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Koalice pro zdravı
V minulem c ısle jsme Va s informovali o pru býhu konference ke II. kolu iniciativy Spolec nosti EQUAL . V jeho ra mci jsme kra tce predstavili Evropsky socia lnı fond a jednu z moznostı jak
z nýho c erpat prostredky pro rozvoj c innosti nesta tnıch neziskovych organizacı pu sobıcıch v teto
oblasti.
30.c ervna 2004 se prostora ch Renaissance Prague Hotelu konala dalsı z rady podobnych tematickych konferencı, tentokra t zamýrena na Operac nı program Rozvoj lidskych zdroju (OP
RLZ) a Jednotny programovy dokument regionu NUTS pro Cıl 3 pro Prahu (JPD 3). Konferenci zaha jil a rıdil Mgr. Toma s Cikrt, predseda predstavenstva pora dajıcı organizace, kterou byla
Koalice pro zdravı o.p.s.. Po kra tkych vystoupenıch za stupcu ministerstva zdravotnictvı a sena tora Julınka predstavila Globa lnıgrant jeho projektova manazerka PhDr. et Ing. Radka Havlova z Nadace rozvoje obc anske spolec nosti (NROS). Tento grant (Opatrenı 2.3.OP RLZ/JPD
3) Č Posilnýnı kapacit poskytovatelu socia lnıch sluzeb Č predstavuje celkem 4,22 milionu EUR
v ra mci Operac nıho programu Rozvoj lidskych zdroju a celkem 1,17 milionu EUR v ra mci Jednotneho programoveho dokumentu pro cıl 3. Minima lnı vyse prıspývku na projekt je 150 a maxima lnı 650 tisıc. Kc . Globa lnı grant pokryva 100 % na kladu na projekt, spolufinancova nı NNO
tedy nenı nutne. Je urc en pro obc anska sdruzenı, obecný prospýsne spolec nosti a cırkevnı pra vnicke osoby pracujıcı se skupinami ohrozenymi socia lnı exkluzı Č dlouhodobý nezamýstnanı,
osoby se zdravotnım a dusevnım postizenım, osoby pec ujıcı o dıtý c i dalsı c leny rodiny vyzadujıcı pec i, mla dezze znevyhodnýneho socia lnıho prostredı, prıslusnıky romske komunity, etnicke
mensiny a osoby z odlisneho sociokulturnıho prostredı, vc etný migrantu , osoby bez prıstresı,
osoby po vykonu trestu, obýti trestne c innosti, doma cıho na silı a osoby komerc ný zneuzıvane.
O predstavenı Jednotneho programoveho dokumentu regionu NUTS pro Cıl 3 (JPD 3) se postaral Mgr. JirıKinsky, pracovnık odboru Fondu EU pri Magistra tu hl.m.Prahy.
V ra mci odpolednıho jedna nı vystoupil naprıklad Prezident Evropskeho pacientskeho fora
Rodney Elgie (financova nı neziskovych pacientskych organizacı v ra mci EU) a PhDr.Va clav
Filec z odboru zdravotný socia lnıch programu Ministerstva zdravotnictvı C R (role neziskovych
organizacı v c eskem zdravotnictvı). K výtsiný z prednesenych prıspývku se na sledný rozpoutala
bohata diskuse.
(JV)
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Iniciativa Spolec enstvıEQUAL
nastupuje
V predcha zejıcım c ısle tohoto e-zinu jsme sve c tena re informovali o Iniciativý Spolec enstvı
EQUAL a jejı Šloze v procesu c erpa nı financ nıch prostredku z Evropskeho socia lnıho fondu.
Dne 6. srpna 2004 byl v prostora ch Autoklubu v C R v Praze za osobnı Šc asti 1. mıstopredsedy vla dy C R a ministra pra ce a socia lnıch výcı ing. Zdenka Skromacha oficia lný vyhla sen
Program Iniciativy Spolec enstvıEQUAL. Po privıta nı Šc astnıku setka nı Katerinou Bera nkovou, tiskovou mluvc ı uvedeneho ministerstva, vystoupil ministr S kromach, ktery hovoril zejmena o vyznamu uvedeneho programu pro C eskou republiku a o oc eka va nı dosazenı dobrych
vysledku v na sledujıcıch letech pri jeho realizaci.
