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U vodnıslovo vykonne ho r editele
Vazenı pratele,
v minulem c ısle jsem rıkali o sezonach, kterymi se vyznac uje kazde obdobı roku. Obdobı prazdnin
ů letnı dovolene ů jsou v plnem proudu. Tropicka vedra snad jsou za nami a nynı nas c eka prıjemnýjsı a
vyvazenýjsı poc ası, odpovıdajıcı nasemu zemýpisnemu pasmu. Doufejme. I kdyz meteorologove nas
pripravujı na trvale zmýny v poc ası, ktere majı prednaznac ovat nýjakou novou dlouhodobou sezonu.
Treba budou jednou v Litomýricıch mısto soutýze v nejkrasnýjsıch jablkach soutýze v nejlepe vypýstovanych bananech.
My ale zatım pokrac ujeme v nasich aktivitach pro osoby se zdravotnım postizenım. Nase Centrum
dennıch sluzeb i pres prazdniny poskytuje komplex sluzeb, od dennı pec e azpo ru zne druhy poradenstvı. Mozna, ze jste zaregistrovali i nasi novou sluzbu ů Seznamku. Tato agenda se rozru sta, je vidýt, ze
je to sluzba potrebna. Dejte výdýt svym znamym, ve svem okolı o teto moznosti. Kromý týchto aktivit
pracujeme i na projektu Hefaistos. Podıvejte se na stranky www.hefaistos.org, kde se seznamıte
s nýkterymi nasimi partnery jak z tuzemska, tak i ze zahranic ı. Treba vas inspirujı nýktere poznatky a
pru býzne vysledky pro vasi praci. Nebo byste se radi zÁc astnili nýktere nası nejblizsı akce k teto problematice, proto vam treba prijde vhod c lanek dr. Vanickeho k odbornemu seminari, ktery bude usporadan
v Hradci Kralove.
Ale pokud mozno, tak si jestý uzijte letnıho slunıc ka a naberte sil do dalsıch mýsıcu . Utuzte pratelske i rodinne vztahy, proc istýte si hlavu a naberte nezbytny optimizmus. A propos, tady je odkaz na jednu prezentaci k optimizmu. www.orfeus-cr.cz/pdf/optimizmus.doc
Hezke dny za cely kolektiv ORFEUS preje
Ing. Jozef SLOBODNIK
vykonny reditel
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U loha socia lnıekonomiky ve zvys ova nı
zamčstnanosti socia lnč vyloucenych
Pod tımto nazvem se uskutec nı ve dnech 7. a 8.prosince 2006 v Hradci Kralove celostatnı odborny seminar realizovany v ramci programu CIP EQAL a projektu HEFAISTOS. Svym obsahem navaze na mezinarodnı konferenci “Socialnı ekonomikaň(blıze viz c lanek v predchazejıcım vydanı tohoto internetoveho zpravodaje).
Prvnı jednacı den bude výnovan problematice uplatnýnı socialnı ekonomiky pri zvysenı zamýstnanosti cılovych skupin
matek s dýtmi, absolventu skol bez praxe a osob v preddu chodovem výku. Na obsahove prıpravý tohoto jednanı budou Ázce
spolupracovat narodnı partneri projektu HEFAISTOS a to Mýstsky Árad Prachatice a Centrum socialnıch sluzeb Vyskov a
jejich pracovnı expertnı tymy pod vedenım mıstostarostky panı Hany Rabenhauptove a reditele Mgr. Zdenka Leznara.
Druhy jednacı den bude výnovan obdobne problematice, tentokrat vsak výnovane cılove skupiný zdravotný postizenych osob a dusevný nemocnych, vc etný osob po navratu z psychiatricke lec ebny. Na obsahove prıpravý se mimo expertnıho
tymu o.s. ORFEUS budou podılet i nýktere dalsı specificke organizace zdravotný postizenych, naprıklad C eska asociace pro
psychicke zdravı pod vedenım Mgr. Andrey Studihradove.
