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Speciální škola 
v Praze 
Letňanech 

otevře dveře těžce 
postiženým dětem 
z Prahy a okolí

V Praze Letňanech se po prázdni-
nách otevře první speciální škola ur-
čená těžce postiženým dětem s kom-
binovanými vadami, jako je napří-
klad hluchoslepota, mentální retarda-
ce nebo psychiatrická diagnóza spoje-
ná s hluchotou. Podle patronky projek-
tu, poslankyně Lenky Kohoutové, jde 
o jedinečný projekt, který umožní i dě-
tem s těžkým zdravotním postižením 
posunout se ve svém vývoji dopředu. 
„V České republice doposud neexisto-
val žádný intenzivnější vzdělávací pro-
gram pro děti s kombinovaným posti-
žením. Terapeuti se těmto dětem věno-
vali pouze jednou týdně v pronajatých 
prostorách Jedličkova ústavu. Nová 
škola pojme třicet dětí a její prostory 
bude možné v budoucnu dále rozšiřo-
vat. Děti ji navíc mohou využívat každý 
všední den. Rodičům otevření nového 
zařízení mimo jiné umožní, aby se ale-
spoň částečně vrátili do pracovního ži-
vota, který většina z nich kvůli celoden-
ní péči o své dítě opustila,“ uvedla pat-
ronka projektu Lenka Kohoutová.

ONDŘEJ HUŠEK, 
WWW.HELPNET.CZ

SPŘ vyhlašuje soutěž 
Projektový manažer roku 
2012

Hlavní odborný garant v oblasti pro-
jektového řízení v České republice, 
Společnost pro projektové řízení, o. s. 
(SPŘ), vyhlašuje ve spolupráci s vyda-
vatelstvím Economia, a. s. soutěž Pro-
jektový manažer roku 2012. Posláním 
soutěže je hodnotit nejvýznamnější a 
nejúspěšnější projektové manažery, 
manažerky a samotné projekty ve ve-
řejném, soukromém i neziskovém sek-
toru, napříč všemi odvětvími v ČR. Uni-
kátnost soutěže spočívá ve způsobu 
výběru a hodnocení jednotlivých sou-
těžících. Kandidáti na cenu Projektový 
manažer roku budou prokazovat své 
dovednosti v manažerské hře, při kte-
ré budou simulovat řízení konkrétního 
projektu. Pravidla hodnocení dále vy-
cházejí ze zkušeností s certifikací pro-
jektových manažerů podle mezinárod-
ního standardu International Project 
Management Association (IPMA) a ce-
losvětové soutěže IPMA Awards. 

Tým hodnotitelů a Porota budou 
hodnotit a vybírat vítěze v rámci šes-
ti kategorií: Projektový manažer/ka 
roku, Projekt roku, Charitativní (nezis-
kový) projekt roku a Studentský pro-
jekt roku. Hodnotitelé a Porota budou 
dále hodnotit významné počiny v ob-
lasti projektového řízení v kategorii Síň 
slávy. Publikum slavnostního galave-
čera bude mít příležitost vyjádřit svůj 
názor na kvalitu přihlášených projekto-
vých manažerů a projektů ve vyhlašo-
vané kategorii Cena sympatie. Do sou-
těže je možné se přihlásit v období od 

1. července do 30. srpna 2012 pro-
střednictvím webových stránek www.
pmroku.cz. První kolo hodnocení a se-
stavení finálové skupiny pro jednotli-
vé kategorie bude soutěžícím oznáme-
no 16. září 2012. Slavnostní vyhlášení 
vítězů a udílení cen proběhne 9. října 
2012 v prostorách Centra současného 
umění DOX, Praha.             

       MARKÉTA ARAZIMOVÁ, SPOLEČNOST PRO 
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, O. S.

Výstaviště v pražských 
Holešovicích nabídne 
poprvé pod taktovkou 
Incheby Praha veletrh 
PAMÁTKY!

Nový veletržní projekt, který se od-
borné i laické veřejnosti představí 4. až 
6. října, reaguje na současnou aktuální 
potřebu specializovaných, úzce zamě-
řených odborných veletrhů. Představí 
jak bohatou oblast památkové péče, 
záchrany a konverze historického dě-
dictví, sféru projektování a stavitelství, 
ale také restaurátorství a umělecké ře-
meslo, ochranu a zabezpečení staveb 
a jejich částí, prvky a systémy technic-
ké infrastruktury a technického vyba-
vení budov, požární ochranu a zabez-
pečení objektů a areálů, ovšem také 
rozsáhlou problematiku soudobého 
využití památek a památkových sou-
borů, jejich zakotvení v současných 
sídlech i krajině a řadu dalších témat. 

