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U vodnıslovo vykonnč ho r
editele
Va zenı c tenari,
je zac a tek kvýtna. Pripomıname si hned nýkolik sva tku š sva tek pra ce, sva tek osvobozenı od fasismu a ukonc enı 2. svýtove
va lky, ale taky vyroc ı vstupu C eske republiky do Evropske unie. Ani jeden z týchto sva tku a vyroc ı se neda s druhym dost
dobre pomýrovat. Kazdy ma pro na s svoji vypovıdajıcı hodnotu. Kazdy nam nýco prinesl, co muzeme vyuzıvat.
O prvnıch dvou toho bylo popsa no jizhodný, dokonce jsou zachyceny i na filmovych pla tnech v umýleckem ztva rnýnı a dalsıch zanrech. Mnoho výdeckych institucı se zabyvalo a zabyva jejich hodnocenım. Zato poslednı vyroc ı š vstup do EU š je
zatım jako batole. Aú se na to koukame jakkoliv, ty 3 roky jsou neskutec ný kratkym obdobım pro to, aby mohli historici objektivný vyda vat soudy s hodnocenım.
Zatım je to doba, ve ktere pouze politici na vsech ň rovnıch mohou, nebo i musı, hlıdat, aby byly napln ova ny pozadavky EU
tak, abychom mohli vstoupit do “sengenskeho… prostoru, aby mohla nase mýna konvertovat na Euro. Taky ale, aby byly akceptova ny nase potreby a za jmy, aú zemýdýlcu nebo i abstraktnýjsıch pojmu jako je hlıdanı toho, aby na klady a vydaje obc anu byly v rovnova ze s jejich prıjmy, c ili naprıklad vyvoj na kladu na elektrinu nebo bydlenı odpovıdal i rea lnym prıjmum.
Je to ale doba, kdy my obc ane ma me moznost se aktivný zapojit do procesu býzıcıch v EU. V nasem prıpadý se jedna konkretný naprıklad o moznost vyuzıva nı Evropskych strukturnıch fondu. Nase zkusenosti jsou rovnýz“rozporuplne…. Prestoze
myslenka je dobra , tak napln ova nı v praxi skrıpe. Prirozený, ze chyby jsou jak na straný realiza toru projektu, tak i na straný
poskytovatelu. Je pouze na velke zamyslenı, proc ň rednıci, kterı majı na ministerstvech odpovýdnost za jejich podporu, to
zredukovali pouze na kontrolu. Kdepak podporu. Ta prece vyzaduje aktivnı prıstup, dokonce i premyslenı, mozna i rozhodova nı v nýkterych spornýjsıch prıpadech a to prece bolı a nese riziko i kdyzjen male odpovýdnosti a taky to bere c as. Je prece
pohodlnýjsı vzıt tuzku a skrtat a napsat “zduvodnýteÚ … Asi je nikdo netlac ı a “sve… majı jiste. No my jako nenapravitelnı
optimiste výrıme, ze vse se k lepsımu obra tı..
Va zenı c tenari, prejeme Va m la skyplny ma j a pevne zdravı.
Ing. Jozef Slobodnık
vykonny reditel ORFEUS
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Socia lnıekonomika v Pr
ıbrami
Dne 29.brezna 2007 se v salonku hotelu Belveder v Prıbrami uskutec nilo pracovnı setka nı uzivatelu a poskytovatelu socia lnıch sluzeb,
ktere pod patronacı statuta rnıho mısto hejtmana stredoc eskeho kraje
pro oblast socia lnıch výcı, protidrogove tematiky a na rodnostnı mensiny Mgr. Josefa Vacka, starosty mýsta Prıbram a poslance Poslanecke
snýmovny Parlamentu C R MVDr. Josefa R ıha ka a obc anskeho
sdruzenı ORFEUS zorganizovalo nový vznikajıcı obc anske sdruzenı
Svobodny pohyb š zivot bez omezenı pod vedenım pana Josefa Junka. Na organizac nı prıpravý se podılela i stredoc eska krajska organizace Na rodnı rady zdravotný postizenych pod vedenım jejı predsedkyný panı Dany Pikrtovč a panı Kater
iny Bartosovč .
Uvod pracovnıho setka nı zpestrilo vystoupenı za ku mıstnı
Waldorfskč skoly. Hudba, zpýv i za výrec na scenka v jejich
poda nı zaujala vsechny prıtomne a vytvorila dobrou atmosferu
pro dalsı jedna nı.
