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Úvodní slovo výkonného ředitele
Vážení čtenáři,
Rodina je základ ... doplň si každý co chceš
Pokud jste se s tím nesetkali, většinou si myslím, že nesetkali, tak pro osvětlení - v roce 1989 Valné shromáždění OSN svou
rezolucí 44/82 vyhlásilo rok 1994 Mezinárodním rokem rodiny, aby tak posílilo vědomí rodinné problematiky a podnítilo
institucionální schopnost národů postavit se svou všestrannou politikou k vážným otázkám souvisejícím s rodinou. V roce
1993 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že počínaje rokem 1994 bude každoročně 15. květen vyhrazen Mezinárodnímu dni
rodin (Rezoluce 47/237 z 20. září 1993). Tolik z „právní oblasti“. Pak následovala témata vyhlášena OSN k Mezinárodnímu
dni rodin, například:"Rodiny: vychovatelky v oblasti lidských práv a jejich zprostředkovatelky", nebo "Rodiny pro každý
věk", též "Rodiny: zprostředkovatelky a adresátky rozvoje", taktéž „Rodiny a dobrovolníci: budování společenské soudržnosti", potažmo "Rodiny a stárnutí: možnosti a výzvy" a jiné. Tato každoroční pozornost věnovaná rodinám vychází z rezoluce
Valného shromáždění OSN přijaté v září 1993 a odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako
základním jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě. Tak to oficiálně bylo prezentováno.
Ale ... Ale skutečnost je podstatně barvitější, neboť šedivá je teorie a zelený je strom života. Jak víte, již více než 3 roky se
věnujeme problematice sociální ekonomiky, kde se setkáváme s lidmi, kteří opravdu jsou již i pod sociální sítí, nejenom v ní.
Z 90% mají zpřetrhané vztahy s rodinou, těch zbylých 10% vyjadřuje, že oni i rodina o sobě ví, třeba i jsou v denním styku,
ale jaksi vedle sebe. Buď ze zvyku a ten ale postupně ztrácí svojí sílu anebo že nemají kde se rozejít, a to též vytváří pnutí.
Ještě delší dobu se věnujeme osobám se zdravotním postižením. Ono má též dopad na rodinné vztahy. Věřte nevěřte, snad
zase z 90% je to rodina, která se výskytem osoby s handicapem posílí, lépe funguje, má vyšší potenciál soudržnosti. A že
známe tisícky případů, tisícky rodinných problémů, u kterých jsme byli osloveni o pomoc. Ta funkčnost potěší. Těch zbylých
10% je opravdu velmi bolestných. Většinou po úrazech, kde jeden z partnerů se nesmíří s tím, že by měl žít s „méně mohoucím“, že by to mělo dopad na jistou časovou komfortnost v rodině, na její životní, společenskou, kariérní a nevím jakou ještě
úroveň.
Ale řekněme, že to jsou extrémy. Co ostatní společnost? Víte, asi mám trochu štěstí, že sám mohu říct, že s ženou jsme spolu
přes 30 let a jak se říká – v dobrém i zlém. A mám taky štěstí, že v mém okolí nevidím tolik problémových manželství a tedy
i rodin. Na druhou stranu nemohu nevidět statistiky – 40 ze 100 uzavřených manželství se do 3 let rozvádí. Již téměř třetina
dětí žije jenom s jedním rodičem. Na 2 dospělé osoby se rodí jenom 1,5 dítěte. S tím, jak nastává asi virtuální, vylepšování
ekonomických podmínek, rovnoprávnost pohlaví, menší závislost na náboženstvích a „odkukováním“ života z jiné společnosti, tak se stává i já to nazývám druhotná rozvodovost – to jest u partnerů, kteří již vychovali děti alespoň do doby ukončení základní školní docházky – a najednou doma je jim těsno, chtějí něco nové, chtějí „užívat“, přitom ze statistik je též známo, že každé další manželství je kratší a citově prázdnější.
Čím dále tím více starších lidi je z rodin „vytěsňováno“ do ústavů a je jedno, zda to jsou luxusnější penziony pro majetnější
nebo domovy důchodců jak je známe – a co hůře – i tam je problém „se dostat“, jsou prostě poradníky. Nemám nic proti těmto zařízením, chráňbůh. Jsou lidé, kteří to vždy budou potřebovat a tedy ať jsou. Ale mnoho starších (nemám rád slovo
„přestárlý“) by klidně mohlo fungovat doma, kdyby děti a vnoučata si našli na ně více času a zřejmě hlavně srdečnější přístup. Nelze zaměňovat nutnou dobu pro zajištění živobytí sobě i rodině za honbu za majetkem, za molochem, za zlatým teletem. A tady by asi byla na místě i otázka pro vládu, pro konkrétní ministry, pro poslance (tj. pro zákonodárce) – QUO VADIS, RODINO? Kam jí vedete vy, zákonodárci, vy, kteří máte kompetence, vy kteří stanovujete spotřební daně a ostatní daně, vy, kteří stanovujete cenovou, personální a další politiku? Každý je strůjcem svého štěstí, říká se, ale jistě platí, že někdy
jsou i jiní, kteří jsou strůjcem neštěstí pro ostatní. A sociální smír je jako kůra sopky – tak jí nepřetrhněte svojí neschopností,
nebo neochotou, nebo nenažraností, nebo bojácností, nebo vším dohromady.
Jsem přesvědčen, že rodina má svoje místo, svojí důležitost, je samoočistná
jak řeka, ale musí se jí dát pro to podmínky, nesmí se do ní pouštět kaly, je
schopná najít své kmenové buňky pro obnovu poškozených, ale nesmí se jí
