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Úvodní slovo výkonného ředitele
GLORIA IN EXCELSIS DEI
Vážení a drazí čtenáři
Když před měsícem přiklusal, jak je jeho zvykem, Martin na bílém koni, tak jsme věděli, že zima je zde.
Tak jsme to poznávali vždy, ještě i za mého dětství a i za dětství mých dětí. A věděli jsme, že co nevidět za ním bude následovat Mikuláš a hlavně Ježíšek, i když se mu říkalo děda Mráz, ale o nic nejde,
nyní zase je to Santa Claus. Navíc, když jedna švédská poradenská firma, lépe řečeno její pracovníci si
dali práci a spočítali, kde na Zemi by pro Santův příbytek bylo nejvhodnější místo pro rychlou expedici
vánočních dárků a vyšlo jim, že podle výpočtu by mělo být jeho sídlo v Kyrgyzstánu. No to bylo za mého mládí. Nyní všichni víme, že budou Vánoce již od října, jenom si vzpomeňte na tu nevtíravou výzdobu v obchodních domech všeho typu a nenásilnou, nevnucující se reklamu, abyste sobě a svým blízkým nebo i neblízkým nakoupili dárky. Jsou na Vás laskaví, řeknou vám – kupte teď, plaťte pak. Ale vy
jste jistě zocelení a žádná reklama vás jenom tak nezlomí a tudíž ani exekutor vašemu majetku nehrozí.
Ale budou Vánoce a bude Nový rok i nový rok. Měl bych vám za sebe i za kolektiv popřát. A jsem
v rozpacích. Znám mnoho koled, za mého mládí jsem chodil po koledě, kde jsme recitovali krásné básně, teda koledy a ve všech přáli to nejlepší. Nyní ale mi připadá, že kdybych vám ty koledy předložil
nyní, tak byste mohli to považovat za něco nepatřičného ode mě, že si z vás utahuji a nevím co ještě
horšího. Ne žeby koledy jsem poměnil, … ale když slyšíte, že v nastávajícím roce bude dražší plyn,
bude stoupat cena ropy, následně potravin atd. atd. a ještě platby u lékaře, v nemocnici, za recepty….
tak byste mi to mohli mít za zlé. Chtěl jsem vymyslet jiné, nové přání, odpovídající nové situaci. Ale to
by zase mi mohli mít za zlé jiní. Zůstanu konzervativní a trochu i optimista. Třeba bude líp. Proto přijměte ode mě i kolektivu Orfea přání krásného, radostného a spokojeného prožití svátku vánočních,
chutného kapříka bez kostí, Silvestra veselého a vykročení pravou nohou do nového roku vám i rodině
šťastného, pevného zdravíčka, stálou lásku a mnoha úspěchů, aby vám svítily štěstím očička.

Ing. Jozef SLOBODNÍK
výkonný ředitel ORFEUS
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Co je nového v sociální ekonomice
Pozorný čtenář našeho e-magazínu již zjistil, že na tomto místě dáváme takřka pravidelně široký prostor problematice sociální ekonomiky. Nejinak tomu bude i v tomto předvánočním vydání.
V souladu s blížícím se koncem tříletého období, kdy bylo realizováno v rámci Evropského sociálního fondu a programu CIP
EQUAL několik desítek projektů se v současné době uskutečňuje celá řada mezinárodních konferencí. Ve dnech 4. – 9. prosince 2007 se například uskutečnila v rámci projektu HEFAISTOS a jedné z jeho tří TCA – konkrétně Social Enterprise služební cesta do Itálie k zajištění účasti na konferenci v Římě (5.
prosince 2007) a konferenci v Tolfě (6. prosince 2007). Hostitelskými organizacemi byly partnerské organizace TCA SE –
FIDET COOP Lazio a EFET a zúčastnily se jich i zahraniční
delegace z jejich dalších partnerství a to z Německa, Španělska, Polska a Slovenska.