Nýkolik desıtek prıtomnych za stupcu nejru znýjsıch organizacı z cele C R pak s cıli Iniciativy
spolec enstvı EQUAL a zkusenostmi z 1. kola jejı realizace sezna mil Marcin Stryjecki, za stupce Evropske komise (genera lnıho reditelstvı zamýstnanosti a socia lnıch výcı). Na jeho slova, mimochodem prednesena velmi pýknou c estinou, nava zala PhDr. Iva Solcova , reditelka odboru
rızenı pomoci z ESF MPSV C R., ktera svoji pozornost zamýrila na Šlohu Iniciativy Spolec enstvı EQUAL pro zajisÚova nı politiky zamýstnanosti v C R.
Podstatna c a st programu uvedeneho setka nı byla výnova na vysvýtlenı jednotlivych principu
Šc asti v EQUAL a sezna menı se za kladnımi dokumenty va zajıcımi se k vyhla sene vyzvý. Ing.
Eva Bosa kova CSc. z Na rodnıho vzdýla vacıho fondu Č Na rodnı kancela re EQUAL mimo podrobny vyklad za kladnıch principu (tematicky prıstup, partnerstvı, inovativnost, spolec ne rozhodova nı, mezina rodnı spolupra ce, mainstreaming a gender mainstreaming) slıbila Šc innou pomoc
pri tvorbý prihla sek, a to zejmena ve formý konzultacı. Souc asný prıtomne sezna mila s termıny
pripravovanych regiona lnıch semina ru k dane tematice.
Za výrec ne slovo pak patrilo na mýstku ministra pra ce a socia lnıch výcı pro evropskou integraci JUDr. C estmı
ru Sajdovi, MBA. Po skonc enı setka nı probýhla kra tka tiskova konference.
U c astnıci setka nı obdrzeli od organiza toru take nýktere pısemne dokumenty, zejmena Prıruc ku dobre praxe s prıklady Šspýsnych projektu v oblasti rozvoje lidskych zdroju v C R
a zahranic ı. Uvedena publikace navıc obsahuje struc ny slovnıc ek relevantnıch pojmu a uzitec ne
internetove adresy nýkterych institucı.
(JV)
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HORKE LE TO
Na slovı
c ko s nejstarsı
m spra vcem praz ske ho koupalistř

Prırodnı koupalistý v Praze Č Lhotka, kdysi rybnık, byvalo zna mym dostavenıc kem vodomilu uzv minulem
stoletı. Presný jednadvacet let se o jeho provoz stara Miloslav Povysil, ktery tak v hlavnım mýstý drzı rekord
vytrvalosti ve spra vcovstvı vodnı plochy a svym zpu sobem i mıry profesiona lnı houzevnatosti.
Jaka je dennına vste vnost lhoteckýho koupaliste ?
Za lezı samozrejmý na poc ası. V horkem letu se blızı tisıcovce. Ale mýli jsme tady i 1 500 na vstývnıku .
Co de la te pro zvysenıza jmu v te zkým konkurenc nım prostredıprazský aglomerace?
Nelitujeme vysokych na kladu a kazdou minutu napoustıme do koupalistý 35 kubıku pitne vody! Za pisy
hygieniku z pravidelnych rozboru tuto kvalitu potvrzujı. Ostatnı sluzby jsou obdobne jako jinde, rychle obc erstvenı, na poje, mrazene smetanove kremy, prostor na stolnı i norma lnı tenisň Investovat do noveho je riskantnı, protoze smlouvu o provozova nı uzavıra m vzdycky na jeden rok a budoucnost je nejista .
Jak vypada takovyjeden den spra vce koupaliste ?
Je na s tady jen pa r a tak kazdy ma hned nýkolik profesı. Za ty roky va m to uzani neprijde. Sednu za sekac ku, toc ım pivo, dýla m plavc ıka Č neda vno jsem da val umýle dycha nı jednomu hostu ze Slovenska, ktery
dostal krec a ma lem se na m utopil. Ale nenı mi zatýzko ani umyvat za chody. Den konc ı v noci a druhy zac ına za svıta nı.