Hlavnım bodem jedna nı, kromý vystoupenı Mgr. Vacka a
MVDr. Rıha ka byla prezentace projektu HEFAISTOS a problematiky socia lnı ekonomiky reseneho v ra mci programu CIP
EQUAL Evropskeho socia lnıho fondu v poda nı Ing. Jozefa
Slobodnıka, vykonneho reditele o.s. ORFEUS a resitele uvedeneho projektu. Ve svem obsırnem vystoupenı doplnýnem
powerpointovou prezentacı vyzdvihl zejmena to, ze projekt a
jeho vysledky jsou vyuzitelne v maxima lnı mıre na te nejza kladnýjsı ň rovni, a to jak u jednotlivcu, kterı se dostali do socia lnı pasti, tak i na ň rovni povýrenych obcı, kde prirozený tito
jednotlivci, c i “cılove skupiny… zijı. Velmi pozitivnım rysem je, ze v Prıbrami majı sami obc ane mýsta za jem na
zlepsenı situace, a ze to berou jako svoji osobnı výc, svoji za lezitost aby se hledaly cesty ke zlepsenı situace.
V socia lnı ekonomice vidı jednu z vyzev, ktere naplnýnım bude pak dlouhodoby prınos pro mýsto i pro blızky
region. To mimo jine potvrdilo i vyhodnocenı maleho dotaznıkoveho setrenı provedeneho mezi ň c astnıky pracovnıho setka nı š z devatena cti respondentu na ota zku zda si myslı, ze socia lnı ekonomika (socia lnı podnik) je vyuzitelna v pusobnosti obce ve ktere zijı sedm odpovýdýlo ano a 10 spıse ano. Spıse ne odpovýdýl jeden respondent,
ne za dny a jeden vyuzil odpovýdi nevım. Je dulezite, ze mıstnı cha pou prınosy i v oblastech, ktere jsou nýkdy ma lo zvyrazn ovane, jako jsou rovne prılezitosti pro vsechny, problematika gender, ale treba i udrzitelneho rozvoje,
informac nıho rozvoje nebo podpory mıstnıch iniciativ, c i hleda nı a aplikova nı inovativnıch prvku, navazova nı spolupra ce
se vsemi subjekty, ktere mohou do procesu uva dýnı socia lnı
ekonomiky do zivota ň c inný zasa hnout. I proto je treba velmi
ocenit prıtomnost trech nejdulezitýjsıch osob š mısto hejtmana
kraje, starosty a vedoucıho socia lnıho odboru mýsta. V dalsı
c a sti sveho vystoupenı sezna mil prıtomne s harmonogramem
projektu a dulezitostı jednotlivych etap do kterych se mohou
aktivný zapojit i “Prıbramstı…. S ostatnı c innostı obc anskeho
sdruzenı ORFEUS (naprıklad v informac nı a vzdýla vacı oblasti) prıtomne sezna mil jeho predseda Dr. Josef Vanicky.
Uc astnıci setka nı obdrzeli od uvedeneho sdruzenı take celou
radu pısemnych materia lu k problematice socia lnı ekonomiky.

V prubýhu pracovnıho setka nı vystoupilo se svym odbornym prıspývkem nebo informacı i nýkolik dalsıch ň c astnıku. O problematice realizace socia lnıch sluzeb dle za kona c .108/2006 Sb. a vyhla sky c .505/2006 Sb.
v podmınka ch mýsta Prıbrami hovoril naprıklad vedoucı socia lnıho odboru MýU JUDr. Antonın Hejduk. Na
jeho vystoupenı a vystoupenı obou patronu setka nı reagovali svymi pripomınkami a na mýty naprıklad predsedkyný Krajske rady NRZP, predsedkyný OV STP nebo reditelka jednoho z Domova duchodcu pusobıcıch v danem
regionu. Panı Stuchlıkova z obc anskeho sdruzenı Spolec nost “E… hovorila o problematice osob postizenych epilepsiı a sluzba ch, ktere pro ný jejı organizace zajisúuje. C innost regiona lnıho centra pomoci a mobility a zejmena
programu Car clubu pro osoby se zdravotnım postizenım prezentovala panı Jaroslava Vanclova (e-mail: vanclova@carclub.cz) a jednatel obc anskeho sdruzenı TRIANON
Ing. Jaroslav Dembinny. Oba konstatovali, ze v ra mci programu MOBILITA vznikl ve spolupra ci Car Club s.r.o., akciove
spolec nosti Auto Skoda a C eske pojisúovny projekt “HANDY
š 5x vyhra pro handicapovane… jehoz podstatou je umoznit
prıstup osoba m se zdravotnım postizenım k novym vozum
Skoda Fabia Combi a Skoda Roomster za skvýlou cenu. Za
pomoci regiona lnıch pracovisú Car clubu bude pro za jemce
zajistýna naprıklad odborna pomoc pri vypracova nı za dosti o
sta tnı prıspývek, o financova nı prostrednictvım ň výru od Skofinu nebo uzavrenı vyhodneho pojistýnı s asistenc nı sluzbou Pohoda bez barier poskytovaneho C P. Na zev projektu je odvozen
od pýti vyhod š sleva 13%, moznost automaticke prevodovky
zdarma, za ruka 3 roky, zvyhodnýny ň výr a vyhodne pojistýnı
s asistenc nı sluzbou. Dalsı z projektu podporovanych Evropskym socia lnım fondem “ Zıskej klıc ke sve pra ci…
zamýreny na vzdýla va nı v oblasti komunikac nıch a prezentac nıch dovednostı realizovaneho spolec nostı ACZ š
kurzy, skolenı, poradenstvı predstavila panı Prokopcova . Take toto vystoupenı bylo doplnýno radou pısemnych
materia lu, ktere si ň c astnıci mohli odnest sebou.