V ramci obou jednacıch dnu zaznı zejmena prıspývky výnovane zakladnım postulatu m socialnı ekonomiky ve vztahu
k obcım, zejmena obcım III. typu a uvedenym cılovym skupinam projektu HEFAIASTOS. Predpokladana je i Ác ast zastupcu
nýkterych projektu CIP EQUAL zarazenych do narodnı tematicke sıtý C a prezentace aktualnıch vysledku jejich projektu
v oblasti socialnıho podniku, vzdýlavanı/kompetencı a socialnıch sluzeb.
Celostatnı odborny seminar vyuzije dlouholete zkusenosti z organizac nı a obsahove spoluprace o.s. ORFEUS pri poradanı obdobnych akcı s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Kralove a zejmena jejı katedrou socialnı prace a socialnı
politiky. To je i jednım z du vodu proc se tato akce uskutec nı pod zastitou dýkana PdF UHK Doc. Ing. Vladimıra Jehlic ky,
CSc.
Blizsı informace o prıpravý teto akce budou od zac atku zarı postupný zverejnovany na internetovych strankach poradajıcı organizace www.orfeus-cr.cz a specialný na www.hefaistos.org.
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Pr ipoj se a pracuj

Problematice zamýstnanosti, zejmena zamýstnanosti socialný vylouc enych skupin obyvatelstva, je
v souc asne dobý výnovana zvysena pozornost jak v ramci zemı Evropske unie, tak i v ramci C eske republiky. Jednou z mnoha aktivit na tomto Áseku je i realizace projektu nazvaneho Pr ipoj se k internetu
a pracuj z domova - rozvojovykurz pro zdravotnč postizene (zkra cenč Pr ipoj se a pracuj).
Cılem uvedeneho kurzu je prepravit zdravotný postizene spoluobc any na pracovnı pozice, ktere by
mohli vykonavat z domova prostrednictvım nastroju a prostredku informac nıch a telekomunikac nıch
technologiı.
Projekt zıskal financ nı podporu z Evropskeho socialnıho fondu v ramci programu JPD3 - Jednotny
programovy dokument pro Cıl 3 regionu NUTS2 hlavnı mýsto Praha, Opatrenı 2.1 Integrace specifickych skupin obyvatelstva ohrozenych socialnı exkluzı.
V ramci projektu probýhne nejprve spolec ne pýtidennı skolenı na zıskanı komunikac nıch dovednostı pri vedenı telefonickeho rozhovoru, zjis§ovanı potreb zakaznıka, telemarketingu, prodeje po telefonu a fundraisingu. Zıskane znalosti a dovednosti budou pote praktikovany v placenem treninkovem
zamýstnanı. V jeho ramci budou Ác astnıci individualný skoleni k vyuzıvanı nastroju a prostredku informac nıch a telekomunikac nıch technologiı pro praci z domova. Býhem 6 mýsıc nıho pu sobenı
v treninkovych pozicıch zıskajı velmi cenne zkusenosti z vedenım realnych prıpadu v oblasti pru zkumu
trhu a fundraisingu a nauc ı se prakticky vyuzıvat system pro spravu a sdılenı kontaktu v ramci pracovnıho tymu. Kurz takto prispýje ke zvysenı pravdýpodobnosti jejich uplatnýnı na volnem trhu prace. Navıc
vystupem jejich c innosti bude mj. studie mapujıcı moznosti pracovnıho uplatnýnı zdravotný postizenych
u prazskych firem, kterou budou moci vyuzıt dalsı stovky zdravotný postizenych v Praze.
Kromý certifikatu potvrzujıcıho absolvovanı rozvojoveho kurzu Sdruzenı MAKROPULOS garantuje uzavrenı pracovnı smlouvy s nýkolika vybranymi Ác astnıky kurzu na dobu neurc itou. Pri vybýru
Ác astnıku kurzu budeme uprednostnovat predevsım osoby s poranýnou mıchou, nebo§ aktivity naseho
sdruzenı jsou zamýreny na podporu metod lec by tohoto typu poranýnı.
K zakladnım pozadavku m na Ác astnıky treninkoveho zamýstnanı patrı zejmena trvale bydlistý
v Praze, zakladnı znalosti prace s poc ıtac em, vlastnı poc ıtac s operac nım systemem minimalný Windows
95, s prohlızec em webovych stranek a programem pro odesılanı a prijımanı e-mailovych zprav, vlastnı
trvale pripojenı k internetu (ne vytac ene dial-up) a ochota pracovat na pozicıch zamýrenych na prodej po
telefonu, telemarketing, funkraising a podobný.
