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ÚVODNÍ SLOVO

To, co si paní Hnátová dala za úkol při zakládání sdružení Cesta životem bez bariér, na 100%
splnila. Podařilo se jí nashromáždit dostatek finančních prostředků, aby mohla být Základní škola Kutná
Hora, J. Palacha 166, 3.12.2008 slavnostně předána p. řediteli jako jediná plně bezbariérová škola
v Kutné Hoře. Nejedná se jen o vybudování vysokozdvižných plošin na všech pavilonech, ale i WC pro
vozíčkáře. Bezbariérový přístup je též do jídelny a školní družiny.
Škola je bezbariérová, tím ale činnost sdružení nekončí. Úsilí Petry se nyní zaměří na sportovní
aktivity handicapovaných dětí, dorostu i dospělých.
Zájemců o plavání přibývá a dvě dráhy v kutnohorském bazénu nám začínají být „malé“. Pro mě
jako učitelku plavání zdravých dětí je obohacující vidět nadšení a elán u handicapovaných, kterým pohyb
ve vodě dělá radost, a možná budou i jednou plavat...
Radka Pešoutová

O NÁS
Občanské sdružení Cesta životem bez bariér bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 1.11.2006 pod číslem
VS/1.1/65530/06-R
Základní cíle sdružení:
1. Činnost zaměřená na práci se zdravotně postiženými se zvláštním zaměřením na tělesně postižené všech
věkových kategorií se zvláštním zřetelem na děti a mládež hlavně na území okresu Kutná Hora. V okolních
okresech v případě, že v nich někdo o služby projeví zájem.
2. Integrace zdravotně postižených občanů do společnosti ve všech oblastech života (vzdělávání, sport a
kultura).
3. Odstranění psychických i fyzických bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací, především
motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života a obousměrnou integrací, kdy se
vzájemně ovlivňují a integrují lidé se zdravotním postižením mezi nepostižené a naopak.
4. Uchovávání a zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení zdravotně postižených.
5. Poradenská a informační činnost v oblasti vzdělávání a práv zdravotně postižených.

Činnost občanského sdružení:
1. Spolupráce se vzdělávacími institucemi v oblasti integrace tělesně postižených žáků.
2. Kontaktování osob se zdravotním postižením a jejich zapojení do aktivního a nezávislého pojetí života.
3. Zprostředkování možnosti sportování. Celoroční výuka plavání pro osoby se zdravotním postižením.
4. Přednáškové programy pro nepostižené žáky základních škol o problematice zdravotně postižených. Cílem
je rozšíření vnímání zdravotního postižení jako součásti života, s níž je možné plnohodnotně žít.
5. Didaktické a informační centrum (oblast vzdělávání, sociálněprávní, rehabilitace a kompenzačních
pomůcek).
6. Tvorba vlastních propagačních a prezentačních materiálů a předmětů, zajišťování reklamy a prezentace
sponzorů sdružení podporujících hlavní činnost.
7. Aktivity sdružení jsou určeny i těm, kteří neprojeví zájem o členství – uživatelé služeb.
8. V rámci své činnosti se sdružení účastní, případně organizuje aktivity a další činnosti související
s naplněním cílů a poslání sdružení.

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Cesta životem bez bariér je otevřeným, nezávislým, nepolitickým, dobrovolným občanským sdružením
s právní subjektivitou, působícím na území Kutnohorska. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která se schází
jedenkrát do roka. Jménem sdružení je oprávněna jednat předsedkyně a jednatelka. Předsedkyně je statutárním
zástupcem organizace.
Výbor:
Mgr. Petra Hnátová – předsedkyně, tel. č.: 739 485 948, hnatova@zsjp.kutnahora.cz
Radka Pešoutová
Jarmila Böhmová

Revizní komise:
Anna Kovandová – jednatelka, tel. č.: 327562121 (ZŠ), kovandova@zsjp.kutnahora.cz
Ing. Michaela Podaná, PhD. – ekonomka, tel. č. 777 134 186, misa.podana@seznam.cz
Jiří Hnát