Z prubýhu jedna nı porizovala obrazovy za znam mıstnı televize, c a st projevu Ing. Slobodnıka zachytila na zvukovy za znam i redaktorka mıstnıch novin Periskop. Po skonc enı pracovnıho setka nı se uskutec nilo individua lnı jedna nı prıtomnych pracovnıku o.s. ORFEUS se za stupci pora dajıcıch organizacı a Ing. Jaroslavem Dembinnym
k vymýný zkusenostı z c innosti jednotlivych subjektu.
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Veletrh neziskovych organizacı FORUM 2000
4. dubna 2007 se v prostora ch Tyrsova domu v Praze 1 uskutec nil v poradı jiz
osmy roc nık Veletrhu neziskovych organizacı - FORUM 2000. O prezentaci sve
c innosti tımto zpusobem mýlo za jem nebyvale velke mnozstvı nejruznýjsıch organizacı nesta tnıho neziskoveho sektoru. Na 140 prıtomnych organizacı bylo rozdýleno do nýkolika sekcı: humanita rnı a rozvojova pomoc; rozvoj obc anske spolec nosti; vzdýla nı, umýnı kultura; socia lnı a zdravotnı sluzby; lidska pra va, pra va
mensin a pra va zen; zivotnı prostredı. Nýkolik zahranic nıch ň c astnıku tvorilo samostatnou sekci hostu ze zahranic nı.
V ra mci prezentace projektu HEFAISTOS realizovaneho o.s. ORFEUS byl pro
sekci socia lnı a zdravotnı sluzby vytvoren samostatny informac nı panel popisujıcı
za kladnı zamýrenı a c innost sdruzenı v ra mci vyse uvedeneho projektu a v oblasti
socia lnı ekonomiky.
Býhem celeho veletrznıho dne navstıvilo nasi expozici kromý mnoha procha zejıcıch na vstývnıku celkem 35 va znych za jemcu, kterı se dotazovali prıtomnych pracovnıku na blizsı podrobnosti o posla nı a zamýrenı o.s. ORFEUS, o poskytovanych sluzba ch, o aktivita ch
v oblasti socia lnı ekonomiky, o nadna rodnı spolupra ci, atd. Vsem týmto va znym za jemcum byly poskytnuty za kladnı informace a navıc jestý obdrzeli nýktere pısemne dokumenty,
jako napr. “Sbornık materia lu z mezina rodnı konference projektu HEFAISTOS“, konane pod za stitou pana Vladimıra Spidly, c lena Evropske komise ve dnech 7.- 8. c ervna 2006 v Praze… a nebo obc asnıky
Poutnık ORFEUS se Specia lnımi prılohami k projektu a socia lnı ekonomice. Poskytnuty jim byli i za kladnı kontaktnı ň daje, vc etný webovych stra nek projektu
Pro ň c astnıky veletrhu byl zpracova n i dotaznık s nýkolika ota zkami
smýrujıcımi ke zjistýnı na zorove hladiny na problematiku socia lnı
ekonomiky, ktery na mıstý anonymný vyplnilo 32 osob.
Mezi ň c astnıky veletrhu byl i partner projektu HEFAISTOS C eska
spolec nost pro psychicke zdravı.
V ra mci veletrhu byl organiza tory pripraven bohaty doprovodny program, ktery byl rozdýlen na program pro verejnost (naprıklad Postokunmisticka verejnost a neziskovou, Role celebrit v neziskovem sektoru, Otevrete se neziskovemu sektoru, Obchod versus charita a podobný) a pro neziskove organizace (naprıklad Jak zajistit duvýryhodnost neziskove organizace, Uc ast NNO v projektech struktura lnıch fondu š prılezitosti a rizika a podobný).
Jeden z prıtomnych za stupcu o.s. ORFEUS se zň c astnil jednoho z pripravenych semina ru v teto c a sti a to na tema: U vod do problematiky samofinancova nı a socia lnıho podniku…, ktery byl veden v anglic tiný pracovnıkem
americke organizace NESsT panem Peterem Vargou. Zıskane poznatky budou vyuzity v ra mci projektu HEFAISTOS a prostrednictvım internetovych stra nek budou poskytnuty i na rodnım partnerum.
Za výr veletrhu patril spolec enskemu vec ırku.