Konference dne 5. prosince 2007 se konala v konferenční síni
– „vlajkové místnosti“ Evropského parlamentu v Itálii s názvem
„ Evropské sítě pro rozvoj území a zaměstnanosti“. Tato
konference byla organizována v rámci nadnárodních partnerství „Zavádění sítí na pracovní trh“ (partnery byly Úřad práce
Trnava – Slovensko a Městský úřad Pforzheim – Německo) a
„Roma“ (ICM Orava – Slovensko, Rzeszowská agentura regionálního rozvoje – Polsko a Zoron –Polsko). Konferenci zahájil
p. Massimo Leonardi, prezident pořádající organizace FIDET
COOP Lazio a v jejím úvodu vystoupili dva poslanci Evropského parlamentu p. Alessandro Battilocchio z Itálie a Irena Belohorská ze Slovenska. Další vystoupení prezentovala výsledky
projektu z pohledu tří národních a čtyřech nadnárodních partnerů. Před zahájením této konference se uskutečnila společná
tisková konference pro pozvané novináře.
Konference dne 6. prosince 2007 se konala v konferenčním sále Kláštera augustiánských otců v městečku Tolfa
a byla organizována v rámci nadnárodního partnerství „Sociální
ekonomika“ (partnery tohoto projektu byly Fundacija Antidotum –
Polsko, ORFEUS – Česká republika a Městský úřad Ibiza – Španělsko jako přidružený partner). Tato veřejná konference se konala pod názvem „Úloha municipality/městského úřadu
v sociální ekonomice a zaměstnanosti“. Konferenci zahájil p.
Roberto Ussia Spinaci, prezident pořádající organizace EFET a
poslanec Evropského parlamentu p.Alessandro Battilocchio. Následující tři vystoupení prezentovala výsledky projektu z pohledu
národních partnerů a dvě z pohledu nadnárodních partnerů. Jedním z těchto vystoupení byl i příspěvek Ing. Jozefa Slobodníka,
realizátora projektu HEFAISTOS a pana Alfonse Moliny za projekt Eiwissa Crea ze Španělska.
Účastníci obou konferencí si při těchto příležitostech navzájem
předali řadu podkladových materiálů vhodných k využití při řešení
vlastních projektů. Za českou delegaci šlo zejména o vytištěné společné výzkumné zprávy TCA SE
k problematice zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatel v jednotlivých zemích a dále dvě CD obsahující shrnutí dosavadních výsledků uvedeného projektu včetně materiálů z mezinárodní konference v Praze
(Sociální ekonomika – 7. a 8. června 2006).

V následujících dvou dnech se konalo závěrečné zasedání Řídícího výboru
SE, které pod vedením koordinátora projektu pana Dott. Giuliana Bartolomeie projednalo kroky potřebné k ukončení TCA a zpracování závěrečné
zprávy. Uvedené zasedání bylo v závěru rozšířeno o zástupce jedné
z dalších partnerských organizací EFET a byla zde projednávána otázka
možné další projektové spolupráce v roce 2008 – 2013. Dále proběhlo i
několik dílčích pracovních setkání, kde byly podrobněji probírány otázky
jednotlivých projektů, řešení problematiky sociální ekonomiky a zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob ve výše uvedených zemích.

++++++++
Celá řada akcí mající
podobu konferencí, seminářů nebo pracovních
setkání se konala i
v České republice. Dne
12. prosince 2007 se
v rámci projektu HEFAISTOS a ve spolupráci s katedrou sociální
práce a sociální politiky
Pedagogické
fakulty
Univerzity Hradec Králové pod vedením členů
expertní skupiny tohoto
projektu JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc. (vedoucí katedry) a Mgr. Zuzany Truhlářové (tajemník katedry) uskutečnil
workschop k problematice sociální ekonomiky a její úlohy při zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatelstva ČR.