Vsak po sezone si odpoc ineteú
To si lide výtsinou myslı. Jenze byste mýli vidýt ty tuny bahna, ktere se musı vyva zet. Vyzdıvane jsou
jen c a sti koupalistý, jinak je to pora d ten pu vodnı rybnık.
Je treba vsechno natrıt, opravit, da t do pora dku zelen. Odpoc ıvat nenı c as.
Majıu va s ne jakou ulevu zdravotne postizenıza kaznıci?
Na klady jsou pro na s prılis vysoke, abychom si mohli dovolit nýjake celoplosne slevy. Ale kdyzvidım
vylozený zdravotný postizeneho nebo maminku s mnoha dýtmi, umım primhourit oko. Nemýl jsem to
v zivotý snadne a ma m od dýtstvı vypýstovane urc ite socia lnı cıtýnı.
*
Prejeme sluzebný nejstarsımu spra vci prazskeho koupalistý tolik slunıc ka, aby netratil, ani kdyznadrzuje
tým nejpotrebnýjsımň
(ZP)
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Ochrana zdravıtrochu jinak
Nikdo jistý nepochybuje, ze zdravı je na jednom z nejvyssıch mıst zebrıc ku hodnot kazdeho z na s. Toto
kategoricke tvrzenı vsak uzzdaleka neplatı pri posuzova nı Šrovný toho, co kazdy z na s pro jeho kvalitu ve
svem kazdodennım zivotý konkretný dýla . Samotne uvýdomýnı si hodnoty zdravı bez aktivnıho prıstupu
k jeho upevnova nı tak nema velky vyznam a smysl. Ten nabyva teprve tehdy, kdyz jsme ochotni prekonat
urc ite preka zky Č zejmena osobnı pohodlnost Č a zac neme konat.
Ochrana, a tedy i upevnova nı, zdravı ma nekonec nou radu forem. Jednu z nich predstavuje aktivnı pohyb
a v jeho ra mci ma sve mısto i cyklistika. Teto problematice se v sirokem komplexu vsech souvislostı výnuje
Na rodnıstrategie rozvoje cyklisticke dopravy C R.
V tomto rozsa hlem materia lu se v kapitole 1. popis souc asneho stavu Č profil C R mimo jine uva dı: 5.
cyklistika a zdravı. Jednım z hlavnıch rizikovych faktoru srdec ný-cevnıch nemocı je nedostatek fyzicke c innosti. Naopak chu ze a cyklistika jako dennı c innosti mohou podporovat zdravı prostrednictvım fyzicke c innosti, snizovat hluk a znec isÚova nı ovzdusı. Prınosy pro zdravı pravidelnou fyzickou c innostı lze shrnout na sledovný: 50% snızenı rizika korona rnıch srdec nıch onemocnýnı (tj.podobny Šc inek jako nekura ctvı), 50%
snızenı rizika onemocnýnı diabetes dospýlych, 50% snızenı rizika obezity, 30 % snızenı rizika hypertense.
Oproti chu zi snizuje cyklistika pri pohybu zatızenı kyc elnıch kloubu a kloubu nohou. Celkem 30 minut ostre
chu ze nebo cyklistiky po výtsinu dnı v tydnu, i kdyz prova dýno v 10ti az 15ti minutovych intervalech, je
Šc innym prostredkem k docılenı uvedenych zdravotnıch prınosu . Nedostatek pohybu je hlavnı prıc inou zdravotnıch problemu : 60% dýtı ma problemy se spra vnym drzenım týla, 40 % dýtı ma koordinac nı týzkosti a
35% dýtı trpı obezitou.