pořád uštědřovat rány. Já bych dal na závěr tohoto článku takové malé heslo „Hýčkejme rodinu - Hýčkejme sami sebe“
A jenom tak na okraj – pro potešení a pro všechny maminky, které na svátek matek nedostaly poděkování - malé streamované video od dětí z MŠ
Řešovská v Praze 8 Bohnicích.
Ing. Jozef SLOBONÍK
výkonný ředeitel ORFEUS
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Co je nového v sociální ekonomice
Na tomto místě Vás již několik vydání našeho e-zinu průběžně informujeme o problematice sociální ekonomiky a její úloze
při řešení otázky zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. Tentokrát chceme věnovat pozornost
činnosti neformální pracovní skupiny při Národní tématické síti – C programu CIP EQUAL, která se nazývá NESEA.
Jak bylo naznačeno její vznik byl podmíněn debatami probíhajícími mezi zástupci několika projektů zařazených do této NTS
– C nad chápáním pojmů sociální ekonomika a sociální podnikání. Šlo o zástupce Svazu českých a moravských výrobních
družstev, Farní Charity Starý Knín, Centra komunitní práce Ústí nad Labem, Úřadu práce Chrudim a občanských sdružení
Nový Prostor, Fokus Praha a ORFEUS. Všechny uvedené organizace, spolu se spol. s.r.o. Kazuist, představovaly nositele
konkrétního projektu, který měl problematiku sociální ekonomiky ve svém obsahovém zaměření. Aktivními členy této pracovní skupiny byli i zástupci dalších přizvaných subjektů - Nadace VIA a SKOK a akademických pracovišť Filozofické fakulty a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J.E. Purkyně v Ústí
nad Labem. Šlo tedy o jedinečnou a aktivní spolupráci zástupců nestátních neziskových organizací, podnikatelských subjektů
a akademické sféry.
Jako svůj základní cíl si pracovní skupina stanovila nalezení konsensuální shody na pojetí sociální ekonomiky a vytvoření
jakýchsi základních pojmů v této oblasti. Na základě mnoha diskuzí členové této skupiny došli k následujícím definicím:
sociální ekonomika – jedná se o souhrn autonomních soukromých aktivit, uskutečňovaných různými typy organizací, jejichž
cílem je služba členům nebo místní komunitě především prostřednictvím podnikání. Sociální ekonomika je orientována na
řešení otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu –
ekonomického, sociálního a enviromentálního. Sociální ekonomika umožňuje občanům aktivně se zapojit do rozvoje regionu.
Vytvoření zisku/přebytku sociálního podnikání je žádoucí, není však primárním cílem. Případný zisk je přednostně užíván
k rozvoji aktivit organizace a pro potřeby místní komunity. Vnitřní vztahy v sociálních podnicích směřují k maximálnímu zapojení členů/pracovníků do rozhodování a k samosprávě, vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál. Právní forma subjektů sociální ekonomiky není rozhodující, principiálním je sledování obecně prospěšných cílů uvedených ve stanovách. Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky a organizace podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání, poradenství a
financování;
sociální podnikání – řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na trhu otázky zaměstnanosti, sociální
soudržnosti a místního rozvoje. Svou činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu
zejména na místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje;
sociální podnik – pod tímto pojmem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba nebo její část nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění.
Uvedené definice vycházejí ze čtyř základních principů, na kterých se také pracovní skupina shodla a ke kterým patří:
obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanových nebo statutu;
participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál;
specifické financování a použití zisku;
místní rozměr.
NESEA při stanovení těchto principů k nim vypracovala příslušné standardy a komentáře. Pro další období většina členů
projevila zájem dál pokračovat v této činnosti a to zejména rozpracováváním vypracovaných standardů prostřednictvím rozpoznávacích znaků tak, aby byla možnost stanovit v konkrétních případech, zda se jedná opravdu o sociální podnik nebo ne.
Zpráva o činnosti NTS – C a také její pracovní skupiny NESEA byla přednesena na závěrečné konferenci CIP EQUAL, která
se uskutečnila pod názvem „Veletrh inovací pro otevřený trh práce“ ve dnech 22. - 23. dubna 2008 v Praze. Jejímu průběhu
se budeme věnovat v následujícím vydání. Další informace o sociální ekonomice lze nalézt na www.socialni-ekonomika.cz.
+++
Sociální ekonomika a problematika spojená se zvyšováním zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatelstva se
v posledních letech stává i tématem řady odborných seminářů a konferencí. Zejména s koncem realizace projektů programu
CIP EQUAL se v následujících týdnech uskuteční:

•

22. května 2008 závěrečná konference k projektu „Podnikání bez překážek“. Konferenci organizují partnerské organizace uvedeného projektu s rámcovými tématy: sociální podnikání, rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání podnikatelů.
Konference bude probíhat ve Zlatém domě evropské kultury v Českých Budějovicích a více informací lze získat na emailové adrese: slaninova@kpprojekt.cz;

•

23. května 2008 konference projektu „Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením“. Konferenci organizuje Metropolitní univerzita Praha o.p.s. (Dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, Dubečská 900/10, Praha 10). Tématické zaměření konference představuje zhodnocení uvedeného projektu, problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením a práce jako prostředku rehabilitace. Přihlášky lze zasílat na e-mailovou adresu: jpd.konference@mup.cz;

•

28. května 2008 konference „O sociální ekonomice a její budoucnosti v České republice“. Konferenci organizuje
v Poslanecké sněmovně (sál č. 205 Sněmovní ulice 1, Praha 1) pod záštitou předsedy Výboru pro sociální politiku PS
ČR Ing. Zdeňka Škromacha o.s. Nový Prostor v rámci projektu H/R/D/I. Cílem konference je prezentovat vývoj sociální ekonomiky a sociálního podnikání v souvislosti s postoji EU a České republiky, představit konkrétní sociální podniky a jejich zkušenosti, zveřejnit českou definici sociálního podnikání a objasnit problematiku public procurementu a
diversity managementu v návaznosti na sociální podnikání. Přihlášky je možné zasílat na e-mailovou adresu: marketa.mazalovska@christian.cz;

