjektů, jejichž společné aktivity pomáhají usnadnit integraci 
hendikepovaných lidí s různou formou postižení do společnosti a aktivního života.   
Hlavní téma konference -  Svobodný pohyb pro všechny  - atribut nejen evropské 
integrace, vyjadřuje nosný cíl konference, jímž je hledání forem nejefektivnější spolupráce 
v nadnárodním rozměru. Toto téma je vysoce aktuální i ve sjednocené Evropě.
Závěrem bych vás chtěl ubezpečit, že pracovníci Lázní Darkov, a.s. budou i nadále 
vytvářet co nejlepší podmínky pro aktivní pomoc hendikepovaným občanům pro jejich co 
nejméně problémové začleňování do běžného života.
Přeji všem účastníkům konference nejen úspěšné jednání a nacházení odpovědí na 
vytyčené otázky, ale i příjemné prožití pobytu po ukončení oficiální části programu.

Ing. Vladimír Cigánek
Generální ředitel Lázní Darkov, a.s.
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SubAkutNí RehAbilitAce PAcieNtů Po céVNí moZkoVé 
Příhodě V Přímé NáVAZNoSti NA Síť kcc A ic – 

NoVý PRojekt láZNí dARkoV, A.S.

MUDr. Jaroslav Mikula, lékařský ředitel

Cévní mozková příhoda (CMP) je 3. nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou 
invalidity. Péče o tuto velmi početnou skupinu pacientů je náročný problém medicínský, 
ekonomický, sociální i společenský. Asi 85 % CMP postihuje osoby starší 45 let, převážně 
muže. Až 60 % CMP u žen bývá smrtelných. Souvisí to m. j. i s častou hormonální zátěží 
žen (porod, menopauza, léčba hormonální terapií, antikoncepce).
Dosavadní péče o tyto pacienty je v ČR určitě na vysoké úrovni, nicméně existuje určitá 
místní roztříštěnost a přetrvává celostátně výrazně nedostatečný počet lůžek oddělení 
včasné rehabilitace. Existuje řada studií, které prokázaly, že obrovský přínos mají tzv. 
akutní iktové jednotky (Acute Stroke Care Units), na kterých se snižuje mortalita CMP  
v prvních 4 měsících o 26%, zkracuje doba hospitalizace o 25%, o 16% se zvyšuje počet 
pacientů schopných následné domácí péče a o 17% stoupá počet plně soběstačných 
pacientů proti výsledkům ze standardních neurologických lůžek. Ekonomické úspory  
v obecných nákladech na tuto péči jsou odhadovány asi o 30%. 
S odvoláním na tyto mezinárodní zkušenosti je v současné době v ČR realizován projekt 
třístupňové cerebrovaskulární péče.
1. nevyšší stupeň – Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC), které zajišťuje 
nepřetržitou komplexní péči v těchto oborech: neurologie, neurochirurgie, cévní 
chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, intervenční radiologie a neuroradiologie, 
rehabilitační a fyzikální medicína (RFM), vnitřní lékařství, kardiologie
Povinné výkony: intraarteriální a intravenózní trombolýza, mechanická trombektomie, 
chirurgické a endovaskulární výkony pro aneurysmata, a-v zkraty a stenózy magistrálních 
tepen, dekompresní kraniektomie, operace pro IC hematomy, systémová trombolýza
Na iktovou JIP jsou přijímáni všichni akutní pacienti s akutní CMP, a to jak mozkovým 
infarktem, tak mozkovým krvácením. U pacientů s mozkovým infarktem, kteří splní 
kritéria, je podána systémová trombolýza jako nejúčinnější léčba mozkového infarktu.  
U vybraných pacientů je možno také indikovat mechanickou rekanalizaci mozkové tepny 
včetně ultrazvukové trombotripse. U indikovaných pacientů s mozkovým krvácením je 
možno podat nový léčebný přípravek – NovoSeven, který coby rekombinantní aktivátor 
plasminogenu představuje u intrakraniálních hemoragií další terapeutickou možnost. Je 
to rekombinantní aktivovaný koagulační faktor VII (rFVIIa), jehož farmakologické dávky 
vedou k tvorbě takového množství trombinu, které je dostatečné k přeměně fibrinogenu 
na fibrin a k vytvoření stabilní fibrinové zátky.

zajišťujeme formou individuálních i skupinových cvičení, uživatelé mají k dispozici 
vodoléčbu s bazénem, masáže, elektroléčbu. V případě zájmu zajišťujeme ve spolupráci 
s Dětským rančem Hlučín hipoterapii. Součástí rehabilitace je také nácvik denních 
činností, ergoterapie a canisterapie. 
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám mnoho chuti do práce, pevnou vůli, když budete mít 
pocit, že se Vám nedaří, protože i malá změna k lepšímu je velkým úspěchem. 

MUDr. Mgr. Vladimír Plaček 
Ředitel ÚSP Hrabyně

www.usphrabyne.cz
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Iktová JIP úzce spolupracuje s Neurochirurgickou klinikou, a to jak u akutních CMP (akutní 
desobliterace kyfotické tepny, EC/IC bypass, dekompresní kraniektomie, evakuace 
hematomu, klipsace aneuryzmatu u pacientů se subarachnoidálním krvácením), tak  
u plánovaných výkonů, především karotické endarterektomie.
Úzká spolupráce je také s intervenčním pracovištěm radiologické kliniky. U pacientů  
s akutní cévní mozkovou příhodou lze provést akutně lokální trombolýzu či mechanickou 
rekanalizaci tepny, trombotizaci cévní malformace, coiling aneuryzmatu). Na iktové JIP 
jsou hospitalizováni také pacienti po PTA a stentu karotické, vertebrální či mozkové tepny. 
Hospitalizace při těchto plánovaných intervenčních výkonech trvá jen 2-3 dny.
2. nižší stupeň – Iktové centrum (IC), které zajišťuje nepřetržitou komplexní péči 
v těchto oborech: neurologie, radiologie a zobrazovací metody, RFM, vnitřní 
lékařství, kardiologie. Pracoviště zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou 
a včasnou rehabilitační péči kromě neurochirurgie a intervenční radiologie.
3. základní stupeň – ostatní cerebrovaskulární péče, je poskytována v akutních 
a následných lůžkových a ambulantních zařízeních v oborech neurologie, vnitřní lékařství, 
geriatrie a RFM. Tento stupeň je vyhrazen pro dispenzarizaci, komplexní rehabilitaci  
a doléčování pacientů akutně ošetřených na pracovištích vyššího typu.

Metodika směrování pacienta s akutní CMP, je-li místo příhody ve spádové oblasti KCC:
- Pokud doba začátku příznaků prokazatelně nepřesahuje 24 hodin, je po 
telefonické konzultaci pacient převezen do nejbližšího KCC, které je povinno jej převzít.
- Pokud doba začátku příznaků přesahuje 24 hodin, nebo je zcela neznámá, je 
pacient převezen do nejbližšího zařízení s akutní lůžkovou péčí v oboru neurologie, které 
je povinno jej převzít.

Metodika směrování pacienta s akutní CMP, je-li místo příhody ve spádové oblasti IC:
- Pokud doba začátku příznaků prokazatelně nepřesahuje 8 hodin, je telefonicky 
přednostně kontaktováno nejbližší KCC (schopné poskytnout neurointervenční či 
neurochirurgické zákroky). Pokud to není technicky možné nebo lékař KCC rozhodne, 
že pacient není indikován k transportu do KCC, je pacient po telefonickém oznámení 
převezen do nejbližšího IC, schopného poskytnout systémovou trombolýzu, které je 
povinno pacienta převzít. V regionech s větší vzdáleností mezi KCC a IC bude ještě 
dopracován prováděcí pokyn.
- Pokud doba začátku příznaků přesahuje 8 hodin, ale prokazatelně nepřesahuje 
24 hodin, je pacient po telefonickém oznámení převezen do nejbližšího IC, které je 
povinno pacienta převzít.
- Pokud doba začátku příznaků přesahuje 24 hodin nebo je zcela neznámá, je 
pacient převezen do nejbližšího zařízení s akutní lůžkovou péčí v oboru neurologie, které 
je povinno jej převzít.

Seznam 10 komplexních cerebrovaskulárních center v ČR:
KCC Nemocnice Na Homolce, KCC ÚVN Praha, KCC FN u sv. Anny a FN Brno, KCC 
Nemocnice České Budějovice, KCC FN Plzeň, KCC FN Hradec Králové, KCC Krajské 
nemocnice Liberec, KCC Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí n. 
Labem,  KCC FN Ostrava, KCC FN Olomouc.
Seznam 23 Iktových center v ČR:
IC FN v Motole, IC VFN Praha, IC FN Královské Vinohrady a Fakultní Thomayerovy 
nemocnice s poliklinikou do doby realizace dostavby IC ve FN Královské Vinohrady, 
IC Oblastní nemocnice Kladno, IC Oblastní nemocnice Kolín, IC Nemocnice Jihlava, 
IC Nemocnice Písek, IC Nemocnice Chomutov, IC Nemocnice Teplice, IC Nemocnice 
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Děčín, IC Nemocnice v Sokolově, IC Nemocnice Česká Lípa, IC Nemocnice Trutnov, 
IC Pardubické krajské nemocnice, IC Litomyšlské nemocnice, IC Městské nemocnice v 
Ostravě, IC Vítkovické nemocnice, IC Nemocnice Krnov, IC Krajské nemocnice T. Bati 
Zlín, IC nemocnice Břeclav, IC Nemocnice Vyškov, IC Karvinské hornické nemocnice, IC 
Nemocnice Třinec
Součástí třetího, tedy základního stupně cerebrovaskulární péče v oblasti následné 
rehabilitační péče mohou být vedle rehabilitačních OLÚ také odborné lázeňské léčebné 
ústavy. Špičkové materiálně technické a odborné personální vybavení Rehabilitačního 
sanatoria v Karviné, kde je péče o pacienty po CMP zajišťována již déle než 30 let, jsou 
naprosto seriózními důvody i pro zajišťování subakutní rehabilitace pacientů po cévní 
mozkové příhodě v přímé návaznosti na síť KCC a IC, tedy pro přímé napojení Lázní 
Darkov, a.s. do celonárodního projektu třístupňové cerebrovaskulární péče.
Projekt přímých překladů z KCC, resp. IC do Lázní Darkov se však nevztahuje na 
péči o zcela imobilní pacienty, kde je závažnost a rozsah poškození CNS taková, že 
výrazně minimalizuje reálný rehabilitační potenciál a jedná se spíše o pacienty vhodné 
umístit do jiných zařízení následné péče (např. LDN, hospic, apod.). Lázně Darkov, a.s. 
mají lázeňský statut, kde platný indikační seznam jasně definuje zdravotní indikace i 
kontraindikace této péče a je jasné, že zdravotní pojišťovny by nebyly ochotny hradit 
nákladnou péči u pacienta, jehož závažný stav mu neumožňuje tuto náročnou rehabilitaci 
aktivně využít a adekvátní požadovanou péči mu lze kvalitně poskytnout v jiném zařízení.

Základní metodické balneorehabilitační léčebné schéma u pacientů po akutních  
cévních mozkových příhodách (frekvence uvedeny orientačně):
a. Rehabilitační ošetřování: včasná a trvalá prevence vzniku kontraktur, polohování, 
ošetřovatelská péče a pasivní procvičování pacienta, několikrát denně.
b. Rehabilitační funkční a svalová diagnostika: funkční vyšetření hemiparetika, 
vyšetření spasmů a kontraktur, vyšetření soběstačnosti, funkce ruky, vyšetření lokomoce 
a schopnosti komunikace (na začátku a konci pobytu).
c. Individuální léčebná tělesná výchova - ILTV (denně): prevence flekční spasticity 
horní končetiny a extenční spasticity dolní končetiny, prevence vzniku zmrzlého 
ramene, negace ruky a dalších sekundárních změn. Cílem rehabilitace u spastiků je 
svalovou kontrakcí agonisty vyvolat reciprokou relaxaci antagonisty. Šetrnou taktilní a 
proprioceptivní stimulací se opatrně usiluje o zvýšení posturální aktivity. Jsou využívány 
reflexně inhibiční vzorce pro ovlivnění flekční spasticity trupu a horní končetiny, reflexně 
inhibiční vzorec pro ovlivnění extenční spasticity dolní končetiny a posturální vzorec pro 
nácvik stoje. Počet využívaných metodik je daleko širší. 
d. Metody podmiňování při nácviku volní hybnosti u hemiparetiků (v rámci ILTV): 
u proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) se záměrnou podnětovou situací 
vytvořenou volním úsilím z center CNS nebo senzorickou či proprioceptivní stimulací usiluje 
o vyvolání pohybové odpovědi. Využívá se rehabilitace na nestabilních plochách, velkých 
míčích, posturomedu nebo hipotherapie u hemiparetiků schopných samostatné chůze  
a bez větších závratí.
e. Fyzikální ovlivnění spastického syndromu (denně v rámci ILTV): využívá se 
kryoterapie (-18°C) nebo kryostimulace (-75°C), kdy lokální podchlazení sníží svalový 
tonus a reflexní aktivitu. Z řady dalších fyzikálních metod se využívá magnetoterapie 
či elektrická stimulace. Funkční elektrická stimulace (FES) se používá především k 
peroneální stimulaci s cílem zlepšení dorzální flexe hlezna.
f. Vertikalizace a nácvik lokomoce hemiparetika (denně v rámci ILTV): funkční zámek 
kolene paretické dolní končetiny představuje nezbytnou podmínku pro zvládnutí bezpečné 
stojné i kročné fáze lokomoce. Linka pro nácvik chůze je speciálně vybavené pracoviště 
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pro komplexní nácvik tzv. školy chůze. Součástí je vertikalizační lůžko či stavěcí stůl, 
možnost antispastické kinesioterapie dolních i horních končetin s antispastickým zařízením 
na principu zvratu antagonistů, bradlové chodníky, chodník architektonických bariér  
a akupresurní a lithopresurní chodník. Nedílným vybavením linky chůze je elektrický chodník 
a parapleg se závěsem, který napomáhá účinně potlačit spastické posturální vzorce. 
Špičkovou a naprosto unikátní technologii k provádění dynamické lokomoční rehabilitace 
v závěsu na pohyblivém pásu s antispastickým efektem pak představuje Lokostation  
a Lokohelp.
g. Výcvik ruky na pracovišti ergoterapie (3x týdně): je využíván mobilní závěs pro 
zlepšení síly úchopu, fixačních funkcí, dorzální flexe ruky a zápěstí, ergodiagnostický 
panel a trenažér pro výcvik ruky. Speciální antispastické zařízení, tzv. rondomed, účinně 
eliminuje vznik spasmu. Pro rehabilitaci jemné akrální motoriky po mozkových příhodách 
a kraniocerebrálních traumatech je nezbytné používání rehabilitačních kompenzačních 
pomůcek, pro nácvik písma např. speciálních HDG šablon nebo nácvik ovládání PC pro 
zajištění moderní komunikace pacienta.
h. Stabilometrie a statická posturografie (fakultativně): slouží k diagnostice poruch 
rovnováhy a jejich následné vestibulární habituační rehabilitaci s využitím optické zpětné 
vazby. Stabilometrická plošina slouží k počítačové analýze vestibulospinálních posturálních 
reflexních aktivit a rozboru pohybových vektorů těžiště v osmi směrových osách. 
i. Logopedická edukace, nácvik znakové řeči a nácvik písma (individuálně)
j. Přírodní léčebný zdroj - jodobromová minerální voda: má prokázaný vliv na 
zlepšení prokrvení, okysličování, výživy a podporu trofiky tkání, podobně jako uhličitá 
terapie, která je další formou účinné vazoaktivní terapie. Aplikace jako jodová nebo 
uhličitá vanová koupel, suchá uhličitá koupel (ve vaku) nebo jodový bazén (4-6x t.).
k. ILTV na přístrojích (rotoped či ergometr): u výrazného svalového oslabení a spasmů 
Reck Motomed, Reck Rondomed (individuálně)
l. Vodoléčba, kontrastní koupele dolních končetin, vířivá koupel horních, dolních 
končetin: 3x t., fakultativně 
m. Uhličitá vasoaktivní terapie: CO2 insuflace v lokální aplikaci paretických končetin, 
podle ordinace lékaře, 3x t.
n. Elektroléčba: využití galvanického proudu ke zlepšení výživy a trofiky tkání, využití 
elektroléčby k analgetizaci bolestivého rozcvičování, ovlivnění spastického syndromu 
pomocí elektroléčby.
o. Lokální aplikace tepla (rašelina, parafango, parafin, aj.), lokální aplikace 
kryoterapie: fakultativně, především k ovlivnění svalového napětí, bolesti, eliminaci 
a prevenci spasmů.
p. Nutriční terapie zahrnuje veškeré běžné diety, včetně možnosti i individuálního 
dietního režimu podle diagnózy. Zajištěna donáška stravy na pokoj hůře mobilních, vč. 
přípravy stravy upravené u polykacích potíží.
q. Nabídka aktivit volného času, kulturních programů s cílem urychlené 
resocializace a návratu do normálního života, byť s určitým handicapem je další možností, 
kterou pacientům dává pobyt v lázních. Jde o výrazně pozitivní vliv na psychiku nemocného  
a usnadnění návratu do života, byť třeba s určitým handicapem. 

Vybudování trojúrovňové sítě specializovaných pracovišť zajistí akutní i následnou 
cerebrovaskulární péči na evropské úrovni, která by měla být dostupná pro všechny občany 
ČR. Nedílnou součástí tohoto systému je i následná rehabilitační péče poskytovaná ve 
specializovaných lázeňských zařízeních, mezi která Rehabilitační sanatorium Karviná 
nesporně patří.
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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych poděkoval organizátorům za trvalý zájem  
o problematiku osob se zdravotním postižením a vyjádřil potěšení 
z možnosti přispět ke zdárnému průběhu již 8. mezinárodní 
konference „Bez bariér bez hranic“. Mottem letošní konference je 
„svobodný pohyb“.
Rád bych hned v úvodu upozornil na význam tohoto sousloví, neboť 
svoboda pohybu je jako základní lidské právo ukotvena i v Listině 
základních práv a svobod. Je nutné si uvědomit, jaké podmínky 

ve společnosti existují k tomu, aby se lidé mohli svobodně pohybovat, a aby nic nestálo  
v cestě jejich mobilitě. Po zcela objektivním posouzení můžeme dospět k závěru, že mezi 
lidmi žijí jedinci, kteří se během svého života setkávají s překážkami, jež jim nezřídka 
znemožňují cestu za naplněním svých přání a potřeb. Jsem si jist, že se nejeden z Vás 
setkal s člověkem, který byl ve svobodě pohybu, přesněji ve své pohyblivosti omezen,  
a to z jakýchkoliv příčin, a který byl nucen překonávat bariéry v podobě nástupních ostrůvků 
na zastávkách veřejné dopravy či si sám neměl možnost vyřídit své osobní záležitosti na 
úřadě nebo musel změnit lékaře, jen proto že do jeho ordinace vedlo 20 nepřekonatelných 
schodů. V takových adrenalinových chvílích je těžké hledat viníka. Domnívám se, že je 
nutné v této otázce postupovat především preventivně a důsledně prosazovat myšlenky 
přátelského prostředí.
Moravskoslezský kraj se otázkou zpřístupňování objektů, ale rovněž i dopravy  
a informací pro naše handicapované občany již dlouhodobě zabývá, neboť již od roku 2004 
realizuje Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením. S jeho realizací jsme začali u sebe a v průběhu několika let se nám podařilo 
odstranit mnoho bariér v příspěvkových organizacích kraje působících v různých odvětvích. 
Ročně je na investiční akce vedoucí k odstraňování bariér v organizacích zřizovaných krajem 
vynakládána nemalá částka. V roce 2008 se například jednalo o 24 373 000,- Kč. Jedná se 
o prostředky, které směřují k odstranění bariér již vzniklých. Moravskoslezský kraj má ale 
zájem i na tom, aby žádné nové bariéry nevznikaly, a z tohoto důvodu podporuje vzdělávání 
úředníků stavebních odborů obcí. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že Moravskoslezský 
kraj v letech 2004, 2005 a 2006 provedl dodavatelským způsobem Průzkum přístupnosti 
staveb občanské vybavenosti v Moravskoslezském kraji a s jeho aktuálními výstupy  
i nadále pracuje. V této souvislosti se snažíme apelovat na instituce, v jejichž majetku 
stavby vyhodnocené v průzkumu jako bariérové jsou, aby bariéry odstranily.
Moravskoslezský kraj rovněž podporuje zpřístupňování přechodů pro chodce, 
rekonstrukci chodníků včetně bezbariérových úprav a jiné v rámci Dotačního programu 
„Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“, který je zaměřen na 
úpravy a modernizace staveb, stavebních úprav a místních úprav provozu na pozemních 
komunikacích zvyšující jejich pasivní bezpečnost pro pěší a nemotorovou dopravu  
a zejména přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. V rámci 
programu byla v roce 2009 poskytnuta dotace 33 obcím v celkové výši 19.249.300,- Kč. 
Moravskoslezský kraj rovněž usiluje o podporu bezbariérových dopravních spojů. Za 
významné považujeme také podporu doplňkové specializované dopravy, kterou v rámci 
dotačního řízení kraj již druhým rokem podpořil. 
Vážení a milí hosté, věřím, že dnešní konference přinese nové náměty k řešení, a to 
takovým směrem, aby svoboda pohybu nezůstala jen frází, ale stala se právem postupně 
naplňovaným všemi občany bez rozdílu.

Ing. RSDr. Svatomír Recman v. r.
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální politiku a kulturu
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Koncem školního roku 2009/2010 mi byla 
nabídnuta sdružením Trianon, v Českém 
Těšíně, letní, 10ti denní brigáda. Tuto 
možnost jsem využil já i ostatní 4 studenti  
ze SPŠ v Karviné.
Naše práce spočívala po většinu času 
v pomoci s běžnými pracovními úkoly 
v i Trianonu, jako jsou např. separace 
elektroodpadu ( tiskárny, kopírky, počítače 
aj.) a třídění PET lahví.Třešinkou na dortu 
ovšem byla stavba absorbéru pro solární 
kolektor, který jsme stavěli my studenti. 
Když zauvažuji, nad tím, co pro mě bylo 
největším přínosem, je to humanitní  
a sociální cítění v tomto sdružení. 
Většinu zaměstnanců tvoří lidé s tělesním 
postižením, kteří takto dostávají pracovní 
příležitost a možnost přivýdělku. Je až 
překvapující, jak tito lidé zvládají plnit 

Stredoeurópska skupina pre integráciu 
(SSpI), ktorej členmi sú národné občianske 
združenia (OZ) Trianon Českej republiky, 
Poľska a Slovenska od  roku 2010 rozšírila 
svoju spoluprácu o Turecko, ktoré už 
začalo prístupový proces do Európskej 
únie.

Rokovali o tom delegácie SSpI na 
medzinárodnom pracovnom stretnutí, 
ktoré sa uskutočnilo začiatkom roka 
v Slovenských liečebných kúpeľoch v 
Turčianskych Tepliciach, na mieste kde  
v r. 2009 bola SSpI založená.
Na rokovaní sa okrem zástupcov SSpI   
a tureckých hostí zúčastnil aj honorárny 

moje bRigádA V tRiANoN-u

zadané úkoly a vždy je splnit. Všiml jsem 
si, že jejich odhodlání a píle se nijak neliší 
od ostatních lidí, kteří žádným handicapem 
netrpí. Srší z nich chtíč nepodlehnout, který 
je pro tyto lidi velice důležitý. Velice se mi 
líbí jejich přátelství mezi sebou navzájem, 
které zpříjemňovalo můj krátký pobyt  
v Trianonu.
Druhým přínosem pro mě byly aktivity, 
které sdružení vyvíjí s ohledem na 
životní prostředí a lidi s handicapem. Po 
celou dobu brigády jsem byl informován  
o nejrůznějších projektech a odnáším si  
s sebou také ponaučení do života.

Rostislav Martynek
SPŠ KARVINÁ

rosta.martynek@seznam.cz

StRedoeuRóPSkA SkuPiNA PRe iNtegRáciu SSPi 
od r. 2010 RoZšiRuje SPoluPRácu

konzul Turecka na Slovensku Ing. Vladimír 
Soták ako aj výkonný podpredseda 
Združenia miest a obcí Slovenska Ing. 
Jozef Turčány.
Predseda SSpI ako aj predsedovia 
jednotlivých národných TRIANONov, 
oboznámili prítomných s projektom 
vybudovania rehabilitačno-rekreačného  
a edukačného centra pre OZP zo strednej 
Európy, na pobreží tureckej riviéry 
neďaleko mesta Alanya. 
Prítomný bol aj starosta mesta Mahmutlar 
pán Ali Celic .Toto mesto venovalo 
pozemky , (mimochodom vzdialené iba 
jeden kilometer od pláže).pre vybudovanie 
komplexu .

Predsedajúcou krajinou SSpI je od začiatku tohto roka Slovensko 
reprezentované občianskym združením Trianon SK, na čele ktorého je Ján Farský.
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Zariadenie by malo mať kapacitu približne 
600 miest. Projekt je už v podstate 
pripravený a v najbližších mesiacoch 
sa uskutoční jeho prezentácia v Bruseli 
pre vybraných poslancov Európskeho 
parlamentu. Budúca spolupráca s 
Tureckom, ktorého predstavitelia prjavili  
mimoriadny záujem o pilotný program SSpI 
- Bez bariér, bez hraníc, bude prebiehať  
nielen  pri budovaní spomínaného 
rehabilitačno - rekreačného a edukačného 
zariadenia.

Naopak mala by sa úspešne rozvíjať aj 
v ekologickej či ekonomickej  oblasti, 
cestovnom ruchu, vzdelávaní, kultúre 
i gastronómii, čo vo svojom príhovore 
privítal aj turecký konzul na Slovensku pán  
Soták.