Uvedeného workschopu bylo přítomno na tři desítky účastníků zejména z řad studentů a učitelů. Jeho průběh byl rozdělen do
dvou částí. V první Ing. Slobodník představil projekt HEFAISTOS, včetně doposud realizovaných aktivit a objasnil aktuální
přístup k problematice sociální ekonomiky (její význam na základě vypracovaných postulátů). Dr. Vanický v návaznosti na
tyto informace hovořil o úloze NTS-C a diskusích vznikajících v rámci její pracovní skupiny NESEA. JUDr. Mitlöhner následně hovořil o sociální ekonomice ve vztahu ke studijnímu programu na PdF UHK. Druhá část workschopu byla věnována
diskusi k danému tématu.
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Střípky z naší činnosti
Seznamka pro zdravotně postižené
Činnost specializované Seznamky pro zdravotně postižené při Centru denních služeb o.s. ORFEUS byla pro rok 2007 realizována opět od 1. března do 31. prosince 2007 v Centru denních služeb a to podle stálého rozpisu v rozsahu 4 dnů v měsíci.
Za tuto dobu bylo její vedoucí písemně přijato celkem 86 dopisů, 81 e-mailových a 27 sms zpráv. Na základě individuálních
požadavků a dlouhodobě vytvářené databáze bylo následně rozesláno celkem 204 dopisů a odesláno 171 e-mailových odpovědí a 19 sms zpráv.
Souhrnně se dá říci, že počet dopisů zájemců o seznámení zůstal na shodné úrovni s rokem 2006. Zato počet e-mailových
zpráv výrazně posílil a to v odeslaných o 49 % a přijatých o 37 %. Počet telefonických hovorů, které lze počítat také v řádu
desítek klientů, je srovnatelný s předchozím rokem. Počty přijatých zpráv jsou také konstantní, ale odeslaných sms zpráv
poněkud ubylo, protože odpovědi byly zasílány formou e-mailů nebo dopisů.
V průběhu roku bylo provedeno také doplnění specializovaného dotazníku pro zájemce o seznámení z řad OZP a byla provedena další z průběžných aktualizací databáze klientů seznamky. V současné době je v ní zařazeno celkem 246 klientů.
O činnosti seznamky bylo zpracováno několik článků, které byly nabídnuty ke zveřejnění zejména v regionálním tisku.
V červenci vyšel jeden z nich v Pražském deníku pod názvem „Scházejí nám ženy“ a v nejbližším období se počítá se zveřejněním dalších v Novinách pro Prahu 11 a 12. K průběžné činnosti v rámci seznamky patří i vyhledávání kontaktních adres
pro zájemce, kteří se chtějí seznámit prostřednictvím seznamovacích inzerátů zveřejněných na webových stránkách
(www.orfeus-cr.cz). Zároveň je nutné podle spisu klienta vyhodnocovat potřeby jednotlivých zájemců o seznámení, aby
představy obou klientů nebyly výrazně rozdílné a také jaký typ kontaktu na sebe klient schvaluje (jen telefonické spojení,
prostřednictvím e-mailu, písemnou cestou a pod.). Tomu odpovídá i průběžná korespondence s klienty zahrnující odpovědi
na položené dotazy, žádosti o doplnění odevzdaných dotazníků a další vysvětlení týkající se činnosti Seznamky. Zasílání
dopisů je uplatňováno zejména u klientů, kteří nemají přístup na internet.
Již několik let patří k činnosti seznamky i organizování společných seznamovacích akcí. V tomto roce bylo uskutečněno
setkání pod názvem „Návštěva ZOO“ dne 30. října 2007. Na naši žádost poskytla ZOO zdarma na cca 2 hodiny svého průvodce, za což patří jejím pracovníkům upřímné poděkování. Článek a fotografie o této akci byly již zveřejněny na webových
stránkách www.orfeus-cr.cz.
Pro zkvalitnění činnosti seznamky bylo využito i vyslání její vedoucí na několika denní certifikované školení „Vzdělávání
pracovníků sociální sféry“, organizované Centrem sociálních služeb Praha v rámci opatření 2.1 Jednotného programového
dokumentu pro Cíl 3. Ke zvýšení odbornosti ve styku s klienty seznamky přispěla i účast na školení Národní rady osob se ZP
ČR „Desatero pro lepší komunikaci“, které se týkalo problémů v komunikaci zdravotnických pracovníků s pacienty se zdravotním postižením a účast na Národní odborné konferenci „Jak se žije handicapovaným“ dne 27. 9. 2007 v kongresovém
centru ÚVN Praha. Tato konference probíhala pod záštitou Ústřední vojenské nemocnice, NR zdravotně postižených ČR a
České asociace sester.
