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Úvodní slovo výkonného ředitele
Vážení čtenáři,
z kanceláře mám výhled dvěma směry. Jeden do zahrady k sousedům, kde jím dozrávají pěkně červená jablíčka na zákrscích,
ale hlavně na nepřeberné množství podzimních barev, kterými pomalovává podzim zahradní listí na stromech. Bůh je mi
svědkem, že ten pohled mi v mnohém pomáhá v mé práci, uklidňuje mně i pomáhá přicházet na nové myšlenky, které jsou
potřebné pro existenci neziskové organizace a pro její činnosti, na které nikdy není dost peněz, ať je to osobní asistence, ať
jsou to služby respitní péče, nebo třeba takového obyčejného sociálně zdravotního poradenství. Druhý pohled je na Prahu,
vidím od Holešovic, přes tisíce střech a věže Vyšehradu až na horizont Brdských lesů. Bůh je mi svědkem, že tento pohled je
zcela odlišný od prvního a vytváří ve mně v mnohém rozporuplné pocity, někdy i jistou rozervanost a burcuje ve mně stavy
od revolucionáře přes skleslého fatalistu po poetu. A ještě mnoho dalších.
Za ten první pohled jsem vděčný osudu, resp. i kolegům, kteří toto místo našli a vybrali. Za ten druhý pohled jsem myslel
původně, že naopak, ale po nějaké době jsem konstatoval, že vlastně taky. Ten druhý pohled je vlastně o lidech, není o střechách, protože pod nimi jsou v mnohém neviděné lidské osudy, lidské životy, lidské touhy, jejich naplnění i hroucení se,
život i smrt. Dnes mně tak napadlo, jak se každý z těch človíčků kouká na celosvětovou finanční krizi, která odstartovala
z pomyslného „eldoráda“, z „Ameriky“?. Poběží do banky vybírat ten majetek, co tam má, nebo si to nepřipouští? Anebo jej
trápí jiné problémy? Jaké by to mohly být? Možná že regionální volby. Podle mediálního rozsevu by to mohlo být. Pak ale
jen zde vidím velký problém. Teda osobně nemám problém s regionálními volbami, Prahy se netýkají v tomto roce. Ale kdyby ano. Zamysleli jste se na tím? Já vidím zde problémy – nejsou lidi. Co lidi. Nejsou celebrity. Přece jenom by tam měli být
osoby, které jsou vážené pro své znalosti, pro své povahové vlastnosti, pro něco co dokázali a v neposlední řadě pro to, co
nám zaručuje, že pro nás dokážou pracovat, pro voliče, pro občany.
Nejsou celebrity. Já jsem někdy ministroval. Pan farář celebroval mši. Tak vím od raného mládí, že celebrovat je něco jako
vzdávat hold. Tak přeneseně že celebrita je někdo, komu patří vzdávat hold. Pro mně není celebrita, kdo se, třeba i s právě
ukončeným tečením mléka po bradě, ukáže několikrát v televizi, byť svoji roli zahraje dobře a ani ten, komu je třeba již věk
dlouho umožňuje být volen do senátu a hlásá jaké má zkušeností a přitom jeho jediné co za sebou má, je pokřik jak kdo kdy
co dělal špatně, nebo vše neguje co je navrženo, ale za ním samým není žádný pozitivní výsledek, nebo ani navíc není schopen sám něco realizovatelného vymyslet, nevidí věci v souvislostech. A v tom je problém. Udělejte si vlastní hodnotový žebříček, podle kterého byste hodnotili, kdo je celebrita. Komu byste svěřili svůj majetek, své životy, své děti – a o to všechno
jde, i když se to na první pohled nezdá - přece jak se postaví politika, tak jsou pracovní příležitosti, daně, zdravotnictví, školství a celkově budoucnost. Když máte žebříček, tak nyní na něj poměřujte kandidáty. Třeba vám vyjde až neskutečno – že
není koho volit. Asi pro tyto volby již mnoho nenaděláte. Pak volte alespoň srdcem. Někdy je srdce rozumnější rozumu. Ale
dejme si závazek – že začneme hledat celebrity, ne vychovávat – to asi není naše parketa, ale objevme je dostatečně dopředu
před volbami, abychom je mohli navrhnout na kandidátku, abychom mohli je podpořit. Nesouhlasíte se mnou? Oponujte mi.