Činnosť SSpI v uplynulom období  môžeme 
hodnotiť pozitívne najmä z hľadiska 
výmeny skúseností na medzinárodnej 
úrovni o systéme riešenia bezbariérových 

prístupov a aj zjednocovania legislatívy. 
SSpI  však  v európskom kontexte vidí 
veľkú bariéru práve v neexistencii jednotnej  
európskej normy prístupného prostredia, 
ktorá by bola záväzná pre všetky krajiny 
EÚ.

TRIANON SK ako predsedajúca krajina  
SSpI chce do  budúcna presadiť užšiu 
spoluprácu aj s mestami a obcami, tak 
aby navzájom mohli koordinovať svoju 
činnosť a spoločne riešiť problémy  
s odstraňovaním bariér.

SSpI sa v širšom horizonte bude venovať  
nielen OZP, ale aj ďalším sociálnym 
skupinám, ako sú seniori a študenti, ktorí 
majú tiež svoje špecifické problémy. 

Ing. Ján Farský                                                                                        
OZ TRIANON SK
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PolSkie toWARZyStWo medycZNe 
W RePublice cZeSkiej

PolSké SdRuŽeNí ZdRAVotNíků V ČeSké 
RePublice

W dniu 7 listopada 1975 rozpoczął swoją działalność Klub Medyka przy Zarządzie 
Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) w Czeskim Cieszynie. 
Jego zamiarem była integracja pracowników służby zdrowia z polskim rodowodem 
żyjących w Czechosłowacji.

Przemiany społeczne po 1989 roku umożliwiły 4 października 1991 powstanie samodzielnej 
organizacji - Polskiego Towarzystwa Medycznego (PTM), które jest kontynuatorem 
działalności Klubu Medyka i zarazem jednym z najstarszych stowarzyszeń lekarzy 
polskiego pochodzenia poza granicami Polski. Dłuższą historią mogą się pochwalić tylko 
towarzystwa w Londynie i Chicago.
Od 1997 roku PTM ma swój Biuletyn oraz własną stronę internetową, którą miesięcznie 
odwiedzi przeciętnie około 200 gości. W 1999 roku PTM wydało książkę pt. Dr Olszak 
i jego następcy a w roku 2005 bibliofilski tomik wierszy śp. MUDr. Janusza Gaudyna 
„JESTEM”, oraz książkę podsumowującą naszą dotychczasową trzydziestoletnią 
działalność – „PTM-PSZ 30”.
Od 2003 roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem Obywatelskim Trianon z Czeskiego 
Cieszyna. Regularnie uczestniczymy w konferencji „Bez barier, bez granic”. Na jednym z 
naszych spotkań problemy niepełnosprawnych związane z barierami architektonicznymi 
ciekawie przedstawił pan Viliam Šuňal.
W roku 2005 nawiązaliśmy ciekawą współpracę z Regionalnym Towarzystwem Oświaty 
Zdrowotnej z Rybnika. Członkowie PTM regularnie uczestniczą w Rybnickich Dniach 
Promocji Zdrowia, gdzie wygłosili już parę referatów. Od roku 2006 PTM sponsoruje 
wyjazdy dzieci klas 4 i 5 ze szkół podstawowych z polskim językiem nauczania do Rybnika, 
gdzie współzawodniczą w turnieju wiedzy o zdrowiu oraz przepisach ruchu drogowego.
Od roku 2004 smażymy tradycyjną zielonoświątkową jajecznicę, która jest okazją do 
nieformalnego spotkania z naszymi przyjaciółmi nie tylko z Rybnika czy Trianonu.
Dla upamiętnienia 140 rocznicy urodzin dra Wacława Olszaka, pierwszego starosty 
miasta Karwina PTM razem z Urzędem Miasta Karwina zorganizowało dnia 6.6.2008 
w sali reprezentacyjnej Zamku w Karwinie-Frysztacie uroczystą sesję poświęconą Jego 
pamięci. Gościem szczególnym był pan profesor Wacław Zuberek, wnuk dra Olszaka.
W czerwcu 2009 roku gościliśmy przedstawicieli Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, 
wizyta ta zapoczątkowała, miejmy nadzieję, wzajemną ciekawą współpracę.
Od początku tego roku wszelkie nasze działania ukierunkowują się na uroczyste obchody 
35 lecia działalności. W ramach naszego jubileuszu w dniach 8 - 10 października 
odbędzie się w Trzyńcu uroczysta sesja naukowa. Dla upamiętnienia jednego z naszych 
założycieli dra Janusza Gaudyna zostanie wydana książka podsumowująca cały jego 
dorobek literacki.
Na zakończenie małe podsumowanie. Spotkania członków i sympatyków PTM odbywają 
się regularnie w pierwszy piątek miesiąca za wyjątkiem wakacji. Od swego powstania 
spotkaliśmy się już 344 razy. 



Dzięki Towarzystwu mamy możliwość nawiązywania szeregu ciekawych kontaktów nie 
tylko w kręgach medycznych Czech czy Polski, lecz również Europy i świata. Jest to nasz 
mały wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.
6-8-2010

Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej 
Komenského 4. 737 01 Český Těšín, Česka republika 

WWW http://www.medics.cz/ptmrc                                       
 E-mail ptmrc@atlas.cz

Žijeme ve zvláštní době. Na jedné straně 
se neustále zrychluje technický pokrok, 
pro výrobu zboží je potřeba stále méně 
fyzické práce, v zemědělství a lesním 
hospodářství pracuje již méně než 3 % 
obyvatel naší země a délka lidského 
života se stále prodlužuje. Na druhé straně 
prožíváme největší hospodářskou krizi 
od druhé světové války a skutečný počet 
nezaměstnaných je v řadě států Evropské 
unie i v České republice vyšší než v době 
velké hospodářské krize ve třicátých letech. 
Sedmdesát procent zákonů, kterými se v 
České republice řídíme, pochází z „dílny“ 
Evropské unie, ale zejména v sociální 
oblasti je tato část zákonodárství víceméně 
deklaratorní povahy. Z toho plyne, že je 
pouze na nás, jestli svým tlakem a svojí 
aktivitou budeme schopni v souladu 
s principy trvale udržitelného rozvoje 
prosadit skutečný rozvoj komunitního 
plánování. Třicet procent legislativy, která 
je specifická v jednotlivých státech, by nám 
v tom nemělo bránit.

Právě program „Bez bariér bez hranic“ je 
jednou z možností, jak rozšířit komunitní 
plánování i realizaci těchto plánů ve 
všech třech cílových skupinách (osoby 
se zdravotním postižením, mladí lidé  
a senioři) přes státní hranice. Současné 
podmínky nám do značné míry pomáhají. 
Mezi Českou republikou, Polskem  
a Slovenskem, je po vstupu všech tří států 
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do tzv. Schengenského prostoru státní 
hranice zejména hranicí administrativní.  
To znamená, že je hranicí platnosti 30% 
národní  legislativy, která se v některých 
případech mezi Českou republikou, 
Polskem a Slovenskem odlišuje. Cílem 
mezinárodního programu je vzájemná 
integrace cílových skupin s přednostním 
zaměřením na skupiny ohrožené 
sociálním vyloučením. Je dobře, že 
pilotní program „Bez bariér bez hranic“ je 
registrován v České republice v letošním 
roce Úřadem průmyslového vlastnictví.  
Je zřejmé, že každá z organizací skupiny 
Trianon pracuje v podmínkách národní 
legislativy, a právě možnost vzniku 
nadnárodní evropské skupiny může 
podpořit snahu o prosazení souladu 
národních legislativ, které jsou v oblasti 
činnosti skupiny aplikovány. Podněty, které 
z takové spolupráce mohou vzejít v oblasti 
pracovní integrace osob se změněnou 
pracovní schopností, zabránění sociálnímu 
vyloučení a rozšíření mezinárodních 
vztahů nemusí vždy znamenat nutnost 
změny legislativy na úrovni národního 
státu nebo na úrovni Evropské unie.  
V každém případě iniciativa Trianonu 
Český Těšín je ojedinělá, a na jedné straně 
je velmi žádoucí další rozšíření spolupráce 
s podnikatelskými subjekty, na druhé straně 
užší spojení s představiteli národních 
parlamentů a Evropského parlamentu  
i s nejrůznějšími dalšími zainteresovanými 
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Jsem studentem SPŠ v Karviné a ve škole 
nám letos byla opět nabídnuta brigáda  
v OS Trianon. V tomto občanském sdružení 
jsem už jednou na brigádě byl a práce mne 
bavila, a proto jsem neváhal a využil tuto 
možnost znova.
Velikou výhodou brigádničení v Trianonu je 
možnost získat osvědčení o odborné praxi. 
Toto osvědčení se vydává pouze těm, 
kteří s tímto občanským sdružením dále 
spolupracovali v rámci různých meetingů  
a konferencí. V dnešní době si žádná firma 
nepustí na kvalitní místo vystudovaného 
vysokoškoláka, který nebude mít žádnou 
praxi. Myslím si, že mi toto osvědčení 
může pomoct v budoucím životě.
Brigáda v Trianonu není jen o penězích 
a osvědčení. Je to také o tom, vyzkoušet 
si spolupráci s osobami zdravotně 
postiženými. Díky této možnosti jsem zjistil, 
že i lidé po různých úrazech a nehodách 
jsou stále schopni pracovat a pomáhat 

letNí bRigádA V oS tRiANoN

společnosti. Líbí se mi, že nepověsili svůj 
život na hřebík a nehledají své štěstí na 
dně půllitru. Díky své pracovní činnosti 
v chráněných dílnách mají jakési své 
sociální zázemí, ve kterém jsou spokojení. 
Je dobře, že Trianon pořádá tuto brigádu  
a díky ní tak oživuje provoz na chráněných 
dílnách, který je pro ty fajn chlapíky určitě 
stereotypní.

Líbí se mi skvěle fungující kolektiv lidí, 
ve kterém jsem se cítil velice dobře. Rád 
budu s Trianonem dále spolupracovat.  
I když se tato brigáda týkala oboru, který 
mne vůbec nezajímá, pracoval jsem rád 
a s nasazením, a to jen díky skvělému 
kolektivu a fajn atmosféře. Děkuji za tu 
možnost.

Petr Parchanski
SPŠ Karviná

parchanski.petr@seznam.cz

organizacemi. Za klíčové považuji 
úzké spojení s obecními zastupitelstvy  
a neziskovými organizacemi v jednotlivých 
městech a obcích, protože právě tam se 
výsledky práce mohou projevit v životě 
zcela konkrétních lidí. Dobrým příkladem 
je snaha o rozšíření sociálního cestovního 
ruchu ve smyslu závěrů přijatých Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí k 
danému tématu v poslední době. Bez 
aplikace v jednotlivých obcích a regionech 
by podobné deklaratorní materiály zůstaly 
na úrovni pouhých deklarací. Podobně 
je možné hodnotit i snahu o komunitní 
plánování na různých úrovních. I nejlepší 
projekty bez spojení s každodenní praxí 
zůstávají pouhým zajímavým námětem. 
Jedním z dobrých příkladů aktivity v dané 
oblasti je řada úspěšných univerzit třetího 
věku. Zde je třeba zdůraznit velmi aktivní 
přístup Slezské univerzity Opava, zejména 

její fakulty se sídlem v Karviné, a osobně 
doc. Síkorové. 

Budoucnost nám jistě přinese řadu mož-
ností dalšího rozvoje aktivit ve vymeze-
né oblasti. Výměna zkušeností, vzájem-
ná spolupráce, včetně přeshraničních pro-
jektů, a dostatečně silná politická podpora  
na všech úrovních mohou příznivě se roz-
víjející projekt posunout na výsluní pozor-
nosti veřejnosti. Cíle projektu jsou velmi 
atraktivní a jejich realizace vyžaduje za-
pojení velkého množství pracovníků, kteří  
budou ztotožňovat své osobní nasazení  
s těmito cíly. Zatím se nám to daří. 
Přeji nám všem další úspěšný rozvoj  
projektu a těším se na naši další spolupráci.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
poslanec Evropského parlamentu
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PříSPěVek PRo SboRNík k PříleŽitoSti 
8. meZiNáRodNí koNfeReNce 

„beZ bARiéR beZ hRANic“

Moravskoslezský kraj se problematice zdravotního postižení 
občanů věnuje již dlouhodobě. První Moravskoslezský krajský plán 
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením vznikl 
v roce 2004, v roce 2006 byl schválen zastupitelstvem kraje druhý 
plán. V současné době probíhá Krajský plán vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením na léta 2009 až 2013. 
V rámci Krajského plánu vyrovnávání a příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením dochází k plnění opatření jednotlivými 
odbory krajského úřadu. Krajský plán vyrovnávání a příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením se zejména věnuje otázkám 
běžného života člověka se zdravotním postižením. Smyslem 

tohoto plánu je především nastavovat ve společnosti takové podmínky, aby lidé s 
postižením mohli žít životem běžným jejich vrstevníkům a měli vyrovnané příležitosti 
pro uplatnění ve společnosti. Cílem Krajského plánu vyrovnávání a příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením je zejména usilovat o odstraňování bariér a 
překážek zejména architektonických, informačních, dopravních atd. Z hlediska 
zdravotní péče je cílem naplňovat stanovená opatření a usilovat o přístupnost  
a vstřícnost zdravotnických zařízení ve vztahu k lidem s různorodým zdravotním 
postižením a také působit na veřejnost a zvyšovat informovanost ohledně práv pacientů 
ve vztahu ke zdraví a poskytované zdravotní péči.
V rámci Krajského plánu vyrovnávání a příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
v období 2006 až 2008 bylo hlavním cílem v oblasti zdravotnictví působit na odbornou 
a fyzickou dostupnost zdravotní péče tak, aby byla zajištěna pro všechny druhy 
zdravotního postižení. Odboru zdravotnictví byla v tomto období uložena celkem čtyři 
opatření. V souvislosti s plněním těchto opatření byla v roce 2007 provedena odborem 
zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje analýza, týkající se naplňování 
práv pacientů s ohledem na jejich zdravotní postižení v lůžkových zdravotnických 
zařízeních v Moravskoslezském kraji. Z této analýzy vzešla řada opatření jako např. 
zajistit snadný přístup všech pacientů ke svým právům i v elektronické podobě, proškolení 
zdravotnického i pomocného personálu ve zdravotnických zařízeních v oblasti práce  
a jednání se zdravotně postiženými pacienty, centralizace poznatků a zkušeností z praxe, 
spolupracovat s organizacemi sdružující zdravotně postižené občany. Tyto opatření 
se snaží odbor zdravotnictví postupně naplňovat a v této analýze odbor zdravotnictví 
i nadále pokračuje ve spolupráci s Krajskou radou zdravotně postižených, jejíž cílem 
je provést šetření v terénu přímo za účasti osob se zdravotním postižením. V rámci 
dotačních programů kraje byly podpořeny rekondiční a rehabilitační pobyty pro osoby se 
zdravotním postižením, rovněž činnost nestátních neziskových organizací, které sdružují 
nebo podporují jedince s postižením a seniory. Také byla zpracována studie zajištění 
hospicové péče v rámci Moravskoslezského kraje. V roce 2008 se uskutečnil seminář 
„Etika a komunikace ve zdravotnictví“, týkající se dovedností a možností komunikace 
s osobami se specifickým druhem postižení za účasti zástupců zdravotních pojišťoven, 
zdravotnických zařízení a zařízení poskytující sociální služby.
V rámci Krajského plánu vyrovnávání a příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
v období 2009 až 2013 je hlavním cílem v oblasti zdravotnictví podpořit dostupnost 
zdravotní péče ve vztahu ke specifickým druhům postižení, zvýšit informovanost pacientů 



22

o jejich právech ve vztahu ke zdraví a poskytování zdravotní péče a podpora rehabilitace 
a rekondice. Odboru zdravotnictví bylo uloženo sedm opatření, které by měl v rámci 
daného období postupně naplňovat. V rámci vymezených opatření odbor zdravotnictví 
podpořil poskytnutím dotace činnost mobilních hospicových jednotek a rehabilitace v 
domácím prostředí. 
Dále odbor zdravotnictví vytvořil ucelený přehled léčeben dlouhodobě nemocných 
a dalších zařízení v Moravskoslezském kraji, umožňující následnou péči, který je 
zveřejněný na webových stránkách kraje. Již od roku 2006 jsou každoročně na základě 
schváleného usnesení Rady Moravskoslezského kraje vyhlášené dotační programy 
na podporu projektů ve zdravotnictví, kde je zařazeno vždy minimálně jedno téma na 
podporu vyrovnávání příležitostí pro osoby s postižením v oblasti zdravotní péče. Projekty 
jsou zaměřené zejména na podporu zdraví, zdravotnické osvěty a prevenci, na podporu 
činnosti nestátních neziskových organizací zdravotně postižených, na zvyšování kvality 
ošetřovatelské péče, vybavení půjčoven a opraven kompenzačních pomůcek apod.

Odbor zdravotnictví v rámci plnění opatření také připravuje leták, který by shrnoval práva 
a povinnosti pacienta ve vztahu ke zdraví a poskytování zdravotní péče a který by byl 
přístupný v ordinacích praktických lékařů, ve zdravotnických zařízeních zřizovaných 
či založených Moravskoslezským krajem a v centrech pro zdravotně postižené. Dále 
připravuje uspořádání „Dne rovných příležitostí“ s aktivní účastí zástupců organizací 
poskytující služby lidem se zdravotním postižením.

Moravskoslezský kraj v rámci Krajského plánu 
vyrovnávání a příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením se snaží o integraci osob se zdravotním 
postižením do společnosti a pracovního procesu. 
s aktivní účastní zástupců organizací poskytující 
služby lidem se zdravotním postižením. 

Ing. RSDr. Karel Konečný
náměstek hejtmana 
Moravskoslezský kraj

ZkušeNoSt k NeZAPlAceNí

Každé ráno vstávám přesně v 6 hodin, abych mohl nastoupit na mou letní brigádu  
v občanském sdružení TRINANON. Tato společnost se zabývá integrací handicapovaných 
občanů do normálního života. A co je náplní mé práce? Získat si pozitivní přístup k ekologii 
a seznámit se s handicapovanými lidmi. Každé ráno začíná buď to tříděním plastových 
láhví, nebo separací jemné elektroniky, z té se získává hlavně tříděný plast, železo, měď 
a hliník. Nicméně nejvíce se těším, až se podrobně seznámím se stavbou slunečního 
kolektoru. Na této brigádě jsem získal spoustu nových a užitečných zkušeností, 
například už tolik neplýtvám plasty, a tak šetřím přírodu. Ne méně důležitou zkušeností je 
seznámení se s handicapovanými lidmi, s kterými takto studenti přijdou do styku.  Jsem 
rád za zkušenosti, které jsem mohl díky TRINANONu získat.

Zdeněk Koperdák 
Student 4.F, SPŠ-Karviná
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doc. ing. eva Sikorová, cSc.

SlAVNoStNí ukoNČeNí ViRtuálNí Výuky uNiVeRZity 
třetího Věku NA oPf V kARViNé  kuRZu „leSNictVí“

Abstrakt: Příspěvek determinuje význam, zkušenosti s novou formou výuky seniorů, tzv. 
Virtuální univerzitou třetího věku na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské 
univerzity v Opavě. 

Klíčová slova: Virtuální univerzita třetího věku, Obchodně podnikatelská fakulta v 
Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Abstract: The paper describe and alnalyses the experiences of the new form of the 
education, ts. Virtual Third Age University at School of Business Administration in Karviná, 
Silesian University in Opava.

Key words: Virtual Third Age University, School of Business Administration in Karviná, 
Silesian University in Opava

Dne 20. a 21. května letošního roku posluchači Virtuální výuky Univerzity třetího věku 
(U3V) zakončili výuku letního semestru kurzu „Lesnictví“ (na základě spolupráce s 
Českou zemědělskou univerzitou v Praze a  Slezskou univerzitou). 

Virtuální výuka U3V byla v letním semestru akademického roku 2009/2010 realizována 
ve 24 konzultačních střediscích, z toho ve 20 střediscích v Čechách a ve 4 na Moravě. 
Slavnostní ukončení semestru, kde senioři obdrželi Pamětní listy o absolvování 
tématického semestru a výkazy Celoživotního vzdělávání se započtenými semestry, 
proběhlo v květnu na dvou místech - v Čechách (v Mirošově) a na Moravě (v Uherském 
Brodě).

Posluchači z Karviné se zúčastnili slavnostního ukončení na Moravě (konzultační 
středisko Gymnázium J.Á. Komenského Uherský Brod). Jednalo se o 58 posluchačů 
Virtuální univerzity třetího věku ze 3 středisek (Karviná, Olomouc a Uherský Brod). 
Přítomné seniory přivítal pan Bc. David Kryštof, zástupce Palackého univerzity v 
Olomouci, garant střediska. Zdravici pronesl pan Ing. Antonín Seďa, poslanec za okres 
Uherský Brod a pan Ing. Petr Vrána, místostarosta města Uherský Brod. Pan Doc. RNDr. 
Martin Šolc, CSc. metodický garant VU3V a člen předsednictva AU3V zhodnotil průběh 
uplynulého semestru a informoval seniory o nových kurzech. Paní Ing. Klára Nehodová 
seznámila seniory s nejlépe vyhodnocenými esejemi. 

Za Slezskou univerzitu pozdravila všechny posluchače Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., 
zástupkyně U3V při Slezské univerzitě v Opavě, která vede konzultační středisko SU 
OPF Karviná. 24 posluchačů ze Slezské univerzity v Opavě, OPF v Karviné úspěšně 
absolvovalo kurz Virtuální výuky Univerzity třetího věku „Lesnictví„ a s velkou radostí 
převzalo osobně Pamětní listy a výkazy CŽV (viz. fotografie z předávání).  
Opět posluchači z Karviné uspěli. Kromě zpracovaných 6 monotematických testů po 
každé přednášce a závěrečném testu zpracovávali eseje k probíranému tématu. Nejlépe 
vyhodnocenou esej měla posluchačka Virtuální U3V paní Janina Suchanková z OPF 
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Karviná a se zájmem ji vyslechli všichni od začátku až do konce. Název eseje zní: 
„Jen tři písmena“ a zde je její plné znění: „LES - jen tři písmena, a tak obrovský obsah. 
Každý ho chápe jiným způsobem. Někteří jako nějaké seskupení stromů, jiní jako zdroj 
dřevařského průmyslu, ale jsou i lidé, kteří žijí v blízkosti lesa, mají k němu vřelý vztah, 
mnoho vzpomínek a chápou jeho krásu a jedinečnost v každém ročním období. Jaro 
- nekonečné množství zeleně a rozkvétající přírody. Léto - bohatství lesních plodů. 
Podzim - království barev a pravdivých houbařů, které netěší jen plné koše, ale i ten 
jeden krásný hříbeček. Zima - ticho a nádhera zasněžených větviček stromů. Patřím k 
těm šťastným, kteří měli vždy blízko k tomuto okázalému jevu, jakým je les. V dětství 
jsme brouzdali lesem, poznávali dopodrobna stromy, keře, lesní podloubí, květy na 
mýtinách, houby a jiné lesní plody, a také jsme se mohli setkat s lesní zvěří. Všechno 
jsme obdivovali a ani nás nenapadlo, abychom těm divům přírody překáželi. Ve 
studentských dobách jsem pořádný kus lesa vysadila, a proto mám dobrý pocit, že pod 
Pradědem roste „můj les“. V dospělém životě, i když v jiném místě, mám zase k lesu 
velmi blízko. Stačí se podívat z okna na Beskydy, pak stačí přejít jednu ulici a už jsem 
už zase v lese. Těžko bych asi vyjádřila pocity, které lesní příroda ve mně vyvolává  
a co mi dává, a proto abych alespoň v drobné míře jí to oplatila, snažím se své pocity 
předávat mladší generaci. Les, to nejsou jen tři písmena, to je krása a vznešená síla 
přírody.“) - Janina Suchanková, OPF Karviná

Oceněné posluchače ještě čekala zástupkyně informačního centra a zároveň průvodkyně 
města Uherský Brod. Příhodná poloha, mírné klima i blízkost významných obchodních 
cest, vytvořily podmínky pro rozvoj města (již ve 14. století). Svědectvím bohaté historie 
Uherského Brodu je řada zdejších architektonicky cenných památek, z nichž nejznámější 
a nejstarší je kostel Mistra Jana Husa ze 14. století. Za zmínku stojí i renesančně  
a barokně přestavěná městská radnice, dále pak kostel a klášter Nanebevzetí Panny 
Marie s obrázkem černé Madony a muzeum J.A. Komenského.

Posluchači Virtuální univerzity třetího věku z OPF Karviné absolvovali následující den v 
návaznosti na kurz Lesnictví vlastivědnou exkurzi do Zlína a Luhačovic. Ve Zlíně navštívili 
Univerzitu Tomáše Bati a Fakultu managementu a ekonomiky. Byli mile překvapeni 
moderními interiéry tohoto univerzitního celku, zejména pak jeho Kongresovým sálem. 
Dále je čekal komentovaný výklad rodačky města Zlína a okruh městem z pohledu jeho 
historie i současnosti včetně nejvýznamnějších pamětihodností (viz. fotografie).

Zakončení vlastivědné exkurze patřil Luhačovicím, perle jižní Moravy. Oáze klidu, zeleně, 
nádherných architektonických staveb a jedním z nejvýznamnějších lázní jižní Moravy. 