Vyse uvedeny dokument se take výnuje potrebnym priorita m a cılu m. V prioritý 3. rozvoj cyklistiky pro
posılenı ochrany zivotnıho prostredı a zdravı se mimo jine konstatuje: “.. Negativnı vlivy dopravy obvykle
predstavujı velmi za vazne enviromenta lnı a zdravotnı problemy. Navıc patrı fyzicka pasivita mezi hlavnı prıc iny predc asnych Šmrtı a jızda na kole mu ze za sadný snızit riziko vyskytu cele rady civilizac nıch chorob
(kardiovaskula rnıch onemocnýnı, vysokeho krevnıho tlaku, nadva hy atd.). Je proto potrebne, aby se obyvatele C R mohli nabıdkou bezpec nych oddýlenych cyklostezek a odpovıdajıcıho za zemı kazdodenný svobodný
rozhodnout s provozovat cyklistickou dopravu. Posilova nı fyzickeho a psychickeho zdravı obc anu a nacha zenı dobreho vztahu k prırodý a krajiný jsou dalsımi cıli rozvoje cyklodopravy. Ta by se mýla sta t prestizı a
souc a stı zdraveho zivotnıho stylu setrneho k zivotnımu prostredıď. V cıli 3 k prioritý 3 je v tomto smyslu
zdu raznýno: “ .. Vzhledem ke znac nym enviromenta lnım vlivu m dopravy, zejmena v obcıch, je potrebne
komplexný rozvinout program ekologicke vychovy, osvýty a vzdýla va nı o dalsı zamýrenı na podporu cyklodopravy a jejı za doucı spolec enske, zdravotnı, dopravnı a ekologicke efekty. Cılem je take zmýna zivotnıho
stylu, ktery by prinesl znac ne individua lnı i spolec enske prınosy. Prevla dajıcı zivotnı styl trpıcı nedostatkem
pohybove aktivity vede k ru stu incidence a prevalence rady civilizac nıch chorob, zejmena pohyboveho apara tu a kardiovaskula rnıho systemuď.
Rozvojem cyklodopravy na Šzemı hl.m.Prahy se zabyva mimo jine i Pracovnı skupina pro prıpravu a vystavbu cyklistickych tras. C leny teto skupiny jsou mimo za stupce volenych orga nu samospra vy a odbornıky
(TSK,U DI) take za stupci nýkolika obc anskych sdruzenı Č Ozivenı, Dýti zemý, Nadace Partnerstvı. Zdravotný
postizene zde zastupuje o.s.ORFEUS. Tato organizace proto iniciovala uskutec nýnı spolec ne akce uvedenych obc anskych sdruzenı k teto problematice pri prılezitosti odborneho doprovodneho programu VIII.
roc nıku Specializovane vystavy pomu cek a sluzeb pro zdravotný postizene HANDICAP 2004.

Za jmem o.s.ORFEUS je v souc asne dobý soustredit na zory siroke vrstvy zdravotný postizenych z Prahy na
problematiku vystavby cyklotras a jejich vyuzitı i ze strany týchto osob. Vyzyva me proto vsechny za jemce o
tuto problematiku, aby na s kontaktovali buŽ pısemný na adresu Centrum dennıch sluzeb, o.s.ORFEUS,
Sdruzenı 39, 140 00 Praha 4, telefonicky na c ıslo 222310209 nebo e-mail:reditel@orfeus-cr.cz..
Nýkterych zaseda nı uvedene pracovnı skupiny se jako hoste nýkdy zŠc astnujı za stupci nejru znýjsıch organizacı majıcıch vztah k problematice cyklodopravy. Hostem poslednıho zaseda nı Dr. Pavel Landa reditel 6.
roc nı
ku za vodu Praz ska padesa tka 2004. Ovýrenou specialitou uvedeneho za vodu je mimo kategorii dospýlych jednotlivcu i soutýzrodinnych tymu . Novinkou je soutýzzenskych tymu . Za vod se uskutec nı 18. za rıse startem v Praze 6 Dejvicıch v 10.00 hodin. TraÚ za vodu vede po trase Horomýrice, Velke Prılepy, Noutonice, Podholı, Hole, Novy mlyn, Okor, Male C oc ovice, Tuchomýrice, Julia na, Nebusice. Startovne pro jednotlivce 400 Kc (na startu 700 Kc ), pro rodinne tymy 750 Kc , pro tymy 2 000 Kc (na startu 2 500 Kc ). Blizsı
informace jsou prıstupne na www.mohila.cz.