Já vím, je to vše o čase a způsobu, je na to potřeba vydat vlastní činnost, jít někam, hledat, posuzovat, chce to opět trochu dát
pryč pohodlnost a vědět co chci najít. Pro tentokrát vám přeji šťastnou ruku u uren – pro to, aby jste měli z toho všichni, kteří
se voleb zúčastníte osobní a ještě jednou - osobní - prospěch.
Ing. Jozef SLOBODNÍK
výkonný ředitel ORFEUS
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Střípky z naší činnosti
Dne 10. září 2008 se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti 2 pavilonu 8 ZŠ v Příbrami VII. slavnostní zahájení činnosti místní pobočky našeho Centra denních služeb. Po úvodním slovu vedoucího pobočky pana Josefa Junka
k přítomným promluvil výkonný ředitel o.s. ORFEUS Ing. Jozef Slobodník, který nastínil možnosti další spolupráce mezi
nově vznikající pobočkou a místními neziskovými organizacemi pracujícími zejména na úseku pomoci osobám se zdravotním postižením a seniorům.
Zahájení se zúčastnila i řada významných hostů a to především místopředsedkyně
Ústavně právního výboru a členka stálé komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Eva Dundáčková a člen mandátového a imunitního výboru a
místopředseda ústavně právního výboru Senátu Ing. Jaromír Volný.

Osobně byl přítomný i místostarosta Příbrami MVDr. Václav Beneš. Ve
svých vystoupeních zejména zdůraznili význam stále se rozvíjející spolupráce místních neziskových organizací a orgánů města s cílem zkvalitňování každodenního života handicapovaných osob. Tuto skutečnost následně potvrdilo i několik vystoupení
zástupců těchto organizací jako například předsedkyně STP ČR v Příbrami paní Magdy Buriánové.
Pracovní část připraveného programu byla věnována problematice sociální ekonomiky v EU a její aplikace na podmínky
České republiky a to prostřednictvím prezentace výsledků projektu HEFAISTOS, který v letech 2005 – 2008 řešilo občanské
sdružení ORFEUS v rámci programu CIP EQUAL. Význam řešení otázky sociálního vyloučení a zvyšování zaměstnanosti
sociálně znevýhodněných osob na trhu práce prostřednictvím moderních prvků spojených se sociální ekonomikou zdůraznil
ve svém vystoupení a v rámci připravené power pointové prezentace realizátor uvedeného projektu Ing. Slobodník. V této
souvislosti zaměřil pozornost zejména na význam a obsah jednoho z produktů projektu – úspěšně validovanou Příručku přístupu k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením pro obce a nestátní neziskové organizace.
Pro účastníky byla připravena i power pointová prezentace výsledků činnosti pracovní skupiny NESEA, která se zabývala
v rámci činnosti NTS-C otázkami souvisejícími s pojmy sociální ekonomika, sociální podnikání a sociální podnik (o činnosti
této skupiny jsme Vás již informovali v předcházejících vydáních). Většina přítomných obdržela při prezenci soubor materiálů k této problematice, zejména CD obsahující mimo výše uvedenou příručku i řadu dalších materiálů – například návrhy
pro legislativu, návrhy pro oblast školství, výzkumnou zprávu zpracovanou v rámci TCA Social Enterprise ve spolupráci
s partnery z Itálie a Polska.

Problematice zaměstnanosti, zejména osob se zdravotním postižením se v následující části věnovali konkrétními poznatky
z Příbrami i přítomní zástupci Úřadu práce paní JUDr. Zdeňka Koželuhová a pan Mgr. Libor Bartuněk. K zajímavým
vystoupením v tomto směru patřil i příspěvek ředitelky Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením paní Hany Potměšilové.

V závěru slavnostního zahájení činnosti místní pobočky CDS v Příbrami byli přítomní seznámeni s činností a výrobky dvou
firem, které se věnují výrobě nebo prodeji kompenzačních pomůcek zejména pro osoby s tělesným postižením. První z nich
s.r.o. AVZ servis reprezentovaná jednatel panem Antonínem Dobešem se zaměřuje na elektrické schodolezy a druhá firma
KALPE reprezentovaná Ing. Petrem Kalivodou se zaměřuje na rehabilitační rotační přístroje. O obou firmách přinášíme
základní informace v následující části našeho e-zinu.
+++++
Program výše uvedené akce obsahoval též možnost využít příležitosti osobní účasti vedoucího Specializované sexuologické poradny pro osoby se zdravotním postižením působící při CDS ORFEUS MUDr.