++++++++
V prubýhu vystavy non-handicap 2007 byl take nava za n kontakt se soukromym vzdýla vacım zarızenım akreditovanym MSMT C R spolec nostı s ruc enım omezenym MAVO. Uvedena organizace je nositelem projektu nazvaneho “
Kurz ň c etnictvı vc etný rızene praxe e-learningovou metodou “ urc eny osoba m pec ujıcım o za visleho c lena rodiny a
osoba m se zdravotnım postizenım. Uvedeny kurz na rozdıl od jinych (býzny rozsah 160 hodin) ma rozsah 720 vyuc ovacıch hodin, z toho 360 hodin teorie ň c etnictvı a 360 hodin praktickeho ň c tova nı, vse s vyuzitım PC a s asistencı
lektora. Uvedeny projekt nabızı poradenstvı, individua lnı pec i a poskytova nı informacı v oblasti vyhleda va nı zamýstna nı respektive sebezamýstna nı a je zarazen mezi rekvalifikace š uchazec i majı ve spolupra ci s ň rady pra ce na rok na
podporu v jeho prubýhu. Uspýsnym absolventum je na za výr vyda va n celosta tný platny certifika t “ Uc etnictvı
s vyuzitım vypoc etnı techniky…. .
Za kladnı pozadavky na za jemce jsou ukonc ene stredoskolske vzdýla nı (maturita vyhodou), za kladnı znalost
pra ce na PC, bydlistý na ň zemı Prahy. Blizsı informace lze zıskat osobný na adrese MAVO s.r.o., Na Porıc ı 30, 110
00 Praha 1, tel/fax 222 313 249, www.mavo.eu. Vybýrove rızenı pro druhy kurz (od 1.7. do 31.12.2007) probýhne
v c ervnu 2007, kontaktnı osobou je Mgr. Ivana Landsingerova (e-mail: mavo.esf@centrum.cz, mobil: 739 413 496).
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Non ě handicap 2007
Ve dnech 17. š 20. dubna 2007 probıhala v ra mci XI.
rocnıku Specializovanč vystavy pomucek a sluzeb
pro zdravotne postizenč Non-handicap 2007 prezentace projektu HEFAISTOS a problematiky socia lnı ekonomiky resene v ra mci programu CIP EQUAL.
Na zajistýnı uvedene prezentace se denný podılelo ve
sta nku obc anskeho sdruzenı ORFEUS vzdy nýkolik
pracovnıku projektu, c lenu expertnıho tymu a pozvanych hostu. V prubýhu jednotlivych dnı probýhlo nýkolik
za sadnýjsıch
skupinovych
jedna nı
k problematice socia lnı ekonomiky a to naprıklad:
17. dubna projedna nı spolupra ce pri realizaci projektu
HEFAISTOS a projektu Agentury Pancer v oblasti
vzdýla va nı a odborne prıpravy OZP v oblasti osobnı
asistent a pracovnık recepce-ostrahy v ra mci schva lenych
rekvalifikac nıch kursu obou subjektu;
19. dubna konzultace k moznostem zalozenı noveho socia lnıho
podniku a vzniku novych pracovnıch mıst v ra mci zajistýnı
nepretrziteho provozu dopravy OZP a senioru na ň zemı
hl.m.Prahy a Stredoc eskeho kraje (studentska pra ce v ra mci
problematiky socia lnı ekonomiky dvou zdravotný postizenych studentu VSVSMV v Praze - doporuc eno zejmena navrzenou obsahovou koncepci propoc ıtat z hlediska ekonomicke na roc nosti, provest dotaznıkove setrenı ke zjistýnı
aktua lnı potreby teto formy mezi OZP a seniory za vyuzitı
jejich organizacı a mezi socia lnımi a zdravotnımi odbory
mýstskych c a stı Prahy apod.).
V prubýhu vystavnıch dnı se uskutec nilo take cca dvý stý individua lnıch rozhovoru pri kterych byl nýkterymi ň c astnıky i vypln ova n dotaznık zjisúujıcı na zorovou hladinu na uplatnýnı socia lnı
ekonomiky a socia lnıho podnika nı na zvysenı zamýstnanosti socia lný znevyhodnýnych skupin obyvatelstva V souc asne dobý
probıha jejich vyhodnocenı vc etný porovna nı s vysledky podobne ankety z roku 2006. (vloz it foto P 4200031)
Pro na vstývnıky vystavy byla pripravena i rada podkladovych
materia lu, naprıklad osvýtova publikace “Socia lnı ekonomika
v Evropske unii a jejı aplikace na podmınky C eske republiky…
ISBN 80-903519-1-3 a sbornık “Socia lnı ekonomika
“z mezina rodnı konference projektu HEFAISTOS v roce 2006
ISBN 80-903519-3-X. Pro za jemce o hlubsı pozna nı teto problematiky bylo pripraveno specia lnı CD obsahujı doposud zpracovane za kladnı vysledky projektu, naprıklad Zpra vu
z pruzkumu na zoru zainteresovane verejnosti. Dalsı za jemci o toto CD na s mohou kontaktovat na internetove
adrese: info@orfeus-cr.cz.
