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Úvodní slovo výkonného ředitele
Vážení čtenáři,
nebudu křičet „... a je to tady...“, ještě by to mohlo někoho splést. Já jenom chtěl vyjádřit, že konec prázdnin a tím i většinou
dovolených je tady. Taky je tady začátek školního roku. Mnohými vítán, mnohými obáván a mnohými neřešen, prostě berou
to tak, že musí to být a hotovo.
V posledním čísle jsme vám všem přáli hezké prožitky a naše Vaše Jana se zmínila, že nejkrásnější zážitky bývají nečekané a
nepředvídatelné, a protože prázdniny nemají svůj zaběhnutý řád (tady jsem s ní v nejasnosti, zda ano či ne), tak právě zde je
ten největší prostor pro ně. Přesto ale je zde vytvořen jiný prostor. Pro Vás. Schválně jsme nedávali avízo, ale nyní to rozbalíme. Pokud jste vytvořili o době prázdnin a dovolenky fotografii, kterou považujete za „kus“, za něco co stojí světu ukázat,
nebo si myslíte, že s ní můžete se poprat s jinými, pak jí pošlete na naší adresu CDS ORFEUS, ul. Sdružení 39, 140 00 Praha
4, nebo na email info@orfeus-cr.cz. Tu, která se nám bude nejvíce líbit, uveřejníme v dalším čísle e-zinu i s uvedením autora
a popisu snímku, pokud napíšete kde jste fotili a případný malý příběh k tomu se vztahující (není podmínkou). Kromě toho
vítězi pošleme malý dárek, proto nezapomeňte napsat Vaší poštovní adresu.
V tomto čísle nebudu filozofovat a ani „politikovat“. Nechám si to na další číslo, to proto, abych taky hned po dovolené neunavil ani snad sama sebe, jako spíše Tebe, čtenáři náš.
Aby se Vám dobře cítilo při čtení tohoto e-zinu, tak přikládám fotografii, plně nabitou přírodní energii, a to v podobě pole
levandule, která má léčivé účinky a opojnou vůni. Pokud na Vás tak nebude působit, nezoufejte, jste dostatečně imunní a
zajděte si do přírody najít svoji levanduli. Když to nebude právě levandule, taky to nebude vadit, potěší Vás jiná rostlinka a
Vy procházkou do přírody uděláte něco pro svoji fyzičku. Ale taky i pro dušičku. Jak se říkalo: ve zdravém těle zdravý duch.
Tož HOPLA do přírody, podzim má být krásny.