HTTP://WWW.INCHEBA.CZ

Nominujte svého 
zdravotně postiženého 
zaměstnance na cenu 
Zaměstnanec roku!

Až do 15. září 2012 můžete nomi-
novat dva své zaměstnance, kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením na 
cenu Zaměstnanec roku.

Soutěž pořádá Nadační fond pro 
podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením (NFOZP), ve spo-
lupráci se Sdružením automobilové-
ho průmyslu, CZECH TOP 100, spo-
lečností LMC a Všeobecnou zdravot-
ní pojišťovnou. Přihlašovací formu-
lář najdete na www.nfozp.cz. Sou-
těž probíhá ve dvou kategoriích. Prv-
ní kategorií je Zaměstnanec roku 
z chráněného trhu práce a druhou ka-
tegorií je Zaměstnanec roku z běžné-
ho trhu práce.

Vyhlášení soutěže proběhne 
23. října 2012 v Primátorské reziden-
ci v Praze.

HANA POTMĚŠILOVÁ, 
NFOZP

II. ročník soutěže 
Národní cena APSS ČR 
– pracovník sociálních 
služeb a X. ročník 
soutěže Pečovatelka 
roku 2012

APSS ČR spolu s Diakonií ČCE vy-
hlašuje II. ročník soutěže Národní cena 
APSS ČR – pracovník sociálních slu-

aktuality
žeb, která letos proběhne společně 
s X. ročníkem soutěže Pečovatelka 
roku 2012. Je určena pro sociální pra-
covníky a pracovníky v sociálních služ-
bách ve všech druzích sociálních slu-
žeb. Uzávěrka pro podání návrhů je 
20. září 2012, slavnostní vyhlášení 
se bude konat 29. 11. 2012 na Novo-
městské radnici v Praze.

WWW.APSSCR.CZ

Podpora veřejně 
účelných aktivit 
občanských sdružení 
zdravotně postižených 
pro rok 2012

Vládní výbor pro zdravotně posti-
žené občany ve spolupráci s Úřadem 
vlády České republiky vyhlašuje výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci k doroz-
dělení částky 600 tisíc Kč.

Výzva se týká tematického okruhu 
činností C) „Edukační a informační čin-
nost v oblasti vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením“. 

Vymezení tématického okruhu C):
Z dotace je možno podpořit vzdělává-
ní zaměřené na zlepšení pracovních 
a sociálních dovedností v rámci komu-
nity osob se zdravotním postižením, 
tzn. nejen přímo pro osoby se zdravot-
ním postižením. Dále je možné dota-
ci poskytnout na pořádání informač-
ních kampaní pro veřejnost, účast na 
výstavách a veřejných prezentacích 
včetně doprovodných programů, po-
řádání odborných konferencí a semi-
nářů, provoz informačních webových 
portálů, vydávání informačních ma-
teriálů, letáků, tiskovin a publikací. 
Uzávěrka pro překládání žádostí je 
16. července.

WWW.HELPNET.CZ

V soutěži Cesty městy 
bojuje o vítězství 
29 dopravních řešení

Do již jedenáctého ročníku soutěže 
Cesty městy, která hodnotí projekty ve-
doucí ke zklidnění dopravy,se z celé ČR 
přihlásilo 29 dopravních projektů růz-
ných objemů a funkcí - od zrekonstruo-
vaných křižovatek přes cyklostezky až 
po nová náměstí.

V letních měsících odborná komise 
všechna přihlášená řešení osobně na-
vštíví. Slavnostní vyhlášení vítězů pro-
běhne, spolu s odbornou konferencí 
a akcí pro veřejnost, dne 20. září v Čes-
ké Třebové.

Cílem soutěže Cesty městy je zvidi-
telnit a odměnit kvalitní dopravní řeše-
ní realizovaná v České republice.

WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ

Čtvrtý ročník soutěže Era 
Starosta roku byl právě 
vyhlášen!

Nadace VIA a Era vyhlašují 4. ročník 
soutěže Era Starosta roku. Stejně jako 
v předchozích letech je záměrem sou-
těže vyslovit veřejné uznání za dobrou 
práci starostům a starostkám malých 
obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel.