Podrobnýjsı informace o projektu a prihlasku do treninkoveho zamýstnanı najdete na webovych
strankach http://jpd3.makropulos.org. Blizsı informace je mozne zıskat take na telefonnım c ısle:
774 257 796 ů panı Pineckerova (asistentka projektu), email: hedvika@makropulos.org.
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Pr ectčte si
Rozsirujıcı se mezinarodnı spoluprace sebou prinası mnoho pozitivnıch vysledku pro vsechny zÁc astnýne strany, ale je
mnohdy doprovazena i radou problemu . Jednım z nich je i otazka vzajemneho porozumýnı, jinymi slovy rec eno, otazka sjednocenı pouzıvanych pojmu .
Zejmena v poslednım obdobı se nakupily nove pojmy a mnohym slovu m pribyly nove vyznamy. Vhodnou pomu ckou
pro orientaci v nich je doplnýne a aktualizovane vydanı Slovnıku cizıch slov (nakladatelstvı Levne knihy KMa s.r.o., Praha
2006, ISBN 80-7309-347-2).
Uvedeny slovnık si nec inı narok byt odbornou jazykovýdnou publikacı a proto v nı najdete slova vyskytujıcı se vsude kolem
nas ů v tisku, rozhlase, televizi, v obchodech a na ulicıch. Bez naroku na stylisticke hodnocenı jsou v nı uvedena slova spisovna, profesnı i slangova, slova starsı, nova i znovunalezena vc etný nýkterych zkratek a zkratkovych slov.
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Co by Va s mohlo zajımat
V ramci letosnıch oslav 10leteho vyroc ı existence obc anskeho sdruzenı “Klub rodic u a pratel dýtı
s Downovym syndromemňpripravila uvedena organizace nýkolik zajımavych akcı. Naprıklad:
22. zarı porad pod pracovnım nazvem “Nas e pouta rodinna ů, ktery probýhne od 16. 00 hodin v Divadle U Hasic u . V ramci slavnostnıho odpoledne vystoupı rada znamych osobnostı a svym umýnım a dovednostı prispýjı
take dýti a dospýlı s Downovym syndromem z C R, Slovenska a Nizozemı. Poradem bude provazet herec ka a
moderatorka Dana Moravkova.
23. zarı se bude od 10.00 do 16.00 hodin konat v prostorach Prırodovýdecke fakulty Univerzity Karlovy
(Albertov 6) mezinarodnı konference “Prazskyden Downova syndromuň. Cılem akce je podpora vymýny
zkusenostı mezi odbornou verejnostı od nas i ze zahranic ı s lidmi pec ujıcımi o tyto osoby. V dopolednım programu vystoupı prednı predstavitele evropske asociace a odpoledne bude výnovano pracovnım workshopu m.
U c astnicky poplatek ve vysi 200,- Kc bude vybıran pri prezentaci v den konanı konference. Prihlasky se prijımajı nejpozdýji do 15.zarı.
Blizsı informace poda Ing. Lenka Kratochvılova, mobil 603 440 442 e-mail: lenka.k@volny.cz nebo je naleznete na webovych strankach www.volny.cz/downsyndrom.
Na nas kazdodennı zivot ma vliv cela rada faktoru ů jednım z nich je i prekotny vyvoj legislativnıch zmýn
v poslednım obdobı. Vyznamnou zmýnu predstavuje i skutec nost, ze pouze do 31. prosince tohoto roku lze pri
zıskanı prıspývku na koupi noveho vozidla vyuzıt odpoc et DPH u financ nıho Áradu ( vracenı daný osobam se
ZTP/P ů Š 85 zakona c .235/2004 o dani z pridane hodnoty).