(JV)
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Vı
ce nez seznamka
Seznamovat se nenı jednoduche, zejmena pokud se jedna o zdravotný postizene. A presto takova specializovana Seznamka existuje na Praze 4 a jejı sluzby jsou pro klienty z cele C R zdarma. Nabızı ji jako jednu
ze svych aktivit obc anske sdruzenı ORFEUS, ktere se výnuje pomoci zdravotný postizenym.
Pokud ma te o sezna menı touto formou za jem, stac ı zavolat na telefonnı c ıslo 222 310 209 , napsat na
adresu Centrum dennıch sluzeb, obc anske sdruzenı ORFEUS, ul. Sdruzenı 39, 140 00 Praha 4 nebo vyuzıt
e-mailu: seznamka@orfeus-cr.cz. a vyza dat si dotaznık. Po zasla nı vyplnýneho specializovaneho dotaznıku
zpýt uzjen poc ka te na kontakty na partnera nebo partnerku vybraneho podle Vasich predstav. C eka tu na
Va s jiz nýkolik set za jemcu o sezna menı. Za dne omezujıcı podmınky sdruzenı neklade, piste i pokud jste
zdravı a nevadil by Va m postizeny partner.
Aby klienti mýli výtsı sanci se sezna mit, pora da nase sdruzenı ( v tomto roce jestý ve spolupra ci se Sdruzenım zdravotný postizenych) nýktere spolec ne akce. Letos je v pla nu setka nı v Praze s moznostı male
okruznı plavby po Vltavý , v za rı tydennı pobyt v hotelu u more v Ita lii, rıjnovy vıkendovy pobyt
v relaxac nım area lu Hnac ov u Klatov a mozna i silvestrovsky pobyt ve stejnem zarızenı (blizsı informace na
www.orfeus-cr.cz , heslo Seznamka).
Lide se vsak na Seznamku obracı i tehdy, kdyzzrovna nehledajı zivotnıho partnera. Napr. podnikava starsı da ma upoutana na vozık hleda prıtele c i prıtelkyni na delsı vylety po Praze, nejlepe take s elektrickym vozıkem. Nebo mlada dıvka z Prahy 4 hleda kamara dku na procha zky, povıda nı a psanı SMS. Panı v du chodu
hleda ubytova nı a nabızı pomoc v doma cnosti. Osamýla asi 84 leta panı z Prahy hleda kamara da nebo kamara dku, kterı by si za nı obc as prisli popovıdat o starych c asech. Praha je plna lidı a presto se mnozı cıtı osamýle.Pokud je to v nasich sila ch, snazıme se jim pomoci .
Ivana Maratkova
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Seznamka pro zdravotnř postiz ene da le
pripravuje:
V relaxac nı
m area lu Hnac ov u Klatov (www.hnacov.unas.cz)
1. Vı
kendovy pobyt
Hnac ov se nacha zı uprostred lesu u rekreac nıho rybnıka mezi Klatovy a HorazŽovicemi, poblızmagistra ly spojujıcı C eske Budýjovice a Plzen. Area l ma bezbarierovy prıstup a regenerac nı centrum:
hydromasa znı koupele s perlic kou, suche uhlic ite koupele, infrasauna, masa ze a elektrolec ba.
Termı
n: 23. 10 Č 24. 10 . 2004
Ubytova nı
: 2 Č 4 lu zkove pokoje s vlastnım prıslusenstvım (c a st bezbarierovych).
Prı
jezd : 23.10. 04 mezi 10.00- 12.00 hod.
Stravova nı
: plna penze zac ına sobotnım obýdem a konc ı nedýlnım obýdem.
Cena : 399 Kc bez dopravy. Cena platı i pro doprovod.
Doprava: vlastnı nebo
BUSEM vystup Pla nice (z Prahy smýr
cca 4 km od Hnac ova, nebo VLAKEM vystup Klatovy , cca 20 km od Hnac ova.
Podle potreby take max. 8 klientu z Prahy mikrobusem upravenym i pro vozıc ka re.
