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Va zenyc tena ri,
Pro kazde ho nůco se na tom svůtů najde. Ne kazdyale s tım, co najde, umı zacha zet. Kazdyto ale
chce, touzı po tom hned s prvnım nadechnutım. Jistů jsi si domyslel, muj c tena ri, ze rec je o hrivnů,
ktera je po zdravı druha dulezita , a to je la ska. Jak jinak zac ıt a o c em uvazovat v můsıci, kteryje
ba snıky da vno oznac en jako ten, jenz nese tuto pec eš - znak la sky - na svych bedrech.
Jistů mnozıby se mnou se preli o poradı. Ponechme to pro tentokra t tak, jak bylo uvedeno. Dulezite je
totiz, abychom tu hrivnu neprohospodarili. Na rozdıl od hmotnych statku tady na sto procent platı, ze
c ım vıce rozda s, tım vıce se ti to zna sobı. Nevede se o tom podvojne ňc etnictvı, ani neprizna va
v dan ove m prizna nı kolik jsme la sky utratili c i prijali. Ale my kazdyto v sobů velmi dobre cıtıme, jak
vypada vysledovka. Kdyz spatnů, to na m dan ovyporadce nepomuze. Proto se zamysleme nad tım,
zda da va me tům, se kterymi jsme v rodinne m, prıbuzenske m pracovnım nebo pra telske m styku
kousek z nası hrivny a pokud ma me resty, napravme je hned, nec ekejme az se ozve hluboka
pra zdnota na dnů naseho srdce a smutek jako projev vnitrnıho kontrolnıho orga nu. Milujme. Milujme
ve vsech pozitivnıch vyznamech tohoto slova. Milujme, abychom byli milova ni.Preji Ti muj milyc tena ri,
na obou strana ch vykazu Ma da ti a Dal hrejive slovo LASKA s lezatou osmic kou.Nezapomenu Ti
popra t ani hezke letnı dny. Uzij si je tam, kde se Ti nejvıce lıbı, aš u more nebo na Sumavů ale aš Tů
vsude prova zıdotek kvůtna Čla ska.
(JS)

NON Á HANDICAP 2005
Je tomu jiz nůkolik tydnu, co se zavrely prostory Vystavistů Praha v Holesovicıch mezina rodnımu
veletrhu medicınske techniky PRAGOMEDICA a souc asnů specia lnı vystavů pomucek a sluzeb pro
zdravotnů postizene NON ČHANDICAP.
V Krizıkovů pavilonu 2E, v nůmz se zabydlely expozice 41 vyrobnıch a prodejnıch firem, byl
vyhrazen prostor pro kona nı doprovodne ho programu, jehoz odbornou c a st zajisšovalo nase
obc anske sdruzenı zdravotnů postizenych ORFEUS. Odborna c a st doprovodne ho programu byla
vůnova na zejme na aktua lnım te matum legislativy pro zdravotnů postizene , programu mobility pro
vsechny, vlivu socia lnı ekonomiky na zamůstnanost zdravotnů postizenych, komplexnı rehabilitaci
nebo osobnıasistenci.
V Krizıkovů pavilonu 2B se usadilo 53 expozic nesta tnıch neziskovych organizacı pusobıcıch v
socia lnıa socia lnů zdravotnıoblasti.
Letosnımu roc nıku je vůnova no kvůtnove c ıslo obc asnıku Poutnık ORFEUS a radu informacı o
jeho prubůhu, vc etnů fotodokumentace, naleznete take na internetovych stra nka ch www.orfeus-cr.cz
pod heslem HANDICAP.
(JV)

ORFEUS BYL NA CESTA CH
Ve dnech 18.- 21. kvůtna 2005 se v hlavnım můstů Chorvatska Za hrebu konal 32. roc nık
mezina rodnıho veletrhu MEDICINE AND TECHNOLOGY 2005 vůnovany na sledujıcım oborum Č
medicına, farmacie, analytika, optika a denta lnı technika. Jeho souc a stı byla take oblast rehabilitace Č
CroReha.
Svym zamůrenım plnů odpovıdal mezina rodnımu veletrhu PRAGOMEDICA a NONHANDICAP nebo MEFA a REHAPROTEX organizovane mu v Ceske republice.