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Evropsky socia lnıfond a podpora
zame stnanosti socia lne znevyhodne nych
Vyznamnou c a st c innosti obc anskeho sdruzenı ORFEUS predstavuje v souc asne dobý pra ce na projektu HEFAISTOS realizovaneho v ra mci programu CIP EQUAL s jehozobsahem jste se jiznýkolikra t mohli sezna mit na
stra nka ch tohoto e-magazınu i tistýneho obc asnıku Poutnık ORFEUS. Socia lnı ekonomice a hleda nı novych forem podnika nı se socia lnım podtextem umozn ujıcım souc asný i resit problematiku zamýstna va nı socia lný vylouc enych skupin obyvatelstva je výnova na v poslednıch letech zvysena pozornost c emuzjistý napomohl i Evropsky
socia lnı fond nejenom vyhla senım vyse uvedeneho programu. Vzhledem k tomu, ze uvedeny projekt ma mimo
jine vyň stit i zohlednýnım zıskanych a ovýrenych zkusenostı v legislativnımi na vrhy jsou v jeho ra mci sledova ny
i nejruznýjsı aktivity dalsıch subjektu.
Jak je v predcha zejıcım c la nku uvedeno probýhlo na vystavý non-handicap 2007 mimo jine i jedna nı, vc etný spolec ne prezentace, o spolupra ci pri resenı ota zky zvysova nı zamýstnanosti osob se zdravotnım postizenım (cılova
skupina obou projektu) s pracovnıky Agentury Pancč r
. Uvedena organizace nabızı rekvalifikaci a na slednč
zame stna nı v oblasti komercnı bezpecnosti na pozice recepcnı a pracovnık ostrahy. Da lka rekvalifikac nıho
kurzu je 8 kalenda rnıch tydnu, z toho 4 tydny teorie a 4 tydny praxe. Rekvalifikac nı kurz je ukonc en za výrec nou
zkouskou, ktera se skla da z pısemne a ň stnı c a sti. Absolvent kurzu obdrzı osvýdc enı o moznosti vykona vat pra ci
bezpec nostnıho pracovnıka se zamýrenım na ostrahu osob a majetku. V teoreticke c a sti uc ebnıho pla nu je probıra na problematika pra vnıho minima, bezpec nostnıch opatrenı, taktika jedna nı v mimora dnych situacıch, za sady
komunikace, prvnı pomoci a sebeobrany, za klady poc ıtac ovych dovednostı podobný.
Kurz je bezplatny a po jeho absolvova nı a zıska nı vyse uvedeneho certifika tu budou absolventi prijati do trvaleho
pracovnıho pomýru. Za kladnı cılovou skupinou jsou osoby zdravotný znevyhodnýne do 33% snızenı schopnosti
pracovnıho uplatnýnı, c a stec ný invalidnı duchodci se ztra tou pracovnı schopnosti vyssı nez33% a osoby týzce
zdravotný postizene (pozivatele plneho invalidnıho duchodu) s výtsım nez66% snızenım schopnosti pracovnıho
uplatnýnı. Dalsı cılovou skupinou jsou osoby socia lný vylouc ene nebo ohrozene socia lnım vylouc enım z duvodu
dlouhodobe nezamýstnanosti zpusobene nızkym nebo vyssım výkem za souc asneho splnýnı podmınek pro zarazenı do predchozı cılove skupiny. Konkretný jde o osoby zdravotný postizene ve výku do 25 let, zejmena po
ukonc enı skolnıho vzdýla nı, kterym se (vzhledem ke zdravotnımu postizenı) dosud nepodarilo najıt na trhu pra ce
uplatnýnı a o osoby zdravotný postizene ve výku na 50 let.
Projekt je urc en pro osoby s trvalym bydlistým v Praze nebo majıcı prechodny pobyt v Praze minima lný 180 dnu
a dalsıch 180 dnu tento pobyt bude trvat a podepısı o tom c estne prohla senı. Nenı vsak urc en pro nepohyblive
osoby a osoby, ktere mohou vykona vat pra ci jen za ň c asti asistenta, nemocne trpıcı va znymi formami dusevnıch
poruch, osoby trpıcı hluchotou, slepotou a paraplegiky.
Blizsı informace zıska te osobný na adrese Agentura Pancer s.r.o., K dubu 2330/2b, 149 00 Praha 4, nebo na bezplatne lince 800 888 042 (044). Kontaktnımi osobami je Ing. Vladimır Zıtek a pı.Eliska Maresova , tel.233 355
726, 739 071 288 nebo 736 489 120.
Tento projekt je spolufinancova n Evropskym socia lnım fondem, sta tnım rozpoc tem C R a rozpoc tem hl.m. Prahy.
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Akce, kterč by Va s mohly zajımat
Ve dnech 21. š 22. kvýtna 2007 pora da Skola verejneho zdravotnictvı a Katedra posudkoveho lekarstvı Institutu
postgradua lnıho vzdýla va nı ve zdravotnictvı kurz nazvany ň U loha posudkovych lč kar
u a dalsıch profesiona lu v oblasti pracovnıho zaclenova nı osob se zdravotnım postizenımť. Kurz se kona v hotelu ILF (Budýjovicky
15, Praha 4).