Tento region (Slovácko) svým osobitým nářečím, nezaměnitelnými kroji a folklorními 
slavnostmi patří k nejpozoruhodnějším oblastem České republiky. Je to kraj vína  
a dobrosrdečných lidí. Ale nejen to, Slovácko nabízí i jedinečné památky, okouzlující 
přírodu, z nichž řada je zapsána v seznamu UNESCO.
                                                                                                                       

Eva Sikorová
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1 Příručka technické asistence 
- výňatek ze zprávy odborné 
  skupiny zřízené evropskou komisí

PříStuPNoSt

Přístupné vystavěné prostředí je klíčovým parametrem společnosti, založené na rovných 
právech a prvkem poskytujícím občanům samostatnost a umožňujícím jim vést aktivní 
společenský a ekonomický život. Je podstatou společnosti založené na nediskriminaci 
a úplném začlenění všech občanů. Různorodost naší společnosti vyžaduje budování 
prostředí bez překážek, takového které nezpůsobuje zdravotní postižení a vady. 
Přístupnost je tedy záležitostí všech, nikoli pouze menšiny vyžadují zvláštní péči. Úkolem 
naší neustále stárnoucí populace je a bude – prosazovat přístupnost pro všechny občany1. 

Takto vnímaným obsahem kategorie - PŘÍSTUPNOST - se zabývá i mezinárodní 
expertní skupina sociální sekce Středoevropské skupiny pro integraci OZP - TRIANON 
EU.  Společně s projektovými partnery jsme vytvořili vlastní metodiku opřenou o českou 
legislativu a evropské standardy přístupnosti. Získali jsme zkušenosti ze screeningu 
zdravotnických zařízení v celém moravskoslezském kraji. Máme rovněž zkušenosti  
z provedení šetření přístupnosti měst Český Těšín a Karviná. Zmapovali jsme  přístupnost 
dopravní infrastruktury a budov veřejného zájmu. S projektovými partnery jsme mapovali 
situaci  center turistického ruchu těšínských Beskyd. Na základě poznatků z provedených 
monitoringů byla dopracována původní metodika, na které se podíleli především zástupci 
cílových skupin tzn. osoby  s jednotlivými druhy zdravotního postižení. 

Takto připravenou metodiku jsme ověřovali u příležitosti pozvání do letovisek  
v turecké oblasti. Provedli jsme šetření stavu bezbariérovosti vybraných důležitých tras, 
obchodu, zdravotnických zařízení, banky, pošty, pláže a hotelu. Jednalo se o města 
Alanya a Mahmutlar. Tím jsme získali další zkušenosti a poznatky při odstraňování 
jak architektonických, tak i  mentálních bariér . Rozšířil se nám obzor o velice odlišné 
legislativní řešení a pohled na tuto problematiku, zejména ve vztahu ke standardům EU.

Byla založena mezinárodní „Nadace Bez hranic bez bariér“, kterou zastupují Polsko, 
Slovensko, Česko a Turecko. Smyslem nadace je výměna zkušeností, semináře, 
konference, workshopy, porovnávání legislativy, podmínek pro integraci, společenské 
a pracovní integrace, přístup zaměstnavatelů, úroveň neziskového sektoru, vzájemné 
vzdělávání a vytváření optimálních modelů s výměnou partnerských zkušeností. Všechny 
tyto poznatky se snažíme předat na naší konferenci Bez bariér bez hranic. Sborník, 
který je u této příležitosti vydáván je jen malou ukázkou výsledků aktivit úsilí zaměřených  
na komplexní integraci.

Za kolektiv exp.skupiny
D. Vojnarová

Přijetí expertní skupiny pro 
přístupnost u představitelů 
města Mahmutlar v Turecku.
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chRáNěNé dílNy oS tRiANoN V NoVém
Chráněné dílny (CHD) OS TRIANON 
byly založeny v roce 2004 v pronajatých 
prostorách  a jejich náplní je od počátku 
demontáž elektronických zařízení  
a oddělení komponentů pro recyklaci.  
Provoz se rozšířil o zpracování plastů  
k regranulaci převážně pro automobilový 
průmysl.
Celý model zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením je postaven na 
principech trvale  udržitelného rozvoje, to 
znamená obsahuje prvky ekonomické, 
sociální a environmentální.
Činnost CHD je součástí celého pilotního 
programu Bez bariér bez hranic.
Zkušenosti za 7 let nám ukazují jak bylo 
prozíravé při výběru cílových skupin 
propojení  studentů SŠ a VŠ se zaměstnanci 
– osobami se zdravotním postižením. Za 
celé období  totiž prostředím chráněných 
dílen prošlo 36 studentů odbornou praxi 
a letní brigádou, 24 lektorskou činností 
v programu senior internet euroklub, 
18 monitoringem přístupnosti z toho  
6 zpracováním podkladů pro diplomové 
práce. Jeden student zpracoval kvalitní 
ročníkovou seminární práci. 
V současné době zaměstnáváme 15 
zaměstnanců, z toho v chráněných dílnách 
11 na přelomu roku 2009-2010  se jeví, že 
se konečně podařilo personálně stabilizovat 
pracovní kolektiv CHD, a je možno jej  
v dalším období rozšiřovat. 
Pro rozšíření jsme vytvořili i prostorové 
podmínky. Za podpory Třineckých 
železáren, a.s. se provedla rozsáhlá 
rekonstrukce nevyužitých  prostorů na 
novou chráněnou dílnu. V červenci 2010 
za podpory Výboru Dobré Vůle – Nadace 
Olgy Havlové bylo doplněno vybavení 
chráněné dílny speciálními pracovními 
stoly. Na rekonstrukci se částečně podílelo 
i OS TRIANON, a tak se zaměstnanci mohli 
ze dvou pracovišť nastěhovat do jedné 
místnosti se zatepleným stropem, novým 
topením, novými okny, osvětlením a s 
přilehlou rekonstruovanou denní místnosti,  
vybavenou pro odpočinek, přestávky  

a přípravu jídel. Rekonstrukce přesáhla 
částku 500 tis. Kč.
Současně s rekonstrukcí chráněné dílny 
probíhá rekonstrukce objektu haly, kde 
zásluhou podpory města Český Těšín, 
KARTA Group, a.s. a Lázní Darkov Karviná, 
a.s.  bylo možno provést výměnu tří  z pěti  
zrezivělých a rozpadlých vrat za nová vrata 
lamelová - zateplená.
Dne 7.9.2010 se uskutečnilo v nově 
rekonstruovaných prostorách chráněné 
dílny občanského sdružení TRIANON  
v Českém Těšíně pracovní setkání partnerů, 
kteří od roku 2003 spolupracují na realizaci 
pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ 
HRANICE. 
Setkání se zúčastnili Ing. Žiška – personální 
ředitel TŽ, a.s., J.Čánek předseda Dozorčí 
rady Lázní Darkov Karviná, Ing. T.Cichy 
– radní města Český Těšín a současně 
předseda představenstva KARTA Group, 
a.s., Mgr. Hamplová a Mgr. Drahniková za 
ÚP Karviná a Ing. V. Patáčik ÚP Frýdek 
Místek. Za TŽ se dále schůzky zúčastnili  
Ing. M. Bednárz a Ing. Ondráček. Vysoce 
byla vyzvednuta organizační a technická 
úroveň organizace celé rekonstrukce  
od Ing. M. Bednarze a Ing. P. Báči.
Přítomni byli předsedou sdružení, seznámeni 
s průběhem plnění dlouhodobých cílů od roku 
2003. Provedl přítomné celým provozem 
Separace pro recyklaci. Uvedl některé 
specifické poznatky zaměstnávání osob  
s hendicapem v režimu chráněných dílen. 
Neopomenul zvýraznit řadu problémů v této 
oblasti. Přesto za rok 2009 zaměstnanci 
TRIANON v chráněných dílnách  
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PolíciA PRe kAŽdého Alebo PRácA (SluŽbA) PolicAjtA 
Ako PomáhAjÚcA PRofeSiA

Police for everyone or policeman work (service) like helping profession
Phdr. Vanda Smetanová 

ABSTRAKT: Obsah článku je vstupom do riešenia nových problémov príslušníkov policajného 
zboru, ktoré vyplynú zo zmeny pohľadu na ich povolanie  v súčasnosti. V článku je stručne 
vymedzený možný prístup k ponímaniu povolania príslušníka policajného ako sociálneho 
povolania (tiež pomáhajúca profesia) a sú v ňom naznačené problémy, ktoré musí Policajný zbor 
Slovenskej republiky riešiť, aby odstránil pnutie medzi príslušníkmi policajného zboru (policajt) 
a občanom, ktorému pomáha (poskytuje službu). Pri eliminácii týchto problémov a pomoci 
príslušníkom policajného zboru môže zohrať významnú úlohu kvalitný komplexný systém 
sociálnej práce v policajnom zbore.
Kľúčové slova: Policajný zbor. Povolanie policajta. Príslušník policajného zboru. Sociálna práca. 
Sociálna starostlivosť o policajta a sociálne poradenstvo v policajnom zbore. 

ABSTRACT:   Content of this article is enter to solving the new problems of the members 
of the constabulary, that will ensure from the change of view on their job in the present. The 
article shortly determined a possible way to accept work of a members of constabulary like 
the casework (helping profession) and there are signify problems that a constabulary in 
the Slovak Republic have to solve to clear a stress between members of constabulary 
(policeman) and citizen, whom he is helping (provide service). The quality complex system 
of casework in a constabulary can help with elimination of this problems and help to  
a members of constabulary, too.    
Key words: The Police Force. Occupation Policeman. Policeman. Social work. Social care for 
police and social advice in the police force.

vyseparovali, upravili a odevzdali ke 
zpracování celkem víc jak 120 tun kvalitních  
surovin, z toho 95 t plastů a folií, 4,5 t 
barevných kovů, 18 t oceli a dalšího materiálu  
k průmyslovému zpracování.. Podělil se o 
výsledky spolupráce, která přerostla region 
kraje a rozvíjí  partnerství v Polsku a na 
Slovensku v rámci Středoevropské skupiny 
pro integraci OZP-TRIANON EU.
V OS TRIANON se intenzivně pracuje na 
projektových podkladech k rekonstrukci 
správní budovy, z důvodů oprav nevyhovující 
rovné střechy  a rozpadajících se oken  
a dveří. Věříme, že se podaří získat i něco 
z dotačních prostředků. Celkově hodnotíme 
naše úsilí o rekonstrukci jako snahu zamezit  
znehodnocení objektu zejména z důvodů 
zatékání rovných střech, úniku energií  
a zatékání dešťové vody okny do objektu.
V objektu OS TRIANON Na Horkách 
se koná pravidelně několik akcí 
mezinárodních expertních týmů. Sídlí 

tady společný sekretariát Středoevropské 
skupiny pro integraci OZP - TRIANON 
EU. Rozsáhlé aktivity pilotního programu 
budou projednávány  na připravované 8. 
mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ 
HRANIC, která se uskuteční za podpory 
města Český Těšín ve dnech 30.9.-
1.10.2010 v RS Lázní  Darkov a na OPF 
Karviná.

D. Vojnarová, OS TRIANON
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Prebiehajúci proces radikálnej zmeny vnútorného prostredia Slovenskej republiky prináša 
po roku 1989 so sebou nový pohľad na problematiku výkonu služby profesionálneho 
policajta, ktorá je veľmi zložitá. Teoretická reflexia tejto problematiky, by sa mala stať 
východiskom pre praktické opatrenia v rezorte ministerstva vnútra, zamerané na komplexný 
prístup k príprave policajtov v ďalšom období. Dôraz je potrebné položiť na opatrenia v 
zmene obsahu prípravy policajtov na výkon služby. Obsah ich prípravy je potrebné viac 
orientovať na prevenciu ako na represiu. To znamená, že ak chceme dostať policajta 
viac k občanovi, jeho príprava musí byť orientovaná viac na poradenstvo a pomoc než 
na represívny zásah (ten vykonávajú skôr špecializované zložky polície). Na ich riešení 
by sa mala významne podieľať sociálna práca, ktorej poslaním je: pomoc jednotlivcom, 
sociálnym skupinám alebo spoločenstvám pri riešení daných sociálnych problémov  
a snaha o ich sociálne zdravie a blaho, pričom vyžaduje vzájomné prispôsobenie sa ľudí 
a ich okolia.2  
Sociálna práca má ľuďom pomáhať prispôsobovať sa neustále meniacim podmienkam 
života a práce v meniacej sa spoločnosti. Predpokladom úspešnosti sociálnej práce – jej 
efektívnosti a účinnosti, je poznanie životných problémov jednotlivca (sociálnej skupiny), 
jeho miesta a úloh – teda sociálnej pozície danej sociálnym statusom a sociálnymi rolami. 
Preto sociálna práca neustále analyzuje sociálnu pozíciu jednotlivca (sociálnej skupiny)  
a napomáha mu tak otvárať vlastný sociálny priestor sebarealizácie v jeho každodennosti. 
Každodennosť pritom vníma ako súhrn základných reproduktívnych činností jednotlivca 
(sociálnej skupiny), ktoré sú často priestorovo usporiadané a do značnej miery 
predvídateľné. Tvoria životný svet jednotlivca (sociálnej skupiny), ktorý nespochybňuje 
existenciu sveta a ľudského života.3  
Keďže ľudia pristupujú k životnému svetu – svojej každodennosti, ako reálne existujúcemu 
faktu, sociálna práca pristupuje k životu ľudí ako k sociálnemu faktu (fenoménu). 
Nezaoberá sa filozofiou života (učenie o vzniku sveta a jeho podstate), ale hodnotou 
života a umením žiť, s dôrazom na východiska a rešpektovanie suverenity jednotlivca. 
Zameriava sa na pomoc tomu, komu sa nedarí vysporiadať sa so zmyslom života  
v ľudskej a sociálnej pluralite (mnohorakosť). Skúma preto praktický život človeka v jeho 
konkrétnom prostredí, ktoré je determinované súhrnom: prírodného prostredia (špecifická 
komunikácia s jednotlivcom); širšieho spoločenského prostredia (ľudská pospolitosť) 
a konkrétneho sociálneho prostredia (reprodukcia ľudských vzťahov v prakticko-
konkrétnych dimenziách). Ak chce sociálna práca riešiť problémy, je potrebné definovať 
nielen policajta (príslušník policajného zboru), ale tiež vymedziť prístup ku skúmaniu 
tohto sociálneho javu. 
Policajt vykonáva svoju profesiu ako sociálne povolanie.4 Vychádzame totiž z toho, že 
policajné služby možno so zreteľom na niektoré osobitosti predmetu a náplne ich práce 
zaradiť medzi tzv. sociálne povolania. Tie sa vyznačujú tým, že predmetom ich činnosti 
sú ľudia a poslaním týchto povolaní je zaobchádzanie s ľuďmi, alebo pôsobenie na ľudí. 
Vykonávajú sa rôznymi spôsobmi v dvoch základných formách činnosti: prvou formou 
je pôsobenie na ľudí a starostlivosť o nich – tzv. kuratívne činnosti, ku ktorým patrí 
výchova, vzdelávanie, opatrovanie, liečenie, poradenstvo, ochrana a zabezpečovanie; 
druhou formou je vedenie ľudí a usmerňovanie ich činnosti – tzv. organizačno-
normatívne činnosti, ktoré zahrnujú organizáciu a vedenie práce, kontrolu dodržiavania 
predpisov a noriem, hodnotenie výkonu i jeho oceňovanie (sankcie).
Sociálne povolania vyžadujú neustály styk s ľuďmi, ktorý sa môže uskutočňovať buď 
vo forme interpersonálno-percepčnej (pozorovanie, dozor, sledovanie ľudí) alebo 
komunikačnej (rozhovor, príkaz, zákaz, rada, polemika) a či vo forme interakčnej (aktívne 
vzájomné vzťahy, organizovanie práce, nadväzovanie spolupráce).
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Sociálne povolania majú viaceré osobitosti, z ktorých je najzávažnejšia možnosť kritických 
udalostí a konfliktných a rizikových situácii. K týmto udalostiam a situáciám dochádza 
najmä u povolaní, ktorých úlohou je dozor, kontrola, nariaďovanie, obmedzovanie  
a donucovanie (represia). Takýmto povolaním je aj povolanie profesionálneho policajta – 
policajná služba.5   Tieto povolania sú z pochopiteľných dôvodov vo verejnosti neobľúbené, 
ba až nenávidené. Označujú sa ako spoločensky odiózne profesie (okrem policajtov 
k ním patria aj pracovníci justície a väzenstva, strážnici, vrátnici, revízori, inšpektori, 
majstri, normovači, kontrolóri a tiež vedúci pracovníci). 
Dôležitým prístupom Policajného zboru v riešení problémov v spoločnosti je aj pomoc 
integrovať sa handicapovaným ľuďom do spoločnosti (najmä vozičkári, slepci, nepočujúci 
a pod.) Ide o ohrozenú skupinu ľudí s nerovnakým postavením najmä  z hľadiska ich 
osobnej bezpečnosti (obmedzená možnosť obrany a ochrany pred zámermi delikventov 
napr. podvody, okradnutia, zneužitia podpisov na dokumentov a pod.) Pomoc týmto 
občanom zo strany policajného zboru má dve stránky: vonkajšiu (vzťah policajta  
a handicapovaného občana) a vnútornú (zamestnávanie handicapovaných občanov  
v policajnom zbore).
Vo svojom príspevku som iba  sčasti  naznačila možné prístupy k vymedzeniu týchto 
zložitých sociálnych javov,  na riešení ktorých Policajný zbor Slovenskej republiky s 
inými zložkami významne participuje. Na  spoločensky prijateľnej úrovni treba aj naďalej  
prispievať ku zmene postoja verejnosti voči polícii – zmena vnímania polície ako silovej 
a represívnej zložky na inštitúciu, ktorá je tu pre občanov a poskytuje im svoje služby.
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Akademie J. A. Komenského o.s. sídlí ve 
statutárním městě Karviné, ve městě s bohatou 
historií, kde první zmínka o Karviné pochází již  
z roku 1268. Město se skládá z 9 městských částí. 
Naše organizace sídlí v městské části Nové Město.

Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s. (dále jen Akademie) působí na trhu vzdělávacích 
institucí již od roku 1991 a od  listopadu 1994  je samostatným občanským sdružením s 
právní subjektivitou evidovaným na základě stanov organizace u Ministerstva vnitra ČR 
pod reg. č. II/s-OS/1-25870/94-R. 
Akademie usiluje o růst vzdělanosti občanů, realizací programů celoživotního vzdělávání 
a uskutečňuje vzdělávací aktivity a sociální programy v celé šíři potřebnosti. Základním 
posláním organizace je podílet se na rozvoji systému celoživotního vzdělávání v 
širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí. Klade důraz na uskutečňování 
společensky žádoucích vzdělávacích programů, sociálních programů a programů 
řešících zaměstnanost obyvatelstva. Akademie dlouhodobě organizuje kvalifikační a 
rekvalifikační, jazykové kurzy odborné semináře a školení.  
Jednou z hlavních aktivit je vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a 
vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Výsledkem čtrnáctileté činnosti v této 
oblasti je vysoce kvalitní tým odborných lektorů, profesionalita organizačních pracovníků 
a moderní materiálně technické vybavení. 
Dlouhodobě organizujeme kvalifikační a rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy, odborné 
semináře, školení pro top a střední management a další... Při realizaci tohoto záměru 
spolupracujeme účinně s orgány místní a státní správy, podnikatelskými subjekty, odbory, 
občanskými sdruženími a dalšími organizacemi působícími ve vzdělávání dospělých. 
Úzká spolupráce je navázána s Úřadem práce, Magistrátem města Karviná a dalšími 
územně samosprávnými celky v Moravskoslezském kraji. 
Pro svou činnost v oblasti vzdělávání máme uděleny akreditace:
- Ministerstva vnitra ČR na základě §31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.
- Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR §108 zákona č.435/2004 Sb.
- Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  - §112 zákona  č. 108/2006 Sb.
- Ministerstva zdravotnictví  ČR v souladu s §49 odst.8.zákona č. 96/2004 Sb.
Mezi hlavní činnosti patří:
- vzdělávání úředníků územně samosprávných celků
- vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
- poradenství a vzdělávání osob evidovaných na úřadech práce
- zájmové a občanské vzdělávání veřejnosti
- zapojení do projektů Evropské unie programu OPRLZ
- poskytování sociální služby – od roku 2007 provoz Nízkoprahového zařízení dětí
 a mládeže OÁZA ve věku  6-21 let
Členství ve společnostech:
- Asociace institucí vzdělávání dospělých 
- Česká  asociace vzdělávacích institucí      
      veřejné správy 
- Asociace poskytovatelů sociálních služeb           

Mgr. Irena Piskořová - ředitelka
Akademie J.A.Komenského Karviná,o.s., Mírová 1434, 735 06  Karviná-Nové Město
Tel:  +421 596 315 304, 606 751 485,  www.proskolime.cz,  e-mail: info@proskolime.cz
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 ohlédNutí NA PoČátky ČiNNoSti  oS tRiANoN 
A cíle do Roku 2015

V OS TRIANON je rok 2010 obdobím přehodnocovaní metod práce, dosažení výsledků  
a porovnání se stanovenými cíli v roku jeho založení tj. 2003. Proč již teď  se s vámi 
dělíme o poznatky? 

Jak jistě mnozí víte sdružení TRIANON bylo založeno v roce 2003, který  Rada EU 
vyhlásila rokem osob se zdravotním postižením. Tím byl do značné míry determinován 
obsah i cíle činnosti, které byly zakomponovány do zakládajícího dokumentu – Stanov.

Období od 2003 do 2010  bylo definováno jako období zkušební, které počítalo i s tím, 
že se partnerům nepodaří splnit stanovené cíle a  nejasný další osud sdružení. Vždyť 
kolik takových pokusů již tak dopadlo. Hodně se ve výboru  diskutovalo o obsahu  cílů,  
formách práce a rizicích, se kterými je potřeba dlouhodobě počítat.

S ohlédnutím a zejména při přípravě cílů do dalšího období v tomto roce jsme se vraceli 
ke stanoveným cílům v roce 0 tedy v 2003.

Jaké že to byly strategické cíle do roku 2010?

- Silné partnerství  neziskové organizace  
 (podnikatelský subjekt – vzdělávací instituce – veřejná správa)
- Vytváření pracovních míst pro cílové skupiny 
- Vícezdrojové financování programu Bez bariér bez hranic
- Vytvořit technické a  jiné vybavení pro základní činnost TRIANON
- Zahájit projektové aktivity a projektové partnerství
- Vytvořit model mezinárodního partnerství
- Zajistit  vlastní prostory

Obsah činnosti – trvale udržitelný rozvoj s převahou  realizace sociálního principu, který 
se stal základem pro pilotní program Bez bariér bez hranic.

Formy práce
 - Komunikace  - Vzdělávání  - Integrace cílových skupin
  S využíváním nejmodernějších technologií.
Cílové skupiny
 - Studenti  - Osoby se zdravotním postižením – Senioři
Teritorium
 - Ostrava  - Katowice  - Žilina
Partnerství
 - Vzdělávací instituce  - Podnikatelské subjekty -  Veřejná správa

Dotváříme cíle partnerské spolupráce do roku 2015 a věříme, že budou smělejší než   
v roce 2003, ale zároveň reálné a přínosné pro plnění v naši vzájemné spolupráci. 
Trvale nespokojený předseda neustále tlačí na všechny, aby měsíčně i roční rozpracované  
cíle byly důsledně plněny a byly kontinuálně naplněny strategické cíle do konce roku 
2010. Málokdo z nás při jejich definici v roce 2003 věřil.
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AC představuje školské účelové zařízení, 
které prostřednictvím vzdělávacích kursů 
nabízí možnost celoživotního učení 
dospělým občanům s těžším mentálním 
postižením. Obsahová nabídka kursů je 
přizpůsobena potřebám a schopnostem 
uživatelů.
Požadavek na AC jako formu celoživotního 
vzdělávání osob se závažným mentálním 
postižením byl poprvé veřejně prezentován 
Vládním výborem pro zdravotně postižené 
občany. V usnesení vlády ČR č. 605/2004 
Střednědobá koncepce státní politiky 
vůči občanům se zdravotním postižením 
bylo resortu školství v čl. III./1 uloženo: 
„Ve vzdělávání dětí a žáků s mentálním 
postižením půjde zejména o řešení 
otázky jejich dalšího vzdělávání, případně 
spojeného s rekvalifikací m.j. formou 

V období do roku 2015 nám jde o to přesněji specifikovat směry činnosti, zejména 
formy jak  dosáhnout naplnění stanovených cílů s využitím vědeckých prvků a metod 
práce profesionálních pracovníků ve spolupráci s dobrovolníky. Dále jde o lepší využití 
ekonomického potenciálu spolupráce, posílení a zvýraznění efektivnosti ekonomických 
nástrojů řízení, personální stabilizaci, doplnění, zvyšování znalostí členů mezinárodních 
expertních skupin. Postupnou rekonstrukcí objektu dosáhnout zlepšení technických  
a sociálních podmínek, výrazně zlepšit technické a SW vybavení pracovišť. Vyšší 
pozornost budeme věnovat formám komunikace s veřejnosti a partnery a zvýšením  
účinnosti medializace.

Výbor OS TRIANON děkuje všem partnerům za podporu realizace programu a věří 
v další rozvoj vzájemné partnerské spolupráce ve prospěch všech, a to již výrazně  
v  nadnárodním rozsahu.

Výbor OS TRIANON

AktiVAČNí ceNtRA V Rámci celoŽiVotNího VZděláVáNí 
PRo ZdRAVotNě PoStiŽeNé obČANy

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková 
organizace se zabývá výchovou a vzděláváním zdravotně postižených dětí a žáků od tří 
do dvacetišesti let.Ve škole se odborně věnujeme dětem a žákům s autismem, mentálním 
postižením a kombinovanými vadami. Od školního roku 2010-2011 škola zahajuje činnost 
„Aktivačních center“, dále AC.

zřizování aktivačních center naplňujících 
potřeby těch občanů s těžkým mentálním 
postižením, pro něž nebude pracovní 
zařazení náplní jejich života“.