Práci svého starosty/starostky mo-
hou nejlépe posoudit samotní obča-
né. Proto právě oni mohou zaslat no-
minace na ocenění, a tak svému sta-
rostovi/starostce vyjádřit podporu 
a poděkování. Vítěz získá 250 000 Kč 
do obecního rozpočtu a navíc tradiční 
Rychtářské právo, symbol dobrého ve-
dení obce. 

Uzávěrka pro příjem nominaci je ve 
středu 5. září 2012.  

WWW.NADACEVIA.CZ

V Bohnicích se staví první 
logopedická zahrada 
v České republice

V zahradě při internátu Speciální cír-
kevní školy Don Bosco v Praze-Bohni-
cích se dějí velké věci! Do konce letoš-
ního roku se prostor promění v první 
logopedickou zahradu v České repub-
lice. Projekt se realizuje díky podpoře 
nadace PROMĚNY a jejího programu 
ZAHRADA HROU.

Škola Don Bosco se zaměřuje na vý-
chovu a vzdělávání dětí s poruchami 
řeči, komunikace a učení ve věku od 
3 do 15 let. Zahrada školy se stane po 
rekonstrukci místem pro hru, odpoči-
nek a setkávání. Nabídne zázemí pro 
výuku pod širým nebem a specifické 
didaktické a logopedické herní prvky, 
podporující mimo jiné rozvoj komuni-
kace a pozornosti. Návrh prvků vznikal 
v úzké spolupráci s logopedkou ško-
ly, jejich autorkou je výtvarnice Mgr. 

A. Lenka Klodová, Ph. D., jedna ze za-
kladatelek projektu Strašné dítě /EN-
FANT TERRIBLE/. „Na zahradě bude 
například speciální domek, kde budou 
děti prostřednictvím hry s míčkem tré-
novat výslovnost samohlásek nebo 
kde mohou na haptické mapě procvi-
čovat představivost, motoriku a mate-
matické dovednosti,“ popisuje jeden 
z herních prvků Jolana Říhová z nada-
ce PROMĚNY. Architektonické řešení 
celého prostoru zahrady připravil br-
něnský Ateliér zahradní a krajinářské 
architektury Ing. Zdenka Sendlera, kte-
rý má za sebou celou řadu úspěšných 
realizací. 

Rekonstrukce zahrady Don Bosco 
je pilotním projektem programu ZA-
HRADA HROU, jehož prostřednictvím 
nadace pomáhá s proměnou školních 
zahrad v místa, která dětem umožňu-
jí rozvoj schopností a dovedností, pří-
mý kontakt s přírodou i přirozené for-
my vzdělávání a seberealizace. Poslá-
ním programu je rovněž upozornit ve-
řejnost na potenciál ve využití měst-
ských venkovních prostor. 

PETRA HRUBEŠOVÁ, PROMĚNY
FOTO: ZDROJ PROMĚNY

http://www.pmroku.cz
http://www.pmroku.cz
HTTP://WWW.INCHEBA.CZ
http://www.nfozp.cz
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Závěrečné vystoupení 
dětských skupin – 
odpoledne nabité 
radostí 

Ve čtvrtek 14. června se uskutečnilo závěrečné vy-
stoupení dětských skupin zapojených v tomto škol-
ním roce v projektu Romský mentor, který realizuje 
občanské sdružení ROMEA. Skupiny se pod vedením 
romských umělců a pedagogů v průběhu školního 

roku věnovaly různým druhům uměleckých činností. 
Děti za podpory mentorů a pedagogů předvedly úžas-
né výkony a spontánně sdílely své pocity. Do projek-
tu se ve školním roce 2011/2012 zapojilo celkem de-
vět subjektů (školy, neziskové organizace a charita), 
které spolupracovaly s deseti romskými umělci a pro-
fesionály. Hlavním cílem projektu je přispět k integra-
ci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace vol-
nočasových aktivit z oblasti umění a kultury nejen pro-
střednictvím pozitivního vzoru mentora –  umělce. Dů-
ležitým cílem projektu je však i podpora vzniku smíše-
ných dětských skupin a otevřené atmosféry. Závěreč-
né setkání a vystoupení dětí alespoň částečně před-
stavilo práci dětských skupin.