•

12. června 2008 konference „Možnosti vzdělávání a osobního rozvoje – vzdělávání pracovníků v sociálních službách v neziskových organizacích“. Konferenci, která se uskuteční v Centru Mariopoli v Praze 9-Vinoři organizuje
občanské sdružení POHODA. Jednu z přednášek a to na téma Sociální podnikání jako nový trend ve vzdělávání pracovníků neziskových organizací přednese PhDr. Ing. Petra Francová (o.s. Nový Prostor, expert NTS-C CIP EQUAL
pro oblast sociální ekonomiky). Přihlášky lze zasílat na e-mailovou adresu: blanka.simkova@pohoda-help.cz.
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Představujeme své partnery
Občanské sdružení ORFEUS se od svého vzniku v roce 2000 snaží spolupracovat s řadou nejrůznějších subjektů s cílem co
nejvíce napomoci široké integraci osob se zdravotním postižením a seniorům do společnosti. V tomto smyslu uzavírá rámcové Dohody o spolupráci a partnerství, které následně konkretizuje při realizaci společných akcí. Jedním z těchto subjektů je i
Cestovní, obchodní, reklamní a umělecká agentura Večerní hvězda.
Tak jako v předcházejících letech proto v rámci zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a rozšiřování aktivit
podporujících sociální začleňování Centrum denních služeb spolu s výše uvedenou agenturou připravuje na 30. listopadu
2008 již XIX. velké zábavné odpoledne k podpoře integrace tělesně postižených dětí pod názvem „Děti dětem k vánocům“.
Uvedená akce se uskuteční ve Velkém sále TJ Sokol Praha Královské Vinohrady Polská 1, Praha 2 od 14.30 hodin. Uvedená
akce po pořádána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Hlavní organizátor akce agentura Večerní hvězda bude i tentokrát sledovat jeden z hlavních cílů – prostřednictvím her a soutěží vytvářet vhodné klíma pro včleňování invalidní dětské populace do společenství ostatních dětí. Proto se soutěží účastní
nejen zdravé děti, ale i děti na invalidních vozíčcích. Soutěžící družstva budou proto tradičně složena tak ,aby v jejich rámci
soutěžili děti bez ohledu na svůj zdravotní handicap. Dramaturgie akce je tradičně koncipována jako zábavné odpoledne pro
děti i jejich rodiče s cílem motivovat děti ke vhodnému využití volného času k tělocvičné nebo umělecké činnosti a vztahu
k retardovaným vrstevníkům za partnerské podpory podniků a podnikatelů. Přítomné děti také uvidí známé umělce a sportovce.
Jak organizátoři tak i účinkující pracují na přípravě a realizaci akce s podstatně mezenými odměnami a honoráři – akce je
nekomerční a nezisková. Proto pro podnikatele a podniky, kteří se připojí k této akci bude opět připraven oblíbený nástěnný
plakát a reklamní kalendář na rok 2009 (uzávěrka převzetí podkladů pro tisk kalendáře je 1. září 2008) a tradiční reklamní
tombola. Bližší informace o přípravě zábavného pořadu podá ředitel agentury Ing. Vladimír Kotík na adrese: cottini.magic@mybox.cz.
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Střípky z naší činnosti
Jaký byl non-handicap 2008 ?
V pořadí již XII. ročník specializované výstavy pro osoby se zdravotním postižením non – handicap 2008 se konal
v prostorách Výstaviště Praha Holešovice ve dnech 15. – 18. dubna 2008. K prezentaci aktivit o.s. ORFEUS byl využit
prostor vlastního stánku (č. 53, Křižíkův pavilon 2D) v němž bylo po dobu výstavy dle plánu aktivit realizováno celkem 12
dílčích akcí na jejichž přípravě a zabezpečení se podílelo celkem 41 osob.