Od této doby byl postupně řešen 
záměr zřídit školská zařízení typu AC, 
zaměřená na poskytování celoživotního 
vzdělávání mladistvým a dospělým se 
závažnými formami mentálního postižení, 
kteří nemohou využívat jiné formy 
celoživotního vzdělání určené běžné 
populaci. Záměrem AC je poskytovat další 
vzdělávání občanům s těžkým mentálním 
postižením, kteří absolvovali: základní 
školu nebo základní školu praktickou  
v rámci integrace, základní školu speciální 
nebo praktickou školu s jednoletou či 
dvouletou přípravou a nenašli dosud 
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uplatnění ani na trhu práce ani na 
chráněném pracovišti nebo tuto možnost z 
různých důvodů ztratili.

Nabízené aktivity AC směřují k vše-
strannému rozvoji účastníků kurzů: ke 
kultivaci jejich osobnosti, k rozvíjení 
jejich komunikačních schopností jako 
předpokladu integrace a k získávání 
vědomostí a praktických dovedností 
v různých oborech lidské činnosti, se 
zaměřením na praktické uplatnění buď  
v pracovní, nebo zájmové činnosti.

Cílem AC je naplnění vzdělávacích  
a integračních potřeb mládeže s těžkým 
zdravotním postižením, která nevyužívá 
celodenních služeb sociálních zařízení  
a není momentálně schopná zaměstnání 
ani v chráněných dílnách. Pokud péči 
o tuto mládež zajišťují rodiče pouze  
v domácím prostředí, může díky 
nečinnosti, osamocenosti a přemíře 
energie docházet k psychickým poruchám, 
v některých případech až k agresivnímu 
chování, sebepoškozování a jiným 
negativním projevům, které se často řeší 
podáváním tlumivých léků nebo pobyty  
v psychiatrických zařízeních. Zvýšení kvality 
života, související s aktivním zapojením do 
kursů AC, povede k větší samostatnosti 
klientů, a tím menší závislosti na pasivní 
sociální podpoře a vysoké míře nákladných 
podpůrných služeb.
Naše škola je jednou z pěti pilotních škol 
v ČR, která bude AC v  létech  2010- 2013 
realizovat. 

Realizace bude probíhat v rámci projektu 
EU: Speciální vzdělávací aktivity pro 
osoby s nejtěžšími formami zdravotního 
postižení prostřednictvím aktivačních 
center v rámci speciálních škol – Reg. číslo: 
CZ.1.07/1.2.00/14.0012

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241, 
příspěvková organizace  intenzivně 
spolupracuje s občanským sdružením 
Trianon, Český Těšín.

Naše formy spolupráce – děti a žáci 
se zúčastňují mezinárodních soutěží 
pořádaných tímto občanským sdružením. 
Velkým letošním úspěchem školy bylo 1.,  
2. a 3. místo v mezinárodní výtvarné soutěži 
o EKO plakát . Soutěže s ekologickým 
zaměřením se zúčastnilo značné množství 
základních škol z Polska, Slovenska a ČR. 
Přesto naši žáci zvítězili a máme s toho 
obrovskou radost. 
Na oplátku žáci školy tvoří pro OS Trianon 
upomínkové předměty. 
OS Trianon škole v minulých letech 
nesmírně pomohlo – jak v zabezpečení 
rehabilitačních pomůcek, tak při vybavení 
naší MŠ. 

Je jen  málo firem nebo občanských 
sdružení, jimž není lhostejný osud osob, 
které žijí vedle nás  a  právě oni potřebují 
pomoc nás všech. 
Za to jsme jim nesmírně vděčni a přejeme 
jim hodně sil v jejich nelehké a obětavé  
práci.
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ideA tuRyStyki beZbARieRoWej

Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych 
z udziałem osób niewidomych i trzech 
“wózkowiczów” podjęli próbę odbycia podróży 
do Równi pod Śnieżką. W trakcie wędrówki 
dwa wózki się rozleciały, zwycięsko dojechał 
jeden, pana Jarka Roli. Tyle w nim jest energii i 
samozaparcia, że niestraszne mu były bezdroża. 
Doświadczenie to legło u podstaw rozważań nad 
stworzeniem warunków zaspokojenia potrzeby 
odwiedzania najwyższego pasma Sudetów 
przez niepełnosprawnych, starszych turystów, a 

także rodzin z dziećmi na wózkach. Dzięki włączeniu się Karkonoskiego Parku Narodowego 
i Urządu Marszałkowskiego idea i pomysły zaczęły się materializować.  Niedługo trzeba 
było czekać, bo po jednym już sezonie budowlanym okazało się, że oddaliśmy w dniu 
4.10.2009 r. trasę o długości prawie 900 m z Kopy do Równi pod Śnieżką i dalej do Domu 
Śląskiego.  Trzeba było tam być aby zobaczyć jak osiemdziesięciu naszych przyjaciół 
niepełnosprawnych, z różnymi schorzeniami weszło na górę, a niekórzy, choć to byli 
pięćdziesięciolatkowie płakali ze wzruszenia, bowiem pierwszy raz udało im się być w tym 
miejscu, w tak wysokich górach, mimo że byli mieszkańcami tutejszego regionu od lat.

W ślad za tą inicjatywą otworzył się nowy segment rynku turystycznego przeznaczony 
właśnie dla tej specyficznej grupy ludzi.  Otóż właściciele pensjonatów, tych może mniej 
wyposażonych, mniej luksusowych zaczęli zadawać pytania: „Co mamy zrobić, aby 
dostosować te obiekty to potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych?” I właściwie z tego 
zrodził się ten pomysł aby zorganizować  seminarium na temat dostępności Karkonoszy 
dla osób z niepełnosprawnością.

W tym miejscu, muszę też powiedzieć, że takimi pasjonatami bezbarierowej turystyki są 
nasi wolontariusze. Mają w sobie tyle energii, że nie tylko przezwyciężają bariery wynikające 
ze swoich dysfunkcji, ale szukają sposobów na powszechne ich przezwyciężanie, w tym 
również w aktywnej turystyce. 

Rodzi się również i druga taka bardzo ciekawa koncepcja, a Karkonoski Park Narodowy 
jest naszym orędownikiem w tej mierze, wraz z panem dyrektorem A. Rajem, który wyznaje 
zasadę, iż to góry są dla ludzi a nie odwrotnie. Przy całym szacunku dla przyrodniczej 
natury udostępnia te zabytkowe, piękne nasze tereny, grupom osób niepełnosprawnych, 
zezwalając nawet raz po raz najbardziej poszkodowanych na wyjazd samochodami. 
Docelowo jednak podróżujemy pieszo, na otwarciu tej trasy w dniu 4.10.2009 r., grupa 
do 30 uczestników doszła pieszo od Kościółka Wang przez Biały Jar na Kopę i było to 
wspaniałe, niezapomniane przeżycie. Tak dalece pozytywne, że rodzi się właśnie teraz 
taka koncepcja aby nie tylko wyprowadzać ludzi w góry, ale również zaproponować 
mieszkańcom miast i okolic, ale także przyjeżdzającym turystom,  trasy spacerowe w 
pobliżu osiedli ludzkich, miejskich o dobrej dostępności komunikacyjnej i z atrakcjami 
rekreacyjno-poznawczymi. W tym działaniu za partnerów widzimy włodarzy terenów 
leśnych i wodnych, które są bardzo otwarte dla tej idei. Na ten temat odbyło się już 
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spotkanie, na którym dyskutowano sposoby ppoznania potrzeb w tym zakresie; wiemy, 
że nie zawsze ich zaspokojenie wymaga wysokich nakładów

Trafiliśmy też na doskonały grunt gdy idzie o inne rozwiązania, takiej inicjatywy środkowo-
europejskiej, łączącej kadrę wolontariuszy, ich doświadczenie, pomysły w zakresie 
rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością w sąsiednich krajach.  Otóż kilka 
organizacji, w tym KSON chce być uczestnikiem takiego stowarzyszenia, jak TRIANON. 
Doceniamy to, ze TRIANON jako pozarządowa organizacja zajmuje się wyrównywaniem 
szans poprzez usuwanie barier, poprzez ideę bezbarierowości życia codziennego i pracy 
na terenie Słowacji, Czech i Polski. Centrum koordynujące działania w Polsce znajduje 
się w polskim Cieszynie, a w Jeleniej Górze chcemy organizować i prowadzić działania 
na rzecz turystyki beezbarierowej. Zamierzamy być w ścisłym związku partnerskim z tą 
organizacją i chcemy skorzystać z dobrych wzorców czeskich i słowackich.  Zależy nam 
aby można było Wasze doświadczenie i dobre praktyki oceniania stopnia przydatności 
niektórych obiektów do potrzeb tej specyficznej grupy turystów wykorzystać również na 
polskim segmencie rynku turystycznego, w tym w szczególności na obszarze Sudetów. 

W sumie może się okazać, że Karkonosze I szerzej Sudety staną się rzeczywiście 
górami otwartymi, a wydawnictwa które będą traktowały o dobrach turystycznych 
tego regionu oprócz faktu, że będą informowały o trasach, szlakach przebiegających, 
będą mogły również zawierać te ważne informacje które składają się na to czy osoba 
niepełnosprawna, starsza czy osoby z na wózkach, rodziny z dziećmi na wózkach będą 
mogły na tę trasę pójść. 

To jest początek naszych działań. Z dużą atencją odnosimy się do naszego partnera 
czeskiego stowarzyszenia  „No Limits”, które od roku, nie zważając na przeszkody, 
wspólnie z nami tą słuszną ideę próbują propagować. Myślę, że za rok o tej porze, 
będziemy mogli mówić o kolejnych doświadczeniach. Dzisiejsze spotkanie niech będzie 
takim wstępem, żeby całe pasma gór pomiędzy łączące nasze kraje były rzeczywiście 
otwarte dla wszystkich. 

Chcę powiedzieć również, że ten dobry przykład próbują przenieść w Tatry nasi przyjaciele 
z Zakopanego. Tam konfiguracja tych gór oczywiście nie pozwala na tak szerokie wejście 
w ten program, ale doliny tatrzańskie przecież mogą być rownież dla niepełnosprawnych 
dostępne. 

Zakończę to w ten sposób, że właściwie wszyscy będziemy starać się o to aby 
bezbarierowość była powszechnym modelem funkcjonowania, bowiem nikt nie dostał w 
młodości zdrowia na zawsze i jakby nie było, to inwestowanie w przezwyciężanie barier 
niepełnosprawności, chodźby z uwagi na upływający czas, najczęściej jest przykładem 
inwestowania we własną przyszłość.

Stanisław Schubert
Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 

w Jeleniej Górze
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1. - 4. Atmosféra z konference 2009

5. Přijetí s partnery PTM v RC generálním konzulem v Ostravě J. Kronholdem

6. U příležitosti návštěvy klientů a pracovníků USP Hrabyně jsme navštívili  
 Cieszyn a jeho atraktivní místa

7. U strategického partnera TRIANON SK v Kúpeloch Turčianské Teplice 
 jsme podepisovali projekt cez hraničnej Slovensko-českej spolupráce

8. - 9. Představitelé Středoevropské skupiny pro integraci a zakládající členové  
 mezinárodní nadace Bez hranic bez bariér

10. Pro ulehčení pobytu na vozíčku ve škole jsme zakoupili a předali 
 Anežce Sztwiertniové polohovací vak společně se starostou obce   
 Dětmarovice. Obec od počátku finančně podporuje konání konference 
 Bez bariér bez hranic

11.  Z návštěvy v Nové pace v dynamicky pracujícím sdružením Život bez bariér

12. Mezinárodní expertrní skupina pro přístupnost prezentovala výsledky   
 monitiringu Mahmutlar a Alayna

13. - 14.  Fundacija

15. Zdárně proběhl již 5. ročník Senior internet klub, kde lektory jsou šikovní  
 studenti gymnázií Českého Těšína, Třince a SSŠ Kanada

16. Jedna z pracovních schůzek projektového partnerství s Kazuist v rámci  
 projektu „Cesty za poznáním“

17. - 18. Z činnosti chráněných dílen OS TRIANON

19. - 20. Z průběhu návštěvy v turecké Alanyii a Mahmutlar.
 
21. - 25. Hosty z Turecka jsme se snažili seznámit co nejvíce s našimi partnery 
 a výsledky naší spolupráce.

   

Fotogalerie
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meZiNáRodNí SPoluPRáce PRo SVět beZ PřekáŽek 
- beZ bARiéR

Vážení účastníci 8. konference BEZ BARIER – BEZ 
HRANIC s mezinárodní účasti v Karviné.

Podle Mezinárodní Zdravotnické Organizace je na 
světě přibližně 650 milionu zdravotně postižených lidí.
My všichni celíme podobným problémům a máme 
podobné pocity jako lidé se zdravotním postižením bez 
ohledu na místo kde právě žijeme. Všichni se unavíme 
stoupáním do stejného svahu,všichni jsem zaseklí na 
stejném bodě a všichni se snažíme aby náš hlas byl 
slyšet ve stejném tichu.
 

Žiji v jednom z nejkrásnějších míst na světě s 8,5 milióny postiženými přáteli a jsem rád 
že hodnota zdravotně postižených lidí v naší zemi den ode dne vzrůstá. Naše vláda  
a místní orgány zahájily kampaň pro zdravotně postižené osoby za účelem zlepšit jejich 
životní podmínky, dat jim radost ze života a naději v plnohodnotný život.

V rámci této kampaně se zrodil projekt  BEZBARIEROVÁ INTEGRAČNÍ VESNIČKA, která 
bude v mé domovské zemi jednou z prvních míst na světě, kterou  budou moci zdravotně 
postižení lidé využívat jak k rehabilitaci tak i k radostné a bezstarostné dovolené BEZ 
BARIÉR. Žít v takto pohostinném městě pro tento projekt je pro mě velikým štěstím.

Projekt BEZBARIEROVÉ INTEGRAČNÍ VESNIČKY bude realizován  
v Turecko-Česko-Polsko-Slovensko-Swedské spolupráci pod záštitou obce Mahmutlar a 
v jejím regionu. Celý komplex bude vybudován podle standartu EU. Protože tento projekt 
bude prvním na světe a bude tak sloužit jako model pro ostatní země, zvyšuje tento 
dlouhodobý projekt naše očekávání.
Další velký projekt, který navazuje na pro-
jekt BEZBARIEROVÁ INTEGRAČNÍ  
VESNIČKA je projekt BEZBARIEROVÉ 
MĚSTO ALANYE. Tento projekt plánuje  
vytvořit ve městě Alanyi lepší podmínky pro 
život zdravotně postižených lidí a to pozmě-
něním jejího fyzického vzhledu. Jako první  
v Turecku, si tento projekt klade za cíl poukázat  
a odstranit fyzické překážky pro osoby se 
zdravotním postižením v Alanyi a zpřístupnit 
jim tak co nejvíce možných veřejných míst  
v tomto městě.

Rád bych poblahopřál partnerům 
sdruženi TRIANONU EU – ČR, RP, SK  
a Swédska, kteří se tomuto projektu věnuji 
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 Dear friends, according to World Health Organization, there are approximately 650 
million disabled live in the world, and we face similar problems and have similar feelings 
as disabled people regardless of where we live. We all get tired on the same slope, 
stucked at the same stairs, search our way in the same darkness and try to make our 
voice heard in the same silence.

As l am living in the most beautiful country of the world with my 8.5 million disabled 
brothers and sisters, l am pleased to see the increasing value given to disabled people in 
my country every day. Either the central government or the local authorities given a start 
to a campaign for disabled people to live produce and survive their lives independently in 

a realizují ho a jako Předseda Sdružení Zdravotně Postižených v Alanyi je mi ctí vyjádřit 
naší podporu všem projektům realizovaným i plánovaným sdružení TRIANON EU.

Máme několik společných projektových návrhů ve spolupráci se sdružením TRIANON 
EU a domníváme se že tyto neziskové sociální projekty budou mít významný přínos ke 
zvýšení standartu života osob se zdravotním postižením v partnerských zemích.
Chtěl bych vyjádřit mou upřímnou náklonnost a úctu ke všem zdravotně postiženým 
přátelům a popřát jim bezbariérový život s touhou vytvořit citlivější svět ke zdravotně 
postiženým občanům.

Předseda Sdružení Zdravotně Postižených Osob v Alanyi
MUNIR  ALTIOGLU
www.afed.org.tr
munir@altioglu.com
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more comfortable conditions with new projects, creates an increasing pleasure and hope 
for living.

Among these projects under these campaigns, Unburdened Holiday Village 
project will be the first place in the world that my disabled brothers, both in my 
homeland and the world, can utilize the rehabilitation facilities and also make  
a pleasant vacation without obstacles. Living in such a hosting city for this project is 
a big happiness for me.

Unburdened Holiday Village project will be realized by Turkey, Sweden, Slovakia, 
Czech Republic and Poland cooperation within the range of Mahmutlar Municipal 
and the entire complex will be constructed as per EU standards. As being  
a model to the world, this long term project increases our excitement still more.
With another ongoing big project, Unburdened City Alanya Project, in Alanya, it 
is planned to make Alanya a better place for disabled people to live by changing 
all physical appearance. As being first in Turkey, this project aims to point out and 
eliminate the physical obstacles for disabled people in Alanya.

I would like to congratulate Government of Czech Republic and the authorities of 
TRIANON association who has dedicated a lot and as the president of Alanya Physical 
Disabled People Association, have the pleasure to express our open support to all 
kind of projects planned to be realized by TRIANON association. 

We have several common project drafts in cooperation with TRIANON Association.  
I believe that these non-profit social projects will have important contributions in 
increasing living standards of disabled people in both countries. 

I would like to present my sincere affection and respect to all my disabled brothers and 
wish an unburdened life with the desire to create a more sensitive world to disabled 
citizens.

 President of Alanya 
Physical Disabled People Association

Münir ALTIOĞLU
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      Değerli arkadaşlarım, Dünya Sağlık 
Örgütü‘ne göre dünyada yaklaşık 650 
milyon engelli yaşıyor, biz engelliler 
dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım 
hepimiz benzer sorunlar ve benzer hisler 
yaşıyoruz. Hepimiz aynı yokuşda yoruluyor, 
aynı merdivende takılıyor, aynı karanlıkta 
yolumuzun arıyor ve aynı sessizlikte 
sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.
 
8,5 milyon engelli kardeşimle birlikte 
dünyanın en güzel ülkesinde yaşayan bir 
insan olarak, ülkemde her gün engellilere 

verilen değerin artması beni gerçekten çok memnun ediyor, gerek merkezi hükümet 
gerekse de yerel yönetimler, yeni projeler ile engellilerin daha rahat koşullarda yaşayabilir, 
üretebilir ve hayatını bağımsızca idame ettirebilir hale getirilmesi için adeta bir seferberlik 
çalışması başlatmış olması içimde artan bir yaşama sevinci ve umudunu oluşturuyor.

İşte bu seferberliğin ürettiği projeler arasında yer alan ve dünyada bir ilk olacak olan 
Engelsiz Tatil Köyü projesi ile ülkemdeki ve dünyanın heryerinden buraya gelebilecek 
olan engelli kardeşlerimin aynı anda hem rehabilitasyon imkanlarından yararlanabileceği 
hemde hiçbir engel ile karşılaşmadan keyifle tatil yapabileceği bir projeye evsahipliği 
yapacak olan bir kentte yaşamak bana büyük bir sevinç kaynağı olmaktadır.

Engelsiz Tatil Köyü projesi Türkiye, İsveç, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya işbirliği 
tarafından Mahmutlar Belediyesi sınırlarında hayata geçirilecek olup, yapımı esnasında 
tüm kompleks A.B. standartlarına uygun biçimde inşaa edilecektir. Bu uzun soluklu projenin 
tüm dünyaya örnek olacak olmasıda hepimizin heyacanını bir kat daha arttırmaktadır.

Halihazırda Alanya’da devam eden diğer bir büyük proje ise  Engelsiz Kent Alanya Projesi 
ile Alanya’nın tüm fiziki çehresinin engelliler için daha yaşanılabilir bir şehir hale getirilmesi 
planlanmaktadır. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu proje ile Alanya’ daki engellilere 
engel olan tüm fiziki engellerin tespiti ve yok edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu iki dev projede yer almak için hiçbir fedakarıktan kaçınmayan Çek Cumhuriyeti 
Hükümetini ve TRIANON derneği yetkililerini tebrik ediyor, Alanya Fiziksel Engelliler 
Derneği’nin başkanı olarak TRIANON derneğinin deneyimleri hazırlanacak olan 
ve bölgemizde gerçekleştirmesi planlanan her türlü proje çalışmasına açık destek 
vereceğimizi belirtmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 
 
TRIANON Derneği ile işbirliği yaparak ortaklaşa gerçekleştirebileceğimiz bir çok proje 
taslağımız mevcut olup, kar amacı gütmeyen bu tamamı sosyal içerikli olan bu projeler 
ile başta ülkemizdeki engelliler olmak üzere her iki ülke halkının engelli vatandaşlarına 
yaşam standartlarının arttırılması konularında çok önemli katkılar sağlanacağına eminim.
Tüm engelli kardeşlerime en içten sevgi ve saygılarımı sunarak, engellisine daha duyarlı 
bir dünya yaratmak dileğiyle, engelsiz bir yaşam dilerim.

Alanya Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı
Münir ALTIOĞLU



tRh PRáce A ZdRAVotNě PoStiŽeNí

Problematika integrace osob se zdravotním postižením na volném trhu práce je jednou 
z prioritních témat úřadu práce. Dlouhodobě statisticky sledovaný vývoj neponechává 
nikoho na pochybách, že tato skupina nezaměstnaných má velmi ztížené podmínky pro 
integraci i reintegraci na volném trhu práce. V současné době je evidováno u Úřadu 
práce ve Frýdku-Místku zhruba 1540 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením. 
Do 30 let věku je evidováno zhruba 65 uchazečů o zaměstnání a ve věku nad 50 let je 
v evidenci 1050 uchazečů o zaměstnání. Vzdělanostní struktura odráží, že dvě třetiny 
uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením jsou vyučeni, kdy návrat ke své profesi 
již nebývá reálný. V průběhu letošního roku se nabídka volných míst pro uchazeče se 
zdravotním postižením objevuje sporadicky, proto je umisťování této kategorie uchazečů 
o zaměstnání velmi ztíženo a do popředí vstupuje individuální práce s klientem.

Nejvyšší míra individuální klientské práce je zastoupena v modulu pracovní rehabilitace. 
Klient si ve spolupráci s poradcem stanoví cíle, kterých chce dosáhnout, a po doporučení 
odborné pracovní skupiny dochází k výběru vhodných forem směřujících k naplnění 
zamýšlených úkolů. Vše vychází z vlastní aktivity osoby se zdravotním postižením 
a výsledek je ovlivněn mírou motivace ke změně. Pracovní rehabilitace je proces, 
který mohou využít zaměstnavatelé již v době dočasné pracovní neschopnosti svého 
zaměstnance, kdy na doporučení ošetřujícího lékaře může probíhat příprava k práci 
tohoto zaměstnance. Mezi formy pracovní rehabilitace patří především poradenská 
činnost, zprostředkování vhodných míst, doporučování do rekvalifikace a příprava 
k práci. Účastník pracovní rehabilitace může prostřednictvím přípravy k práci získat 
potřebné pracovní návyky, doplnit si své stávající znalosti a dovednosti nebo si ověřit, 
zda je v zamýšlené profesi schopen pracovat i na volném trhu práce. V první polovině 
roku 2010 se podařilo zařadit do přípravy k práci 7 žadatelů o pracovní rehabilitaci. 
Účastníci zařazeni v minulých letech vždy velmi kladně hodnotili zařazení do přípravy 
k práci a ve většině případů se zdařilo, aby po ukončení navazoval pracovní poměr,  
např. ve Výrobním družstvu VKUS Frýdek-Místek, u občanského sdružení Ergon – chráněná 
dílna v Třinci, v chráněné kavárně Empatie Slezské diakonie, v Milbě-Papír, s. r. o.
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Počet osob se zdravotním postižením evidovaných na ÚP ve FM
v letech 1991 - 2010
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V letošním roce jsme zaznamenali i zvýšený zájem občanů ve III. stupni invalidity o získání 
vhodného zaměstnání. Motivací často bývá nízký příjem z invalidního důchodu, který by 
si rádi zvýšili i příležitostným zaměstnání. Jejich zdravotní stav však bývá mnohdy natolik 
vážný, že jim neumožňuje vyhovět nárokům zaměstnavatelů. Velký počet pracovních míst 
vhodných pro osoby zdravotně postižené, zejména v obslužných profesích, v minulosti 
zanikl a situaci v nabídce odpovídajících pracovních míst dále zhoršila dosud trvající 
hospodářská recese.
Úřad práce prostřednictvím zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. dbá na plnění  
povinnosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, naplňovat 
povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je schopen zaměstnavatelům 
poskytovat informace a zprostředkovávat výběrová řízení k přijetí nových, vhodných 
zaměstnanců z řad evidovaných zdravotně postižených nezaměstnaných. Součástí 
informačně poradenských služeb úřadu práce je předávání informací o možnostech 
finanční podpory zaměstnavatelům při zřizování chráněných pracovních míst  
a chráněných dílen. Aktivní politika zaměstnanosti umožňuje poskytovat příspěvky 
na provoz chráněných míst a chráněných dílen. O dotační podporu mohou žádat  
i nezaměstnané osoby se zdravotním postižením, které se rozhodly zahájit samostatně 
výdělečnou činnost. Mnohdy zahájení podnikání předchází i absolvování rekvalifikačního 
kurzu.
Úspěšné začleňování zdravotně postižených na volném trhu práce je výsledkem intenzívní 
spolupráce specialistů-poradců úřadu práce a zaměstnavatelů, kde si navzájem předávají 
potřebné informace. Za nezbytného přispění vlastní aktivity osoby se zdravotním 
postižením a účelným využitím projektů financovaných z Evropského sociálního fondu  
i z aktivní politiky zaměstnanosti se i v současné situaci zvýšené míry nezaměstnanosti 
daří zprostředkovávat zaměstnání zdravotně postiženým občanům.