++++++++++

Autodoprava pro zdravotně postižené
I přes skutečnost, že pro letošní rok nebyla poprvé po několika letech finančně podpořena naše činnost, spočívající v zajištění zvýhodněné dopravy pro osoby se zdravotním postižením, poskytovalo občanské sdružení ORFEUS tuto službu jako
„doplňkovou“ v rámci činnosti Centra denních služeb.
Zejména upraveným vozidlem Ford Transit s nájezdovou plošinou bylo v roce 2007 uspokojeno 74 žadatelů uskutečněním
110 jízd s celkovým počtem 290 přepravených osob. Dalších 45 žadatelů s celkovým počtem 83 přepravených osob bylo
obslouženo k těmto účelům zapůjčeným vozidlem Škoda Forman. Celkem bylo ujeto více než 18 tisíc kilometrů.
Z uvedených údajů je zřejmé, že o tuto činnost je ze strany osob se zdravotním postižením a seniorů stále zájem. Úpravy cen
pohonných hmot, zvýšená náročnost na provoz vozidla vzhledem k jeho stáří a další důvody na jedné straně a rostoucí inflace projevující se ve zvyšování v podstatě všech základních životních nákladů však pravděpodobně povede v následujícím
období k podstatnému omezení této služby.

+++++++++++++

Šém
Pod názvem Šém – klíč k novým příležitostem na trhu práce pro ZPO za pomoci vzdělávání, poradenství a propojení
cílové skupiny se zaměstnavateli bude v následujících měsících realizován v rámci Opatření 7.1.1. OP JPD 3 projekt, jehož hlavním cílem je napomoci snížení nezaměstnanosti u této cílové skupiny na území hl.m. Prahy. Jeho realizace by měla
současně napomoci ke zvýšení jejich motivace k získání práce, zvýšení jejich zaměstnatelnosti prostřednictvím vzdělávání
akreditovaným vzdělávacím centrem a individuálním poradenstvím.
Koordinátorem uvedeného projektu je obecně prospěšná společnost SEDUKON a partnery jsou TEMPO TRAINING &
CONSULTING s.r.o., MAJORA spol. s r.o., HUMANITAS-PROFES o.p.s. a naše občanské sdružení ORFEUS. Projekt
bude realizován v období od 1. ledna do 31. srpna 2008.
Bližší informace o naší úloze při řešení projektu budou zpřístupněny nejprve na www.orfeus-cr.cz a následně na speciálně
vytvořených webových stránkách projektu.
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Co by Vás mohlo zajímat
S problematikou o které píšeme v předcházející části velmi úzce souvisí problematika sociálního začleňování sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva a podpora jejich uplatnění na trhu práce.
Této problematice se věnuje celá řada nejrůznějších subjektů a jejich činností vzniká také řada nejrůznějších materiálů. I přes
stále se rozšiřující využívání výpočetní techniky zůstávají jedním z dominantních prvků písemné dokumenty reprezentované
především sborníky z konferencí a odborných seminářů. V posledních měsících se tak mezi čtenáře dostala celá řada těchto
materiálů a v následujících řádcích bychom na některé z nich chtěli upozornit.
Prvním z těchto materiálů je publikace nazvaná „Od paragrafů k lidem“,
vydaná v červenci tohoto roku občanským sdružením SKOK s označením
ISBN 978-80-239-9506-0. Publikace má podtitulek „Analýza situace
v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona o sociálních službách“
a autorský kolektiv vycházel při zpracování jejího obsahu z monitoringu
poskytování sociálních služeb v nestátních neziskových organizací,
z průzkumu mezi krajskými úřady, místními samosprávami a MPSV ČR.