Obsah uvedených akcí byl věnován zejména dílčím segmentům problematiky spojené s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením. Stěžejní problematikou byla otázka zvyšování zaměstnanosti a úlohy sociální ekonomiky v této oblasti.
V tomto smyslu byly prezentovány zejména výsledky projektu HEFAISTOS realizovaného v rámci programu CIP EQUAL
(o dílčích aktivitách jsme Vás již informovali od roku 2005 v předcházejících vydáních). Především byl prezentován validovaný produkt „Příručka přístupu k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením“ (16. dubna –
10.00 až 13.00 hodin). Návrhy pro oblast školství a pro legislativu byly předmětem prezentace dne 15. dubna od 11.00 do
13.00 hodin a dne 17. dubna od 10.00 do 13.00 hodin. K prezentaci výsledků uvedeného projektu bylo využito zejména písemných materiálů (sborníků z uskutečněných konferencí) a informativního CD obsahujícího zejména zpracovanou Příručku,
sborníky z uskutečněných mezinárodních konferencí v roce 2006 a 2007, výsledky I. a II. vlny dotazníkového šetření. V této
souvislosti byla v průběhu výstavy realizována dotazníková akce, která navazovala na obdobné dotazníkové akce uskutečněné k zjištění názorové hladiny na problematiku sociální ekonomiky ve dvou předcházejících letech. Celkem bylo návštěvníky
výstavy vyplněno 55 dotazníků s jejichž vyhodnocením se můžete seznámit na webových stránkách uvedeného projektu
www.hefaistos.org .

Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením byla věnována pozornost i prostřednictvím poradny realizované
v rámci partnerství o.s. ORFEUS na projektu Šém (16. a 17. dubna – 13.00 až 16.00 hodin). Vedoucí projektu Bc. Růžička ze
společnosti SEDUKON a přítomní poradci Mgr. Helena Kunstová a pan Josef Rajtr tak měli možnost návštěvníky výstavy
seznámit nejen s rámcovým obsahem uvedeného projektu, ale i s činností svých organizací – o.p.s. Humanitas Profes a personální agentury MAJORA.

Službám pro osoby se zdravotním postižením byl věnován zejména prostor prostřednictvím specializované sexuologické
poradny a prezentací specializované seznamky (15. dubna – 13.00 až 16.00 hodin a 18. dubna – 10.00 – 12.00 hodin). Návštěvníci výstavy a stánku o.s. ORFEUS měli možnost v uvedené době přímo kontaktovat vedoucí obou poraden MUDr.
Jiřího Mellana a paní Ivanu Vodičkovou.

Každoročně patří k oživení expozice o.s. ORFEUS i prodej výrobků ze dřeva pana Václava Kubína z Budišovic. Také letos
byl o tyto drobné šperky a ozdoby velký zájem.

Výstavy se tradičně zúčastnila řada výrobců a prodejců nejrůznějších kompenzačních pomůcek, poskytovatelů sociálních
služeb a občanských sdružení vyvíjejících svoji činnost ku prospěchu osob se zdravotním postižením. Aktuální kontakty na
ně můžete nalézt na webových stránkách www.incheba-cz/non-handicap.

Etické a právní aspekty domácího násilí
Etické a právní aspekty domácího násilí byl název konference, která se konala dne 16. dubna 2008 v objektu společné výuky
Univerzity v Hradci Králové. Zúčastnilo se ji na tři desítky duchovních, pastoračních asistentů, dobrovolníků charitativní
práce, učitelů a studentů Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové a pracovníků dalších organizací, které se zabývají
problematikou domácího násilí ve své činnosti. Hlavním organizátorem tohoto pracovního setkání byla Diecézní rada Církve
československé husitské spolu s katedrou sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové
a našim občanským sdružením. Uvedená akce tématicky navazovala na celostátní konferenci zorganizovanou výše uvedenou
katedrou a o.s. ORFEUS ve spolupráci se Sexuologickou společností České lékařské společnosti JEP v závěru roku 2005 (viz
sborník ISBN 80-903519-2-1).
Jednání konference „Etické a právní aspekty domácího násilí“ zahájil a řídil královehradecký biskup Církve československé husitské
Mgr. Štěpán Klásek. Program byl rozložen do dvou částí v jejichž
úvodu zazněly základní příspěvky ThDr. Martina Chadimy, Th.D.
vysokoškolského učitele katedry náboženské výchovy a charitativní
práce a JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., vedoucího katedry sociální práce a sociální politiky PdF UHK.