V teto souvislosti proto firma Auto-Staiger s.r.o. pripravila prodejnı kampan zamýrenou na zakaznıky se
zdravotnım postizenım, ktera spoc ıva v udýlenı maximalnı slevy z ceny kupovaneho vozidla pro drzitele pru kazu
ZTP a ZTP/P. Hlavnı domenou uvedene firmy jsou vozidla znac ky Opel. Kompletnı nabıdka zahrnuje kromý prodeje i zajistýnı servisu a vybavenı vybraneho vozidla potrebnym ruc nım ovladanım pro vozıc kare. Vzhledem
k tomu, ze tato firma Áspýsný pu sobı na nasem trhu od roku 1992 poskytuje na vozy 4-letou zaruku a dalsı doplnkove sluzby vedoucı k Ásporam ze strany klientu ů naprıklad vykup vozu protiÁc tem, financ nı poradenstvı a
osobnı, individualnı prıstup k potrebam kazdeho zakaznıka.
Blizsı informace podajı pracovnıci firmy Auto-Staider s.r.o. na adrese C ernokostelecka 122 Praha 10 (nebo
Konývova 143, Praha 3) a telefonnıch c ıslech 271 009 511 (271 009 605) nebo e-mailove adrese: prodej@autostaiger.cz.
S rozvojem spolec nosti ma stale vıce a vıce osob moznost vyuzıvat i nove technicke pomu cky, ke kterym
bezesporu patrı i vyuzitı internetu. Na tomto zakladý je postaven projekt “Pec ujıcı on-lineňpodporovany Ministerstvem zdravotnictvı C R v ramci programu vyrovnavanı prılezitostı pro obc any se zdravotnım postizenım.
Internetove stranky www.pecujici.cz jsou urc eny laickym pec ovatelu m-rodinnym prıslusnıku m starajıcım
se o starsı a chronicky nemocne osoby. Umoznujı zejmena rychle vyhledavanı informacı, kontaktnıch adres a
odkazu na literaturu ů umoznujı i stazenı nýkterych tematickych prıruc ek. V siroke databazi lze najıt mnoho kontaktu na dobrovolnıky, na zdravotnicka a zdravotný socialnı zarızenı i instituce socialný pravnı ochrany. Kontakt
s týmito strankami umoznuje zıskat i odpovýdi na Vase dotazy, diskuzi, inzerci.
O uvedene internetove stranky se stara MUDr. Tamara Tosnerova z Ambulance pro poruchy pamýti FNK
Kralovske Vinohrady a U stavu lekarske etiky UK v Praze ve spolupraci s Narodnım dobrovolnickym centrem
HESTIA, C eskou asociacı pec ovatelske sluzby a Prazskou organizacı vozıc karu .
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Akce NNO na ktere jsme byli pozva ni
Ve dnech 14. az16. zarı 2006 se v Pardubicıch (hotel Labe, Masarykovo namýstı 2633) uskutec nı v poradı jiz14. kongres k sexua lnıvychovč. Organizatorem akce je Spolec nost pro planovanı rodiny a sexualnı vychovu (Senovazna 2, P.O.B. 399,
111 21 Praha 1) a Pedagogicka fakulta Univerzity v Hradci Kralove (Rokitanskeho 62, 500 03 Hradec Kralove 3).
Jednım z probıranych tematickych okruhu bude sexualnı vychova znevyhodnýnych osob. Organizatori opýt, tak jako
v predchazejıcıch letech, pozadali o akreditaci kongresu Ministerstvo skolstvı, mladeze a týlovychovy C R U c astnicky poplatek
c inı 600,- Kc a opravnuje k Ác asti na kongresovem jednanı, spolec nem obýdý a spolec enskem rautu 15.zarı a k odbýru kongresovych materialu vc etný sbornıku.
Prihlasky je treba zaslat nejpozdýji do 31.c ervence 2006 na vyse zvedenou adresu SPRSV nebo na e-mail:
planrod@centrobox.cz .
Za obc anske sdruzenı ORFEUS je predpokladana Ác ast vedoucıho Specializovane sexuologicke poradny pro zdravotný
postizene pri Centru dennıch sluzeb MUDr. Jirıho Mellana.
Ve dnech 22. a 23. zarı 2006 se v C elakovicıch (hotel CWC Conference-Residence Inn, www.hotel.cmc.cz) uskutec nı
setkanı neziskovych organizacı pracujıcıch s tematy lidskych prav, ru znorode spolec nosti a aktivnı Ác asti mladych lidı na zivotý
spolec nosti. Organizatorem akce je C eska rada dýtı a mladeze, Senovazne namýstı 24, 116 47 Praha 1.