Jiřího Mellana, kterému jsme položili několika otázek.
Co Vás přivedlo v pozici sexuologa ke spolupráci se zdravotně postiženými….
Dovolte mi abych začal svoji odpověď takto - na slavnostním zahájení činnosti pobočky Centra denních služeb pro zdravotně postižené zaznívá téma sexuality. Jak jiná to doba!
Se sexuologií jsem začínal asi před 50 lety. Doba tehdy nebyla nakloněna sexualitě. Naše snahy se musely maskovat tématy jako např. odpovědné rodičovství a jen pod patronací státní populační komise
vyšla r. 1970 naše publikace Mladé manželství. Přesto ji časopis Tribuna hodnotil jako „morzakor
v českých knihovnách“. Sexuální protetické pomůcky, běžné dnes v každém sexshopu, které jsme objednali oficiálně přes
ministerstvo zdravotnictví, byly na hranicích zabaveny včetně několika výukových filmů. I samotné založení české sexuologické společnosti vyžadovalo nepředstavitelné úsilí profesora Hynie a jeho spolupracovníků.
Jako byla tabuizována sexualita, stejně se nesrovnávala se zdravou socialistickou společností představa lidí postižených, handicapovaných, byla obecná tendence je před očima veřejnosti skrývat v rodinách či spíše v ústavech. A sexualita zdravotně
postižených představovala donedávna dvojnásobně tabuizované téma. Vědecko výzkumné pracoviště, jakým Sexuologický
ústav nesporně byl, za desítky let své existence neřešil ani jediné téma z oblasti sexuality handicapovaných. Ovšem ani
v celosvětovém měřítku nebyla situace o mnoho lepší. Deklarace práv mentálně postižených pochází sice z r. 1971. Ale Deklarace sexuálních práv byla vyhlášena ve Valencii až v r. 1997.
Jaké byly tedy začátky této spolupráce …..
První průzkumnou sondou jak se na tuto oblast společnost dnes dívá u nás byla naše práce z r. 2000, shrnutá ve sborníku
Rodinný a sexuální život zdravotně postižených. Následovala témata jako pohlavní zneužívání ZP, domácí násilí ZP a sexualita mentálně postižených. Ukázalo se, a ukazuje se to i teď, že je to téma složité a různorodé i s ohledem na druh zdravotního
postižení. Jiná je problematika nevidomých, jiná u míšních poranění, jiná u mentálních postižení či jiných vrozených vad.
Tyto otázky mohou řešit jen odborně erudovaní pracovníci, kteří mají navíc vyřešeny své sexuální problémy a mají k tématu
kladný vztah. Jejich práce je v podstatě speciální sexuální výchovou, která vyžaduje speciální metodické postupy.
Vše je ve stavu zrodu. Pedagogické i jiné specifické fakulty vysokých škol a univerzit už dnes zadávají témata diplomových
prací na toto téma, což je také určitá odezva na naše předcházející aktivity reprezentované několika celostátními konferencemi. Rodí se tak potřební specialisté.
To vše se děje za nové společenské situace, která je otevřená sexualitě, mnohdy až příliš. Sex je chápán více konzumně či
výkonově a mnohdy se z něj vytrácí vztahová složka či láska.
Postižení pociťují o to výrazněji svůj handicap v porovnání se zdravými, když chtějí dosáhnout pro ně nedostižných výkonů
místo toho, aby hledali shodu ve vzájemném pochopení, spolupráci a třeba i náhradních aktivitách. Léčebné metody jsou
dnes obohaceny novými léky, pomůckami či operacemi zpravidla velmi nákladnými. Zdravotní pojišťovna se na jejich úhradě nepodílí.
Jaký je tedy podle Vás dnes postoj společnosti k sexualitě osob se zdravotním postižením ….
Postoj k sexualitě ZP je základní otázkou pro všechny pečující osoby - kdysi převládaly tendence zabraňující, likvidující sexualitu, aby neobtěžovala. Jiným postojem s nímž se setkáváme, je nevšímavost, přehlížení, případně izolace obtížného jedince.
Dnes snad už převládá tendence k přiměřené osvětě a dle možnosti ke kultivaci sexuálních projevů a chování. Jde o postoj
k individuálním sex aktivitám jako je třeba masturbace, k navazování partnerských a intimních vztahů HT či HS charakteru,
o uzavírání manželství a nakonec k právu na vlastní dítě. V této otázce je však nejmenší shoda. Dítě totiž není hračka
k vlastnímu potěšení. Každé pracoviště by mělo mít vypracovánu jednotnou doktrínu, jejíž dobrovolné a chápající dodržování by mělo být podmínkou účasti v pracovním kolektivu.