IVA HLAVÁČKOVÁ, ROMEA, O.S.                                                                                                                
FOTO: ZDROJ ROMEA, O.S..

Šikana, Práva žen v muslimských 
zemích a multikulturní turnaj

Cheiron T, o.p.s. pořádal již 13. ročník festivalu Týd-
ny proti rasismu a xenofobii, který v červnu zahájila 
v prostorách komunitního centra Cheiron T přednáš-
ka na téma Šikana u dětí  mládeže s Mgr. Marikou Kro-
píkovou. 

Úterý bylo věnováno promítání dokumentu o dvou 
vietnamských děvčatech žijících v České republice 
z cyklu „Národnost v pubertě“, po kterém proběhla 
v komunitním centru zajímavá debata. Ve středu po-
kračoval festival v Café & Gallery MP7 promítáním do-
kumentárního filmu „Zemřít ukamenováním“. „Téma 
bylo opravdu těžké. Po samotném promítání proběh-
la diskuze, do které se zapojilo na 20 lidí. Řešilo se 
postavení žen v muslimských zemích, nerovnopráv-
nost, zneužívání soudní moci, sociokulturní rozdíly zá-
padního a muslimského světa, prolínání kultur, obo-
hacování se navzájem,“ uvádí komunitní pracovnice 
ereza Kůsová.  

V pátek se na Střelnici tančilo, zpívalo a hrálo při 
benefičním koncertě pro Cheiron T na oslavu patnác-
tých narozenin Komunitního centra pro děti a mládež 
Cheiron T, které svými aktivitami a svým respektem 
ke specifické životní situaci každého člověka vytváří 
mosty mezi lidmi v Táboře. 

Tečkou za celým festivalem byl již 3. ročník turnaje 
v nohejbale, který proběhl v neděli 10. června na hřiš-
ti restaurace Na Brusírně. 

PETRA BATIKOVÁ CHEIRON T, O.P.S.
FOTO: TOMÁŠ BILÝ

Obyvatelé Litomyšle 
se vyjadřovali k obnově nábřeží

Zvláštní pracovní skupina, podrobné dotazníkové 
šetření, několik workshopů pro veřejnost i originál-
ní výtvarná dílna pro děti postupně vykreslují ideální 
představu obyvatel Litomyšle o podobě nábřeží řeky 
Loučné. Lokalita v samém centru města projde bě-
hem následujících let revitalizací díky podpoře nada-
ce PROMĚNY. Podle lidí by chystaná obnova nábřeží 
měla co nejvíce podtrhnout přírodní potenciál místa. 

„Zapojení lidí do procesu postupné přeměny mís-
ta je důležitou součástí projektů, kterým poskytujeme 
podporu. O participaci se často mluví, málokdy však 
s konkrétní představou, jak ji realizovat. V Litomyšli 
chceme různými příklady ukázat, že se komunikace 
s lidmi městům vyplatí a že nabízí skrytý potenciál,“ 
vysvětluje Jolana Říhová z nadace PROMĚNY. „Od-
borně zpracované výstupy z místního šetření před-
stavíme obyvatelům Litomyšle po prázdninách, kdy je 
plánováno veřejné projednání projektu,“ doplňuje Jo-
lana Říhová.

PETRA HRUBEŠOVÁ, NADACE PROMĚNY

Tisíce lidí přilákal 
festival Velká výzva

Celodenní přehlídka hudby, divadla, ekologických 
farmářů i chytrých technologií podpořila iniciativu Vel-
ká výzva, s níž Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, kte-
rý rozhýbe investice do zelených řešení – zateplování 
domů, čisté energie nebo recyklace odpadu a pohodl-
né veřejné dopravy. 

