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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 
Jako matka handicapovaného syna jsem se potýkala s problémy ohledně bariér a integrace 

prakticky od jeho narození. Bariéry jsou všude, kam se podíváte a o integraci se hezky mluví a píše, 
ale realita je trošku jiná. Poslední událost, která mě definitivně nasměrovala do neziskového sektoru, 
bylo odmítnutí přijetí Lukáška do bezbariérové školy. Museli jsme okamžitě vyřešit nástup syna do 
první třídy. Po doporučení jsme se obrátili na ředitele školy v ulici Jana Palacha pana Mgr. Roudného. 
Hned při prvním rozhovoru mi bylo jasné, že tato škola už o integraci ví své a hlavně se nebojí 
handicapované žáky přijímat. „Až nastanou problémy, tak je budeme řešit, proč je hledat předem.“ 
řekl pan ředitel na rozloučenou…… 

 
 
Nechtěla jsem nečině přihlížet, jak ve škole bojují s bariérami. Rozhodla jsem se jednat. 

Nabízelo se řešení založit občanské sdružení, které pomůže škole sehnat peníze jako příspěvek na 
vybudování bezbariérových přístupů pomocí vysokozdvižných plošin do všech částí školy v ulici Jana 
Palacha, a tím zpřístupnit vzdělání tělesně handicapovaným dětem a jejich účast na volnočasových 
aktivitách. Tuto myšlenku jsem začala rozhýbávat v červenci 2006. Po diskusi s vedením školy se 
ukázalo, že není nutné sdružení zakládat, při škole již několik let funguje SRPDŠ. Při něm jsme tedy 
založili klub ŽIVOT BEZ BARIÉR. Bohužel jsme v tomto směru narazili na problémy v komunikaci se 
střešní organizací UNIE RODIČÚ Praha. Přestože pan ředitel důrazně upomínal vedení organizace o 
zaslaní úředně ověřené kopie stanov a kopie o přidělení statutu organizační jednotky, nebyly nám po 
dvouměsíčním čekání doručeny žádné dokumenty. Čekáním nám došla trpělivost. Založili jsme nové 
občanské sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR.  

Občanské sdružení je opravdu ještě v plenkách. Vzniklo v listopadu. Aktivizujícím prvkem pro 
vznik sdružení se stal fakt, že jsou v Kutné Hoře integrovány handicapované děti do školy, která 
nesplňuje státem a Evropskou unií stanovené hygienické normy. Bylo tedy nejen nezbytně nutné na 
důležitost řešení problému poukázat, ale též rozhýbat financování plošin, které vozíčkářům školu 
zpřístupní.  
Dále nás čeká rozjet projekty, které usnadní život v Kutné hoře všem, kteří mají pohybové problémy, 
ať jsou to děti, dospělí či senioři. Naším cílem bude postupně odstraňovat bariéry na veřejně 
přístupných místech. Druhým cílem je zajistit v Kutné Hoře možnost sportování zdravotně postižených 
občanů. Tuto službu bohužel Kutnohorsko postrádá. Zaměřit bychom se chtěli především na plavání, 
atletiku, florbal a bocciu. V průběhu roku 2007 se chceme dostat do širokého povědomí obyvatel a 
zmapovat zájem postižených o sport. Snad se nám vše podaří. 
 
 
 
         Mgr. Petra Hnátová 
         Předsedkyně sdružení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.: 739 619 288, hnatova@zsjp.kutnahora.cz 
Anna Kovandová – jednatelka, tel. č.: 327562121 (ZŠ), kovandova@zsjp.kutnahora.cz 
Ing. Michaela Podaná, PhD.  – ekonomka 
 
Revizní komise: 
Mgr. Ivona Hapalová 
Jarmila Böhmová 
Jiří Hnát 
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ZAČÍNAJÍCÍ PROJEKTY 
 

ŠKOLA BEZ BARIÉR 
      Cílem projektu je umožnění integrace znevýhodněným dětem na Kutnohorsku. Uskutečněním 
projektu získají handicapovaní co největší samostatnost při vzdělávání a možnost zapojení se do 
volnočasových aktivit nabízených školou. Dosažení tohoto cíle bude mít pozitivní vliv na psychiku 
handicapovaného žáka. Tělesně postižený žák bude moci dojet po svých do požadované učebny, 
jídelny nebo tělocvičny. Děti nebudou závislé na cizí fyzické dopomoci. Tím se podstatně zjednoduší 
řešení velkého problému osobních asistentů. Soužití s těmito 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. 
Tento projekt bude realizován v úzké spolupráci se základní školou J. Palacha 166, Kutná Hora a 
Městem Kutná Hora 
 