Jednotlivé kapitoly se věnují zejména deklarovanému smyslu a cílům legislativy k sociálním službám, dostupnosti a kvalitě těchto služeb, jejich
efektivitě a financování a v neposlední řadě i ochraně práv jejich uživatelů.

Útlou brožurku nazvanou
„Naslouchejme jim“ vydalo v tomto roce sdružení
Život 90 ve spolupráci s
Centrem politických analýz. Také tato brožura má svůj podtitulek, kterým je
„Praktický průvodce pro organizování schůzek sociálně ohrožených seniorů“. Jak autoři sami v úvodu sdělují, jde o manuál, který by sdružením seniorů a dalším zainteresovaným stranám poskytl informace, nápady, inspiraci a
další rady potřebné při plánování, organizování a realizaci participačních
setkávání s příslušníky této sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva. Při tvorbě obsahu byly využity zkušenosti členů AGE-evropské platformy seniorů
(www.age-plarform.org), o.s. Život 90 (www.zivot90.cz) a Centra politických analýz (www.sdruzeni-cpa.cz/inkluze).
Svojí „trochou do mlýna“ v závěru tohoto roku přispěje i občanské sdružení
ORFEUS a občanské sdružení Sdružení pěstounských rodin, vydáním sborníku z konference „Sociálně vyloučení a sociální ekonomika“, která se konala
ve dnech 11. a 12. října 2007 v Praze. Uvedený sborník bude obsahovat celkem 24 přednesených i nepřednesených příspěvků. Ke stěžejním budou patřit
zejména vystoupení představitelů vládních organizací – Ing. Radky Soukupové z Úřadu vlády ČR, Mgr. Kateřiny Šrámkové z MPSV ČR, Mgr. Michaely
Hejné z MŠMT ČR a Mgr. Ferdinanda Raditsche z MV ČR. Sborník,
s označením ISBN 80-903519-4-8, bude doplněn o CD obsahující celkem 13
power pointových prezentací v jejich původní podobě. Vzhledem k tomu, že konference měla mezinárodní účast, budou čtyři
vystoupení v anglickém jazyku. Zájemci o tento materiál si o něho mohou požádat prostřednictvím e-mailu: info@orfeuscr.cz.
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Obracejí se na nás
Tak jako v předcházejících vydáních bychom Vás na tomto místě chtěli informovat o několika zajímavých akcích pořádaných nejrůznějšími organizacemi pro děti, osoby se zdravotním postižením nebo seniory.
K tradičním organizacím, o kterých Vás informujeme patří CID se sídlem v Peckově ulici 7 v Praze 8. Tentokrát nabízejí
využití svého objektu Lipanka v Lázních Lipová v nádherné přírodní oblasti Jeseníků k dětským prázdninovým táborům a
ozdravným pobytům pro rodiče s dětmi a zdravotně postižené. Konkrétně jde o povánoční pobyt v době od 27. prosince
2007 do 2. ledna 2008 a jarní prázdniny v době od 16. do 23. února.2008. Letní pobyty pak jsou v termínech od 29. června do 12. července 2008, 13. července do 26. července 2008 a od 27. července do 2. srpna 2008.
Objekt Lipanka nabízí pro své návštěvníky pět 3 - 4 lůžkových pokojů a jeden 6 - 7 lůžkový + ošetřovnu. Společná sociální
zařízení jsou v přízemí a v 1.patře, dále je zde velká herna, jídelna a kuchyně. Integrované pobyty umožňují využít dva bezbariérové pokoje ( WC + sprcha - dveře 80 cm, výtahová plošina do 1. patra a příznivé klimatické podmínky CHKO Jeseníků). Velká zahrada s pískovištěm, houpačkami a průlezkami poskytuje místo k odpočinku, táborovým hrám, posezení, zpívání u táboráku, cvičení, relaxování, na pořádání pikniků. Do Lipové - lázní přijíždí po celý rok mnoho dětí, mládeže, lázeňských hostů a turistů. Lipová - lázně a okolí přináší mnoho zajímavých cílů k poznání, vycházkám a výletům: lázeňský areál,
Anenské údolí, Bobrovník, lomy na Smrčníku, jeskyně na Pomezí a na Špičáku, Obří skály, Šerák a chata Jiřího, Křížový
vrch, Čertovy kameny, rozhledna Zlatý chlum, Mechové jezírko na Rejvíze, zámek Jánský Vrch v Javorníku, Bílá Voda.