Dalsı svoz podle dohody.

Nepomuk),

Prodlouz enıpobytu: naprıklad na celotydennı, je mozne po predchozı telefonicke rezervaci dohodnute prımo s provozovatelem area lu (p.Hanousek tel./fax 376 396 330, mobil 777 027 403,e-mail:
Relaxareal @ atlas.cz).
Prihla sky k pobytu: do 23. 8. 2004 pısemný na adresu Centra dennıch sluzeb Obc anskeho sdruzenı
ORFEUS, Sdruzenı 39, 140 00 Praha 4 nebo e-mailem - seznamka@orfeus-cr.cz.
Platba po potvrzenı prihla sky ze strany organiza tora: do 15. 9. 2004 na c ıslo Šc tu
173081881/0300 nebo postovnı pouka zkou na vyse uvedenou adresu.
2. Spolec ny Silvestr 2004 a Novy rok 2005
v relaxac nım area lu Hnac ov
Termı
n: 29.12 . 2004 Č 2. 1. 2005
Ubytova nı
: 2 Č 4 lu zkove pokoje s vlastnım prıslusenstvım (c a st bezbarierovych)
Prı
jezd: 29. 12 . 04 od 10.00 hod.
Stravova nı
: plna penze, na Silvestra 2. vec ere a sampanske na prıpitek
Cena : 1950,- Kc
Doprava: vlastnı, busem nebo vlakem (viz. vyse).
Zdarma: ziva hudba vec er 30.12.2004,
masa ze 29. 12. 2004 a 2. 1. 2005.
Prihla sky k pobytu: pısemný do 10. 9. 2004 nebo e-mailem na vyse uvedene adresy.
Platba po potvrzenıprihla sky ze strany organiza tora: do 1. 10 .2004 na vyse uvedene c ıslo Šc tu
nebo postovnı pouka zkou na adresu o.s.ORFEUS.

Ilustrac nıfoto:
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Psychoseznamka
Pomoc pri zprostredkova nı seznamova nı starsıch, osamýlych nebo zdravotný postizenych osob je zvla sÚ
v souc asne dobý, kdy prevla da individualismus a mnozı se rıdı heslem, ze se ma kazdy postarat sa m o sebe,
velmi vyznamnym faktorem c innosti mnoha neziskovych, humanita rný zamýrenych organizacı. Zejmena obc anska sdruzenı rozvıjejı na tomto Šseku radu aktivit od klasickeho zprostredkova nı sezna menı pısemnou
formou, pres organizova nı seznamovacıch odpolednı, azpo jednodennı nebo i vıcedennı spolec ne akce, a to i
v zahranic ı.
Jednou z takovychto aktivit je i c innost psychoseznamky (www.capz.cz/psychoseznamka) zamýrene na
pomoc osoba m s prozitkem psychicke krize. Pro tuto c innost je vyuzito modernı poc ıtac ove techniky Č propracovana verze v souc asne dobý poc ıta s diskusnımi fory, chaty, uzivatelskym zabezpec enım pro registrovane a podobný. Blizsı informace lze zıskat u manazerky prıslusneho projektu Zuzany Vosa tkove (e-mail:
zuzana.vosatkova@capz.cz ).
(JV)
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Linka psychopomoci
C eska asociace pro psychicke zdravı zavedla v souc asne dobý pro sve klienty telefonnı linku psychopomoci ů 224 214 214, ktera je v provozu kazdy vsednı den od 9.00 do 17.00 hodin. Je urc ena vsem, kterı na
sobý c i svem blızkem pozorujı takove zmýny v chova nı, ktere by mohly poukazovat na propukajıcı dusevnı
nemoc. Smyslem teto telefonnı linky je pomoci volajıcımu se zorientovat v jeho problemu a doporuc it mu
vhodneho odbornıka nebo organizaci, ktera mu mu ze da le kvalifikovaný pomoci. Vyuzıt lze take e-mailu:
psychopomoc@capz.cz. Blizsı informace o organizaci naleznete na www.psychopomoc.cz.
(JV)
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