Bc. Edita Pustková, poradce pro osoby se zdravotním postižením
Úřad práce Frýdek-Místek, Na Poříčí 3510

SVobodNý Pohyb PRo VšechNy
- AtRibut NejeN eVRoPSké iNtegRAce

Hlavním tématem letošní konference je svobodný pohyb pro všechny, pro každého. 
Pohyb je přirozeným projevem existence hmoty. Pohybem je plazení, plavání, chůze, let, 
běh. Pohybem je lokomoce člověka, tedy schopnost pohybu v prostoru pomocí svalové 
činnosti. Společenská změna je pohybem společnosti k nějakému cíli. 

Svoboda pohybu tedy může být brána jako možnost se volně pohybovat v prostoru 
jednoho místa, města, kraje, státu. Svoboda pohybu je však pro mnoho lidí se zdravotním 
postižením vnímána v užším měřítku. Mít možnost se postarat sám o sebe, mít možnost 
se napít nebo najíst, mít možnost obejmout své blízké, mít možnost pracovat, mít možnost 
žít v partnerském vztahu, mít možnost se vzdělávat. 
V Ústavu sociální péče v Hrabyni žijí lidé s těžkým tělesným postižením. Krátkou nebo 
podstatnou část svého života zde tráví muži i ženy ve věku od 18 let. Každý má svůj 
vlastní životní příběh, každý se svým způsobem vyrovnal nebo nevyrovnal s postižením, 
které získal v průběhu života nebo se s ním narodil. Každý z uživatelů služby, obyvatel 
ústavu, lidí s tělesným postižením prožívá jako největší ztrátu - ztrátu pohybu. 
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Velmi ceněnou společenskou změnou je přístup k lidem s postižením, zejména pak 
přístup a vnímání lidí s tělesným postižením v oblasti architektonicko-urbanistické např. 
bezbariérovost ulic pro osoby na vozíku, bezbariérovost komerčních budov, domů a bytů, 
možnost využívat bezbariérovou hromadnou dopravu, možnost pořídit si vlastní na míru 
upravený osobní automobil např. na ruční řízení. Mnohem více se změna projevuje v 
oblasti možností účastnit se na společenském životě nejen ve své komunitě, ale v celé 
společnosti, možnosti v přístupu ke zdrojům. 

Jako významný krok směrem k zajištění práv osob se zdravotním postižením vnímám 
ratifikaci Mezinárodní smlouvy – Úmluvy  o právech osob se zdravotním postižením. 
Úmluva je mimo jiné založena na zásadě respektování přirozené důstojnosti, osobní 
nezávislosti, která zahrnuje také svobodu volby a samostatnosti osob. 

Úmluva ve svém článku 19 říká, že „státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají 
rovné právo všech osob se zdravotním postižením žít v rámci společenství, s možnostmi 
volby na rovnoprávném základě s ostatními, a přijmou účinná a odpovídající opatření, 
aby osobám se zdravotním postižením usnadnily plné užívání tohoto práva a jejich plné 
začlenění a zapojení do společnosti, mimo jiné tím, že zajistí, aby:
a) osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě 
s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém 
prostředí;
b) osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaným 
v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním 
službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života  
a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci;
c) komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti byly přístupné, na rovnoprávném 
základě s ostatními, i osobám se zdravotním postižením a braly v úvahu jejich potřeby“. 

Článek 20, který hovoří o osobní mobilitě garantuje, že státy, které přijaly Úmluvu přijmou 
účinná opatření k zajištění osobní mobility osob se zdravotním postižením s maximální 
možnou mírou nezávislosti tím, že: 
a) umožní osobní mobilitu osob se zdravotním postižením takovou formou a v takovém 
čase, které si samy zvolí, a to za přijatelnou cenu;
b) umožní osobám se zdravotním postižením přístup ke kvalitním kompenzačním 
pomůckám, zařízením, podpůrným technologiím a k různým formám asistence  
a prostředníků, mimo jiné i tím, že je učiní finančně dostupnými;
c) zajistí osobám se zdravotním postižením a odbornému personálu, který s nimi pracuje, 
proškolení v otázkách týkajících se mobility;
d) motivují subjekty, které vyrábějí kompenzační pomůcky, zařízení a podpůrné 
technologie, aby přihlížely ke všem aspektům mobility osob se zdravotním 
postižením“.  

V neposlední řadě se Úmluva zabývá také rehabilitací. Hovoří o tom, že státy, které 
podepsaly Úmluvu, přijmou taková opatření, mimo jiné prostřednictvím vzájemné 
podpory osob v rovnocenné situaci, aby umožnily osobám se zdravotním postižením 
dosáhnout a udržet si co nejvyšší úroveň samostatnosti, uplatnit v plné míře tělesné, 
duševní, sociální a profesní schopnosti a dosáhnout plného začlenění a zapojení do 
všech aspektů života společnosti. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou 
této úmluvy, organizují, posilují a rozšiřují komplexní habilitační a rehabilitační služby  
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a programy, především v oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních 
služeb, takovým způsobem, aby tyto služby a programy: a) začínaly pokud možno 
co nejdříve a byly založeny na multidisciplinárním posouzení individuálních potřeb  
a předností; b) podporovaly zapojení a začlenění do společnosti a všech oblastí jejího 
života, byly dobrovolné a dostupné pro osoby se zdravotním postižením co nejblíže místu 
jejich bydliště, a to včetně venkovských oblastí.

S ohledem na výše uvedené mohu směle říci, že v ÚSP Hrabyně se tyto přístupy 
praktikují v menší či větší míře od doby založení tohoto specifického zařízení pro osoby 
s tělesným postižením. Ať již upozorním na možnosti samostatného pohybu v areálu 
rehabilitačního centra nebo pohybu za pomocí a podpory pracovníků v sociálních 
službách, také zajištění bezbariérového spojení do dvou blízkých měst Opava a Ostrava, 
možnost aktivní i pasivní rehabilitace, kterou zajišťují odborní fyzioterapeuti. Myslím, že 
se ÚSP Hrabyně ani uživatelé sociálních služeb nemusí bát nových společenských změn 
(transformace, kontrola zvyšování kvality služeb). V Hrabyni bude vždy na prvním místě 
člověk s tělesným postižením a jeho individuální možnosti, schopnosti a dovednosti. Pro 
zaměstnance je podstatná rovnost uživatelů v přístupech a v možnostech. Na každém 
pak záleží jaký pohyb si vybere. Zda ten kupředu, který je občas možná bolestivý, ale 
vede nebo alespoň přibližuje člověka k cíli nebo ten zpět, který nás nechá ustrnout na 
jednom místě. 

Mgr. Martina Venglářová
Zástupce vedoucí oddělení sociálních služeb ÚSP Hrabyně

co mi dAlA A VZAlA letNí bRigádA V oS tRiANoN

Jmenuji se Ondřej Kičmer a jsem ve 4. ročníku na SPŠ v Karviné. V úvodu bych chtěl 
říct, že brigáda v OS Trianon, byla velice zajímavá.. Získal jsem nové zkušenosti v oblasti 
techniky a elektro-techniky. Rozdělil bych ji do dvou částí.

První část manuální, to znamená separace elektro odpadu a třídění PET láhví. Brigádu 
jsem zahájil separací monitorů a různých kopírek. Nejdůležitější bylo odstranit z plastů 
kovové součástky. Pet láhve jsme třídily podle barev a museli jsme je dobře sešlápnout. 
Plasty a pet láhve se potom drtily vy speciálním mlýnu a odváželi se k dalšímu zpracování.

Druhá část, navrhnutí projektu a žádosti o dotace. Zkoušeli jsme si cvičně projekt napsat 
a musím říct, že to nebylo zase tak těžké. Stačí mít dobrý nápad jak projekt zrealizovat a  
pevnou vůli. Potom jen počkat jestli váš projekt schválí.

Závěrem bych říct, že nelituji brigády v OS Trianon. Sice se mi nelíbilo vstávání o půl 
sedmé, ale získal jsem mnoho zkušeností do dalších let. Myslím si ,že nejen já, ale 
všichni účastníci brigády se alespoň částečně dokážou vžít do role ZTP osob a také jim 
podat pomocnou ruku.

Ondřej Kičmer
Student SPŠ Karviná
www.sps-karvina.cz
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“AktiVNě k uPlAtNěNí NA tRh PRáce S oSobAmi 
Se ZdRAVotNím PoStiŽeNím“ 

V Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., na pracovištích v Ostravě 
a Frýdku-Místku je od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2011 realizován projekt: Koučování jako cesta 
k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce, zaměřený na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením prostřednictvím 
aktivního využívání sestavených aktivit, směřujících ke zlepšování schopností, znalostí  
a dovedností osob se zdravotním postižením ve snaze uplatnit se na trhu práce.
Projekt je určen osobám se zdravotním postižením z řad zájemců o zaměstnání z okresu 
Ostrava a Frýdek – Místek, kteří jsou jako zájemci o zaměstnání evidováni na ÚP (ne 
jako uchazeči), nebo nejsou v evidenci ÚP, ale mají zájem nalézt pracovní uplatnění, ať 
už na chráněném pracovišti či volném trhu práce, je také určen osobám se zdravotním 
postižením, které již pracují, ale své zaměstnání chtějí doplnit či změnit.

Co Vás v projektu může potkat?

Poradenský program
Poskytneme Vám podporu a spolupráci v aktivním vyhledávání zaměstnání a orientaci 
na portálech práce. Nabídneme Vám zapojení do poradenského programu „Aktivní 
uplatnění na trhu práce“, který Vám pomůže formou dramaterapie natrénovat vedení 
osobního jednání, výběrového řízení nebo pracovního pohovoru. Po absolvování těchto 
poradenských aktivit může, na doporučení sociálního pracovníka, následovat některá 
z uvedených programových aktivit. Podmínkou účasti v níže uvedených aktivitách je 
akceptace pravidel formulovaných v DOHODĚ O ÚČASTI V PROJEKTU ESF.

Navazujícími aktivitami jsou:
Pracovní diagnostika
Můžeme Vám zajistit sestavení bilanční a pracovní diagnostiky, která Vám pomůže 
obnovit orientaci v možnostech Vašeho dalšího profesního vývoje.
Rekvalifikace
Pokud se naleznete v situaci, že Vaše dosavadní kvalifikace již nebude na trhu práce 
žádaná, můžeme Vám zajistit vhodný rekvalifikační kurz, který zvýší Vaše šance v 
uplatnění se na trhu práce.
Odborná praxe
Jedná se o pracovní uplatnění na zkoušku v přímém provozu. Zájemce o práci se 
zdravotním omezením může vyzkoušet pracovní podmínky zaměstnání a zjistit, jak mu 
zvolená profese vyhovuje. Zároveň si obnoví řadu pracovních návyků a díky této praxi 
může přesvědčit zaměstnavatele, že i přes svá omezení je schopen svědomité práce.



46

„celoSPoloČeNSký RoZmeR domáceho NáSiliA 
NA ŽeNách A ich deťoch, StARších 

A ZdRAVotNe PoStihNutých  oSobách“

Autorka: Ing. Mgr. Miloslava Jezná

Abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku:
Slovenská republika sa hlási ku všetkým dôležitým medzinárodným dokumentom, ktoré upravujú 
ľudské práva. Mnohé z nich boli ratifikované v Československu - spoločnom štáte a niektoré z nich 
boli prijaté v roku 1993. História domáceho násilia a násilia na ženách vychádza z nerovnomerného  
rozdelenia moci medzi mužmi a ženami. Všetky formy násilia sú trestným činom. Často svedkami 
domáceho násilia sú deti. Takáto skúsenosť vyvoláva v detstve šok, ktorý narúša jeho duchovný 
vývoj, čo sa môže prejaviť v dospelom veku alebo vo svojom vzťahu k vlastnej  rodine.
Slovak republic report to all important international documents, which govern the human rights.  
A great deal from them were ratified during the Czechoslovakia - the common state of Slovak and 
Czech republic and some of them were adopt thru the succesion after the separateness of Slovak 
republic in the year 1993. The history of  domestic violence and the violence against women come 
out from the unfair force distribution between men and women.. And any form of violence is a criminal 
act aside from if it was done in a marriage or not. Unfortunately the witness of domestic violence are 
mostly the children. Such a experience left in the child a shock, which disrupt its spiritual development 
what can stack up in its full age or in its own relation and family.

Jak se lze do projektu přihlásit nebo získat více informací?
Zájemce o účast v projektu nás může kontaktovat osobně, telefonicky, elektronicky nebo 
písemně v : 
Ostravě      Frýdku - Místku
Mgr. Martina Fojtíková     Mgr. Petra Moškořová
Bieblova 3,      Kolaříkova 653, 738 01 
702 00 Ostrava      Frýdek - Místek
Tel.: 596 115 318     Tel.: 558 431 889
E-mail: fojtikova@czp-msk.cz   E-mail: moskorova@czp-msk.cz

Internetové stránky Centra pro zdravotně postižené:    www.czp-msk.cz 
  
Co jsem schopni nabídnout zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením?
V rámci projektu také uvítáme spolupráci se zaměstnavateli zaměstnávající osoby se 
zdravotní postižením, nebo těmi, co by je rádi zaměstnávali, ve vytváření pracovních 
míst pro osoby se zdravotním postižením. Jsme schopni podpořit Vás v osvětě tohoto 
zaměstnávání, poskytnout Vám pracovní síly z řad osob se zdravotním postižením na 
míru vytvořené pracovní pozice a také zajistit tuto vytvořenou pracovní pozici příspěvkem 
na mzdu tohoto zaměstnance po dobu 6 měsíců.
Neváhejte a spolupracujte s námi, sám zákon Vám tuto spolupráci s osobami zdravotně 
postiženými ukládá, a my jsme jedna z možností řešení.
Bližší informace získáte také na výše uvedených kontaktech.

Mgr. Petra Moškořová
Sociální pracovník
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Kľúčové slová: rodové stereotypy, domáce násilie, násilie voči ženám, odstránenie násilia 
páchaného na ženách.
Key words: gender stereotype;  domestic violence; violence against wonem; elimination of the 
violence against women.

Text:

Násilie je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, 
fyzického a sexuálneho nátlaku. Nie je to  konflikt, v konflikte totiž sa stretnú rovnocenné 
strany. Násilie je každý čin, ktorého následkom je to, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, 
alebo je jej bránené robiť niečo, čo chce robiť, prípadne je v nej vyvolávaný strach. 
Psychické násilie je každé správanie, ktoré narúša slobodnú vôľu a sebaúctu iného 
človeka. Nezanecháva síce žiadne viditeľné poranenia, napriek tomu môže byť najhoršou 
formou násilia. Je zvlášť zničujúce, ak sa spája s fyzickým násilím. Mnohí z nás si 
neuvedomujú, že násilím je aj nezabránenie násiliu.
  Vlády SR prijali viaceré materiály, zaoberajúce sa špecifickými životnými podmienkami 
žien, detí, starších osôb aj osôb so zdravotným postihnutím, (ďalej len „ZP“)  opatrenia 
zamerané na elimináciu násilia. V problematike násilia páchaného na ženách sú dôležité 
vládne materiály  „Národná stratégiu na elimináciu násilia páchaného na ženách a v 
rodinách“, „Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu  násilia páchaného na ženách 
na roky 2005 - 2008“a následný na roky 2009 – 2012, schválený  v júni 2009.
  Základné ľudské práva občanom zaručuje Ústava SR, tieto práva  vyplývajú aj  z Listiny 
základných práv a slobôd, Všeobecnej deklarácie ľudských práv a ďalších záväzných 
medzinárodných zmlúv a dohovorov. Pomerne často však dochádza v rodinách k ich  
porušovaniu práve  vo vzťahu k ženám a maloletým deťom, starším a ZP osobám. ktoré 
sa stávajú objektom „domáceho“ násilia, skrytého za zatvorenými dverami bytov a domov. 
Na povrch vypláva domáce násilie (ďalej len „DN“) až vtedy, keď  sa stanú nenapraviteľné 
následky rôznych foriem násilného konania. Aj muži sa stávajú obeťami hlavne psychickej 
formy násilia zo strany žien, ktoré môžu byť agresívne, duševne choré či psychopatické. 
Obeťami sú väčšinou slabší, emocionálne labilnejší muži, ktorí sú zo strany žien týraní 
zväčša sociálne, psychicky, ekonomicky aj fyzicky. Starí ľudia sú v dôsledku úbytku fyzických 
síl a pribúdajúcich chorôb z pohľadu DN rizikovou skupinou. Podľa výskumnej práce 
Strediska pre štúdium práce a rodiny je možné násilie na starších ľuďoch  charakterizovať 
ako akékoľvek správanie, ktoré spôsobuje poškodenie fyzického či psychického zdravia, 
mentálnej pohody alebo škody na majetku dotyčnej osoby. Do tejto skupiny je možné 
zaradiť aj správanie sa okolia, ktoré spôsobuje postihnutej osobe škody, stratu pohody vo 
vzťahu, z ktorého dotknutá osoba očakávala skôr dôveru a pomoc. Alarmujúce sú prípady 
násilia detí na zostarnutých rodičoch a iných blízkych príbuzných, či už prostredníctvom 
kradnutia finančných prostriedkov, rozpredávania ich majetku, výsmechu, spôsobovania 
psychického trápenia alebo dokonca fyzickej bolesti. Je zarážajúce, že páchateľmi bývajú 
aj platení opatrovatelia v domácnostiach alebo v špecializovaných inštitúciách. Aj  tento 
druh  násilia vy vyznačuje skrytou až  utajenou formou. V dôsledku svojho ZP sa tieto 
osoby stávajú ľahkou obeťou násilia. Ich postavenie je podobné postaveniu starých ľudí, 
ale sú odlišnosti v závislosti od druhu a stupňa postihnutia -  takéto osoby si ani nemusia 
uvedomiť, že násilie na nich páchané je v rozpore so zákonom. Často samotné obete sa 
boja nahlásiť prípady v strachu, že ostanú úplne sami bez akejkoľvek pomoci, ich hanba 
im nedovolí o skutkoch hovoriť, alebo nevedia, na koho a ako sa majú obrátiť. Dôležité 
miesto zohráva vláda, štátny a verejný sektor, mimovládne organizácie, ktoré môžu 
pôsobiť na pozitívnu zmenu postojov k starým  a ZP  ľuďom. Ešte v roku 1991 prijalo 
valné zhromaždenie OSN materiál Princípy starnutia, má 5 častí, ktoré majú vlády krajín 
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napĺňať, ako: nezávislosť, zdravotná a sociálna starostlivosť, participácia, sebarealizácia 
a dôstojnosť. Medzinárodné dokumenty, týkajúce sa osôb so ZP, odporúčajú prijať 
vhodné zákonné normy, ktoré pomôžu odstraňovať diskriminačný prístup voči tejto 
skupine. Rada Európy v Odporúčaní č, R (98)1 o mediácii v rodine posilňuje prevenciu 
násilia v rodine zlepšením komunikácie medzi členmi rodiny prostredníctvom mediátora 
– tretej strany, čím sa redukujú konflikty a prispieva k priateľskému zmiereniu. Vláda 
SR problematike venovala pozornosť v Národnom programe ochrany starších ľudí a v  
Národnom programe rozvoja životných podmienok občanov so ZP vo všetkých oblastiach 
života. Cieľom materiálov a úloh v nich zakotvených je poskytnutie rovnakých možností 
týmto osobám, ich integráciu do života, prevencia a eliminácia násilia, obeťami ktorého 
sa stávajú. Materiály sú dostupné na webových stránkach MPSVR SR www.employment.
gov.sk,  www.gender.gov.sk. Osoby so ZP sa častejšie zaraďujú do už zraniteľnej skupiny, 
nakoľko okrem negativistických postojov voči svojej osobe musia čeliť aj mechanickým 
bariéram brániacim vstupu do budovy, vzdelávať sa, pracovať, adekvátne bývať,  cestovať 
verejnou dopravou, navštevovať kultúrne a iné verejné inštitúcie. Pokrok v spoločnosti aj 
medicíne priniesol mnoho pozitívneho do života osôb so ZP.
  Je na škodu, že Trestný zákon SR ani žiadna iná právna norma neobsahuje definíciu 
DN, stretávame sa s jeho mnohými rozdielnymi chápaniami, ako násilie medzi všetkými 
osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti navzájom, vrátane násilia dospelých detí 
voči rodičom a starým rodičom, násilia medzi súrodencami, ako násilie páchané medzi 
súčasnými partnermi lebo bývalými partnermi, násilie páchané rodičmi na ich maloletých 
deťoch.
  Generálna prokuratúra SR v dokumente1  „Zhodnotenie využívania prostriedkov trestného 
práva proti DN voči ženám a deťom“ v roku 2002 analyzovala údaje a informácie o počte, 
skladbe a charaktere trestných činov domáceho násilia, informácie o zisťovaní skutkového 
stavu, o charaktere a rozsahu dokazovania a dodržiavaní príslušných ustanovení 
Trestného poriadku pri vykonávaní dôkazov za roky 1999 až 2001.Prevládajúca forma 
DN je násilie páchané mužmi  na ich partnerkách, manželkách, bývalých manželkách a 
družkách, predstavuje 95%-ný podiel. Často sa prejavuje aj násilie páchané  mužmi na 
maloletých deťoch, vlastných, nevlastných alebo osvojených, s ktorými páchatelia žijú 
v spoločnej domácnosti. V menšej miere sú zastúpené iné formy DN ako útoky  syna 
voči matke, brata voči sestre, násilie ženy voči partnerovi, alebo matky voči maloletému 
dieťaťu. Útoky mužov voči ženám naberajú  postupne na surovosti a intenzite a skracujú 
frekvenciu relatívneho pokoja. Obeťami a svedkami násilností sa často stávajú aj ich deti. 
Ženám – obetiam po fyzických napadnutiach zo strany násilnej osoby sú často  nutnými 
ošetreniami až operačnými zákrokmi zachraňované životy po ich vyháňaní mužmi zo 
spoločnej domácnosti, vyhrážkach zabitím, obmedzovaní domovej slobody, kopancoch, 
útokoch nožom alebo inou bodnou zbraňou, kladivom, sekerou, palicou, strelnou zbraňou. 
Ženy ako obete surového „vyčínania páchateľa“ sú pomerne často vo vysokom štádiu 
tehotenstva, muž alebo partner či bývalý partner napríklad pred svojou manželkou či 
deťmi nútil k sexu rodinné príslušníčky svojej partnerky či manželky, trhal im oblečenie, 
ubližoval deťom, zabíjal alebo poranil domáce zvieratá aby takto dovŕšil svoj psychický  
tlak a týral svoju obeť.
 Podľa správy Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP“) sa vyskytovali  prípady, že týraná 
žena  sama ukončila svoje psychické a fyzické utrpenie, ktoré jej dlhé roky spôsoboval 
jej partner, manžel, priateľ, druh tým, že sa prestala brániť a vydala sa „napospas“ 
krutostiam, alebo si sama siahla na život, alebo tyrana  úmyselne usmrtila. Páchatelia  

