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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.
9.

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
Zaměstnanci:
PP – Petra Hnátová
DPP – Radka Pešoutová, Klára Mundilová, Vít Koděra
Dobrovolníci:
Kateřina Hrstková

Projekty a aktivity v roce 2009
Škola bez bariér
Za tento projekt jsme získali cenu Nadace OKD.
Dne 23.11. převzala jednatelka sdružení Michaela Podaná v Ostravě ocenění
nadace OKD. Nadace OKD tuto soutěž vyhlásila poprvé. Nominovaných bylo 72
projektů ve čtyřech kategoriích. Pro naše sdružení je to první veřejné ocenění.
Získali jsme krásnou trofej a šek na 10 000 Kč v oblasti Pro budoucnost. Velmi si
této ceny vážíme.

Sportovní aktivity
Díky Městu Kutná Hora, Nadaci O2 a Krajskému úřadu Středočeského kraje jsme mohli rozvíjet sportovní
aktivity handicapovaných po celý rok 2009.

Plavání

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, proto
jsme ho do svých aktivit zařadili již
v září 2007. Cíl projektu vybudovat
plavecké zázemí pro vozíčkáře přímo
v místě bydliště nebo v dosažitelné
vzdálenosti se nám zdařil. Na konci
roku 2009 plaveme dvakrát týdně,
máme patnáct zaregistrovaných
plavců a pět školených instruktorů.
Našimi členy se stávají zejména děti a mládež, výuka plavání se stala samozřejmou součástí jejich
týdenního režimu. Plavou
s nasazením a každý plavec
se snaží překonávat své
hranice a učí se nové
dovednosti. Na závěr celého
plaveckého
roku
jsme
uspořádali
Mikulášské
plavecké závody. Závodili
nejen děti, ale i rodiče a
instruktoři. Atmosféra byla
vskutku soutěžní.
Vedle vybudování bezbariérového přístupu do budovy bazénu se podařilo v roce 2009 zajistit TJ
SPARTA finanční prostředky na vybudování bezbariérového prostředí šaten, což našemu sdružení velmi
usnadnilo pohyb po bazénu a umožnilo přístup i starším dětem s vyšší váhou.

Bowling

Nepostradatelnou součástí sportovní činnosti našeho sdružení se
staly turnaje v bowlingu sešli jsme se 3x. Na posledním turnaji jsme
obsadili již pět drah. Každý hrál s nasazením a radostí.

Boccia

Tento sport velmi podobný petanque jsme hráli s Kristýnkou a
Lukáškem v hodinách TV. Děti nemusely být osvobozeny z hodin TV
a sportovaly.

D-I-G-E-S 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 rehabilitaci-Grafomotoriky. Od roku 2009 jsme kancelář
rozšířili o další dvě odvětví – Ekonomiku a Sport.

Psaní všemi deseti – START!
Díky podpoře Dobročinného fondu Philips Morris probíhal od ledna
2009 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.
Do projektu se zapojily čtyři děti integrované v ZŠ Kutná
Hora, Jana Palacha 166, každý postupoval svým tempem.
Největších úspěchů dosáhl Robin.
Projekt byl nabídnut i dospělákům, bohužel přes rozsáhlou
propagaci nebyl dostatečný zájem. Časovou dotaci určenou pro dospělé jsme přesunuli na děti.

Benefiční akce
Poděkování patří i všem dárcům, kteří podpořili naše sdružení prostřednictvím benefičních akcí.
Víčko k víčku – sběr plastových uzávěrů
III. Benefiční ples občanského sdružení
Návštěvnost plesu byla oproti prvním dvěma plesům menší, ale přesto výtěžek z plesu činil téměř 20 000
Kč. Ples se podařilo realizovat nejen díky sponzorům,
ale i díky dobrovolníkům, kteří zabezpečili hladký
průběh akce. Na plese nemohlo chybět poděkování
plaveckým
instruktorům
za
celoroční
práci
s handicapovanými dětmi. (zleva Radka, Klára, Víťa)
Ples zpestřilo i
vystoupení tanečního
kroužku Hany Říhové, děvčata se sportovním aerobikem ze
studia Jitky Brachovcové, orientální tance
Malika Džamíla a na
závěr módní přehlídka J. Jelínkové ve spolupráci
s půjčovnou společenských šatů Ambiente mode z Čáslavi.
Celým plesem provázeli Klára Brunclíková a Michal Pavlík. Hudební doprovod skupina B.O.S. z Příbrami.

Soukromí a firemní dárci roku 2009:

Houdková Stanislava, Koděra Vít, Kunášková Marie, Podaná Michaela, Zinek Petr, IREM CZ s.r.o.

Plán projektů a akcí na rok 2010
Přidej se k nám! Sportuj!

Cílem je rozšíření sportovní základny a nabídky sportů vhodných pro handicapované. Největším cílem
našeho sdružení je vybudovat na Kutnohorsku sportovní zázemí pro handicapované spoluobčany. Jedná se
zejména o plavání, bocciu, bowling, atletiku, cyklistiku. Součástí projektu bude i účast na závodech. V druhé
polovině roku bychom rádi tento projekt rozvinuli do sportovního klubu SK APROBA (aktivně proti bariérám).

Psaní všemi deseti!

V tomto projektu budeme pokračovat na Základní škole Kutná Hora. Zapojení žáci by měli v roce
2010 obsáhnout dle svých možností celou klávesnici.

IV.Benefiční ples občanského sdružení
Termín konání: 20. 11. 2010

Odstraňování bariér

Ve spolupráci s Městem Kutná Hora budeme hledat další bariéry, které se handicapovaným těžko
překonávají. Jedná se o jedné z mateřských škol a dále o ordinacích lékařů.
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Naše hospodaření