Složitá je spolupráce s rodiči dětí, na níž má společnost zájem. Je žádoucí, aby všechny děti vychovávané jen v rodině, měly
nějakou formu kontaktu se společenským působením institucí. Někteří rodiče se tomu však brání, jmenovitě sexuální výchově, jíž by mohlo být dítě vystaveno. Jen oni jsou prý kompetentní k sexuální výchově svého dítěte. Je to ten nejtěžší úkol
dosáhnout společensky žádoucí spolupráce při respektování rodičovských práv. Případy z Kuřimi, Rakouska, Polska ale i
z Francie, Argentiny v poslední době dokládají, kam až může péče v uzavřené rodině dojít.
I z našeho průzkumu vyplynulo, že se závažnějšími sexuálními poruchami se setkáváme u časně vzniklých či vrozených postižení, kdy jedinec startuje do sexuálního života již zatížen handicapem. Často vyžaduje individuální pomoc, podporu, poradenskou péči. A nezřídka i pomoc při seznamování. Bohužel ten, který pomoc potřebuje nakonec neví, kam se obrátit. To je
poznámka do našich řad. Vznikly sice desítky sexuologických poraden, které jsou v rozpacích, když se setkají s osobou ZP.
Ani specializovaná například neurologická či rehabilitační pracoviště nejsou dost připravená řešit sexualitu svých klientů. Já
osobně pracuji ještě každé pondělí dopoledne na poliklinice Prosek a řadu dotazů zodpovídám prostřednictvím internetu,
jsem k dosažení na www.volny.cz/mellan/sex.
Je možné pro to něco udělat ……
V mnoha ohledech jsme teprve v samotném počátku svého snažení. Pořádáme pracovní semináře, kde sbíráme zkušenosti
z praxe a působíme na pedagogy, aby zařazovali témata zdravotně postižených do svých programů a hledali metodiku řešení
specifických problémů. V současné době připravuje Orfeus ve spolupráci s pedagog fakultou v Hradci Králové na 11.-12.
prosinec konferenci k sexualitě mentálně postižených, která byla vyvolána potřebou terénních pracovníků. K účasti se lze
ještě přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.orfeus-cr.cz, kterou naleznete v sekci vzdělávání, v pod sekci
sexualita MP.

+++++
Působení o.s. ORFEUS zahrnuje mimo jiné aktivity a činnost specializované Seznamky pro zdravotně postižené. Dá se o ní
říci, že má již svoji určitou tradici - před pěti lety vznikla v Centru denních služeb. Navázala při tom na tradici obdobné Seznamky realizované v rámci Sdružení zdravotně postižených v ČR a pokud jdeme dál do historie, tak až na Seznamku Svazu
invalidů .
Pro zájemce o seznámení nabízí vytvoření seznamovacího inzerátu a jeho umístění na webové stránky občanského sdružení
ORFEUS (www.orfeus-cr.cz), ale také zasílání seznamovacích inzerátů klientům, kteří přístup na internet nemají. Vzhledem
k omezeným možnostem probíhá obvykle komunikace telefonicky, prostřednictvím dopisů i e-mailů, mimořádně i osobně.
Přesto, že se jedná o neziskovou organizaci z Prahy 4, nabízí své služby všem zdravotně postiženým z celé Prahy i SČ kraje
po celou dobu své činnosti zdarma.
Aby jste se stali klienty Seznamky pro ZP, stačí si napsat nebo zavolat o specializovaný seznamovací dotazník na adresu
CDS ORFEUS, Sdružení 39, 140 00 Praha 4 – tel. 222 310 209. Po vyplnění dotazníku jej odeslat nazpátek. V databázi zájemců o seznámení jsou lidé od 18 let s různými typy postižení, ale neodmítají se ani zájemci bez postižení, kterým by handicapovaný partner vyhovoval.
Kromě klasického partnerského seznámení nabízí Seznamka CDS i možnost přátelských kontaktů na dálku – telefonicky,
sms, e-mailem apod. zejména pro ty, kteří se cítí osamělí a chybí jim možnost komunikace.