1Generálna prokuratúra „Zhodnotenie využívania prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám 
a deťom“ za roky 1999-2001
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boli väčšinou muži vo veku  medzi 30 až 50 rokov. Iba výnimočne sa jednalo o páchateľov 
nad 60 rokov. Ojedinele DN páchajú mladiství, ale obeťami ich činov sú prevažne matky, 
staré matky, sestry. Prevažovali páchatelia so základným prípadne stredným vzdelaním 
bez maturity, ojedinele s vysokoškolským vzdelaním. Vzdelanostnej úrovni zodpovedalo 
aj sociálne postavenie páchateľov, spojené s nezamestnanosťou, zlou ekonomickou 
situáciou spojenou s požívaním alkoholických nápojov. Nezamestnanosť bola závažným 
kriminogénnym faktorom, spúšťala alebo vyhrocovala existenčné problémy v rodinách. 
Násilností sa rovnako dopúšťali páchatelia s kriminálnou minulosťou, ako tí, ktorí 
sa nedostali do rozporu so zákonom. V prevažnej väčšine však inkriminovaný skutok 
nebol len ojedinelým „skratom“ páchateľa, dopúšťali sa násilia aj napriek tomu, že za 
obdobné konanie už boli predtým postihnutí v priestupkovom alebo trestnom konaní.  
Z výpovedí žien vyplynulo, že trestnému činu predchádzalo agresívne správanie muža. 
Toto násilie ženy dlho tolerovali. Nepodávali trestné oznámenia z dôvodu hanby, obavy 
rozpadnutia sa rodiny, alebo strachu z ďalších násilností. Trestné oznámenia ženy podali 
až vtedy, keď došlo k intenzite útokov a ženy alebo ich deti mali vážnejšie následky na 
zdraví. Pasívny postoj ženy -  matky k týraniu alebo pohlavnému zneužívaniu vlastného 
dieťaťa je  ťažko pochopiteľný, až trestuhodný. Podaním trestného oznámenia by mohla 
matka zabrániť ďalšiemu násiliu a nenapraviteľným následkom na psychike dieťaťa. 
Osobnosť páchateľov násilia na maloletých deťoch sa vyznačuje nízkou intelektuálnou 
úrovňou, absenciou morálnych zábran, násilníckymi sklonmi znásobenými požívaním 
alkoholu. Častým je práve sexuálny motív. V niektorých prípadoch páchateľ použil voči 
dieťaťu násilie pre zlý prospech v škole, alebo vyžadoval absolútnu poslušnosť a dieťa 
neadekvátne trestal. Opakovali sa fyzické tresty detí, páchateľ ich bil palicou, remeňom, 
časté kopanie, bitie a psychická trauma  si vyžiadali hospitalizáciu dieťaťa s následkami 
na celý život.
  Obeťami DN boli podľa GP na Slovensku za roky 1999 až 2001 manželky, bývalé 
manželky a družky, ktoré s násilníkom žili v spoločnej domácnosti. Ženy boli fyzicky aj 
psychicky týrané, sexuálne zneužívané a ponižované. Násilie demonštrovalo mužskú 
silu a nadradenosť, pocit moci nad ženou. Sociálna a ekonomická závislosť žien od 
mužov poskytovala a stále poskytuje veľký priestor na páchanie DN na ženách hlavne 
mužom v odľahlejších regiónoch SR. Podľa GP prvotnú príčinu páchania domáceho 
násilia voči ženám treba hľadať u samotného páchateľa v jeho psychických dispozíciách 
a povahových črtách, s prvkami psychopatie, páchateľovej nervovej labilite, výbušnej 
a agresívnej povahe, ktorú umocňuje užívanie alkoholu. Takmer ¾ všetkých trestných 
činov DN bolo spáchaných pod vplyvom alkoholu. Obeťami DN sa stávajú tak vlastné 
ako i nevlastné alebo osvojené maloleté  deti. Veľmi častým motívom páchania násilia na 
maloletých deťoch je sexuálny motív.
  GP uvádza, že ojedinele sa vyskytli prípady, keď žena krivo obvinila svojho muža, druha 
či bývalého partnera z trestného činu z pomsty alebo preto, aby dosiahla zverenie  detí 
do svojej výchovy, či pre zrušenie užívacieho práva bývalého manžela k bytu a podobne.
  K podmienečným trestom páchateľov trestných činov DN voči maloletým deťom sa 
pristupovalo pomerne často (v roku 2001 to bolo u 55% trestov). Podľa údajov z Prezídia 
PZ SR  sa od roku 2003 znižuje počet trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby,  
z 952 v roku 2003 na 369 v roku 2009, prevažná časť z oblasti sexuálneho zneužívania. 
V roku 2003 sa stalo 895 žien obeťami trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, ich 
počet klesal a v roku 2009 bolo 329 žien obetí. Z dostupných štatistík však nie je možné 
zistiť, koľko podaní bolo odročených alebo zastavených, koľké boli klasifikované len ako 
priestupkové konania a v rámci nich nebol páchateľ postihnutý. 
  Ženy sa stávajú častejšie obeťami DN ako maloleté deti, útoky na deti mávajú však vyšší 
stupeň spoločenskej zodpovednosti, najmä na závažné psychické následky zanechané 
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na týraných a pohlavne zneužívaných deťoch, čomu zodpovedá prísnejší postih, či je 
to dostačujúce, je samozrejme otázne. Problémom dlhé obdobie  ostáva nenahlásené 
násilie, ktoré môže vyústiť do ublíženia na zdraví  až vraždy.
Existuje len približné vyčíslenie nákladov na jednu hospitalizáciu ženy -obete DN, 
pohybujú sa v rozpätí od 670 € do 1170€. Nie je však možné  vyčísliť, koľko stojí doliečenie  
obete, často dlhodobá ambulantná liečba, náklady dočasnej pracovnej neschopnosti. 
Podľa stavu evidencie a štatistického vykazovania zdravotníckej starostlivosti, nie je 
možné vyčísliť ani počet, koľko týraných osôb, žien je každoročne ošetrených resp. 
hospitalizovaných v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. 
  Zvýšenú pozornosť si zaslúži oblasť zamestnania, zotrvania v pracovno-právnom 
vzťahu či možnosť skutočného nájdenia si zamestnania samotnou týranou ženou. Bez 
ekonomickej samostatnosti, získania pravidelného príjmu z práce sa z kruhu násilia žena 
nevymaní, tobôž nie matka maloletých detí, odkázaných na jej výchovu a starostlivosť. 
Ďalšou málo diskutovanou témou je práca s páchateľmi DN, ako prevencia, alebo ako 
sociálna práca s násilnými osobami, s podozrivými osobami, väzňami, aj s osobami po 
výkone trestu a ich  začlenenie do života po odpykaní trestu.
   Domáce násilie je závažný a široký celospoločenský problém. Na jeho riešení sa 
musia podieľať okrem orgánov činných v trestnom konaní aj ďalšie orgány, organizácie 
aj jednotlivci, pretože prostriedky trestného práva sami osebe nepovedú k jeho eliminácii. 
Efektívny spôsob riešenia problému DN možno hľadať v spolupráci rezortov zdravotníctva, 
spravodlivosti, vnútra, školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, s mimovládnymi 
inštitúciami. Považujeme za nevyhnutné odsúdenie akejkoľvek formy násilia už u detí od 
materských a základných škôl. Zamerať sa na komplexné poskytovanie účinnej pomoci 
obetiam. DN nepozná geografické hranice sveta, etnické, náboženské ani vekové, 
vzdelanostné ani majetkové  zvýhodnenia či zdravotné obmedzenia, vyskytuje sa  
a postihuje žiaľ  všetky skupiny obyvateľov a dôsledky DN sa priamo aj nepriamo dotýkajú 
nás všetkých.
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ceNtRum beZ bARiéR V NoVé PAce

Občanské sdružení Život bez bariér získalo finanční podporu v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod – Rozvoj měst  v částce 28 milionů 302 tisíc 
korun. Peníze jsou určeny na projekt Centrum bez bariér v Nové Pace. Jedná se kompletní 
rekonstrukci objektu bývalé hospodářské budovy v Centru Klášter (dříve areál bývalé 
nemocnice). Třípodlažní objekt bude přebudován na půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
zázemí pro jejich údržbu, prezentaci a prodejnu výrobků chráněné dílny Vyšehrad, své 
zázemí zde najde sociální rehabilitace, cvičebna, kancelář pro psychologa, terapeuta, 
osobního asistenta, ve třetím patře bude vybudováno chráněné bydlení. Počítá se s 
prostory pro vzdělávání, volnočasové aktivity, přednáškovou činnost, školení, výstavy. 
Zaměstnání zde najde nejméně 5 nových pracovníků. Objekt bude určen pro zdravotně 
postižené občany, seniory i pro širokou veřejnost. Celkové náklady rekonstrukce jsou 
vyčísleny na 30,5 milionů Kč, kde dotace ze strukturálních fondů činí 28.3 mil. Kč, cca 1,5 
mil. Kč přislíbilo Město Nová Paka a téměř 700.000,- Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů. 
Jedná se o akci, která bude realizována od května 2009 do května 2011.                                            
Vlastní příprava projektu znamenala pro naše sdružení tisíce hodin administrativní práce 
a nemalé finanční prostředky. Velký dík patří Ing. arch. Martinu Doubkovi za zpracování 
projektové dokumentace, nadaci OKD za finanční podporu při přípravě podkladů žádosti 
a mnoha dalším, bez nichž by projekt nebyl tak rychle a kvalitně připraven. Velký podíl 
úspěchu přikládáme Centru evropského projektování v Hradci Králové, které zpracovalo 
kompletní žádost. Občanské sdružení zajistilo výběr dodavatele, zpracovává monitorovací 
zprávy, je nutné dodržení harmonogramu. Vše musí být v souladu s podmínkami ROP 
SV. Po otevření Centra bez bariér bude nutné zajistit udržitelnost projektu nejméně po 
dobu 5 ti let. 
V roce 2006 o. s. Život bez bariér zakoupilo opuštěný areál bývalé nemocnice na splátky 
od Královéhradeckého kraje v částce 8.8 mil. Kč. Každým rokem musíme platit splátku 
v částce 830.000,-Kč. Díky MPSV, Městu Nová Paka, nadacím, firmám i jednotlivcům 
se podařilo zhodnotit areál tak, že v současné době je dokončena další z budov, kde je 
poskytována sociální služba - denní stacionář. I samotný barokní klášter má připraven 
svůj záměr využití. Prozatím je připravena předprojektová dokumentace a budeme 
hledat finanční prostředky na zpracování kompletní projektové dokumentace. Centrum 
Klášter, v němž se nachází 3 budovy, park a prostranství se nachází na krásném místě, je 
dominantou města a cílem sdružení  Život bez bariér je ho postupně zrekonstruovat, aby 
sloužil lidem z regionu Nové Paky a okolí. Posláním sdružení je zde poskytovat sociální 
služby, doplňkové služby a programy k naplnění potřeb všech občanů Nové Paky a okolí. 
Sdružení Život bez bariér vykonává svoji činnost od roku 2004. Za 5 let činnosti využilo 
našich služeb stovky klientů. Zaměstnáváme 39 lidí na hlavní pracovní poměr, desítky lidí 
na dohody o provedení práce. Studenti sociální a zdravotnické školy v Centru Vyšehrad 
(bývalé jesle na Husáku) vykonávají školní praxe.  Mnoho lidí pomáhá v rámci dobrovolné 
práce. V rámci koordinace obecně prospěšných prací lidé z Nové Paky a okolí v komplexu 
Centra Klášter odpracovali téměř 4.000 hodin. Spolupracujeme s mnoha organizacemi 
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podobného typu jako je ta naše. Poskytujeme sociální a doplňkové služby a proto můžeme 
společně rozšiřovat škálu služeb dle potřeb občanů Nové Paky. Snažíme se vstoupit do 
podvědomí občanů akcemi, které od počátku roku 2005 pořádáme. Jsou to sportovní 
akce, multikulturní festivaly, výstavy spojené s prodejem výrobků handicapovaných lidí  
v chráněných dílnách. Úspěšně jsme připravili a zajistili vzdělávací programy pro seniory, 
matky s dětmi, nezaměstnané, zdravotně postižené a i zdravé spoluobčany. Kursů se  
v průběhu 2 let účastnilo 200 občanů z Nové Paky a okolí. 
To, že se podaří postupně „olidnit“ Centrum Klášter v Nové Pace bude mít kladný vliv na 
rozvoj dalších služeb v Nové Pace. Vážíme si těch, kteří za námi od počátku stáli, věřili  
v dobrou věc a budeme vděčni za jejich další přízeň.                

Vše o nás se dozvíte a informace o projektu najdete na www.zbb.cz.

Jitka Fučíková

Pic (PoRAdeNSké iNfoRmAČNí ceNtRum)
oS – tRiANoN PRo PříStuPNoSt

 PIC je PORADENSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, které se snaží hendicepovaným  
a jejich nejbližším zajistit dostupné a účinné informace a rady o  využívání sociálních 
služeb a to především v řešení  přístupného bydlení.
 Můj pohled, jako mladého člověka na vznikající PORADENSKÉ INFORMAČNÍ 
CEMTRUM (PIC) je nyní v jeho počátku plný ideálu a jen čas ukáže, jak vše dopadne do 
budoucna. Myslím si, že teď je hlavní naděje, která byla do centra vložená, pro lepší život 
hendicepovaných, poněvadž pravda je taková, že bylo nezbytné, aby v Českém Těšíně 
vzniklo takovéto centrum! Takové, které by se zabývalo problematikou hendicepovaných 
a způsobem pomoci (snahou hledat východiska z jejich  nenadálé životní situace).
 Představa, že jsou v našem okolí lidé, kteří jsou zdravotně hendicepovaní a není 
nikoho v blízkém okolí a s danými znalostmi, kdo by jim mohl poskytnout informace, poradit 
či v dostatečné míře je podpořit mě trápí a určitě nejen mě..., proto bych chtěla (pro)mluvit  
o PIC-u: 
 Teď si určitě řeknete: 
To zas bude nějaké povídání jen o tělesně či jinak postižených lidech. No, ale to by jste 
se pletli! Bariéry se týkají i naprosto zdravých lidí! Žijeme s nimi denně (popraskané 
chodníky, díry na cestách, atd…), aniž bychom si uvědomili, že jsou to bariéry. Nazýváme 
je překážkami, které se hned po vyskytnutí snažíme, co jak nejlépe a nejrychleji odstranit. 
Tyto překážky nám více či méně brání v nějaké činnosti (jízda na kole, vození kočárku, 
cesta autem na pracovní schůzku, atd…). Co ale mají dělat lidé (vozíčkáři, nevidomí, 
hluchoněmí, atd…), kteří se jen tak lehce překážky zbavit nedovedou a potřebují i při 
sebemenší překážce okamžitou pomoc? Co si mají počít? Víte, co bychom neměli?! 
Neměli bychom myslet jen na své vlastní pohodlí, ale i na jednoduší život (ŽIVOT BEZ 
BARIÉR) pro ty, co to potřebují více... Snažit se jim pomáhat! Pomoci jde různě… 
Přispíváním do různých neziskových organizací, jež se jim snaží pomáhat a nebo věnovat 
svůj drahocenný čas něčemu prospěšnějšímu než sezení u televize, například práci  
s těmi, co to potřebují.
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 Vznik PIC-u se opírá o vznik nečekaného hendicepu původně zdravého občana. 
Hned v první řadě se snaží hendicepovanému zajistit dostupnou a účinnou pomoc  
z právního hlediska. Hendicepovaný občan by si správně po komunikaci s pracovníky 
PIC-u měl odnést odpovědi na své otázky (technické parametry pro bydlení a pohyb, 
legislativa, finance), na které se mu jinde nedostalo odpovědi. Dále by si měl z PIC(u) 
odnést informace a kontakty na instituce a zařízení, která by mu mohla pomoct řešit 
jeho nenadálý hendicep a problémy spojené se vznikem hendicepu. Záměrem PIC-u 
je do budoucna se nadále zabývat OZP, ale má v úmyslu své sítě roztáhnout na státní 
instituce (obecní, městské úřady), vzdělávací zařízení (školy) a sociální zařízení (zařízení 
pro hendicepované).:

Nakonec mého článku se s Vámi podělím o třešničku na dortu...
Zkratka PIC-u, skrývá ve svém názvu čím se zabývá: 

PORADENSKÉ 
–  Snaha poradit s daným problémem. Říká se, nic nedáváme tak štědře jako rady
INFORMAČNÍ 
–  Možnost informování se na to, co hendicepovaný člověk může očekávat, co jej čeká  
 a s čím mu je možno pomoci. Cenné telefonní kontakty,  webové stránky na internetu,  
 adresy na důležitá místa...
CENTRUM 
–  Místo, kde se zbíhají snahy a informace o institucích zabývajících se danou  
 problematikou.

Petra Ondrúšková
Praktikantka OS TRIANON

doc. ing. eva Sikorová, cSc.

uNiVeRZitA třetího Věku NA SleZSké uNiVeRZitě, 
obchodNě PodNikAtelSké fAkultě V kARViNé 

V koNteXtu NáRodNího, eVRoPSkého 
A SVětoVého VýVoje

15 let od vzniku ucelené koncepce Univerzity třetího věku na Obchodně podnikatelské 
fakultě v Karviné a 20 let výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty 

Slezské univerzity v Karviné

University of the Third Age on Silesian University, School of Business and Administration 
in Karviná with Development Connection of the National, European and World 

Abstrakt: Populace v České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, 
absolutně i relativně stárne. Vzdělávání se stává mezinárodním tématem tohoto století. 
Příspěvek determinuje význam, zkušenosti a vývoj Univerzity třetího věku na Obchodně 
podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě v kontextu vývoje U3V České 
republiky a vybraných zemí Evropy  a světa. 

Klíčová slova: Univerzita třetího věku, celoživotní vzdělávání, modely Univerzit třetího 
věku ve světě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
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Abstract: The population in the economically developed countries is getting older all over 
the world. Education is the international problem of this century. The paper describe and 
alnalyses the experiences and development Third Age University at School of Business 
Administration in Karviná, Silesian University in Opava, with connection of development       
at Third Age Universities in the Czech Republic and of the european and world countries.

Key words: Third Age University, Lifeliving education, the models of the Third Age 
Universities in world, School of Business Administration in Karviná, Silesian University 
in Opava

Úvod 
 15 let od vzniku ucelené koncepce Univerzity třetího věku na Obchodně podnikatelské 
fakultě v Karviné a 20 let výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské 
univerzity v Karviné představuje 20 let radosti, předávání vědomostí, rad, zkušeností 
posluchačům Univerzity třetího věku i široké veřejnosti. Zároveň je to úcta k lidem, 
stárnoucí generaci, celoživotnímu vzdělávání, potřebám a významu vzdělanosti. 
 Vzdělávání se bezesporu stalo mezinárodním tématem jednadvacátého století  
a třetího tisíciletí. Centrem zájmu se proto stává zejména populace v poproduktivním 
životu a seniorů.
 Vyspělé evropské a světové země musí zvládnout obrovský rozsah změn. Univerzity ve 
světě i u nás reagují na tyto změny a zavádějí studijní programy celoživotního studia, ale 
také programy univerzit třetího věku, jejichž cílem se stává zejména rozvoj schopností, 
obohacení znalostí a rozvoj osobnosti k seberealizaci.
  V kontextu  celoživotního vzdělávání a učící se společnosti pevně zakotvují a nadále 
se rozvíjejí disciplíny zaměřené na tuto generaci v podobě gerontagogiky, sociální 
pedagogiky, andragogiky a dalších vědních disciplín. 
 Motto: “Učení je jako plavání proti proudu, ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli“ je stále 
aktuální, a k tomu bych ráda poděkovala všem, kteří se na pomoci výuky Univerzity třetího 
věku podílejí, pomáhají realizovat projekty a ukázat tak, že nám na seniorech opravdu záleží.
 Trend je jasný - populace stárne a počet seniorů oproti aktivnímu počtu obyvatel je 
stále vyšší. (Sikorová 2009, s.50).V této souvislosti uvádím další dvě motta, která na 
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (Slezské univerzitě v Opavě) mají ve výuce 
Univerzity třetího věku významnou podporu: 
 1. Motto: “Investice do vědění nesou nejvyšší úrok“
 2. Motto: „Umění odpočinku je součástí umění práce.“

Demografický vývoj, vzdělání,Univerzita třetího věku na Obchodně podnikatelské 
fakultě v Karviné v kontextu národního, evropského a celosvětového vývoje
 Cílem této části příspěvku je podat ucelený přehled o historii a současném fungování 
univerzity třetí věku na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a analyzovat faktory 
spokojenosti dnešních posluchačů. Vývoj univerzity třetího věku na naší fakultě je vztažen 
k obecnému vývoji vzdělávání seniorů ve světě a na území České republiky. Rovněž jsou 
uvedeny významné mezníky vývoje seniorského vzdělávání univerzit třetího věku včetně 
srovnání s vybranými zeměmi Evropy a světa. 

Demografický vývoj obyvatelstva v České republice a průměrný věk obyvatelstva
 Populace v České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, absolutně  
i relativně stárne. Při dlouhodobém trendu poklesu porodnosti jsme zároveň svědky 
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prodlužování střední délky života i průměrného věku a snižování úmrtnosti, zejména díky 
rozvoji lékařské vědy a péče, růstu životní úrovně a změnám životního stylu (Sikorová 
2009, s.45).
Jak bude vypadat demografická situace po překonání hodnoty indexu stáří ve výši 100, 
naznačuje graf č. 1. Jedinou rostoucí skupinou obyvatel budou senioři ve věku 65 let  
a více, kterých bude kolem roku 2050 cca 3 miliony.

Graf 1. Demografický vývoj obyvatelstva v České republice

V dané souvislosti tempo zrychlování zvýšení průměrného věku se stále zrychluje. Graf 
č.2 nastiňuje prognózu dalšího vývoje průměrného věku.

Graf 2: Očekávaný vývoj průměrného věku obyvatel do roku 2050 (střední varianta projekce)

  

Pramen: http.www.csu/Český statistický úřad/, SIKOROVÁ, E. Univerzita třetího věku v Karviné  
na SU OPF. Studie. Karviná: SU OPF 2009. 45 s.bez ISBN.

Pramen: http.www.csu/Český statistický úřad/SIKOROVÁ, E. Univerzita třetího věku v Karviné  
na SU OPF. 45 s.bez ISBN.
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V dané souvislosti lze poukázat na specifika seniorské populace
 Seniorská populace vykazuje řadu charakteristických rysů. Přesto je velmi heterogenní 
a to i v rámci dílčího chronologického členění a specifik regionu. Je to dáno především: 
jedinečností vloh a osobnostních rysů, které se s věkem neztrácejí, událostmi života, 
zkušenostmi a návyky, včetně vzdělání a profesní kariéry, způsobem života, hodnotovým 
systémem, životním názorem, aspirací, očekáváním, různým sociálně ekonomickým 
zázemím (Staníček 2002, s. 91-92).

Historie vývoje Univerzity třetího věku na OPF SU v Karviné
 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě od zahájení 
svého vzniku v roce 1990 (po celých 20 let) věnovala patřičnou pozornost seniorům  
a seniorskému vzdělávání. Do roku 1994 to byly jednotlivé odborné přednášky, diskusní 
fóra, workshopy, semináře pro posluchače „zralého“ věku. Specializovaná témata pro 
seniory, historie jednotlivých vědních disciplín, vývoj společenského, ekonomicko 
sociálního vývoje, aplikace na podmínky finančního vývoje (privatizační procesy), 
právního a ekologického i mezinárodního vývoje, marketingové aspekty, vývoj v oblasti 
životního stylu, účetní, daňové aspekty, důchodové, sociální, zdravotní pojištění, politika 
a jejich vývoj.
 Rozvoj U3V byl patrný i v návaznosti na vznik nových kateder a rozšíření oborů, 
bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského, doktorského studia apod. 
včetně spolupráce s řadou národních i mezinárodních institucí, podnikatelských  
i neziskových subjektů. 
 Výuka U3V na OPF v Karviné jako uceleného projektu byla započata na podzim roku 
1995. Projekt výuky byl koncipován na odbornou tématiku „Základy moderní ekonomické 
teorie“a prvním vyučujícím byl Prof. Ing. Vítězslav Balhar, CSc. (Obchodně podnikatelská 
fakulta v Karviné si v letošním roce připomíná 15 let od vzniku ucelené koncepce U3V).
 V období vývoje Univerzity třetího věku na SU OPF je významná řada mezníků  
v podobě postupného rozšiřování výuky U3V, jejího vysoce odborného, kvalitativního  
i kvantitativního charakteru.
 Namátkou jmenuji rok 1998, kdy na základě ukončeného šestisemestrálního cyklu 
výuky byla vytvořena ucelená koncepce studia základního i nástavbového (3 a 5letá 
koncepce).
 Dále pak byl každoročně aktualizován obsah jednotlivých přednášek a témat v rámci 
každého cyklu dle aktuálního vývoje dané vědní disciplíny a i katedry (ekonomie, 
finance, marketing, management a podnikání, účetnictví, daně, společenské vědy, 
informatika, matematicko statistické metody v ekonomii, právo, komunikace a cizí 
jazyky, logistika, cestovní ruch). Každá katedra zajišťuje výuku daného semestru  
v základním šestisemestrálním a navazujícím dvousemestrálním programu Ekonomika  
a management. Následně se katedry zapojují do výuky v dalších cyklech, kurzech a další 
výuce v rámci Univerzity třetího věku (Sikorová 2009, s. 45)

Přehled vybraných programů, kurzů, přednáškových a seminárních cyklů U3V  
na OPF v Karviné
 V návaznosti na předchozí kapitolu, zde uvádím vybrané programy, kurzy, přednáškového 
a seminární cykly, které v současném období běží na Obchodně podnikatelské fakultě v 
Karviné.
 Ekonomika a management - tříletý cyklus - 6 semestrů (Ekonomie, Finance, Účetnictví 
a daně, Marketing, management, Společenské vědy)
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 Ekonomika a management - navazující dvouletý cyklus - 4 semestry (Právo, Komunikace 
a jazykové kultury, Statistika a počítačová gramotnost, Sociální a důchodová politika  
a ekonomika pro seniory).
 Přednáškový a seminární cyklus výuky - Klub absolventů U3V  - ekonomické, sociální, 
daňové souvislosti současného vývoje, zdraví a životní styl.
 Cyklus Bez bariér bez hranic (odstranění bariér mezi seniory, generacemi - jazykové, 
znalostní, PC, zdravotní), návaznost na konferenci Bez bariér bez hranic a workshopy 
k tematice vzdělávání a zapojování seniorů včetně handicapovaných osob a jejich 
integrace.
 Virtuální univerzita - kurz Astronomie (spolupráce s Karlovou univerzitou a Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze), kurz Lesnictví (s Českou zemědělskou univerzitou v 
Praze),  dále pak PC pro seniory, Senioři komunikují, jazykové a další odborné dovednosti.
 
 Výstavy k činnosti U3V - včetně představení jejich činnosti a zručnosti
 Přednášky, exkurze, workshopy - Historie, tradice a zajímavosti měst a obcí. Mimořádné 
cykly, workshopy a přednášky - Aktuální ekonomická témata.Výstavy ke konferenci Bez 
bariér bez hranic na SU OPF v Karviné každoročně od roku 2003. Výstavy  o činnosti 
U3V na SU OPF v Karviné několikrát ročně a na různých místech, při příležitosti konání 
významných akcí v návaznosti na výuku celoživotního vzdělávání a Univerzitu třetího 
věku (Sikorová 2009, s.50-52) 
 Vývoj vzniku Univerzit třetího věku a její rozmanitost v jednotlivých zemích Evropy  
i světa jsou velmi zajímavé. Proto v další kapitole uvádím náhled do historie a současnosti 
vzdělávání a významné mezníky pro vznik Univerzit třetího věku v kontextu celosvětového 
vývoje i pro Českou republiku i Slezskou univerzitu a U3V na OPF v Karviné.
Pohled do historie a současnosti vzdělávání, významné mezníky pro vznik U3V
 V této kapitole jsou uvedeny významné mezníky z pohledu historie, které ovlivnily vývoj 
vzdělávání obecně, z pohledu vzniku Univerzit třetího věku, jakož i významné mezinárodní 
mezníky a srovnání  v kontextu Univerzity třetího věku na Slezské univerzitě.
 Historie - Národní program přípravy na stárnutí
 V České republice se byl 14.11.2001 přijat Návrh základních principů Národního 
programu přípravy na stárnutí populace v České republice. Návrh vychází z Mezinárodního 
akčního plánu pro problematiku stárnutí (Vídeň, 1982), Zásad OSN pro seniory (1991) 
a je v souladu se závěry 2.světového shromáždění OSN o stárnutí v Madridu (8.-12.4. 
2002) a Mezinárodního plánu stárnutí 2002.
 Usnesením vlády ČR ze dne 15.května 2002 č. 485 byl Národní program přípravy na 
stárnutí na období let 2003-2007 schválen.
 Aktivní přístup k problematice stárnutí a stáří. V České republice je postupně 
prosazován názor, že stáří jako takové ještě není nemoc. Snaží se ho prosazovat 
například psychoterapeutka E. Rheinwaldová.Ve své knize Novodobá péče o seniory 
předkládá mnoho argumentů, proč se zbavit předsudků vůči stáří. Základní myšlenky lze 
shrnout v několika základních bodech (Rheinwaldová 1999, s.8-19): 
 a) Člověk není stroj, který se používáním opotřebuje. Lidské tělo naopak potřebuje ke  
 správnému fungování pohyb a činorodost, aktivita jej probouzí, pasivita naopak síly  
 ubírá.
 b) Stejně tak mozek je jako sval, který je nutné cvičit.
 c) Jednou z důležitých charakteristik životní síly je tvořivost. Tvořiví lidé v sobě tuto  
 sílu obnovují tím, že se stále na něco těší, o něco usilují. Mají před sebou cíle, které je  
 motivují k produktivitě.