Finanční rozpočet rekonstrukce: 
Plošina v pavilonu MVD                              571 200 
(učebna počítačů, hudebny, tělocvičny, dílny, zčásti jídelna) 
Plošina do jídelny        487 900 Kč 
Plošina v pavilonu 1. stupně       571 200 Kč 
Nájezdová rampa do školní družiny        59 500 Kč 
Nájezdová rampa do budovy jídelny a pavilonu MVD      41 600 Kč 
Plošina v pavilonu 2. stupně       571 200 Kč 
Celkem technické zařízení               2 302 600 Kč 
 
Finanční rozpočet technického zařízení je sestaven z návrhu odborné firmy zabývající se problematikou 
odstraňování bariér – firma ITS Praha. Ceny zahrnují zpracování projektů k umístění plošin, výrobu 
plošin a pomocných ocelových konstrukcí v provedení dle dohody, dopravu na místo, montáž plošin a 
pomocných ocelových konstrukcí v provedení dle dohody, předání do provozu, výchozí revize elektro 
zařízení, proškolení obsluhy a záruční servis. Ceny jsou čerpány z předběžného rozpočtu, mohou se 
v průběhu projektu změnit. 
 
 

REHABILITACE PLAVÁNÍM 
Jelikož nezbytným rehabilitačním prvkem nejen po stránce fyzické, ale hlavně po stránce 

psychické, je sport handicapovaných, je cílem projektu nabídnout vozíčkářům jednu z rehabilitačních 
metod přímo v místě bydliště nebo v dosažitelné vzdálenosti a tím je plavání. Tento sport pokládáme 
za nejvýznamnější. 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. 
 
Rozpočet projektu: 
Školení dobrovolníků                                                                         19 000 Kč 
Nákup pomůcek pro plavání                                                               18 200Kč 
(nezbytně nutné neopreny pro instruktory proti prochladnutí – 4x, neopreny pro plavce na odlehčení 
pánve nebo kolen, motivační hračky) 
Nájem bazénu (září 2007 – červen 2008)                                             16 000 Kč 
(dvě dráhy na 1 hodinu po dobu 40ti týdnů) 
Služby                      7 200 Kč 
Kancelářské potřeby                    1 600 Kč 
Celkem                                                                          62 000 Kč 
 
 
 



 
PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2007 

 
 
Březen: 1.PLES PALACHOVKY ANEB ŠKOLA BEZ BARIÉR 

Září: zahájení výuky plavání pro handicapované 

Prosinec: Ples občanského sdružení  

 
 
 

PODĚKOVÁNÍ  (abecedně řazeno): 
 
manželům Hnátovým, paní Stanislavě Houdkové, paní Stanislavě Hrstkové, panu Martinu Hybnerovi, 
manželům Kotrbatých, paní Miloslavě Kunáškové, panu Jiřímu Pavelkovi, paní Boženě Podané, slečně 
Michaele Podané, panu Václavu Podanému, slečně Jitce Soukupové, paní Ludmile Šimůnková, paní 
Kamile Zinkové,  
 
Obcím: Církvice, Černíny, Hlízov, Horky u Čáslavi, Nové Dvory, Onomyšl, Paběnice, Pertoltice, 
Petrovice I., Úmonín, Vavřinec, Záboří nad Labem, Zbizuby 
 
Firmě HEROLD, Kutná Hora 
 
Dobročinnému fondu Philip Morris  ČR 
 
 

 



PODPORUJÍ NÁS 
 
 

 

 

JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ 
 

 

 

 

 Dne 19.9.2006 jsem se zúčastnila 

na zahájení Zátopkových štafet v ZŠ 

v ulici Jana 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 

 
 

 
Zpráva o hospodaření klubu „život bez bariér“ – vedeno jednoduché účetnictví v rámci 
celého SRPDŠ 
Zde uvádíme příjmy a výdaje pouze klubu 
 
Příjmy: 
Dar SRPDŠ                                                   1 000 Kč 
Příspěvky obcí Kutnohorska     75 227 Kč 
Dary fyzických osob                                  2 100 Kč 
Výtěžek ze školní akademie        8 791 Kč 
Dar Dobročinného fondu Philips Morris ČR    80 000 Kč 
Celkem                167 118 Kč 
 
Výdaje: 
Bankovní poplatky     560 Kč 
Kancelářské potřeby     836,50 Kč 
Poštovné      772 Kč 
Spotřební materiál        453,50 Kč 
Celkem               2 622 
 
 
 
 
Zpráva o hospodaření sdružení – vedeno v podvojném účetnictví 
 
 Účet zisků a ztrát  
MD      D 

31.12. Poštovné  163,00 Kč 31.12. Dary 
8 200,00 

Kč 
31.12. Kanc.potř. 480,50 Kč 31.12. Úroky  0,04 Kč 
31.12. Poplatky  259,00 Kč       

31.12. Celkem  902,50 Kč 31.12. Celkem  
8 200,04 

Kč 
      
HV 
2006 7 297,54 Kč     
 