Ing. Jozef SLOBODNÍK
výkonný ředitel ORFEUS
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Představujeme své partnery
K dlouholetým partnerům o.s. ORFEUS patří také
Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové a
zejména její katedra sociální práce a sociální politiky vedené JUDr. Miroslavem Mitlöhnerem, CSc.
Uvedená katedra, která vznikla v září 2003, garantuje
studium tříletého studijního bakalářského oboru Sociální práce (prezenční a kombinovaná forma), tříletého
oboru Sociální práce ve veřejné správě (kombinovaná
forma) a navazující dvouleté studium magisterského
oboru Sociální práce (prezenční forma). Celkově
v uvedených typech studijních programů zde studia
přibližně 300 studentů.
Katedra úzce spolupracuje s Asociací vzdělavatelů
v sociální práci a rozvíjí také kontakty se zahraničními vysokými školami, například s obdobnými pracovišti Jagellonské univerzity v Krakově, Slezské univerzitě v Katovicích a Univerzitou v Trnavě. V tomto
rámci se katedra podílí na řešení řady výzkumných
aktivit (například Monoparentální rodina jako klient
sociálních služeb, Evaluace programů v sociální politice a sociální práci, Implicitní teorie normality u pomáhajících profesí),
průzkumů (například Průzkum uživatelských potřeb, úrovně znalostí o sociálních službách a komunikačních kanálů na
místní úrovni, Profesní identita sociálního pracovníka a proces jejího vytváření) a projektů (například Rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách).
Vedoucí katedry a její tajemnice Mgr. Zuzana Truhlářová byly v letech 2005 – 2008 i členy expertního týmu projektu HEFAISTOS, který v oblasti problematiky sociální ekonomiky v rozvoji zaměstnanosti sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva ČR řešilo o.s. ORFEUS.
Katedra je také pořadatelem konferencí s mezinárodní účastí, které se konají pod názvem „Hradecké dny sociální práce“ a
jejichž již V.ročník proběhne ve dnech 24. – 25. října 2008. Letošní ročník bude věnován následujícím tématickým okruhům: vývoj přístupů k „posuzování“ životní situace v sociální práci; dilemata při „posuzování“ životní situace klientky či
klienta; příklady dobré praxe v „ posuzování“ životní situace klientek a klientů a „posuzování“ v kontextu společenské zakázky. Účastnický poplatek ve výši 900,00 Kč zahrnuje sborník abstraktů, občerstvení během akce, společenský večer a
sborník textů z konference. Konečný termín pro podání přihlášky je 12. září 2008 – návratky lze zasílat na adresu: hradeckedny.sp@seznam.cz.
V rámci spolupráce katedry sociální práce a sociální politiky PdF Univerzity v Hradci Králové a o.s. ORFEUS bylo
v předcházejících letech uskutečněno několik celorepublikových konferencí nebo seminářů a to: Sexualita mentálně postižených (2004), Domácí násilí a zdravotně postižení (2005) a Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně
vyloučených skupin obyvatel České republiky (2006). V současné době byly společně zahájeny přípravné práce na konání
celostátní konference Sexualita mentálně postižených – II., která se uskuteční ve dnech 11. – 12. prosince 2008.
Bližší informace o katedře sociální práce a sociální politiky PdF UHK naleznete na www.kspsp.info a připravované konferenci na www.orfeus-cr.cz, v sekci vzdělávání, v pod sekci sexualita mentálně postižených.
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Střípky z naší činnosti
Akce Seznamky v roce 2008:
VÝLET LODÍ PO HISTORICKÉM CENTRU PRAHY
Každoročně řeším problém, kam pozvat zájemce o seznámení, jaká
společná akce by se jim líbila a byla pro ně přínosná.
Letos jsem zvolila výlet parníkem po Vltavě. Ukázalo se, že se nápad
našim klientům líbil.
Akce proběhla odpoledne 14. srpna 2008. foto 0397 Počasí nám přálo,
svítilo sluníčko. Většina si sedla na lavičky na špici lodě, ale kdo chtěl,
mohl ze slunce přejít do stínu uprostřed lodi. A také obojího mnozí rádi
využili.
Byla jsem ráda, že na akci přijelo hodně našich zájemců o seznámení. Byli
to ti, kteří nechtějí jen sedět doma a čekat, až jim vhodný partner „spadne
z nebe“. Někteří klienti přijeli s doprovodem, ale povídali si všichni se všemi a věřím, že vzniklo i několik nových přátelství.
Moc oceňuji, že ne všichni účastníci byli z Prahy, takže kromě společného
výletu měli ještě kus cesty domů.
Prvně s námi jela i mimopražská mentálně postižená dívka z chráněného
bydlení. Paní, která ji doprovázela, byla akcí velice nadšená a slibovala, že
podobných akcí by se příště určitě zúčastnilo víc zájemců.
Musím pochválit i přístup První paroplavební společnosti, slíbili nám skupinovou slevu pro zdravotně postižené a slib dodrželi. Navíc potěšila možnost dojet až k lodi po náplavce, která je sice označená zákazem vjezdu, ale pro handicapované je průjezdná. Také vstup na
loď i pro vozíčkáře byl bez problémů.
Celý výlet lodí trval přes hodinu. Vyjížděli jsme od Palackého mostu, dojeli za
Vyšehrad a vraceli se přes zdymadlo až do podhradí Pražského hradu a kolem
Národního divadla nazpátek. Výlet lodí po historickém centru Prahy nám otevíral nezvyklé pohledy na známé objekty.Cestou jsem měla dost času seznámit
se s klienty, které jsem ještě osobně neznala. Povídali jsme si o jejich názorech, o představě vhodného partnera, o těžké situaci osamělých.

Všichni jsme se loučili spokojení. Výlet lodí po Vltavě byl pro všechny zúčastněné nový a zajímavý, líbil se jim. Pokud jsou
spokojení klienti Seznamky pro zdravotně postižené OS Orfeus, jsem spokojená i já.
Ivana Vodičková
++++++

Sexualita mentálně postižených – II.
Pod tímto názvem se ve dnech 11. a 12. prosince 2008 uskuteční v Hradci Králové, v prostorách tamní univerzity v pořadí již
druhá celostátní konference na téma sexuality mentálně postižených. Program připravované konference vychází z námětů
získaných z provedeného dotazníkového šetření a bude se věnovat následujícím tématickým okruhům:
sexualita, společnost a úloha pomáhajících organizací
úloha výchovy a vzdělávání v oblasti sexuality mentálně postižených
didaktika sexuální výchovy mentálně postižených
právní aspekty v oblasti sexuality mentálně postižených
pohled lékaře sexuologa a gynekologa na sexualitu mentálně postižených
praktické zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb a sexualita mentálně postižených
Konferenci připravuje na základě dlouhodobé dohody o partnerství a spolupráci o.s. ORFEUS a katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové za spoluúčasti Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR a Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
Bližší informace o aktuálním stavu příprav naleznete na webových stránkách www.orfeus-cr.cz v sekci vzdělávání a pod
sekci sexualita mentálně postižených – konference 2008. V elektronické podobě tu je i přihláška na uvedenou konferenci.
++++++++