PROJEKTY a jejich realizace
ŠKOLA BEZ BARIÉR
Tento projekt se nám podařilo v roce 2008 úspěšně dokončit. Mohli jsme slavnostně zahájit provoz
kompletně bezbariérové školy v Kutné Hoře.
Cílem projektu bylo umožnění integrace tělesně znevýhodněným dětem na Kutnohorsku, získaní co největší
samostatnosti při vzdělávání a možnost zapojení se do volnočasových aktivit nabízených školou. Realizovaný
projekt se projevil nejen samostatným pohybem po budově školy, ale i pozitivním vlivem na psychiku
handicapovaných žáků a zjednodušením řešení velkého problému osobních asistentů. Žáci integrovaní do základní
školy mohou „chodit“ na hodiny tělocviku, do jídelny, do dalších specializovaných učeben. Naše sdružení může
navázat svými sportovními aktivitami vedoucími k dalšímu obohacení života handicapovaných.

Naše motto:
Soužití s handicapovanými dětmi se odráží na všech stránkách výchovy jak dětí handicapovaných,
tak těch zdravých. Vstřícnost, ohleduplnost, takt a přátelství, to jsou devizy, které získávají
společným soužitím všichni.
I.Hapalová

Finanční spoluúčast na vybudování bezbariérové školy:
Celkem rekonstrukce stála: 2 391 772 Kč
Město Kutná Hora – 1 088 640 Kč
Cesta životem bez bariér 1 303 132 Kč
Prostřednictvím sdružení Cesta životem bez bariér přispěli:
Nadace O2 - 350 000 Kč
TPCA – 200 000 Kč
OKD – 200 000 Kč
Nadační fond J&T – 100 000 Kč
Nadace charty 77 - Konto bariéry 100 000 Kč
Nadace Jedličkova ústavu – 85 857 Kč
Philips Morris – 80 000 Kč
Společnost Duha – 10 000 Kč
Nadace Divoké husy – 11 850 Kč
Obecní úřady na Kutnohorsku – 82 000 Kč
1. Ples Palachovky – 37 900 Kč
I. benefiční ples sdružení a dary fyz. osob – 32 000 Kč
Sběr víček – 8 525 Kč
Herold - 5 000 Kč
Celkem 1303 132 Kč
Náklady:
Cesta životem bez bariér:
Plošiny – 1 061 560 Kč
Nájezdové rampy – 148 750 Kč
Toalety – 52 194 Kč
Dveře - 10 566 Kč
Režijní náklady 30 062 Kč
Celkem 1 303 132 Kč
Město Kutná Hora:
Plošiny 980 640 Kč
WC –
108 000 Kč
celkem
1 088 640 Kč

NECHODÍŠ? PLAVEJ S NÁMI!
Není nutné sedět doma a nic nedělat, handicap je sice velké omezení, ale ne zas takové, aby se nedalo
vyrazit mezi lidi. Naše sdružení po realizaci projektu Škola bez bariér neusnulo na vavřínech a po hlavě se vrhlo na
realizaci sportovních aktivit. Jako první sport, který jsme chtěli zakotvit v Kutné hoře, jsme vybrali plavání. Plavání
je nezbytným rehabilitačním prvkem nejen po stránce fyzické, ale hlavně po stránce psychické. Tento sport
pokládáme za nejvýznamnější. Cílem projektu se stalo vybudování plaveckého zázemí pro vozíčkáře přímo v místě
bydliště nebo v dosažitelné vzdálenosti. Při plavání se velkou měrou stírají rozdíly mezi zdravými a
handicapovanými sportovci. Často nemá handicapovaný člověk možnost jít do bazénu, protože neví, jak na to nebo
je odkázán pouze sám na sebe. Sám se plavat nenaučí, potřebuje individuální přístup, vodiče, psychickou podporu.
Pokud se vozíčkář naučí plavat, může potom chodit do bazénu plavat „sám“, stačí mu pouze kamarád, nikoliv
asistent. Handicapovaný člověk se nejen naučí plavat, ale přijde do společnosti ostatních, zjistí, že nemusí sedět
doma, že existují možnosti, jak navázat přátelství. Získá tak sebevědomí a radost z nově nabytých zkušeností.
Tento projekt navázal na pilotní projekt Rehabilitace plaváním a díky Městu Kutná Hora a Nadaci O2 můžeme tento
projekt rozvíjet i po celý rok 2009. Do konce roku se do výuky zapojilo již šest plavců.
Nebylo by výuky bez speciální metodiky. Metodikou plavání handicapovaných se zabývá již dlouhá léta
občanské sdružení Kontakt bB Praha, které má několik středisek po celé republice. Díky jejich každoročnímu školení
ve Strakonicích můžeme vést výuku plavání aniž bychom nevěděli co s plavci a jak dál.
Našemu projektu velmi prospělo vybudování bezbariérového přístupu do budovy bazénu. Vedení TJ
SPARTA se snaží zajistit finanční prostředky na vybudování bezbariérového prostředí šaten, tak doufáme, že se jim
to podaří.