Vystoupení JUDr. Jiřího Mitlöhnera, CSc. v první části konference bylo věnováno zákonné úpravě a prevenci postihu domácího
násilí. Přítomné v něm seznámil s hlavními zákonnými ustanoveními v této oblasti a na základě rozboru několika konkrétních případů naznačil jejich možnou aplikaci.
Přednáška ThDr. Martina Chadimy, Th.D. uvozující téma druhé
části konference byla nazvána Pomoc ohroženým: Hospodin zachraňuje před násilím. Její obsah byl zejména věnován historickému vývoji křesťanství a na několika názorných příkladech z jeho
duchovní i učitelské praxe i etickým normám souvisejících
s problematikou násilí, v daném případě zejména násilí domácího.
Na oba přednášející směřovala řada konkrétních dotazů a
k oběma tématům probíhala bohatá diskuse ve které zazněly
zkušenosti z konkrétní činnosti většiny účastníků konference
ve svých mateřských organizacích. Mezi účastníky konference
byly i zástupci spolu pořádající organizace o.s. ORFEUS a to
zejména zástupce ředitele Centra denních služeb Praha dr.
Josef Vanický, vedoucí detašovaného pracoviště v Liberci a
vedoucí Specializované sexuologické poradny pro zdravotně
postižené MUDr. Jiří Mellan a vedoucí specializované Seznamky pro zdravotně postižené při CDS paní Ivana Vodičková.