Prvnı den je výnova n zejmena problematice pracovnı rehabilitace a ň loze ň radu pra ce; individua lnıch pracovný
rehabilitac nıch pla nu a metodice c innosti odborne pracovnı skupiny (predna sı ing. Strnadova , UP Pısek). Dalsı
oblastı bude spolupra ce posudkovych lekaru s ň rady pra ce š posuzova nı pro potreby prizna nı prıspývku na pec i a
zapojenı posudkovych lekaru v multidisplina rnıch tymech (predna sı MUDr. Wernerova , MPSV). Druhy den bude
výnova n tematum pracovnı diagnostiky v ra mci rehabilitac nıho lekarstvı a roli ergoterapeuta (Bc. Cvrkova , Rehabilitac nı klinika 1. LF UK Praha) a podporovaneho zamýstna va nı (Mgr. Iva Frysova , o.s. Rytmus).
Koordina torem kurzu jsou PhDr. Janec kova , PhD. (SVZ IPVZ, tel. 271 019 282, e-mail: janeckova@ipvz.cz)
a MUDr. Jan Boha c (KPL IPVZ, tel. 271 019 250, e-mail: bohac@ipvz.cz). Uc astnicky poplatek c inı 1.600,- Kc .
Prihla sku na kurz naleznete na www.ipvz.cz.
++++++++
Dne 22. kvýtna 2007 se uskutec nı v hotelu Olympik (Sokolovska 138, Praha 8) mezina rodnı konference
“Spolecne za zame stnanost osob se zdravotnım postizenım ě podpora vzniku fondu zame stnanosti osob se
zdravotnım postizenımť. Konferenci pora da v ra mci projektu EQUAL Na rodnı rada osob se zdravotnım postizenım. V dopolednım bloku se predpokla da vystoupenı partneru projektu z Walesu, Francie a Severnıho Irska,
v odpolednım pak mimo jine vystoupenı ministra pra ce a socia lnıch výcı, predsedy Vyboru pro socia lnı politiku
Poslanecke snýmovny Parlamentu C R a za stupce Svazu c eskych a moravskych vyrobnıch druzstev.
Uvedenou konferencı chtýjı jejı organiza tori otevrıt diskusi k prıpadne zmýný souc asne legislativy s cılem zrızenı
rehabilitac nıho fondu ve kterem by byly shromazŽ ova ny financ nı prostredky zıskane formou odvodu do sta tnıho
rozpoc tu od zamýstnavatelu s vıce nez 25 zamýstnanci v pracovnım pomýru, kterı neplnı povinny podıl 4%
v zamýstna va nı osob se zdravotnım postizenım. Zıskane financ nı prostredky by byly výnova ny na vzdýla va nı a
rekvalifikaci OZP, na jejich podporu zamýstna va nı a ň c elove pracovnı rehabilitace.
Blizsı informace lze zıskat u panı Miskovske na tel. 266 753 432, ň c ast je nutne potvrdit nejpozdýji do 18. kvýtna
2007 na e-mailove adrese: konference.equal@seznam.cz.
++++++++
V sobotu 26. kvýtna 2007 probýhne na Vystavisti Flora Olomouc Festival zdravı a pohybu, ktery navazuje na
ň spýsny lon sky roc nık, kdy branami vystavistý proslo vıce nez 4 000 na vstývnıku. Cılem je propagace zdraveho
zivotnıho stylu a tomu bude prizpusobena i nomenklatura rozdýlena celkem do 16 oblastı: zdrava vyziva; vyrobky pro setrnou a zdravou ň pravu potravin; makro a mikro nutrienty š potravinove dopln ky, vitamıny,minera ly a
podobný; kosmeticke a farmaceuticke vyrobky; odývy a obuv pro sport a volny c as; fitness, rehabilitace a zdravotnı pomucky; oc kovacı la tky, dezinfekc nı prostredky; sportovnı, turisticke a ta bornicke vybavenı, na c inı a pomucky pro sport;, la zný, lec ebny a sanatoria; cestovnı kancela re a cestovnı agentury, zdravotnı turistika; zdravotnı pojisúovny; zdravotnicka zarızenı a socia lnı sluzby; odborna literatura, CD, video a DVD, diagnostika zdravotnıho stavu; poradenska c innost a ostatnı.