Můžete se seznámit s městem Jeseník, prohlédnout si lázně Priessnitz s kolonádou, ochutnat teplé oplatky, zajít si na bylinkovou koupel či zaplavat do rehabilitačního bazénu. Termální koupaliště, zámek a muzeum ručního papíru – to jsou Velké Losiny. Další místa a zajímavosti, které stojí zato navštívit, jsou oblíbená zejména v zimě: Lázeňský vrch, Ski-areál na Miroslavi, Ramzová, Petříkov, Ostružná, Červenohorské sedlo, Praděd – Barborka a Ovčárna, Karlova Studánka, vodopády Bílé
Opavy aj.
Přijatelné jsou i cenové relace:
Tábor pro děti : 1 týden – 1 800,-Kč 2 týdny - 3 600,- Kč
Děti s rodiči : 7 dní – 2 100,- Kč rodič, 1 000,-Kč dítě do 6 let bez stravy,
1 600,-Kč dítě do 6 let se stravou, 1 800,-Kč děti od 6-15 let
Poplatek zahrnuje ubytování, plnou penzi, zajištění programu, odborný tým vedoucích, (neobsahuje kapesné, dopravu a pojištění)
Samostatné ozdravné pobyty: platba za ubytování je 170,- Kč (lůžko - osoba/noc), bez lázeňských poplatků a
stravování nebo stravné podle dohody (dle rozsahu a kvality, dietních požadavků). Získáme – li prostředky od sponzorů a
dotaci pro děti, které jsou zdravotně a sociálně handicapované, poskytneme slevu nebo uhradíme náklady ozdravného programu.
Obsah táborového nebo ozdravného programu umožňuje návštěvy jeskyní s dechovou gymnastikou, cvičení a plavání
v rehabilitačním bazénu, jízdu a cvičení na koních, arteterapii, muzikoterapii, jógu pro děti, táborové hry, klimatoterapii, turistiku, vycházky, výlety, sezónní činnosti na zahradě, ve ski-areálech, na koupališti a v okolní přírodě, hledání pokladu, táboráky, diskotéky a maškarní bál …
Program obsahuje primární prevenci, integrované a ekologicky zaměřené činnosti. Po dohodě lze zakoupit léčebné
procedury v lázních Dolní Lipová a lázních Priessnitz v Jeseníku.
Přihlášky a informace o volných termínech lze získat na adrese CID, Peckova 7, 186 00 Praha 8,
775 937 707, 777 191 145, www.volny.cz/pecicka-cid/. Rychlý kontakt umožňuje i
ha8@centru.cz.

tel.: 224 817 724,
e-mail: cidpra-

CID také srdečně zve na následující lednové setkání v Podsklepenu pořádané v rámci tvořivých workshopů a únorovou tématickou akci věnovanou divadlu.
KDY? - v úterý 22.l edna 2008, 16:30 – 19:00
KDE? - DDM hl.m. Prahy - Klub PODSKLEPENO (za kostelem na Karlínském nám. 7)

CO VÁS ČEKÁ? HRAJEME SI NA DIVADLO
Co je to DIVADLO? Seznámíme se s různými formami divadla, lidmi a věcmi v něm. A DIVADLO SI SAMI ZAHRAJEME! Ale nejdříve si vyrobíme rekvizity a připravíme jeviště. Zveme všechny hravé malé i velké příznivce na společné setkání v Podsklepenu a na Karlínském masopustu 2. února 2008!
Další činnost kam jste srdečně zváni jsou pravidelná setkání v klubech Pecička pondělí – středa 9 – 12 hodin a klubu Pecka
úterý 14 – 16 hodin (děti bez maminek)
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