Rozhovor na téma domácího násilí s paní Vodičkovu jsme pro Vás připravili
v minulém vydání tohoto magazínu, dnes v této souvislosti zveřejňujeme několik otázek a odpovědí MUDr. Jiřího Mellana:
Jaký vztah má domácí násilí k sexuologii a zdravotně postiženým – občanské
sdružení ORFEUS se již řadu let zabývá rodinným a sexuálním životem zdrav
postižených. Byli jsme překvapeni výsledky provedené speciální sondy, jak málo
případů DN jsme objevili. Je to tak hluboce interní záležitost rodiny, že je za
běžných poměrů neodhalitelná. Zřejmě stále přetrvává přesvědčení, že co se
doma uvaří, to tam má zůstat. Zdá se však, že obecně frekvence domácího násilí
objektivně narůstá. Sexuální delikty dané sexuální deviací jsou obdivuhodně
stálé ve všech společenských režimech.
Co si myslíte o příčinách růstu domácího násilí - jistě se na vzrůstu domácího násilí podílí vliv zvyšující se spotřeby alkoholu
a dalších návykových látek, a to zejména u mladé generace. Zejména pervitin se přičiňuje na vzrůstu agresivního jednání. Asi
nejvýznamnější je však ale postupná změna společenského klimatu a s ním spojených etických norem. Když jsme loni v Brně
na konferenci organizované Ligou lidských práv diskutovali na toto téma, nejvíce mne osobně překvapilo, jak nové rodící se
etické a právní postoje jako by se netýkaly rostoucích menšin, ať už romské, nebo třeba čínské a dalších, pro nás dosud exotických. Tam panují jiné normy a dominantní role pána klanu není, zdá se otřesitelná. K ní patří nejen právo rozhodovat, ale
i trestat. Ostatně pán měl právo otroka nejen trestat ale i zabít. Nepodrobivou muslimskou ženu je třeba vychovávat i bitím. A
za nevěru ji je možné i ukamenovat.
S postupující globalizací je mnohdy připomínána problematika rostoucího vlivu islámu - saláfističtí islamisté obzvláště odsuzují Západ kvůli svobodě jeho žen. Nenávidí skutečnost, že západním ženám je povoleno nosit, co si zamanou, pracovat a
mít stejné příležitosti, jako muži. Sní o tom, že donutí Západ k podřízení se systému ve stylu Tálibánu, ve kterém mají ženy
povinnost nosit islámský hidžáb, je možné je právoplatně zbít, pokud mají být disciplinovány, a jsou kamenovány k smrti za
nemanželský sex. Saláfisté zdůrazňují,že "Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před
druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký" (korán 4:34).
Jaká je podle Vás situace u nás z pohledu mužské populace - mnozí naši muži, i když se zatím necítí ohroženi islámem, stále
výrazněji se cítí být ohrožení ztrátou svého postavení v rodině. Klasická mužská role se rozplývá a muži to řeší podle své nátury. A tu je podhoubí rádoby siláckých projevů bezmoci, trestání, brachiálních výbuchů domácího násilí. Druzí přijímají
ztrátu své autority a snaží se demokraticky ztotožnit se ženou a podílet se na všech ženských a mateřských úkolech v rodině.
Vzniká hnutí nového mužství („žába na prameni“) nebo otevřeného mužství (Liga OM), které muže vychovává k zvládnutí
péče o děti, aby byli kompetentní a opravdu schopni zvládat otcovství a měli při soudních sporech větší naději na svěření
dítěte do své péče, případně kvalifikované „střídavé“ péče. Je zřejmé, že došlo ke krizi dosavadní pohlavní role v rodině, že
přestávají platit dosud vžité etické normy a obtížně se rodí nové. Bible přisuzuje muži rovněž dominantní postavení a křesťané se v moderním světě rovněž musí vypořádat s demokratizací vztahů v západní civilizaci. Emancipační proces se datuje
masově od konce druhé sv. války, kdy ženy prokázaly svou schopnost ekonomicky muže nahradit na všech postech a z toho
začaly odvozovat i svá práva. Pochopitelně se to muselo obrazit i ve vztazích v rodině. A samozřejmě i v sexuálním životě.
V sexuologické ambulanci ustupují do pozadí problémy s vývojovými či organickými poruchami a stále více je třeba řešit
problémy vztahové, vyplývající ze zmíněného společenského přerodu. Považoval jsem proto za velmi přínosné zúčastnit tohoto semináře, který má za úkol zabývat se etickými problémy dnešní doby.
Informace o aktivitách našeho občanského sdružení ORFEUS v oblasti domácího násilí a o této konferenci naleznete (včetně
přednesených příspěvků) naleznete v samostatném odkaze na www.orfeus-cr.cz.
O tom, že jde o velmi závažný celospolečenský problém, který je nezbytné řešit na všech úrovních a také na základě úzké
spolupráce celé řady nejrůznějších státních i nestátních subjektů svědčí i skutečnost, že problematice domácího násilí byl ve
stejný den věnován i televizní diskusní pořad paní Jílkové na ČT 1.
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Co by Vás mohlo zajímat
Nesedávej panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi
Pod tímto poetickým názvem proběhne ve dnech 29. září až 5. října 2008 mezinárodní akce na podporu vzdělávání. Uvedená
akce si klade za cíl přispět k bližšímu vzájemnému poznání dětí a mladých lidí s postižením i bez něj a současně upozornit na
důležitost vytváření škol, které budou připraveny kvalitně vzdělávat všechny své žáky a studenty bez ohledu na míru a druh
postižení, národnost či jiné odlišnosti od většinové společnosti. Organizátoři akce o.s. Rytmus a Quip-Společnost pro změnu
chtějí prostřednictvím společných zážitků a zkušeností ukázat, že máme více společného než odlišného a to zejména realizací
nejrůznějších společenských, výtvarných, sportovních nebo jiných poznávacích akcí. Mezi další formy napomáhající naplnění těchto cílů mohou patřit i nejrůznější konference, vzdělávací kurzy, návštěvy žáků speciální školy při výuce v běžné škole
a řada dalších. Proto vyzývají všechny mateřské, základní, střední a vysoké školy, poskytovatele sociálních služeb, ziskové i
neziskové organizace, amatérské a profesionální spolky k podpoře této akce.
Bližší informace zájemcům podají kontaktní osoby Kristína Holúbková (+420 224 942 595, +420 608 203 581,
kh@rytmus.org) a Klára Dočekalová (+ 420 224 942 695, +420 777 347 871, klara.docekalova@rytmus.org). Podmínkou
účasti je vyplnění přihlášky, kterou lze najít na webové stránce www.inclusion.rytmus.org.
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Obracejí se na nás
V této části našeho e-zinu rádi zveřejňujeme zejména aktuální informace o aktivitách nejrůznějších organizací, které směřují
k cílové skupině osob se zdravotním postižením, seniorů nebo jinak sociálně znevýhodněných. Dnes bychom Vás rádi informovali o nabídce zaměstnání, kterou vyhlásilo občanské sdružení Autistik. Dětské centrum PAPRSEK vypisuje pro své
nově zřízené středisko chráněného bydlení pro občany s autismem v Praze – Lahovicích konkurz na obsazení místa:
•