V area lu vystavistý a jeho vystavnıch pavilonech budou na vstývnıkum nabıdnuty nejruznýjsı poradny se zdravotnım zamýrenım - prıchozı si budou moci nechat stanovit BMI, zmýrit mnozstvı týlesneho tuku, krevnı tlak, hladinu cholesterolu c i hladinu cukru v krvi. Zeny urc itý privıtajı diagnostiku stupný postizenı celulitidou c i poradnu
viza ze, kura ci se doc kajı rad c i pomoci specialistu jak se zbavit sveho nezdraveho a hlavný draheho na vyku. Dalsı
poradny se zamýrı na zdravou vyzivu, dusevnı zdravı, problematiku HIV/AIDS a radu dalsıch oblastı. Pripravova ny jsou i besedy a predna sky odbornıku na temata výnova na zdravı, zivotnımu stylu a prevenci civilizac nıch chorob. Nabıdnuty budou i uka zky prıpravy zdravych pokrmu vc etný ochutna vek. Organizova ny budou i nejruznýjsı
sportovnı aktivity a prodejnı akce. Vystavu podporı i celodennı ň c ast a vysıla nı redaktoru C eskeho rozhlasu 1 š
Radiozurna lu a hudebný za bavny program bude nata c et a posleze ho zaradı do sveho vysıla nı i C esky rozhlas
Olomouc. V teto souvislosti si na vstývnıci budou moci prohlednout i expozici C eskeho rozhlasu a prezentac nı
stan tymu “Vylety… s jeho programem. Blizsı informace lze nalezt na stra nka ch www.flora-ol.cz.
Pro spolupracujıcı organizace zajistı spolec nou propagaci jejich c innosti obecný prospýsna spolec nost Koalice
pro
zdravı.
Kontaktovat
lze
Mgr.
Denisu
Sevc ıkovou
prostrednictvım
e-mailu:
denisa.sevcikova@koaliceprozdravi.cz.
+++++++++++++
Na c tvrtek 31. kvýtna 2007 pripravily obc anska sdruzenı Liga lidskych pra v a Persefona konferenci pod na zvem
ň Bıla mısta v pč ci o obe ti doma cıho na silı…. Konference je vystupem dvouleteho projektu a jejım cılem je upozornit na bıla mısta v pec i o obýti doma cıho na silı ve spolec nosti a zamýrit se na specificke skupiny ohrozene doma cım na silım, ktere jsou systemem pomoci opomıjeny nebo marginalizova ny.
V prubýhu konference zaznı na sledujıcı prıspývky: Monitoring doma cıho na silı v Jihomoravskem krajı š Mgr.
Madla C echova , Liga lidskych pra v a Persefona o.s., Dýti jako obýti a svýdkove doma cıho na silı š PhDr. Alena
Plskova , Policejnı prezidium C R, Doma cı na silı a zdravotný postizenı š kolektivnı vystoupenı odbornych konzultantu o.s.ORFEUS JUDr. Miroslava Mitlo hnera CSc, MUDr. Jirıho Mellana, PhDr. Martiny Vengla rove a MUDr.
Jany Spilkove, Doma cı na silı na seniorech š Mgr. Petra Zimmelova , Jihoc eska univerzita C eske Budýjovice, Doma cı na silı v migrantskych komunita ch - SOZE , Mgr. Petra Votoupalova a Mgr. Eva Svobodova , Doma cı na silı
v romske komunitý š DROM, Mgr. Ivana Simıkova a Doma cı na silı jako celospolec ensky problem š MV C R,
PhDr. Geraldina Palovc ıkova , CSc.
Konference kona ve Velkem sa le v prostora ch Verejneho ochra nce pra v (Udolnı 39, 602 00 Brno) pod za stitou
1.na mýstkyný prima tora mýsta Brna RNDr. Barbory Javorove. Prihla sky je mozne zasılat nejpozdýji do 28. kvýtna 2007 na e-mailovou adresu: domacinasili@llp.cz, blizsı informace lze zıskat na tel. c ısle 545 245 996.
+++++++++++++
Pod za stitou zmocnýnce pro lidska pra va Ing. Jana Litomiskeho se ve dnech 5. š 6. c ervna 2007 uskutec nı
v Kulturnım centru ZAHRADA (Malenicka 1784, 148 00 Praha 4) konference o pra vech lidı s menta lnım postizenım pod na zvem ň Pra vo byt sa m sebouť. Organiza torem konference je obc anske sdruzenı Portus Praha.
Cılem konference je prohloubit znalosti poskytovatelu socia lnıch sluzeb a odborne verejnosti v oblasti pra v lidı
s menta lnım postizenım, poskytnout prakticke informace, poznatky a na stroje napoma hajıcı lepsımu napln ova nı
pra v v ra mci socia lnıch sluzeb. Konference je predevsım urc ena zamýstnancum subjektu socia lnıch sluzeb, NNO
zamýrenym na osoby se zdravotnım postizenım, za stupcum sta tnı spra vy a samospra vy a v neposlednı radý i studentum socia lnıch oboru.
V prubýhu obou jednacıch dnu se predpokla da uskutec nýnı vıce nezdeseti vystoupenı, shlednutı dvou vyukovych
filmu a uskutec nýnı pýti workshopu.
Uc astnicky poplatek c inı 1.000,- Kc (celodennı catering, presskit a CD-ROM se sbornıkem prıspývku). Prihla ska
je ke stazenı na www.imy.cz, kontaktnı osobou je Mgr. Toma s Kus (tel. 261 217 697), pısemne prihla sky je nutne
zasılat na adresu: o.s. Portus Praha, Koza cka 16, 101 00 Praha 10.