58

 d) Mezi prevenci patologického stárnutí proto patří: nebránit se ničemu novému,  
 nespokojovat se s málem. Zdravé stáří je krásné jako jakékoli jiné údobí života.  
 (Rheinwaldová 1999, s.8-19)
 e) Hromadění nemocí v pozdějším věku není nevyhnutelným údělem stáří, ale  
 důsledkem nezdravého životního stylu a zlozvyků (kouření, pití alkoholu, nedostatek  
 pohybu, negativní myšlení, starosti a traumata).
 f) Cestou k uchování vitality i v pozdějším věku je pravidelné střídání činnosti  
    a odpočinku, který doplní síly a umožní další aktivitu.
 g)Kalendářní věk není faktorem, který by překážel zlepšení kondice. Tedy opět byla  
 potvrzena nutnost tréninku (Rheinwaldová 1999, s.8-19).

Vzdělávání seniorů jako součást celoživotního vzdělávání
 Do 21. století jsme vstoupili jako do století učení. Jde o společnost, jejíž členové 
se učí (vzdělávají) po celý život z důvodu adaptace na trvale probíhající změny všech 
oblastí existence společnosti a kvality života člověka (Jesenský 2000, s. 46-47).
 Již Platón, jenž je označován za tvůrce evropské koncepce výchovy a vzdělávání, se 
ve své Ústavě zabýval otázkou starých lidí a jejich vypovídací schopností vůči mladým. 
 Jan Amos Komenský pojímal celý život jako školu, výchova se má týkat všech 
věkových stupňů, tedy i stáří a smrti. Tzv. škola stáří má lidi naučit moudře využívat 
výsledků své práce a správně prožívat zbytek svého života. Komenský ve svém díle 
Vševýchova položil základy celoživotního vzdělávání. Podle Komenského „je každý věk 
určen k učení“.
 Oblastí celoživotního vzdělávání se zabývá celá řada dokumentů vydaných světovými 
organizacemi jako UNESCO, OSN, OECD, Rada Evropy apod. od šedesátých 
let minulého století. Významným byl rok 1970 prohlášený OSN za rok výchovy  
a vzdělávání, UNESCO přijalo koncept celoživotního vzdělávání a Rada Evropy tehdy 
vydala dokument Education permanent (Sikorová 2009, s. 76)
 V roce 1972 vydala komise UNESCO dokument „Learning to be“, který s řadou 
doporučení pro vzdělávání dospělých. Jedna ze základních myšlenek zněla: „Každému 
jedinci musí být umožněno pokračovat ve vzdělávání během celého života. Myšlenka 
celoživotního vzdělávání je základním kamenem společnosti, která se učí.“ 
 V roce 1982 přijala Komise ministrů školství Rady Evropy Doporučení pro politiku 
vzdělávání dospělých, kde je doporučeno uznat vzdělávání dospělých jako faktor 
společenského a hospodářského rozvoje, včlenit jej do celoživotního vzdělávacího 
systému, stimulovat podniky a veřejné orgány k podpoře vzdělávání dospělých  
a podporovat vzájemnou spolupráci všech jeho účastníků.
 Světová konference o výchově a vzdělávání v Thajsku (Jomtien; 1990) přijala 
Světovou deklaraci vzdělání pro všechny (tzv. Jomtienská deklarace). V této deklaraci 
se prohlašuje, že: „Každý člověk - děti, mladí i dospělí - bude mít prospěch z možností, 
které nabízí vzdělání a které budou vytvořené uspokojením základních vzdělávacích 
potřeb.“
 Důležitý byl také rok 1996, kdy komise UNESCO publikovala zprávu Učení: Dosažitelný 
poklad - tzv. Delorsova zpráva. Rozpracovává celoživotní učení a stojí na čtyřech 
pilířích: učit se vědět, učit se dělat, učit se spolužití, učit se být. Vyšla rovněž Bílá kniha 
o vzdělávání EU (White Paper on Education and Training). Dokument zdůrazňuje 
potřebu „učící se společnosti.“ V daném roce také vydali ministři školství zemí OECD 
provolání Celoživotní učení pro všechny. (Palán 1997,s. 69-70).
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 V roce 1997 na 5. mezinárodní konferenci o vzdělávání dospělých UNESCO  
v Hamburku vznikl významný dokument Agenda pro budoucnost, který řeší vstup 
vzdělávání dospělých do 21. století. Spolu s agendou byla přijata tzv. Hamburská 
deklarace. Memorandum o celoživotním učení je dokumentem, který velmi konkrétně 
určuje budoucnost celoživotního učení. Tento dokument zdůrazňuje dva základní 
úkoly celoživotního učení: podporovat aktivní občanství a podporovat zaměstnatelnost 
(Dokumenty o dalším vzdělávání a celoživotním učení 2006). 
 Důležité momenty v rozvoji vědy o stárnutí a stáří  (gerontologie) a následně vědy 
o výchově a vzdělávání seniorů (gerontagogiky) jsou nyní shrnuty v následujícím 
přehledu:
 rok 1939 - vyšla první monografie o problémech stárnutí a bylo založeno Mezinárodní 
sdružení pro výzkum stárnutí,
 rok 1950 - založena Mezinárodní gerontologická společnost, rok 1963 - uskutečnění 
prvního mezinárodního kongresu gerontologů v Kodani, objevila se zde témata i ze 
společenských věd (sociologie, psychologie, ekonomie),
 rok 1972 -  kongres v Kyjevě, vyskytl se zde první příspěvek na téma učení a paměti 
ve stáří, rok 1975 - kongres v Madridu, pozornost věnována roli zkušeností v učení  
a vzdělávání ve starším věku, motivaci a ochotě k učení a vzdělávání v tomto životním 
období,
 80. léta - edukace seniorů ve vyspělých zemích je již pevně zakotvena v systému 
vzdělávání, 90. léta - pozornost se zaměřuje na tzv. proseniorskou edukaci, jejímž 
cílem je zlepšit přístup ostatních skupin společnosti k seniorům. (Sikorová 2009, s. 76)
Základní modely univerzit třetího věku
 Na světě existuje mnoho přístupů, které bychom mohli shrnout pod označení 
univerzita třetího věku. Dva základní odlišné modely jsou francouzský a britský, ostatní 
jsou víceméně jejich kombinací, která zohledňuje podmínky a možnosti dané země. 
Jednotlivé formy U3V dnes můžeme nalézt v Evropě, Severní i Jižní Americe,Austrálii  
i v Asii (Sikorová 2009, s.45) 
  Francouzský model. Politické klima vhodné pro rozvoj myšlenky U3V bylo ve Francii 
nastoleno v roce 1968, kdy legislativa přijala požadavek, aby univerzity poskytovaly 
vzdělání širší veřejnosti. Kurz gerontologie připravený speciálně pro místní seniory, který 
probíhal na Univerzitě společenských věd v Toulouse, zahájil roku 1973 formování první 
univerzity třetího věku. U3V byla otevřená pro každého, kdo dosáhl důchodového věku, 
nebyly požadovány žádné zkoušky či kvalifikace a poplatky se držely na nezbytném 
minimu. Kolem roku 1975 už byla myšlenka U3V rozšířena na dalších univerzitách 
ve Francii, stejně jako v Belgii, Švýcarsku, Polsku, Itálii, Španělsku a za oceánem také  
v  Quebeku a Kalifornii. 
 Nové přístupy k U3V se začaly prosazovat už na konci 70. let minulého století, také ve 
Francii, některé U3V byly zřízeny přímo místní samosprávou bez napojení na univerzitu. 
Přes všechny odlišnosti a rozmanitost je základem tohoto modelu vazba na univerzitu 
(nebo aspoň snaha vyučovat na univerzitní úrovni) a jasné rozdělení rolí pedagoga  
a studenta.
 Britský model. Myšlenka U3V, poté co v roce 1981 dorazila do Cambridge, zde prošla 
zásadními změnami. Spíše než závislost na dobré vůli vysokých škol, přijali tvůrci 
britského modelu přístup, který nerozlišuje mezi tím, kdo je vzděláván a tím, kdo vzdělává. 
Účastníci U3V mohou být učiteli stejně jako žáky, a kde je to možné, měli by se angažovat 
ve výzkumných aktivitách. Myšlenka svépomoci je založena na faktu, že také odborníci 
odcházejí do důchodu, čili není důvodu, proč by starší studenti měli být závislí na placených 



60

či neplacených vyučujících v produktivním („druhém“) věku. (Sikorová 2009, s. 45-47)
 Svépomocný přístup byl úspěšně přijat v Británii, stejně jako v Austrálii (v roce 1984) 
nebo na Novém Zélandu (v roce 1989). Tento přístup nejlépe vystihuje slovo „flexibilní“. 

Univerzity třetího věku ve světě
 Mezinárodní sdružení univerzit třetího věku AIUTA (Association Internationale 
des Universités du Troisiéme Age) bylo roku 1977 založeno v Toulouse s těmito cíli: 
podporovat zakládání a další růst U3V na celém světě, navazovat a udržovat kulturní  
a vědecké kontakty mezi členy, podporovat navazování styků v oblasti regionálních zájmů, 
koordinovat činnost mezi členy, zejména vzdělávání, studium a výzkum, poskytovat 
členům informační služby, spolupracovat s organizacemi, jejichž činnost se týká vyššího 
vzdělávání a životních podmínek starší generace. 
 Sdružení spojuje univerzity jednotlivých zemí: (Sikorová 2009, s. 45-47) Francie  
a Belgie, Švýcarsko, Nizozemí,Německo,Rakousko,Země jižní Evropy (Itálie, Portugalsko, 
Španělsko), Skandinávské země (Dánsko, Švédsko, Finsko),Země střední Evropy 
(Polsko, Slovensko, Maďarsko),Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 
Japonsko, USA, Kanada,Země Jižní Ameriky.U3V dle francouzského modelu existují  
v Argentině (9), Venezuele (2), Brazílii (3), Chile (1), Kolumbii (1), Uruguaji (15), Ekvádoru 
(1), Mexiku (1) a Dominikánské republice (1). U3V následující model britský fungují  
v Bolívii (1), Brazílii (2), Ekvádoru, Paraguaji (3) a Argentině (Swindell, R., Thompson, 
J. 1995).
Univerzity třetího věku v České republice
 Historie českých univerzit třetího věku začíná v roce 1986. Jejich vznik byl spojen 
s Československým červeným křížem a Československou gerontologickou společností,  
ústředním tématem vzdělávání se stalo zdraví a jeho prevence. Studium seniorů bylo 
zahájeno na Univerzitě Palackého v Olomouci (1986) a  na Univerzitě Karlově v Praze 
(1987) díky existenci kateder andragogiky na tamních filozofických fakultách. 
 Významným byl rok 1993, který byl vyhlášen Evropským rokem seniorů a solidarity 
mezi generacemi a kdy byla založena Asociace univerzit třetího věku v ČR.
 Obsah vzdělávání (kurikulum projektované v ucelených programech), formy  
a prostředky edukace podřizují poznávacím, duchovním a sociálním cílům a záměrům 
univerzity třetího věku. Zohledňují zdravotní stav seniorů i životní situace,  nabízejí 
jim alternativní možnosti i přístupy ke vzdělávání. Průběžné i závěrečné hodnocení,  
evaluace edukačních výstupů a projektových úkolů je jejich nedílnou součástí 
(Šemberová 2002). 

Závěr
 Naše zkušenosti s výukou U3V máme jen ty nejlepší. Svědčí o tom dotazníková šetření, 
výzkumy spokojenosti a řada dalších aktivit v návaznosti na jednotlivé aktivity U3V  
v Karviné. Kromě výuky v jednotlivých v programech v kapitole č. 2.2 na OPF v Karviné 
jsme zahájili i Multimediální konference našich posluchačů U3V z OPF a posluchačů 
Senioru Internet euroclub Český Těšín (dne 18.3. 2009) včetně navázání spojení  
s OS Trianon v Polsku, Univerzitou v WSEH v Bialsko - Biale, a zástupci na Slovensku. 
Pokračování dne 23. a 24.5. 2009, kdy se uskutečnilo mezinárodní setkání posluchačů 
celoživotního vzdělávání a seniorů v Praze se stalo dalším významným impulsem  
v rozvoji U3V. Uskutečnila se společná prezentace Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné SU a posluchačů Univerzity z Polska WSEH (Wyszej Szkoly Ekonomiczno 
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Humanisticznej v Bialsko -Biale). Zároveň jsme zaznamenali velký zájem a pozitivní 
ohlas našich posluchačů U3V v podobě zapojení do výuky Virtuální univerzity třetího 
věku ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Českou zemědělskou univerzitou v Praze  
(zimní semestr 2009/2010„kurz Astronomie“, a LS kurz „Lesnictví“).
 V současném období se objevuje řada teorií v souvislosti s časem, výukou 
Univerzity třetího věku, průměrným věkem posluchačů a proto výklady astrologů  
a numerologů jsou velmi zajímavé. Například rok 2010 (tisíciletí s magickou dvojkou 
na začátku, nulou uprostřed a posledním dvojčíslem je desítka, tedy jedna a nula). 
Říká se, že číslo dvě znamená harmonii, radost a zároveň se dvěmi nulami k tomu. 
Ať tedy na rok 2010 vzpomínáme jen v dobrém a je pro všechny z Vás jedním  
z nejkrásnějších let Vašeho života. Mnoho zdraví, elánu a radosti. Své přání stejně 
jako ve výuce mnohokrát pro povzbuzení, končím oblíbenými motty zejména u 
posluchačů Univerzity třetího věku.
 „V každém člověku jsou ukryty dobré nápady, které se podají zásobě suchého 
dřeva. To však zažehne pouze plamen nebo jiskra přicházející od jiného člověka“. 
Albert Schweier.
 „Člověk ať dělá, co dělá, měl by jít cestou, na níž hledá nějaké hodnoty, a z nich 
neuhne, i když sklidí mnoho neúspěchů. Protože jakmile propadne sebelítosti nebo 
pocitu, že celý svět je nespravedlivý, ztrácí všechny podstatné síly.“
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ÚctA k SeNioRům A jAk jim Pomoci

Phdr. mgr. bc. mariola krakowczyková, diS. Phd.

Anotace: Tento článek poukazuje na vlastní zkušenosti autorky se seniory. Popisuje 
nelehký úkol všech sestřiček, pečovatelek a rodin, které pečují o starší osoby. Poukazuje 
na to, že je důležité jim naslouchat a vážit si jich, protože jsou součásti naší historie  
(o které nám mohou vyprávět), naší přítomnosti a budoucnosti. Jsou důležitou součásti 
naší společnosti a hrají důležitou roli v rodině.
Summary: This article describes author’s experiences with the seniors. It is talking about 
uneasy task of the nurses, assistants,  and families whose take care about the elders. 
It shows how is important to listen to them and respect them, because they create our 
history (they can tell us about it), they create our presence and future. They create very 
important part of our society and they are very important for the family.

Klíčová slova: senior, dědeček, pomoc, čas, pečovat, péče, zkušenost
Keywords: senior, grandfather, help, time, take care, care, experience

 Znám, nebo jsem slyšela různá pojmenování pro starší osoby. Někteří jim říkají s láskou 
babičky a dědečkové, oficiálně jsou to senioři a důchodci, zdvořile se těmto lidem říká starší 
osoby, dříve narození, postarší osoby. Slyšela jsem i jiná krásná oslovení, stejně tak jsem 
slyšela nezdvořilá, dokonce i hanlivá. S těmito osloveními nesouhlasím, přece jenom starší 
osoby – senioři – jsou součástí naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jsou to studnice 
moudrosti. Pouze tyto osoby nám mohou důkladně popsat minulost, mohou nám ukázat 
správnou cestu, mohou nám poradit, být přáteli, i když s jejich názory často nesouhlasíme, 
zjistíme, že v mnoha případech měli pravdu. Senioři nejsou chytřejší, nebo nás nechtějí 
poučovat, chtějí nám poradit, správně nás nasměrovat, protože mají více zkušeností a více 
toho prožili. 
 Musíme si uvědomit, že jsou součástí jiné generace – a proto s nimi nemůžeme jednat 
jako s rovnými, musíme k nim chovat úctu, musíme jim pomáhat, naslouchat jim. Stejně 
jako jejich děti je již neposlouchají, tak jim postupně i jejich tělo vypovídá službu – jsou 
pomalejší a potřebují pomoc, někteří spoléhají pouze na lásku, laskavost svých bližních 
– nejčastěji rodiny, a stávají se na ostatních závislí. Moje babička vždy říkala „starość nie 
radość“, čili „stáří není radostí“.
 Stejně tak můj dědeček byl závislý na rodině, tak jako ostatní dříve narození. Měl své 
světlé i stinné stránky. Prožívali jsme neshody i krásné dny. Dědeček mi byl přítelem, rádcem  
a oporou, i když pečovat o něj nebylo lehké, byla bych radši, kdyby byl tady mezi námi. 
 Naše opatrovnictví spočívalo ze začátku pouze na tom, že jsme mu prali, nakupovali, 
uklízeli a vařili. Brali jsme to jako samozřejmost, ale vím, že dědeček nám byl i za 
tyto maličkosti vděčný. Jak léta ubíhala i stáří se podepisovalo na jeho zdravotním 
stavu. Bolely ho klouby, svaly, trpěl nespavostí. Jezdili jsme do nemocnice na kontroly,  
k doktorce, na rehabilitace. Pečovat o seniora není nejlehčí činnost, kterou si dovedete 
představit – nesouvisí to pouze s praním, žehlením, nakupováním, uklízením a vařením, 
nesouvisí to pouze na zavezení ho někam, kde zrovna potřebuje, souvisí to hlavně  
s časem, který mu dobrovolně věnujete – popovídáte si s ním, pomůžete mu něco udělat,  
i když zrovna na to nemáte čas, ale dokážete se přizpůsobit. 
 Následkem zhoršujícího se zdravotního stavu bylo, že jsme dědečkovi pomáhali  
s oblékáním, koupáním, při chůzi už potřeboval hůlku, začal nosit plínky – i přesto se 
dědeček snažil chodit na toaletu, ale časem mu i toto začalo působit problémy. Sehnali jsme 



63

proto přenosnou toaletu, kterou měl v pokoji, v koupelně měl na koupání sedák do vany, 
držák pro lepší vstávání a podložku, aby neuklouznul. Musím přiznat, že pro nás bylo těžké 
o něj pečovat, protože do práce musíte a do školy taktéž, a proto pro nás nejhorší chvíle 
byly, když byl doma sám. Měli jsme strach, aby se v této době něco nestalo a neublížil si, 
nenechal zapnutý plyn, vodu, nepustil někoho cizího domů. Chodila k němu paní, která mu 
přihřívala obědy, umývala nádobí, a chvilku si s ním popovídala, ale to byla pouze hodina 
někdy z hodně dlouhého dne. 
 Nejhorší pro nás byly zimy, kdy dědečka napadaly černé myšlenky. Trávili jsme s ním 
více času, abychom ho rozptýlili. Když se začalo blížit jaro, a postupem i léto – nálady 
se zlepšovaly. Venku svítilo sluníčko, a co bylo hlavní, začaly létat včelky, které byly pro 
dědečka největší vášní až do samého konce. Ještě v létě ve svých 90 letech se „hrabal“ ve 
včelách. Cítil se šťastný, že dostal žihadlo a hned ho přestala bolet kolena nebo záda. Byl 
nadevše spokojen. Byly to světlé chvíle z období celého roku, kdy se začal blížit podzim  
a nakonec zima. 
 Vím, jak se dovedou měnit nálady nemocného člověka podle počasí a ročních období. 
Určitě sami na sobě pociťujete jak je vám lépe na sluníčku a ne za chladných deštivých 
dnů, jak s nadějí očekáváte léto po dlouhé zimě. Soudím, že pro seniory je toto čekání ještě 
delší, pokud nemají rodinu, přátelé, zájmy blízko sebe. Osobně vím jaké to je vysazovat 
člověka na toaletu, jak obtížné je vyměnit plínky, jak mu pomoci vstát, umýt ho, nachystat 
léky, běžet skoro na každé zavolání, protože ho v noci něco trápí, nebo si chce ve 3 hodiny 
ráno popovídat, a ke všemu ještě fungovat druhý den jako by se nic nestalo, být připravený 
do školy a do práce. Proto musím složit hold všem pečovatelkám, ošetřovatelkám, 
sestřičkám a osobám, které se takto těžkého úkolu ujaly. Není to snadné a znám to  
z vlastních zkušenosti. Ale přesto to byl člověk, kterého jsem měla nadevše ráda a udělala 
bych to pro něj znova.

„dyS…“ NeNí PřekáŽkou

Phdr. mgr. bc. mariola krakowczyková, diS. Phd.

Anotace: Tento článek popisuje vlastní zkušenosti autorky s dyslexii. Přibližuje nám 
hlavní pojmy, čili dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii a dysortografii. Poukazuje na to, jak je 
důležitá důslednost, píle a vytrvalost, a že i člověk s touto vadou dokáže spousty věcí – 
jen si musí věřit.

Summary: This article describes author´s experiences with dyslexy. It shows us the main 
terms – dyslexy, dysgraphy, dyscalculy and dysortography. It is talking how consistency, 
diligence and endurance is important, and how the man, with this defect, can score a lot 
of things – but he has to believe to himself.

Klíčová slova: dyslexie, vytrvalost, čtení, číst, vada, „dys...“
Keywords: dyslexy, endurance, reading, read, defect, „dys...“

 Pojmy s dys… se v dnešní době velmi často používají. Hlavně ve spojitosti s malými 
dětmi, které začaly navštěvovat základní školu, nebo již tam jsou. Jedná se o pojmy 
dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie. Není to v této době pouze módní trend, 
a není to taktéž populační nemoc, jakby se někteří mohli domnívat, přestože se o těchto 
poruchách začalo mluvit nedávno. Tyto „dysy…“ existuji již dlouho, pouze se o nich dříve 
nemluvilo. Podívejme se nejprve zjednodušeně na významy těchto pojmů.
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 Všechny tyto pojmy pocházejí z řečtiny. Jsou to složeniny dvou výrazů, a to dys-1   má 
význam záporky ne, a druhá část pojmu označuje „vadu“, které se týká. To znamená 
lexis2  znamená slovo, člen nebo čtení, grapho vyjadřuje psaní, calculo – počítání. 
 Takže dyslexie, neboli odborně vývojová dyslexie označuje specifickou obtížnost při 
čtení, často se s ní spojuje i psaní, nejčastěji se tyto poruchy projeví při standardních 
metodách výuky, a jak jsem se dočetla inteligencí na nejméně průměrné úrovní. 
Dyskalkulie, odborně vývojová dyskalkulie je odborně popisována jako specifická porucha 
týkající se matematických schopností, která má svůj původ v genetických anomáliích částí 
mozku, které mají svůj přímý základ ve vývoji matematických schopností, které se vyvíjejí 
s věkem. Dysgrafie je popisována jako částečná nebo celková ztráta schopnosti psát. 
Je důsledkem mikropoškození centrální nervové soustavy, nebo porucha centrálních 
zrakových nebo sluchových funkcí. Objevuje se v případech poškození druhého nebo 
třetího předního závitu levé části mozku. Písmo dysgrafika je neestetické a nečitelné. 
Poslední ze základních pojmů, které začínají na „dys…“ je dysortografie, jedná se 
o poruchu, která se projevuje v psaní, hlavně v ortografických chybách i když tento člověk 
zná dobře pravidla pravopisu. Dysortografii lze korigovat, ale celkově se ji člověk nemůže 
zbavit. 
 Jak jsem se již zmínila, tyto pojmy existuji již odedávna, a vím z vlastních zkušeností, 
že není jednoduché s jakýmkoliv „dys-em“ bojovat. Již od malička trpím dyslexií. Jak 
již bylo řečeno, jedná se o poruchu čtení i s menšími nebo většími následky ve psaní. 
Na tuto mou „vadu“ přišla má mamka a jen díky ní jsem jako malá nemněla tak velké 
problémy ve škole. Totiž dítě je „tvor“ přizpůsobivý a rychle se učí, takže než ke mně 
došlo čtení jedné věty nebo odstavce – už jsem to uměla zpaměti, takže učitel nemohl 
nic poznat. Když jsem byla v první třídě, byla jsem dlouhodobě nemocná, a proto se se 
mnou mamka učila doma, a snažily jsme se doučit vše, co jsem zameškala ve škole. 
Proto zjistila, že místo číst jako každý jiný, čtu od zadu, takže místo základních vět, jako 
byly: „Mama má máslo“ jsem četla „amam ám olsám“. A v této době začala „drezůra“, 
četly jsme ráno, v poledne, večer, přes týden, soboty, neděle, svátky, neexistovala chvíle, 
kdy by nepřišlo na řadu čtení. V té době jsem čtení nenáviděla, byla to nejhorší věc pod 
sluncem. Četly jsme pohádky s pravítkem a papírkem za výrazem, četly jsme nejprve po 
částech, pak zopakovat celý výraz, a pak celou větu, a tak se to táhlo celé měsíce, ale mě 
jako dítěti to připadalo jako věčnost. Musím říci, že jsem za tuto věčnost vděčná, hlavně 
za neústupnost, vytrvalost a obětavost své maminky. Teď musím přiznat, že jsem vášnivý 
čtenář. Dokonce mám přečtený „telefonní seznam“, ale k tomu jsem měla důvody jiné – 
svou magisterskou práci. Musím pouze říci, že v těchto knihách mi chyběl děj.
 Následkem této „vady“ je, že v jakékoliv škole jsem se vyhýbala hlasitému čtení, 
které vyvolávalo úsměvy na tvářích spolužáků, šepot v zadních lavicích, nervozitu učitele, 
když je potřeba udělat něco honem, honem. Nejhorší na tom bylo, že když učitelé chtěli, 
aby bylo něco přečtené rychle a náhodou si mě na to vybrali, tvořila jsem nová slova, 
pojmenování nebo patvary – následná poznámka byla, čtěte to co tam je napsané. 
Nemohla jsem si udělat státnice z psaní na stroji, protože přece jen čtu trochu pomaleji  
a nemohu si posouvat papír, aby se mi to lépe četlo, napsat test, který byl jen na pár minut, 
bylo také složité, protože někteří už jej odevzdávali a já jsem byla zhruba v polovině,  
o diktátech nemluvě.
 I v této době mi tato vada působí problémy, sice již nepíši diktáty, ze státnic na stroji 
jsem ustoupila, protože člověk nemůže mít všechno, co si zamane a těch mých 140 

1 www.wikipedia.pl, heslo: dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia, dne: 02.08.2010
2 Všechny tyto výrazy jsou převedeny do latinky, zapsány dle fonetické výslovnosti.
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úhozů za minutu mi stačí. Problémy mi působí hlasité čtení na veřejnosti, hlavně textu, 
který nemám předem prostudovaný a částečně naučený. Trochu se ostýchám vystupovat 
na veřejnosti, ale „nikdo“ to doposud nepoznal, protože jsem vždy perfektně připravená 
– dle časových možností k tomuto vystoupení, a ke všemu si to někdo, kdo vyučoval, 
nemůže dovolit.
 Jak jsem psala, této „vady“ se nezbavíte úplně, ale lze s ní pracovat a žít. Jen se 
člověk nesmí vzdávat. Musí přijmout pomocnou ruku, která se mu podává a nestydět 
se za opravení sama sebe, když něco špatně přečtete. I s touto vadou lze studovat  
a dotáhnout to „celkem“ dost vysoko, i když to v některých případech stojí úsilí, ale stojí to 
za to. Vím to, protože jsem to dotáhla až k doktorátu. My lidé s „dys…“ nejsme hloupí ani 
pomalí, jen nám ta naše „vada“ ztěžuje trochu život, ale vlastní pílí, pomocí, obětavostí  
a úsilím bližních dokážeme vše, co si zamaneme. 