Davy lidí na festival přilákaly Zelené trhy farmářů 
s bioprodukty, ukázky elektrokol, internetová kavár-
na napájená energií ze slunce a další moderní tech-
nologie pro každodenní život, divadlo pro děti a hlav-
ně přední české hudební skupiny. Největší zájem vy-
volalo v sobotu Letné mezinárodní uskupení N.O.H.A., 
svou oblibu u fanoušků však jednoznačně potvrdila 
i punk-rocková Vypsaná fixa nebo roztančení Toxique.
Mezi účastníky zavítali také místopředseda vlády Ka-
rel Schwarzenberg z TOP 09, místopředsedkyně se-
nátu Alena Gajdůšková z ČSSD nebo předseda Stra-
ny zelených Ondřej Liška. Festival Velká výzva uspo-
řádalo Hnutí DUHA ve spolupráci s hlavním partne-
rem, společností Vodafone ČR. Celým dnem provázeli 
herci Petr Vacek a Petr Polák.Vojtěch Kotecký, progra-
mový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Davy lidí, které přišly 
na Letnou, byly po úspěchu loňského ročníku festiva-
lu potvrzením trvale vysokého zájmu o moderní zele-
ný životní styl.Úspěch festivalu je velkou vzpruhou pro 
naši iniciativu Velká výzva. Prosazujeme v ní nový zá-
kon, který sníží závislost na drahých fosilních palivech 
a posílí investice do moderních řešení jako jsou zatep-
lování domů, pohodlná veřejná doprava, lepší recyk-
lace či místní potraviny. Proto je velmi důležité, že na 
Letnou přišli také vrcholní čeští politici.“ 

MARTIN ADLER, HNUTÍ DUHA

Cena Josefa Vavrouška 
za rok 2011

Cenu Josefa Vavrouška za konkrétní činy pro zdra-
vé životní prostředí a udržitelný rozvoj obdrželi letos 
od Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 Martin 
Bursík a Pavel Šremer. Slavnostní vyhlášení se usku-

tečnilo u příležitosti Světového dne životního prostře-
dí 7. června 2012 v rezidenci pražského primátora. 

Většina kandidátů obdržela jednu nominaci, Marti-
na Bursíka však nezávisle na sobě nominovalo hned 
13 lidí. „Cenu Josefa Vavrouška obdržel za formulo-
vání a obhajování moderní politiky ochrany životního 
prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v České republice,“ uvá-
dí ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. „Bur-
síkem vyjednaná podpora Zelené úsporám nastarto-
vala nebývalý zájem domácností o úspory energie, 
pomohla prolomit nedůvěru veřejnosti k těmto opat-
řením a v neposlední řadě přinesla i oživení našemu 
stavebnictví v době krize,“ doplnil Kundrata. 

Druhým laureátem je biolog, bývalý poradce prezi-
denta Václava Havla pro životní prostředí a blízký spo-
lupracovník Josefa Vavrouška Pavel Šremer. Oceněný 
byl za celoživotní práci v ochraně přírody a krajiny pro-
sazování principů udržitelného rozvoje. 

WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ

Farníci v Hrádku vybudovali 
v Beskydech ubytovnu 
pro matky s dětmi
i seniory, na počátku 
byl grant Nadace OKD

 V kopci nad beskydskou vesnicí Hrádek mezi Třin-
cem a Jablunkovem vyrostla stavba, která se stala 
dominantou celého údolí. Vkusná přístavba původ-
ní fary, jež zdálky připomíná palác, nabídne ubytová-
ní 80 lidem, kteří se dostali do špatné sociální situa-
ce. Přednost mají matky s dětmi a senioři, řekl vedou-
cí pobočky Diakonie Církve bratrské v Hrádku Vladi-
slav Lipus. 

Na počátku výstavby pětipatrové ubytovny byl 
grant Nadace OKD, který místní Diakonie Církve bra-
trské použila na zpracování podkladů pro Státní fond 
rozvoje bydlení. Celá stavba přitom byla ve srovnání 
s jinými mimořádně levná, místní farníci na ní odpra-
covali přes 80 tisíc brigádnických hodin.

„Máme plno, největší zájem byl mezi matkami – sa-
moživitelkami, které z jednoho platu nebo ze sociál-
ních dávek nezvládaly platit komerční nájemné v běž-
ném bytě a k tomu zaopatřit děti. Krásný a zaslouže-
ný podzim života u nás prožívá také několik seniorů,“ 
vysvětlil Lipus. Jeho hlavním cílem je, aby se matky 
mohly dobře starat o své děti, které by jinak mohly 
skončit v ústavech. Pracovníci diakonie je také moti-
vují k hledání práce, aby se matky mohly co nejdříve 
postavit na vlastní nohy.

Část nových prostor bude sloužit také dětem z ce-
lého regionu. „Zařizujeme malou turistickou ubytov-
nu, kterou mohou využít při svých cestách za zdravým 
vzduchem a do přírody například školy z Ostravska 
a Karvinska,“ dodal Lipus. 

VLADISLAV SOBOL, OKD
FOTO: ZDROJ OKD

stalo se
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