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Doporucujeme k pr
ectenı
Realizace socia lnı politiky tvorı vyznamnou souc a st zivota cele spolec nosti a ma nepochybný dopad na kazdeho
z na s. Katedra socia lnı politiky a socia lnı pra ce Pedagogicke fakulty Univerzity v Hradci Kra love pod vedenım
JUDr. Miroslava Mitlo hnera, CSc. vydala v za výru minuleho roku velmi obsa hlou (bezma la pýtiset stra nkou) publikaci nazvanou Prome ny klienta sluzeb socia lnı pra ce (ISBN 80-7041-716-1). Publikace obsahuje celkem
devýt kapitol s nýkolika desıtkami odbornych prıspývku: drogova problematika; klient socia lnıho zabezpec enı;
seniori; zdravotnictvı a zdravotný postizenı; mla deza rodina; hledisko gender, pra ce a zamýstna nı; etnika, komunity; folozoficke otaznıky, etika socia lnı pra ce, ota zky metodologie.

Z hlediska zamýrenı c innosti naseho obc anskeho sdruzenı ORFEUS jsou velmi zajımave naprıklad prıspývky Lydie a Ladislava Leskovych š Osobna asistenci poskytovana obcanom s Šazkym zdravotnym postihnutım jako na stroj podpory ich neza vislč ho zivota a zejmena prıspývek Jana Beera š Posılenı role socia lnı ekonomiky
ovlivnı spolecenskč klıma. Posledný uvedeny autor je studentem PdF UHK a za svoji bakala rskou pra ci si vybral
pra vý problematiku socia lnı ekonomiky. Vyznam socia lnı ekonomiky pro zvysova nı zamýstnanosti socia lný vylouc enych skupin obyvatel uvedl ve svem vystoupenı naprıklad takto: ýJako modelovy pr ıklad bych si dovolil vzıt
pr ıklad cerstve propus te náho ve zne , ktery se rozhodl uz se do vykonu trestu nevratit. De la maximum pro to, aby
byl zame stnan, ale nikde jej nechte jı pr ijmout kvuli zaznamu v rejstr ıku trestu. Mısto mzdy tak pobıra socialnı
davky, cımz vyraznym zpusobem klesa jeho schopnost splacet zpusobenou s kodu.ň Na jinem mıstý o rozvoji socia lnı ekonomiky rıka : .. socialnı ekonomika nemuz e byt jen vysledkem statnı direktivy, ale diskusı mezi statem,
zame stnavateli a klienty. Pro realizaci jakáhokoliv zame ru v oblasti socialnı ekonomiky musı byt vytvor eno odpovıdajıcı spolecenská klıma. To bude potr ebná ovlivnovat ne kolika zpusoby. U cinnym by mohlo byt napr ıklad co
nejs irs ı zapojenı obcı, která s cılovymi skupinami pr ichazı do styku ( a sami jsou soucasne z jináho pohledu cılovou skupinou.ň Vedoucım teto pra ce je JUDr. Mitlo hner, CSc., ktery se teto problematice take výnuje jako c len
expertnıho tymu projektu HEFAISTOS, o kterem pıseme na jinem mıstý. Vznikajıcı bakala rska pra ce tak bude
moci c erpat i z poznatku a zkusenostı nac erpanych z jeho realizace, z na mýtu na rodnıch a nadna rodnıch partneru
projektu ze Spanýlska, Ita lie, Slovenska a Chorvatska.
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Seznamka
Jak mnozı za jemci o sezna menı dobre výdı, jiz nýkolik let pusobı v ra mci Centra dennıch sluzeb obc anskeho
sdruzenı ORFEUS Specializovana seznamka pro zdravotný postizene. Blizsı informace, vc etný dotaznıku a jednotlivych seznamovacıch inzera tu naleznete na stra nka ch www.orfeus-cr.cz pod heslem Seznamka.
S na sledujıcımi aktua lnımi inzera ty se na na s v minulych dnech obra tili dalsı dva klienti:
44 lety 195/103 Petr z U stı nad Orlicı hleda z enu pr ime r enáho veku. Nepr eje si pouze z enu s onemocne nım schizofrenie,
toleruje vyznanı. Sam je v plnám ID, castecne sobe stacny, bydlı v dome s pecovatelskou sluz bou. Ma rad pe sı turistiku, video,
TV, kr ız ovky a poslech hudby.
Zn. hledam nekur acku z celá CR
PracujıcıSS32 lety 176/56 v ca stecnč m ID po DMO by se ra d sezna mil se svobodnou 25-32 letou zenou i s dýtmi. Mýla
by byt hodna, tolerantnı, prostý v pohodý, ale ne chodıcı o berlıch nebo na vozıc ku. Mezi jeho konıc ky patrı sport, napr. stolnı tenis, spolec nost a pratele.
Zn. bydlım v Praze
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