Setkanı se kona pod nazvem “Kontakt 2006ů a uskutec nı se pod hlavic kou kampaný “Kazdy jsme jiny, vsichni rovnopravnı “U c elem setkanı je vzajemný si predstavit vlastnı organizace pu sobıcı na poli lidskych prav, diversity a participace, zıskat
prostor pro diskusi a navazat novou spolupraci. Konkretnım vystupem by mýla byt i prıruc ka kvalitný predstavujıcı zÁc astnýne a
presentovane organizace ů jejich aktivity, kontakty a moznost spoluprace, obsahujıcı zavýry c i poznamky z diskusnıch skupin a
podobný.U c astnıku m je plný hrazeno ubytovanı a stravovanı, uzavýrka prihlasek je 8. zarı 2006.
Blizsı informace poda Mgr. Marek Fajfr, tel.: +420 234 621 542, fax: +420 234 621 541, e-mail: kampan@crdm.cz nebo
je naleznete na www.crdm.cz/kampan.
Za obc anske sdruzenı ORFEUS je predpokladana Ác ast zastupce narodnıho partnera projektu HEFAISTOS, reditele Centra socialnıch sluzeb Vyskov Mgr. Zdenka Leznara.

Ve dnech 20. a 21. rıjna 2006 se v prostorach Pedagogicke fakulty Univerzity v Hradci Kralove (Rokitanskeho 62, 500 03
Hradec Kralove 3) uskutec nı pod nazvem “Socialia 2006ů a pod zastitou dýkana PdF UHK Doc. Ing. Vladimıra Jehlic ky, CSc.,
dvoudennı konference s mezinarodnı Ác astı. Na jejı prıpravý se podılejı katedry socialnı pedagogiky, socialnı patologie a sociologie a socialnı prace a socialnı politiky v Ázke spolupraci s Vychodoc eskou poboc kou C eske pedagogicke spolec nosti.
Cılem uvedene konference je zejmena prispýt ke komplexnı socialnı analyze v C eske republice a stredoevropskem prostoru, podnıtit vyraznýjsı mezioborovou vymýnu zkusenostı a poznatku , posılit, prohloubit a navazat dalsı vzajemne kontakty pracovis§v oblasti výdy, vyzkumu a praxe. Tematicke okruhy budou proto zamýrena na:
souc asne trendy zivotnıho stylu,
smýry a vyvoj souc asne rodiny,
aktualnı problemy socialnı patologie,
rodinu jako klienta socialnı prace
epistemologie c eske socialnı prace.
Vlozne na uvedenou akci c inı 700,- Kc vc etný DPH pri platbý do 10. rıjna 2006 ( 800,-Kc pri platbý na mıstý). Uvedeny
poplatek zahrnuje naklady na vydanı sbornıku anotacı, CD sbornıku prıspývku , spolec ensky vec er, drobne obc erstvenı v pru býhu
konference, administrativnı a organizac nı vydaje, konferenc nı material.
Blizsı Ádaje poda panı Sona Prokopcova, tel. + 420 495 063 130, e-mail: sona.prokopcova@uhk.cz nebo je naleznete na
www.uhk.cz/pdf/.
Za obc anske sdruzenı ORFEUS je predpokladana Ác ast c lena expertnıho tymu projektu HEFAISTOS, reditele spolec nosti
TIMA Liberec PhDr. Oldricha C epelky.
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Evropa a zvys ova nızamčstnanosti
Prvnıceloevropskyveletrh pra ce
Vıce nez250 evropskych mýst se zÁc astnı historicky prvnıho celoevropskeho veletrhu prace, ktery se bude konat ve
dnech 29. a 30. zarı tohoto roku. Jako souc ast Evropskeho roku mobility pracovnıku v ramci EU bude tato udalost zahrnovat
radu akcı a prılezitostı pro obc any dozvýdýt se o moznostech prace v jinych profesıch a v jinych evropskych zemıch. Veletrhy prace se uskutec nı ve vsech 25 c lenskych zemıch EU, stejný jako na Islandu, v Norsku, Bulharsku, Rumunsku a Svycarsku.