ředitel/ředitelka
požadavky: vzdělání VŠ nebo SŠ, manažerské zkušenosti a schopnosti, praxe v oblasti práce s občany s handicapem
nebo v oblasti speciální pedagogiky vítána,
nabízíme: možnost účastnit se vybudování nového pilotního projektu, možnost vytváření pracovního týmu, dobré finanční ohodnocení, práci přinášející vysoké naplnění;

•

pedagogický pracovník
požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání pedagogického směru (speciální pedagogika předností), samostatnost, zájem učit se
nové metody práce a výuky, praxe v oblasti práce s postiženými autismem vítána,
nabízíme: dobré platové ohodnocení, zaškolení, možnost dalšího vzdělávání, práci v nově se utvářejícím kolektivu;

•

pracovník v přímé péči
požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání pedagogického nebo ošetřovatelského směru, případně s rekvalifikací na pracovníka
v sociálních službách, zájem učit se nové práci zohledňující specifické rysy autismu. Celoroční provoz, služby střídavě
dopolední, odpolední a noční – platově zohledněno,
nabízíme: dobré platové ohodnocení, práci v příjemném prostředí, malý pracovní kolektiv.

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte na adresu ing. Miroslava Jelínková, o.s. AUTISTIK, Kyselova
1189/24, 182 00 Praha 8, e-mail:autistik@volny.cz.
++++
Další nabídkou představuje Sdružení pro komplexní péči při dětské obrně své Středisko ucelené rehabilitace a to zejména
prostřednictvím činnosti JOB KLUBU a KLUBU se sídlem Klimentská 9 Praha 1.
JOB KLUB nabízí svým klientům poradenství v oblasti práce, podporu při hledání zaměstnání, vzdělávací kurzy, nácvik sociálních dovedností, zprostředkování asistence při zaměstnání, pomoc při uplatňování práv při jednání s úřady, možnost vyměnit si zkušenosti s ostatními uživateli v rámci společných setkání a v neposlední řadě i tlumočení při poruchách komunikace.
Nově otevřený KLUB (15. dubna 2008), který bude probíhat každé úterý v době od 15.00 do 17.00 hodin vytvoří prostor pro
vzájemné setkávání a další aktivity jako je poslech hudby a televize, nejrůznější společenské hry a podobně. Do budoucna se
počítá i s možností společných výletů a dalších aktivit inspirovaných nápady klientů. Klub je určen lidem s tělesným postižením a zejména lidem s dětskou mozkovou obrnou.
Pracovníky obou středisek lze kontaktovat osobně na výše uvedené adrese ve všední dny v době od 8.00 do 16.30 hodin, nebo telefonicky na číslech 222 310 803 a 602 727 472 nebo e-mailem na adrese: sdmo@dmoinfo.cz. Bližší informace o Sdružení pro komplexní péči při dětské obrně lze získat na www.dmoinfo.cz.
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