Mimo předávání nezbytných kontaktů mezi klienty, pořádá Seznamka i společné akce pro snazší seznámení. Zajímavá byla 2
hodinová procházka pražskou ZOO s odborným komentářem pracovnice Zoologické zahrady vhodným i pro nevidomé účastníky. Další akcí Seznamky byl odpolední výlet lodí historickou Prahou kolem Vyšehradu, Národního divadla až k Pražskému
hradu o kterém jsme psali v předcházejícím vydání.
Osamělých zdravotně postižených je v naší populaci hodně, proto nabídka na seznámení zdarma je určitě zajímavá.
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Mohlo by Vás zajímat
V předcházejícím článku jsme Vás seznámili s průběhem slavnostního zahájení pobočky našeho Centra denních služeb
v Příbrami a současně jsme slíbili, že představíme i dvě firmy, které na závěr uvedené akce představili své výrobky sloužící
osobám se zdravotním postižením.
První z nich je obchodní firma AVZ servis s.r.o., která se věnuje problematice bezbariérového řešení dostupnosti objektů
bez nutnosti jejich stavebních úprav. Tento přímý dovozce výrobků rakouské společnosti SANO Transportgeräte Gmbh specializující se na tzv. schodolezy, zde prezentoval na konkrétních ukázkách s možností přímého vyzkoušení tři výrobky a to
Liftkar PT Outdoor, Liftkar PT Uni a Liftkar PT Fold.
Velkou pozornost přítomných si zejména vysloužil pro svoji univerzálnost, široké uplatnění a
snadný transport schodolez označený Liftkar PT Uni. Konstrukce tohoto modelu umožňuje snadné
najetí téměř všech typů a modelů mechanických invalidních vozíků včetně jednoduchého a bezpečného ukotvení zvyšujícího pocit bezpečnosti přepravované osoby.
Všechny uvedené výrobky využívají bezúdržbové olověné baterie
s kapacitou 5,2 Ah přičemž dojezd na jedno nabití je, v závislosti na
hmotnosti přepravované osoby a na směru pohybu, v rozmezí 300-500
schodů. Příslušenství v tomto směru tvoří i síťová nabíječka a nabíječka
do auta. Uvedené výrobky splňují základní podmínky příslušných evropských směrnic a požadavky ISO 7176-23 včetně EN 12182 a DIN
EN ISO 14971. Bližší informace o všech výrobcích, které je možné u uvedené firmy zakoupit
naleznete na www.schodolez.cz.
Odborné pracovníky můžete kontaktovat v sídle organizace Bojarova
1246/9, 182 00 Praha 8 nebo prostřednictvím
telefonního čísla 284 684 234 nebo e-mailem:
info@avzservis.cz. Pro klienty je provozována
i zelená linka: 800 700 085.
Škálu rehabilitačních přístrojů přítomným
představil český výrobce těchto zařízení firma
KALPE a to zejména výrobků řady MOTREN
a ROTREN, které jsou vhodné při pohybových
postiženích horních i dolních končetin. Mezi
indikace patří především mozková mrtvice,
příčné ochrnutí, skleróza multiplex, parkinsonova choroba, apaliptický syndrom, paraplegie, svalová dystrofie, pohybová ochrnutí po úrazech hlavy a páteře a spina bifida. Tím, že přístroj
MOTREN poháněný elektromotorem a řízený nastavitelným mikroprocesorem, pohybuje končetinami a umožní tak jejich prokrvování se předejde
vzniku dalších nežádoucích zdravotních komplikací. Příznivým vlivem
použití těchto rehabilitačních přístrojů usnadňuje i vyměšování vyvolané
uvolněním ztuhlého pánevního a stehenního svalstva. Uvedený přístroj je
vyráběn v několika modifikacích a jeho cena se pohybuje od 44.600,00
Kč (v základní výbavě) až po 64.800,00 Kč s plnou výbavou.
Přístroje ROTREN jsou poháněny pažemi cvičitele, popřípadě cvičence a
jejich ceny se pohybují od 15.700,00 Kč do 25.800,00 Kč. Na přání je
možné provedení individuálních úprav dle požadavků zákazníka. Pro oba
typy přístrojů existuje celá řada příslušenství, které je dodáváno buď
v základní ceně nebo na objednávku.