Regiony a mčsta pro rust zamčstnanosti
Výtsı ru st a vıce pracovnıch mıst pro vsechny regiony a mýsta EU je Ástrednım zajmem politiky soudrznosti a jejich
nastroju v letech 2007 az2013. Býhem tohoto obdobı provede EU prostrednictvım týchto nastroju dosud nejvýtsı investici ve
vysi 308 miliard EUR na podporu regionalnıch programu ru stu a vzniku pracovnıch mıst.
Z vyse uvedene celkove c astky pu jde 82% na cıl “Konvergenceň, podle nýhozjsou zpu sobile k financovanı nejchudsı
c lenske staty a regiony, 16% na cıl “Regionalnı konkurenceschopnost a zamýstnanostň a to predevsım na podporu inovace,
udrzitelneho rozvoje, lepsı dostupnosti a vzdýlavacıch projektu a zbyvajıcıch 2% jsou urc ena na preshranic nı, nadnarodnı a
meziregionalnı spolupraci v ramci cıle “Evropska Ázemnı spolupraceň.
C lanky 158-162 Smlouvy o zalozenı Evropskeho spolec enstvı stanovı, ze by EU mýla podporovat celkovy harmonicky rozvoj a posilovat hospodarskou a socialnı soudrznost tım, ze omezı rozdıly v rozvoji jednotlivych regionu . Na planovacı
obdobı 2007 ů 2013 majı nastroje pro splnýnı týchto cılu pravnı zaklad v nasledujıcıch pýti narızenıch prijatych Radou a Evropskym parlamentem v c ervenci tohoto roku:

•

Obecne narızenı ů stanovı spolec ne zasady, pravidla a normy pro provadýnı trı nastroju soudrznosti a to: Evropskeho
fondu pro regionalnı rozvoj (EFRR), Evropskeho socialnıho fondu (ESF) a Fondu soudrznosti (FS).
• Narızenı o Evropskem fondu pro regionalnı rozvoj (EFRR) urc uje jeho Álohu a oblast pu sobnosti, do nızpatrı podpora
verejnych soukromych investic na pomoc odstranýnı rozdılu mezi regiony v cele Unii (mezi priority financovanı bude patrit
vyzkum, inovace, ochrana zivotnıho prostredı a prevence rizik).
• Narızenı o Evropskem socialnım fondu (ESF) v souladu s Evropskou strategiı zamýstnanosti vyzdvihuje c tyri klıc ove
oblasti: zvysovanı prizpu sobivosti pracovnıku a podniku , lepsı prıstup k zamýstnanosti a Ác asti na trhu prace, posılenı socialnıho zac lenýnı potlac ovanım diskriminace a usnadnýnım prıstupu znevyhodnýnych osob na trh prace a v neposlednı radý
podpora partnerstvı pro reformy v oblastech zamýstnanosti a zac lenovanı.
• Narızenı o Fondu soudrznosti (FS) se vztahuje na c lenske staty s hrubym narodnım du chodem nizsım nez90% pru mýru
spolec enstvı (cozznamena,ze se vztahuje na nove c lenske staty vc etný C R) a c erpanı bude zamýreno na vıcelete investic nı
programy v oblasti zivotnıho prostredı
Narızenı o Evropske soudrznosti pro Ázemnı spolupraci (ESUS) ma za cıl usnadnit preshranic nı nebo nadnarodnı c i meziregionalnı spolupraci regionalnıch a mıstnıch organu .
Nova doporucenıRady Evropy tykajıcıse migrujıcıch studentu

13. c ervence 2006 prijal Vybor ministru Rady Evropy dvý doporuc enı adresovane vladam c lenskych statu EU. Prvnı
doporuc enı se zabyva rovnostı prıstupu k lekarske pec i Romu a koc ovnıku . Druhe se tyka prıstupu a prav migrujıcıch studentu . Jde zejmena o:
podmınky a postupy prijımanı,
povolenı pobytu,
administrativnı zajistýnı,
zamýstnavanı.
Vybor ministru zde podtrhuje du lezitost spoluprace se zemými pu vodu, aby se usnadnil navrat a opýtne zac lenýnı studentu .
Podporuje take co nejvýtsı transparentnost mezi vysokoskolskymi institucemi.
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