Závěrečná konference projektu Šém
Dne 26. srpna 2008 se v prostorách Metropolitní univerzity Praha o.p.s. konala závěrečná konference završující osmiměsíční
projekt Šém, o kterém jsme Vás již v našem e-zinu několikrát informovali.
Závěrečná konference uvedeného projektu se řídila programem, který byl rozdělen do dvou hlavních částí. V úvodu první
části vystoupil zástupce společnosti SEDUKON, který po přivítání účastníků a hostů s pomocí power - pointové prezentace
seznámil přítomné s hlavním cílem a základními výstupy projektu a s tím, jak se je podařilo společnými silami naplnit. V této
souvislosti byl krátce zhodnocen i podíl všech partnerů a to společností s ručením omezeným TEMPO TRAINING a CONSULTING a MAJORA, obecně prospěšné společnosti HUMANITAS-PROFES a také našeho občasnkého sdružení ORFEUS. V závěru této části konference byla přítomným absolventům realizovaného vzdělávacího kursu předána osvědčení o
jeho úspěšném absolvování.

Ve druhé části konference byli přítomní seznámeni s problematikou sociální ekonomiky a její úlohy při zvyšování zaměstnanosti sociálně znevýhodněných osob, zejména osob se zdravotním postižením. Tomuto tématu byla věnována dvě vystoupení
a to zástupců jedné z partnerských organizací projektu Šém, výkonného ředitele o.s. ORFEUS a řešitele projektu CIP
EQUAL HEFAISTOS Ing. Jozefa Slobodníka a předsedy uvedené organizace a realizačního manažera projektu dr. Josefa
Vanického. Foto z mobilu na účastníky První z nich za pomoci promítání webových stránek uvedeného projektu přítomné
seznámil především se smyslem a obsahem vytvořeného produktu, kterým je „Příručka přístupu k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením pro obce a nestátní neziskové organizace“. V této souvislosti byly připomenuty i další výstupy uvedeného projektu jako například návrh legislativních úprav, návrh studijního programu
k problematice sociální ekonomiky na úrovni vysokých a vyšších odborných škol, návrh obsahu vyučovacího předmětu pro
střední školy a návrhu obsah doškolení pro zaměstnance obcí a institucí.

V následujícím vystoupení byli přítomní seznámeni s výsledky pracovní skupiny jedné z Národních tématických sítí CIP
EQUAL, která pod názvem NESEA pracovala na tvorbě základních definic sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku. Na činnosti uvedené pracovní skupiny se podílel i zástupce projektu HEFAISTOS a byly při něm využity i
tímto projektem zpracované postuláty sociální ekonomiky. Pro zájemce byla v této souvislosti připravena i samostatná
power – pointová prezentace obsahující konsensuálně vytvořené základní principy a standardy sociální ekonomiky, včetně
příslušných komentářů, k jednotlivým principům. Všechny zmiňované materiály je možné nalézt na www.hefaistos.org.