Všechny uvedené výrobky prošly požadovanými testy v autorizovaných zkušebnách a splnily tím požadavky kladené na
zdravotní prostředky (dle §31 zákona č.123/2000 Sb.). Podle § 33 vyhláška č.182/1991 Sb. je možné požádat o příspěvek na
jeho zakoupení a to až do výše 50% ceny vybraného zařízení. V této souvislosti uvedená firma nabízí i pomoc při vyřizování
žádosti a ve svých propagačních materiálech k tomu sděluje i návod jak postupovat. Firmu KALPE lze kontaktovat na adrese
Ke Kapličce 193, 252 41 Dolní Břežany a to prostřednictvím telefonu číslo 241 910 688, mobilu 603 231 710 a 737 289 275
nebo e-mailu: kalpe@volny.cz. Potřebné informace lze nalézt také na www.kalpe.cz.
+++++
V nejbližších dnech budou vrcholit práce v mnoha nestátních neziskových organizacích na zpracování projektů pro další
plánovací období. Mnohé z nich k realizaci svých záměrů potřebují vhodné prostory umožňující jejich komplexní využití.
Jednou z možností pro pořádání nejrůznějších ozdravných pobytů, rekondicí nebo vzdělávacích kursů je i bezbariérový Hotel Avicenum Wellness v Jizerských horách s celkovou kapacitou 80 lůžek, z nichž 60 je bezbariérových místnostech. Zájemci o využití uvedeného hotelu mohou mít při svém pobytu k dispozici zdarma tělocvičnu, fitness, salonek, venkovní hřiště, ohniště a kulečník. Doplňkové služby představuje hydromasáž, wirpooly a sauna.
Ceny pobytu zahrnující ubytování a plnou penzi jsou sezónně upraveny a pro následující období jsou 450,00 Kč na osobu a
den v období od 1.10. do 20.12.2008 a 470,00 Kč od 1.3. do 30.9.2009. Bližší informace lze získat u Ing. Zdeňka Mičky
ze s.r.o. DC point na telefonním čísle +420 602 424 504 nebo e-mailové adrese hotel.micke@seznam.cz. Další informace
jsou i na www.avicenum.cz.
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Zúčastněte se
K tradičním akcím určeným pro osoby se zdravotním postižením již také patří konference s mezinárodní účastí Bez bariér –
bez hranic, kterou ve dnech 2. a 3. října 2008 opět pořádá v prostorách Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov občanské
sdružení TRIANON. Letošní, v pořadí již šestá konference, si jako ústřední téma zvolilo roly středního managementu z řad
OZP v systému ucelené rehabilitace.
Program prvního dne je rozdělen do tří částí. V dopolední části zaznějí zejména příspěvky MUDr. Jaroslava Mikuly – Rehabilitace chůze s využitím stimulace centrálních míšních generátorů pohybových vzorců; Ing. Renaty Zdařilové – Mobilita a
bezbariérovost dopravní infrastruktury a Bc. Jiřího Nohavce – Specifické vzdělávání zaměřené na styk se zdravotně postiženými u Českých drah. Odpolední program bude rozdělen do dvou tématických workshopů a to pod vedením Ing. Šagátové
k problematice sociální ekonomiky a ing. Dembinného k problematice ucelené rehabilitace. Jednání prvního dne bude ukončeno prohlídkou Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov a společenským večerem.
Program druhého dne bude zahrnovat zejména shrnutí závěrů 6. konference, diskusi a tiskové konferenci. Účast na uvedené
konferenci je třeba potvrdit na e-mailové adrese ekonom@ostrianon.cz nebo mobilu +420 775 145 047.

+++++
Opět se sešel rok s rokem a je tu období kdy se v Brně koná mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví
MEDICAL FAIR BRNO 2008. Ve dnech 21. – 24. října 2008 si návštěvníci uvedené akce budou moci prohlédnout i největší středoevropskou přehlídku pomůcek a služeb pro osoby se zdravotním postižením.
V rámci odborného doprovodného programu se dne 22. října 2008 uskuteční konference s mezinárodní účastí na téma Evropou bez bariér. Organizátor akce, NRZP v ČR, chce tímto krokem zahájit diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním
postižením po členských státech EU. Proto se konference zúčastní i řada zahraničních hostů mezi pozvanými je i Vladimír
Špidla, komisař Evropské komise pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti,
Pro účastníky konference je zajištěno tlumočení do anglického a německého jazyka a tlumočení do českého znakového jazyka. Aktuální informace o programu konference naleznete na www.nrzp.cz. Dotazy ke konferenci lze také směřovat na emailovou adresu m.dvorak@nrzp.cz nebo telefonické číslo +420 266 753 433.
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