Na za kladů dlouholetych partnerskych vztahu mezi obc anskym
sdruzenım zdravotnů postizenych ORFEUS Praha a Udruga
invalida rada Zahreb byli chorvatstı invalide opakovanů, v letech
2002-4 hosty specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro
zdravotnů postizene HANDICAP. V roce 2004 doplnila jejich
ňc ast skupina pracovnıku U radu pro zdravotnictvı, pra ci a socia lnı
vůci magistra tu můsta Za hreb a take dvouc lenna skupina
pracovnıku vystavnı organizace Zagrebac ki Velesajam. Na
za kladů spolec ne ho jedna nıvznikla z iniciativy o.s. ORFEUS a za
pochopenı spolec nosti Incheba Praha myslenka na vza jemnou
vymůnu ňc asti delegacı obou stran v roce 2005, a to v dubnu

2005 chorvatske strany na IX.roc nıku NON ČHANDICAPU a v kvůtnu 2005 c eske strany na 32.
roc nıku MEDICINE AND TECHNOLOGY - CroReha.
S porozumůnım a aktivnım prıstupem obou vyse uvedenych vystavovatelskych organizacı doslo
poc a tkem roku 2005 k podpisu jejich vza jemne dohody o vymůnů prostor a nezbytnych sluzeb
potrebnych k plnohodnotne prezentaci. V dubnu tohoto roku se tedy IX. roc nıku vy stavy NONHANDICAP 2005 poprve zňc astnila chorvatska strana jako ra dny vystavovatel. V prubůhu c tyrech
vystavnıch dnı poda valy v samostatne m sta nku umıstůne m v Krizıkovů pavilonu 2E informace dvů
pracovnice Zagrebac ki Velesajam, zejme na Ivanka Boric , c lenka organizac nıho vyboru mezina rodnıho
veletrhu MEDICINE AND TECHNOLOGY v Za hrebu. Spolu nimi zde byli c tyri za stupci organizace
URIHO (Ustanova za rehabilitaciju hendikepirovanych osoba profesiona lnım rehabilitacijom i
zaposljavanjem ČAvenia Marina Drzic a 1, 10 000 Zagreb), ktera ma
v Za hrebu siroke
vyrobnı za zemı, da va pra ci mnoha zdravotnů
postizenym, vyhleda va vyrobnı a obchodnı prılezitosti pro tuto
specifickou skupinu a ma souc asnů velmi vyraznou podporu můsta
Za hreb. Jde o organizaci, kterou lze prirovnat k nasim byvalym
podnikum META. Vedoucım delegace byl jejı genera lnı reditel Josip
Drzic .
Uvedene ho za zemı prubůznů vyuzıvali i c lenove samostatne
delegace Magistra tu můsta Za hreb vedene predsedkynı Vyboru pro
strategii zdravotnů postizenych U radu pro zdravotnictvı, pra ci a
socia lnı vůci Marinkou Bakulou Andůlic . Delegac da le tvorily pracovnice uvedene ho ňradu Snjezana
Puskadija, Romana Galic a a Zorana Uzelac. V prubůhu
vystavy se k te to delegaci pripojil vedoucı tohoto ňradu dr.
Zvonimir Sostar. Jak bylo v ňvodu zduraznůno, tradic nım
hostem vystavy je delegace partnerske organizace Udruga
invalida rada Za hreb, a proto tomu nemohlo byt jinak ani
v tomto roce. Osmic lennou delegaci te to organizace vedla jejı
predsedkynů panıMaria Topic .