Literatura:
www.wikipedia.pl, heslo: dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia, dne: 02.08.2010

ŽiVotNí kRedo A celoŽiVotNí PRofeSe

univerzita třetího věku, oPf v karviné, Slezská univerzita v opavě

mgr. Vlasta kloudová

MOTTO: „I v té nejzoufalejší situaci se najde malý háček, na němž se může zachytit 
vlákno naděje.“ Citát: Marie Ebner - Eschenbach

Abstrakt:
o 15. výročí Univerzity třetího věku v Karviné,
o Odborná praxe u paní docentky - 20. výročí založení OPF v Karviné na SU v Opavě,
o Péče o dyslektické, dysgrafické, dysortografické, autistické, epileptické žáky a jiné žáky
o Speciální pedagogika,
o Setkání s předsedou OS TRIANONU:       s p. Viliamem Šuňalem,
o Komunikace s předsedou NRZP ČR:       s p. Václavem Krásou,
o Odborná praxe na U3V u paní docentky: doc. Ing. Evy Sikorové, CSc.,
o Domy bez bariér,
o Sedmiletá historie OS TRIANONU Český Těšín,
o Subjektivní cíle.
Summary:
o The 15th anniversary of the UNIVERSITY third´s age in Karvina,
o Special practice at mistress docent – 20th anniversary of founding OPF in Kravina at  
 the SU in Opava,
o The care of the dyslectic, dysgraphic, dysortographic, autystic, epileptic and the other  
 pupils, 
o Special education,
o The meeting with the chairman of the OS TRIANON:  with Mr. Viliam Šuňal,
o The communication with the chairman of the NRZP CR: with Mr. Václav Krása,
o Special practice at the U3V at mistress docent: doc. Ing. Evy Sikorové, CSc.,
o The Houses without the barrier,
o The 7th years of history OS TRIANON Český Těšín,
o Subjective aims.
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Vážené dámy a vážení pánové,
 dovoluji si Vás srdečně pozdravit na 8. mezinárodní konferenci OS TRIANON s 
názvem pilotního projektu „Bez bariér – bez hranic“. Dnešního dne - 30. září 2010 právě 
slavnostně začíná první den této 8. mezinárodní konference, v nádherném lázeňském 
areálu Rehabilitačního ústavu Lázní Darkov, a.s., kde jsem se 9 x ambulantně léčila, 
konkrétně kyčle a páteř, a vždy se značným úspěchem.
Za zmínku stojí připomenout, že Rehabilitační sanatorium v Karviné si nyní připomíná 
34. výročí svého založení a ještě je nutno upřesnit, že Lázně Darkov byly založeny v 
roce 1866, a pro milovníky historie doplním, že město Karviná se ocitlo na listině knížete 
opolského Vratislava, a to v roce 1268. Takže na závěr „cesty“ do historie (to je moje 
hobby) dodám, že první zmínka o území města Karviné je z roku 1268, tudíž z počátku 
13. století. A první zmínka o vsi Darkov je zaznamenána v Listině ze dne 18. září 1447. 
V této Listině se dočteme, že vesnice Darkov připadla po smrti kněžny Žofky vévodovi 
Bolkovi. Jak jsem v úvodu uvedla, že jsem se ambulantně mnohokrát léčila v RÚ, tak i v 
Darkově a my, pacienti na příspěvkové léčbě, známe trefnou báseň s titulem „Darkovu“ 
od regionálního literáta a básníka Petra Bezruče, cituji:

„Kdo se v životě zle chová,
dostane se do Darkova.
Tam mu rány sešijú
a za hříchy nabijjú“

 Je mi ctí se zúčastnit této dvoudenní konference a dovoluji si Vám všem popřát všechna 
úspěšná jednání, která, mají jeden cíl – postupně odstranit bariéry všeho druhu. Život 
přináší nečekaná setkání a situace, které se často řeší jenom subjektivně než objektivně. 
Jsem vděčná za svůj život, i když to vždy nebyla cesta růžovým sadem, opak je pravdou. 
 Regionální média na počátku tohoto akademického roku 2009/2010 oznamovala, že 
se slaví dvě významná výročí, a to:

- 15. výročí trvání Univerzity třetího věku (dále jen „U3V“),
- 20. výročí Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen „OPF“) Slezské 
univerzity v Opavě (dále jen „SU“).

Naskýtá se otázka, jaké předcházely události ke zrodu SU?
V létě 1990 totiž vznik nových fakult v Opavě a v Karviné oficiálně podpořili zástupci 22 
slezských měst a tak vzniklo prohlášení a byl sepsán otevřený dopis, který byl adresován 
tehdejšímu ministru školství panu Petru Vopěnkovi. A stalo se oficiálně až 17. září 1990, 
že existuje v tomto městě SU. (viz citace zdroje č. 1)

A jaké jsou zajímavosti na U3V? 
 To by tato konference musela mít více dní. Ale přece: 4. října 2006 se na OPF 
uskutečnilo netradiční zahájení výuky dalšího ročníku celoživotního vzdělávání. Jednou 
z forem programů celoživotního vzdělávání je program U3V, který OPF realizuje téměř 
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od samotného vzniku. Jedná se o zájmové studium, přičemž jeho cílem je napomoci 
udržovat společenské aktivity občanů. Výuka se uskutečňuje jako kombinovaná forma 
studia, přičemž doba studia je tři a pět let. V akademickém roce 2006/2007 do prvního 
ročníku byly poprvé zařazeny i osoby se zdravotním postižením z ústavu sociální péče 
v Hrabyni. A jak k této chvályhodné skutečnosti došlo? Prostřednictvím spolupráce 
OS TRIANON Český Těšín a vazbou na konferenci „Bez bariér – bez hranic“, a za 
spolupráce s paní Doc. Ing. Evou Sikorovou, CSc. bylo přijato ke studiu sedm osob se 
zdravotním postižením. (viz citace zdroj č.2

A co já?
 Přiznám se, že moje první dítě, moje prvorozená dcera byla vedena jako invalidní, do 
jeslí nebyla přijata, nemohla chodit. S manželem jsme navštívili snad všechny ortopedické 
ambulance, a za 2 roky, naše dítě se pomalu začalo pohybovat - a dnes? Z dcery je 
šťastná maminka a ze mě ta nejšťastnější babička. Vnučka má 9 měsíců.
 A co v mé profesi? Já jsem poprvé učila žákyni na vozíčku v 8 třídě. Jednalo se o 
děvče, které žilo s rodiči v Darkově, v té době školy neměly bezbariérový přístup, ale 
rodiče, dokonce i já jsme vše zvládli. Bylo to velmi obtížné, neboť ve škole nebyl ani 
výtah a třídu jsme měli až ve 3. patře. Maminka dceru, sedíc na vozíku, denně se dvěma 
spolužáky vynášela do 3. patra. Paní ředitelka třídu nepřesunula do přízemí. Byla to těžká 
doba a tento příběh s tou dobou 80. let souvisí.
 Měla jsem od ledna 2010 velké a tajné přání, abych se mohla 15. výročí U3V a 20. 
výročí OPF SU zúčastnit, a právě letos na jaře se štěstí na mně obrátilo. Nastoupila 
jsem na odbornou praxi na 90% na „U3V“ v Karviné a (10% praxe do účetní firmy). Tedy 
od května pracuji u p. Doc. Ing. Evy Sikorové, CSc., která mi „otevřela oči“, kolik žije 
kolem nás handicapovaných dětí, mládeže a dospělých. Naštěstí ČR se v posledních 
dvou desetiletích zařadila mezi státy, které si uvědomují zvýšenou odpovědnost za 
odstraňování bariér bránících občanům zdravotně postiženým v plnohodnotné účasti a 
zapojení se do společnosti. Za tímto účelem vláda ČR vypracovala, schválila a realizovala 
již čtyři národní plány:

1. se uskutečnil v roce 1992 usnesením vlády ČR č. 466,
2. v roce 1993 pod číslem 493,
3. se stal Národní plán, který byl přijat v r. 1998 s číslem 256,
4. je realizovaný Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na 
období 2006–2009, a byl přijat v r. 2005 usnesením vlády ČR pod číslem 1004.

 Společný cíl národních plánů byl, aby byl život občanů se zdravotním postižením 
důstojnější, a aby docházelo rychleji k integraci do společnosti těchto osob. (viz citace 
zdroje č. 3)

 Paní docentka mi ochotně předala základní informace o OS TRIANON, zapůjčila mi 
všechny sborníky ze sedmi mezinárodních konferencí „Bez bariér – bez hranic“, ukázala 
mi fotogalerii, a zjistila, že i mě provází stejné poslání – pomáhat osobám se zdravotním 
postižením, že i já hledám „cestu“, jak jim poskytnout důstojné a plnohodnotné uplatnění 
v životě.
 
Na úplné dokreslení mého curricula vitae stručně doplním, že:
na konci 60. let jsem se musela s rodiči a sourozenci z politických důvodů přestěhovat 
z Krkonoš sem do Slezska, přímo do hornického, lázeňského, příhraničního, později  
i univerzitního města Karviné, kde jsem s bratrem na zdejším gymnáziu odmaturovala. 
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Následovalo mé vysokoškolské studium v Ostravě, a za pár let i má pedagogická činnost. 
Tehdy jsem netušila, že se setkám při své učitelské - jediné celoživotní profesi, na prvním, 
na druhém, a dokonce i na 3. stupni škol základních a středních škol s dětmi, se žáky  
a s mládeží, která má evidovaný téměř všechny druhy poruch učení. Jednalo se např. o:

dyskalkulii - děti a žáci nedovedou počítat, jedná se o absenci matematického chápání. 
 Je to porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Obtíže se projevují s orientací  
 v číselné řadě, dochází k záměně pořadí číslic, řádů a prostorové orientaci, často bývá  
 postiženo zrakové a sluchové vnímání, a dokonce je i zasažena postižením prostorová  
 a pravolevé orientace, a i vnímání a reprodukce rytmu,
dysgrafii – žáci trpí poruchou psaní, jejich grafický projev je nečitelný, neestetický, 
 celkově chybný, žákům nastávají a projevují se výrazné obtíže v osvojování psaní,  
 to je při učení se tvarům jednotlivých písmenek. Zpravidla je to vždy celková nápadná  
 formální neobratnost písemného projevu, je porušena koordinace jemné a hrubé  
 motoriky, zrakového vnímání i kinestéze (tzn. pohybocit a polohycit). Poruchy psaní  
 se projevují křečovitým sevřením psacího náčiní a nesprávným úchopem,
dyslexie – je porucha, která se projevuje neschopností se naučit číst běžně používanými 
 výukovými metodami. Při dyslexii se často projevují tyto chyby: dvojí čtení, tzn.: že 
 si dítě přečte slovo po hláskách pro sebe a potom jej vysloví nahlas, časté jsou při čtení  
 záměny písmen, vynechávání, přidávání, přesmykování písmen, ulpívání na slabikách,  
 přerývané slabikování, obtíže při čtení slov se souhláskovými shluky, domýšlení textu,  
 a to nešťastné čtení bez porozumění,
dysortografie – je charakterizována nápadnými, nebo i nesmyslnými pravopisnými 
 chybami plynoucími z neschopnosti aplikovat třeba i dobře osvojená pravopisná  
 pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí (např. „sluchového a zrakového  
 vnímání, celkové poruchy vnímání a reprodukce rytmu, vývoje grafomotoriky a poruchy  
 řeči. Chybí cit pro jazyk. Chybami je nerozlišování krátkých a dlouhých samohlásek a, 
 e, i, o, u, y slabiky dy – di, ty – ti, ny – ni, a sykavek c – s, s – z, č – š, š – ž, 
 nedodržování hranice slov v písmu. Často žáci píší dvě i tři slova dohromady,
dyspinxie – porucha kresebného projevu. Obtíže se projevují nízkou úrovní kresleného 
 projevu, neobratností v držení tužky, pastelky, rudky, uhlu. Dítě – žák nedovede  
 převést svou trojrozměrnou představu na plochu papíru,
dysmuzie – je porucha hudebních schopností, rozlišení melodie a rytmu,
dyslálie – je vadná výslovnost, jedné či více hlásek,
rhinolálie (čili huhňavost) – projevuje se změnou rezonance zvuku hlásek při artikulaci,
patolálie – je vývojová vada řeči provázející rozštěpy patra, rozštěpy rtů, ...
breptavost – je narušení plynulosti mluvení,
koktavost (čili zadrhávání) – je to porucha plynulosti mluvního projevu,
mutizmus – je ztráta schopnosti mluvit, zpravidla to bývá na neurotickém nebo 
psychortickém podkladu,
afázie – je ztráta již naučených schopností dorozumívat se řečí mluvenou, psanou či 
 čtenou (často nastává po onemocnění mozku jednoho z rodičů), 
LMD – musím upřesnit, že na původu specifických poruch učení se podílí lehké mozkové 
 dysfunkce (dále jen „LMD“),
ADHD – tato diagnóza se vyskytuje u dětí i u dospělých, je to forma onemocnění anebo 
 je to porucha pozornosti, impulzivita, hyperaktivita,
Autismus – je onemocnění dvojího druhu:
 a) autisti s poškozeným mozkem a mentální retardací,
 b) autisti s vyšším IQ, artismus.
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 Typické jsou pro ně monotónní činnosti, žádní přátelé.
 Je mně líto, že tyto specifické poruchy přetrvávají po celý život. Citovala bych název 
knihy: „Žádné dítě není nevzdělavatelné“.

Vážení přátelé. 

 Teprve od roku 1996 se důsledně zajímám a učím i děti – mládež s poruchami učení, 
a jsem povinna je předat (nahlásit všem v místě bydliště) do pedagogicko-psychologické 
poradny, kam mohou žáci denně docházet na ambulantní léčbu. Na území celého města 
Karviné se mimo základních škol nacházejí i evangelické stacionáře, ve kterých se 
integrovaní žáci učí pomoci speciálních školních pomůcek – žáci leváci mají speciální 
nůžky, žáci čtou s pomoci bzučáku, píší s trojhránkem se silnými fixy do nejvyšších 
linek, mají speciální sešity i učebnice s velkými písmeny apod. Učitelům pomáhají 
fyzioterapeuti, a i asistenti, psychologové, speciální pedagogové ve stacionářích se 
nacházejí i děti po obrně, děti na vozíčku nechodící s různými kombinovanými vadami, a 
je stálá absence vyučujících. To mě právě motivovalo, že jsem se přihlásila vloni ke studiu 
speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě. Tento předmět má blízké obory, které se 
studují souběžně - fyziologie, patologie, psychologie, patopsychologie, psychopatologie, 
sociologie, ekonomie, právo a další vědní disciplíny. 
 Na základních školách se nacházejí žáci s poruchami učení, kteří mají individuální 
plán, který sestavuje vyučující, který bude provádět reedukaci, individuální vzdělávací 
plán podepisují ti vyučující, kteří žáka učí, potom výchovný poradce, a pan či paní 
ředitelka, a nakonec rodič. A po podpisu rodičem může být individuální plán odeslán do 
okresní Pedagogicko-psychologické poradny ke konzultaci.
 Setkávala jsem se s různými poruchami učení téměř den co den, rok co rok, během 
svého 30letého působení v učitelské profesi jsem pracovala se žáky mající další 
dysfunkce, např. s lehkou mozkovou dysfunkci, s epilepsii a dokonce i s autismus. Tyto 
poruchy učení jsem začala studovat a oficiálně s takovými integrovanými žáky pracovat 
od roku 1996. Po listopadové revoluci 1989 se i do ČR šířily nové poznatky a záhy byla v 
Ostravě otevřena autistická škola, a v Karviné první bezbariérová škola, která se nachází 
v Karviné – Ráji, ZŠ U Lesa, kde se každoročně učí několik autistů. Abych těmto poruchám 
učení „přišla na kloub“, jak se lidově říká, tak jsem se přihlásila na Ostravskou univerzitu 
v Ostravě. Konkrétně na Pedagogickou fakultu, přímo do Centra dalšího vzdělávání, a 
to na formu kombinovaného studia, a na předmět speciální pedagogika. Zimní i letní 
semestr jsem již úspěšně ukončila, a nyní začínám vypracovávat závěrečnou práci na 
téma autistický žák, kterou mám odevzdat v lednu 2011.

 V květnu 2010 jsem se setkala s předsedou OS TRIANONU s panem Viliamem 
Šuňalem. Z jeho očí vyzařuje vstřícnost, empatie, pohoda a chuť pomáhat potřebným, 
na mé zvědavé a zvídavé informace o TRIANONU vlídně odpovídal, neboť mi chyběly 
konkrétní informace.  Domnívám se, že je to silná osobnost, velmi fundovaná a je na 
správném místě. A díky panu Šuňalovi, jsem se 30. 6. 2010 setkala v budově OPF na 
mezinárodním setkání, s panem Václavem Krásou. Jedná se o skvělého člověka, 
kterému moc „fandím“. Slýchám o něm v rádiu, ale je vidět i v televizi, jak umí slovně 
bojovat, jak jde přímočaře za svým cílem pomáhat handicapovaným. 
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 Jelikož od jara pracuji pod vedením paní docentky, a proto jsem se setkala s těmito 
„velkými“ muži - chci zdůraznit, že se jedná o muže s velkým M. Mé díky patří paní 
docentce, že mi tato setkání během mé odborné praxe poskytla. Paní Doc. Sikorová mně 
zapůjčila všech sedm sborníků TRIANONU „Bez hranic – bez bariér“ a tudíž při četbě 
těchto sborníků jsem zjistila, že mám podobné názory a myšlenky, schopnosti, že mám 
tentýž cíl, co TRIANON.
 

h i S t o R i e   t R i A N o N u

Tomuto OS předcházelo OS „DOMY BEZ BARIÉR“ a OS „POD JEDNOU STŘECHOU“ 
obdobné je na Slovensku a v Polsku.

 První konference TRIANONU proběhla 10. 10. 2003 pod záštitou pana senátora 
Eduarda Matykiewicze. V prvním sborníku mě přímo šokolval článek s názvem „výsledky 
screeningu – sumarizace. Tento průzkum provedli studenti Střední Zemědělské Školy 
z Českého Těšína a zjistili, jak se žije v tomto městě vozíčkářům a handicapovaným 
osobám. Kolik nedostatků - bezbariérových vstupů, plošin, autobusů, chybí řádné 
označení pro nevidomé. Je rovněž zajímavé seznamování se s projektem PHARE. Zaujal 
mě článek, vlastně dopis z nadace Charty 77 a článek p. docentky, která charakterizovala 
rok 2003, že se stal Evropským rokem osob se zdravotním postižením. A to v roce 1993 
vstoupila ČR do EU. Je zde vyzdvižena EU, která do roku 2003 pro 15 zemí zavedla tzv. 
invalidní pojištění.  
 Druhá konference TRIANONU s tím příznačným názvem „Bez bariér – bez hranic“ 
proběhla ve dnech 7. – 8. 10. 2004. Záštitu převzal pan senátor parlamentu ČR Eduard 
Matykiewicz. Úvodní optimisticky laděny článek sepsal pan V. Šuňal. Zástupce Hrabyně 
zajímavě čtenáře seznamují s dostupností služeb pro osoby tělesně postižené v rámci 
činnosti ústavu. Dočetla jsem se o rehabilitaci a ergoterapii mnoho nového. Dozvěděla 
jsem se o existenci nadace CIVILIA. Nejen v češtině, ale i ruštině, slovenštině a v 
polštině. V ruštině jsou psány články, to je ta „nově“ nastupující multikulturní výchova 
(pro upřesnění: v posledních letech je již první tzv. multikulturní škola s multikulturní 
výchovou v Ostravě). A kdy pak se otevře v Karviné? V roce 2004 byl realizován screening 
dostupnosti zdravotnických zařízení na čemž se podílel TRIANON a studenti SZŠ.
 Třetí sborník ze třetí konference, která proběhla 6. – 7. 10. 2005. Mě zaujal článek 
pana ministra sociálních věcí, který přeje této konferenci zdárný průběh. K zamyšlení 
je zde článek pana V. Krásy, vhodné jsou články opět o screeningu v Českém Těšíně. 
Největší událostí města Karviné je asi pravě dostavba první bezbariérové školy nejen pro 
vozíčkáře, ale i pro autistické a epileptické žáky. S tímto článkem sborník seznámil pan 
Mgr. Tomas Vlachopulos ředitel školy U Lesa v Karviné – Ráji. 
 Čtvrtá konference trvala od 5. – 6. 10. 2006. Zaujaly mě články pana generálního 
ředitele Třineckých Železáren a pana generálního ředitele Lázní Darkov, a.s. Nelze 
opomenout článek pana V. Krásy o Deklaraci o vzájemné spolupráci. Radost mě udělalo, 
že paní Doc. Sikorové na této konferenci bylo uděleno čestné členství.
 Pátá konference proběhla 4. – 5. 10. 2007. Dovoluji si vyzdvihnout článek 
o chráněné dílně OS TRIANON. Všechny čtenáře určitě zaujala fotogalerie, která byla 
poprvé uvedena v předchozím sborníku. Za všechny asi mohu tvrdit, že je chválihodné, 
že v tomto sborníku je článek 5x výhra pro handicapované. 
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   Šestá konference proběhla 2. – 3. 10. 2008. Zde byl založen vědecký výbor „Bez 
bariér – bez hranic“, jehož předsedkyní byla zvolena paní Doc. Sikorová. Tato šestá 
konference měla hlavní téma „Role středního managementu z řad OZP v systému ucelené 
rehabilitace. Souhlasím s citátem SENECY: „Se životem je to jako s hrou. Nezáleží 
na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.“ Tento citát uvedl pan předseda V. 
Šuňal. Doporučila bych k přečtení článek pana V. Krásy – „Každý potřebujeme přístupné 
prostředí“.
 Sedmá konference proběhla 1. – 2. 10. 2009. Na této konferenci pracoval Mezinárodní 
vědecký výbor, který určil hlavní téma: „Využití potenciálu cílových skupin studentů  
a seniorů v systému integrace osob se zdravotním postižením z pohledu udržitelného 
rozvoje“. Dočetla jsem se o pilíři ekonomickém, sociálním a enviromentálním. Tento 
článek mi otevřel oči. Chtěla bych poděkovat Úřadu práce, že v každém sborníku se 
zajímá o integrované osoby se zdravotním postižením a snaží se jim najít uplatnění na 
trhu práce. Zaujal mě taktéž článek z centra pro handicapované studenty Slunečnice.

 Vážení a milí přátele děkuji, za pozornost a ještě jednou z celého srdce přeji této 
konferenci hodně úspěšných jednání.

Literatura:
(1)  Noviny Slezské univerzity, ročník 12/4, autor článku: Doc. Ing. Eva Sikorova, CSc.
(2)   Noviny Slezské univerzity, ročník 13/4-5, autor článku: Doc. Ing. Eva Sikorova, CSc.
(3)  Noviny Slezské univerzity, ročník 14/3, autor článku: Doc. Ing. Eva Sikorova, CSc.
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