Hostem konference byl i zástupce organizace v jehož prostorách se konference konala a to PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor
pro rozvoj a vnější vztahy Metropolitní univerzity o.p.s. Praha. Ve svém vystoupení seznámil přítomné s výsledky vlastního
projektu „Vytváření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením“, který škola realizovala v rámci
grantového schématu „Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí“ a činností Denního centra
pro studenty s tělesným postižením. V následující diskusi zaměřené zejména na tuto oblast odpověděla na několik souvisejících dotazů i vedoucí uvedeného pracoviště Mgr. Jaroslava Kněnická. Také o aktivitách Metropolitní univerzity jsme Vás na
těchto stránkách opakovaně informovali.
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Mohlo by Vás zajímat
Využití počítačové techniky v nejrůznějších oblastech života je dnes již zcela běžnou záležitostí. Postupně to platí i pro oblasti, ve kterých jsou uživatelé postiženi některým z typu zdravotního postižení. Jednou z posledních novinek je zavedení
systému I4Control na náš trh. O co se jedná?
Jde o nový typ počítačové periferie, která umožňuje motoricky handicapovaným uživatelům ovládat osobní počítač prostřednictvím očních pohybů (popřípadě pohybů hlavy) Díky tomu, že plně nahrazuje běžnou počítačovou myš, nabízí jednoduchý
způsob, jak prostřednictvím oka komunikovat s instalovanými aplikacemi. Výhodou je i snadná instalace, možnost připojení
k jakémukoliv PC prostřednictvím USB rozhraní, jednoduchý způsob používání, mobilnost, univerzálnost a také nízká cena.
Tento typ pomůcky byl vyvinut na Katedře kybernetiky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Autorka a jedna
z realizátorů ing. Marcela Fejtová spolu se svými kolegy při jeho vývoji spolupracovala s odborníky a klienty Jedličkova
ústavu a škol v Praze. To výrazně napomohlo systém co nejlépe přizpůsobit budoucím uživatelům z řad osob s tělesným postižením. Uvedený systém již získal celou řadu prestižních domácích i zahraničních ocenění.
Bližší informace o uvedeném systému lze nalézt na http://icontrol.eu nebo u jeho autorky: info@i4control.eu.
+++++++
Ve dnech 9. – 10. září 2008 se v Praze uskuteční dvou denní konference s pěti paralelně probíhajícími workshopy věnovaná
problematice vzdělávání pracovníků sociální sféry. Na programu konference bude několik přednášek, například: Současné
trendy ve vzdělávání pracovníků sociální sféry; Zákon o sociálních službách v praxi; Srovnání ČR a WEU v oblasti poskytování sociálních služeb; Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb; Etika a lidská práva v poskytování sociálních
služeb a Metodika vzdělávání pracovníků sociální sféry.
Jednotlivé workshopy, které proběhnou druhý jednací den, budou věnovány následujícím otázkám: Mediace a její možnosti
využití v sociálních službách; Jednání s problémovými klienty; Péče o pracovníky pomáhajících profesí; Přístup ke vzdělávání v sociálních službách a Zákon o sociálních službách v praxi.
Účast na konferenci, odborné materiály a občerstvení je pro účastníky zdarma, náklady na konferenci jsou plně hrazeny
z fondů ESF. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 2. září 2008 k čemuž je možné využít stránky www.aldea.cz. Kontraktní
osobou je RNDr. Irena Peterková e-mail: aldea@aldea.cz
+++++++
V této části našeho e-zinu Vás velmi často, a rádi, informujeme o aktivitách Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Tentokrát jde o několik vzdělávacích aktivit věnovaných lidem s mentálním a kombinovaným postižením:
kurz „Angličtina pro mírně pokročilé“ : zahájení 15. září 2008, každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin v objektu Drutěva –
3.patro, Dělnická 54, Praha 7;
kurz „ K čemu slouží počítač a možnosti jeho využití“ : účastníci se naučí pracovat s počítačem pomocí klávesnice a myši,
psát na počítači dopisy kamarádům, vyhledávat informace a obrázky na internetu a posílat si zprávy pomocí elektronické
pošty; zahájení 17. září 2008 v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin, probíhajících každou středu v čase od 14.00 do
15.30 nebo od 16.00 do 17.30 hodin v místnosti Komunitního a poradenského centra – Integrace v objektu Drutěva – 3.
patro, Dělnická 54, Praha 7.
Pro ty, kteří již základy práce s počítačem zvládli a chtěli by s ním pracovat dál a využívat všech jeho předností připravilo
výše uvedené centrum průběžnou akci ve které vždy od 19. září 2008 v pátek v době od 13.30 do 17.00 hodin umožní všem
příchozím využít počítačovou místnost s připojením na internet.
Bližší informace k jednotlivým aktivitám podá Michaela Mikulajová (221 890 436), Petra Kaňková (221 890 436 a 774 849
440) a Petra Nováková (221 890 436, 224 815 912 a 776 237 799)

ORFEUS—OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Přečtěte si
Klub Downova syndromu – SPMP ČR vydal v roce 2008 s podporou Libereckého kraje při příležitosti 3. světového dne
Downova syndromu publikaci nazvanou „Zkráceně“. V úvodu této publikace je uvedeno celkem 20 literárních příspěvků
Jiřího Šedivého, který jako první člověk s DN získal v roce 2002 Cenu Olgy Havlové.
Druhou část uvedené publikace tvoří odborné pojednání věnované teorii a praxi DN. V jednotlivých kapitolách je podána
definice, příčiny a prevence, formy a hlavní znaky Downova syndromu. Další část je věnována zdravotním problémům jedinců s DN a problematice jejich rodinné výchovy. Třetí kapitola je věnována metodám a formám speciálně pedagogické podpory a další pak prezentaci dat a výsledků výzkumného šetření. Závěrečnou část publikace tvoří odborná literatura a kontaktní
adresy na specializovaná odborná pracoviště a pomáhající organizace.
Bližší informace o publikaci i celé organizaci můžete získat na adrese: Klub DS-SPMP ČR, poštovní schránka 137, 466 21
Jablonec nad Nisou, fax 483 314 557, e-mail: jana.kalalova@seznam.cz.
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