Pro c leny vyse uvedenych delegacı byla v prubůhu
vystavnıch
dnu
zorganizova na
rada
nejruznůjsıch
dopln kovych akcı Čnaprıklad prijetı za stupcu o.s. ORFEUS,
Udruga invalida rada, Magistra tu můsta Za hreb a URIHO na
Chorvatske m velvyslanectvı v Praze, prijetı za stupcu
chorvatskych delegacı radnı Magistra tu hl.m.Prahy Hanou
Halovou v na dherne m prostredı Brozıkovy sınů, prohlıdka Vojenske ho rehabilitac nıho ňstavu ve
Slapech nebo prohlıdka chra nůnych dılem v zarızenı SPMP v CR Modry Klıc . K vyznamnym
momentum dopln kove ho programu patrila ňc ast za stupcu Udrugy invalida rady na jedna nı odborne ho
doprovodne ho programu vůnovane ho problematice socia lnı ekonomiky a na sledne podepsa nı
smlouvy o nadna rodnı spolupra ci mezi o.s. ORFEUS a uvedenou
organizacı v ra mci projektu HEFAISTOS, schva lenym pro AKCI 1
Programu Iniciativy Spolec enstvıEQUAL.
Pa r dnu po te , v kvůtnu, se reciproc nů 32. roc nıku mezinarodnıho
veletrhu MEDICINE AND TECHNOLOGY a CroReha poprve
zňc astnila spolec na trıc lenna delegace o.s. ORFEUS a Incheba Praha
spol. s r.o. Tvorili dr.Josef Vanicky, predseda a projektovy manager
o.s. ORFEUS, Mgr. Zdenůk Pejc och, sekreta r o.s. ORFEUS a Pavla
Bubenıkova , manager vystavy NON-HANDICAP za spolec nost
Incheba Praha.
Na vstůvnıci veletrhu MEDICINE AND TECHNOLOGY a CroReha můli moznost sezna mit se
prostrednictvım
spolec ne
expozice
obou
vyse
uvedenych subjektu s c innostıo.s. ORFEUS a nůkterych
dalsıch neziskovych organizacı pusobıcıch v oblasti
sluzeb pro zdravotnů postizene v CR. Tato prezentace
se uskutec n ovala zejme na prostrednictvım kvůtnove ho
c ısla obc asnıku Poutnık ORFEUS, ve ktere m byl jeden
z c la nku vůnovanych vystavů NON-HANDICAP 2005
prelozen
do
chorvatstiny.
V chorvatstinů byl
vytistůn
i

informativnı leta k o rozvoji spolupra ce mezi o.s. ORFEUS a Udruga invalida rada Za hreb. S vyuzitım
modernı techniky (data projektoru, videoprezentace) byli prıtomnı sezna meni s c innostı nůkterych
c eskych NNO, naprıklad Centra vycviku asistenc nıch psu HELPPES. Dalsı materia ly, nůktere
v anglic tinů, byly zamůreny na c innost dalsıho z oficia lnıch partneru spolec nosti Incheba Praha pri
pora da nı vystavy NON-HANDICAP - Svazu c eskych a moravskych vyrobnıch druzstev, zejme na
oblasti vyrobnıch druzstev invalidu a organizacı zamůstna vajıcıch zdravotnů postizene . Za stupkynů
spolec nosti Incheba profesiona lnů prezentovala pla ny sve organizace na postupnou rekonstrukci
area lu Vystavistů v Praze Holesovicıch a na prıpravu dalsıho roc nıku vystavy PRAGOMEDICA a
NON-HANDICAP 2006. V tomto smyslu kontaktovala radu vystavovatelu, zejme na tůch, ktere
reprezentovali mıstnıvyrobce zdravotnicke techniky a kompenzac nıch pomucek.
Ceskou expozici v zahajovacı den vystavy navstıvila rada oficia lnıch predstavitelu, mimo jine
ministr zdravotnictvı, pra ce a socia lnıch vůcıChorvatske republiky doc. dr. sc. Neven Ljubic ic, vedoucı
U radu pro zdravotnictvı, pra ci a socia lnı vůci magistra tu můsta Za hreb dr. Zvonimir Sostar,
predsedkynů Vyboru pro strategii zdravotnů postizenych pri vyse uvedene m ňradu Marinka Bakula
Andelic , predseda Chorvatske ho Saveza udruga invalida rada Josip
Petrac nebo genera lnı reditel URIHO
Josip Drzic .
Do expozice zavıtal i konzul pro
ekonomickou
spolupra ci
Ceske ho
velvyslanectvı v Chorvatsku Vıtůzslav
Schwarz, ktery byl sezna men s novymi
aktivitami o.s. ORFEUS, jez se uda ly od
spolec ne prezentac nı akce konane v
za hrebske rezidenci
c eske ho
velvyslance v za vůru roku 2003.