A

D-I-G KANCELÁŘ

Kancelář vznikla v září roku 2007. Zatím jsme nestanovili pevnou
pracovní dobu, rodiče handicapovaných dětí se s námi mohou sejít
po telefonické domluvě. Rodiče se mohou obracet se svými dotazy
směřujícími do oblasti Didaktiky-Informací o rehabilitaciGrafomotoriky.

BOCCIA – díky tomuto sportu nemusí být integrované děti
osvobozeny z hodin TV. Zatím hrajeme jen na ZŠ Jana Palacha.

Plán na rok 2009
rozšířit kancelář na D-I-G-E-S – Didaktika, Informace, Grafomotorika, Ekonomika, Sport.
Největším cílem našeho sdružení je vybudovat na Kutnohorsku sportovní zázemí pro handicapované spoluobčany.
V oblasti odstraňování bariér jsme navázali kontakt s nově vzniklým sdružením JAS, které vzniklo za podobným
účelem jako my.
Psaní všemi deseti – START!
Díky podpoře Dobročinného fondu Philips Morris můžeme od ledna 2009 uskutečnit tento projekt, který se týká
výuky psaní na počítači všemi deseti. Zdravé děti tráví v současné době velkou část volného času u počítače, natož
děti s handicapem. Počítač se stává nejen komunikační, ale v mnoha případech i pracovní součástí
handicapovaného jedince. Domníváme se, že pokud děti zvládnou tuto dovednost, využijí mnohem efektivněji čas
strávený u počítače, nikoliv neustálým hledání písmenek.
Ale dle známého rčení „Nikdy není pozdě!“, mají od září 2009 výuku absolvovat i dospělci!

Benefiční akce 2008
Po celý rok: Víčko k víčku – sběr plastových uzávěrů
Beseda s Jarmilou Kratochvílovou o podpoře našeho sdružení pro kabelovou
televizi Kutná Hora
22.11. 2008:
Benefiční ples občanského sdružení

Plánované akce na rok 2009
-

sběr víček
benefiční ples občanského sdružení

Naše sdružení dále podporují:

Poděkování
Všem dárcům ze sektoru fyzických i právnických osob, kteří podpořili naše sdružení formou
finančního daru nebo prostřednictvím benefičních akcí.

Naše vážená sportovní podpora:

JARMILA
KRATOCHVÍLOVÁ

Dne 19.9.2006 jsem se zúčastnila zahájení Zátopkových štafet v ZŠ Kutná Hora, ul. J.
Palacha. Součástí závodů bylo slavnostní zahájení štafety handicapovanými dětmi. Tři žáci této
školy objeli na vozíčkách společnými silami okruh
200 m se štafetovým kolíkem, který si předali na
vyznačeném úseku. Podporuji sportovní akce, kde
tyto děti soutěží za povzbuzování

zdravých

spolužáků. Ti si zde uvědomí, co vůbec je být
zdravý a vozíčkáři se stávají součástí celého
sportovního kolektivu.
Jsem ráda, že z těchto důvodů mohu
podpořit činnost občanského sdružení Cesta
životem bez bariér, který pomáhá znevýhodněným dětem při vzdělání a volnočasových
aktivitách. Uvítám jakoukoliv pomoc, která by
těmto dětem umožnila snadnější začlenění do
školního kolektivu i běžného a sportovního
života.

Naše hospodaření