Clenove spolec ne delegace o.s. ORFEUS a Incheba Praha spol. s r.o. se zňc astnili nůkterych
doprovodnych programu Čnaprıklad kra tce vystoupili pred publikem u kulate ho stolu k problematice
komplexnırehabilitace.
Take chorvatstı hostitele pripravili pro c eskou delegaci doprovodnyprogram Čnejvyznamnůjsı akcı
bylo prijetı na Magistra tu můsta Za hreb dr.Zvonimirem
Sostarem, kra tka prohlıdka můsta a spolec enske setka nı
s pracovnıky a klienty URIHO u jednoho ze za hrebskych
jezer.
Pracovnıci o.s. ORFEUS zıskali na mezina rodnım
veletrhu MEDICINA AND TECHNOLOGY a CroReha kromů
dobrych zkusenostı take
radu odbornych publikacı
chorvatskych organizacı, naprıklad soubor trı metodickych
prıruc ek vydanych Chorvatskym
svazem menta lnů
postizenych. Vyznamne je rovnůz aktua lnı databa ze na radu
organizacı zdravotnů postizenych pusobıcıch v podmınka ch
Chorvatske republiky.
Ceska ňc ast na veletrhu, byš zprostredkovanů, byla zajistůna organizacı SPID (Trgovac ko
druzstvo specializirano za opremanje vozila za potrebe invalida). Uvedene druzstvo predstavovalo
ňpravu vozidla pro potrebu zdravotnů (tůlesnů) postizenych osob firmy META Plzen .
(JV)
Orfeus na NGO Á Marketu
Ani letos obc anske sdruzenı ORFEUS nechybůlo na Veletrhu neziskovych organizacı (NGO
Marketu), ktery probůhl zac a tkem kvůtna v Muzeu hlavnıho můsta Prahy, jako souc a st aktivit
Studentske ho Fora 2000. Impulsem tradic nıch setka nı byla i tentokra t snaha o
tůsnůjsı propojenı organizacı pusobıcıch v oblasti lidskych pra v, vzdůla va nı,
rozvoje multikulturnı spolec nosti, politicke participace, demokracie a dalsıch
souvisejıcıch oblastı, aby v dusledku nedostatku financ nıch a nůkdy i lidskych
zdroju mezi sebou nevrazily, netrıstily svoje sıly, ale naopak rozvıjely dialog,
prolomily barie ry ve vza jemne komunikaci a prispůly k navazova nı blizsıch
kontaktu a dobre spolupra ce. Take verejnost se můla vıce dozvůdůt o c innosti
neziskove ho sektoru, ktery c asto zapln uje hlucha mısta spolec enske
angazovanosti, kam vla da a parlament nedosa hne. A to ve prospůch

nejpotrebnůjsıch. Takovy veletrh je proto pro obc anske sdruzenı zdravotnů postizenych ORFEUS
vzdy vıtanou prılezitostı predstavit siroke spektrum sluzeb, od osobnı asistence tůzce zdravotnů
znevyhodnůnym, zlevnůne autodopravy specia lnım mikrobusem s na jezdovou plosinou, vsestranne ho
bezplatne ho poradenstvı Centra dennıch sluzeb az po zcela nove projekty socia lnıch sluzeb
na rodnıho a nadna rodnıho partnerstvıc erpajıcızdroje z prostredku Evropske unie.
NGO Market Ceske republiky jiz v Praze zdoma cnůl a hojna ňc ast zahranic nıch organizacı,
sledujıcıch cennou vymůnu zkusenostı, jeho vyznam a uzitek jen podtrhuje.
(Pej)
Kresadlo 2004
Dne 23. brezna se v rezidenci prima tora
hl.m.Prahy uskutec nilo slavnostnı preda va nı
Ceny pro obyc ejne lidi, kterı důlajı neobyc ejne
vůci ČKresadlo 2004. Cılem uvedene ceny i
cele slavnostnı akce je symbolicky ocenit
vybrane prazske dobrovolnıky, kterı svuj volny
c as vůnujızdarma potrebnym lidem.
Za osobnı ňc asti prima tora hl.m. Prahy MUDr. Pavla Be ma, ktery
ceny preda val, bylo ocenůno 9 jednotlivcu a 1 kolektiv. Tımto
kolektivem byli zdravotnů postizenı studenti Vysoke skoly verejne spra vy a mezina rodnıch vztahu,
partnerske organizace naseho obc anske ho sdruzenıORFEUS.
Spolu s organiza torem akce Č Na rodnım dobrovolnickym centrem HESTIA i my blahoprejeme
vsem ocenůnym, zejme na pak studentum vyse uvedene skoly.
(JV)

Radi jsme pr ijali pozvanı na vy stavu
S FOTOAPARA TEM ZA POZNA NIM
Fotografie hodne profesiona lu, zachycene citlivym okem menta lnů postizenych autoru, na s zaujaly uz
na panelech letosnı vystavy Non ČHandicap v Krizıkovů pavilonu prazske ho Vystavistů, kde dustojnů
tvorily kulisu doprovodne ho programu, zabezpec ovane ho pra vů nasım obc anskym sdruzenım. Dıla
vybırala a osobnů instalovala lektorka kurzu Uc ıme se fotografovat, predsedkynů Sdruzenıpro pomoc
menta lnů postizenym Prahy 5 Eva Franc eova , s nız ma nase obc anske sdruzenıdobre kontakty. Kdyz
pak doslo jejı pozva nı na otevrenı dalsı vystavy-S fotoapara tem za pozna nım - zac a tkem c ervna
v prostora ch radnice Můstske c a sti Prahy 13, jak symbolicke , ze zrovna na Slunec nım na můstı,
prılezitosti nove ho setka nıjsme ra di vyuzili.
Za stitu nad vystavou pracı studentu vec ernı skoly pro osoby s menta lnım postizenım prevzal
za stupce starosty Petr Weber, kteryocenil tuto praktickou uka zku vyrovna va nı prılezitostı zdravotnů
znevyhodnůnych. Diva k zajımavych fotografickych portre tu a situacı vyjadrujıcıch hloubku za bůru
sotva muze tusit, kdo tiskl spousš. Absolventi kurzu prevzali z rukou Evy Franc eove vysvůdc enı za
zda rne zvla dnutı remesla, tedy znalostı o zpusobu fotografova nı, hleda nı kompozic, pohotovosti, ale
take o fotoapara tech, materia lu, historii. Pred vlastnım zaha jenım vystavy vsem zazpıval sansonie r
Igor Sebo.
Projekt vzdůla va nı, rozsırenytake o blok vseobecnych znalostı, pokrac uje i letos. Jak by ne, kdyz
obohacuje moznosti lidı s handicapem, podporuje pozna va nı novych kamara du, kazde mu da va
moznost vyzkouset sa m sebe v novych situacıch Čsvoje moznosti, uplatnůnı, sebepojetı. Mısta kurzu
jsou vedle Prahy take v Plzni, Kladnů a Bratislavů. Jejich celkove vyhodnocenı probůhne pri prazske
vystavů letos v prosinci.
Inspiraci nacha zejı menta lnů postizenı fotografove kolem sebe, ale take na za jezdech, ktere pro nů
organizuje SPMP v Praze 5. V c ervnu se treba vypravili do jiznıch Cech, prosli kra snym za mkem
Hluboka nad Vltavou, ZOO a loveckym za mkem Ohrada. V c ervenci se mohou rozkoukat kolem sebe
v la znıch Sedmihorka ch, pri rehabilitac nım pobytu s doprovodem. Na můtu budou mıt vıce nez dost Č
masa ze, koupele, projız ky na koni, sportovnısoutůze, vycha zky do okolı, tanec nıpodvec ery aj.
Sdruzenı pro pomoc menta lnů postizenym v Praze 5 se osamostatnilo pred dvůma lety.
V souc asnosti ma 60c lenu a 50 osob s handicapem. Preva znů se zamůruje na postizene , kterı jsou
v pe c i rodiny a spolupracuje s mnoha prazskymi subjekty, slysıcımi pra vů na tuto skupinu zdravotnů
znevyhodnůnych.

(ZP)

