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Slovo úvodem
Úvodem bych chtěla opět upřímně poděkovat všem dárcům, kteří v roce 2012
podpořili naše sdružení. Bez nich bychom nedokázali realizovat projekty, které pomáhají
dětem s handicapem. Zpestřují či zjednodušují jim život, který si sami nevybraly.
Z vlastní zkušenosti vím, že bezbariérovost, integrace a kvalitní rehabilitace není
samozřejmostí.
Rok 2012 byl začátek hned pro dvě nové akce pořádané naší sdružením a sice
sportovní soustředění v Čáslavi a Letní integrovaný tábor na naší vlastní táborové
základně Zbožňov. Obě akce měly velký ohlas. Nyní sestavuji výroční zprávu za rok 2012
a přípravy na soustřední a tábor pro rok 2013 jsou v plném proudu.
Také v oblasti individuální podpory jsme odvedli kus práce. Proto myslím, že
lepší než nějaké romány úvodem bude výstižnější dopis od
Marcelčiny maminky.

Mgr. Petra Hnátová, předsedkyně

Chtěla bych velmi poděkovat občanskému sdružení Cesta životem bez bariér a jeho prostřednictvím
také všem dárcům za pomoc při pořízení Motomedu a mechanického vozíku.
Před časem jsem se obrátila na sdružení s prosbou o finanční příspěvek na pořízení mechanického
vozíku pro moji dcerku Marcelu Čermákovou.
Marcelka se narodila předčasně jako dvojče. Stejně jako jejímu bratrovi jí byla diagnostikovaná
DMO. Dcerce je nyní 12 let, má těžké motorické postižení, ovládá částečně pouze jednu ruku. Jinak
je moc šikovná, chytrá, milá, veselá holka. Chodí do běžné základní školy a dobře pracuje za
pomoci pedagogické asistentky. Já s ní neustále rehabilituji, jezdí na tříkolce,
ráda plave se sdružením v Kutné Hoře, jezdí na koně atd. Péče o Marcelku je dosti náročná nejen
fyzicky a duševně, ale i finančně.
Dva měsíce poté, co jsme požádali o pomoc s nákupem mechanického vozíku, se Marcelčin
zdravotní stav zkomplikoval a byla nucena podstoupit operaci kyčle. Jedná se o těžký zásah a
následně jsme museli a doposud musíme vydatně rehabilitovat. V dané situaci bylo pro nás
nezbytně nutné pořídit dcerce Motomed (speciální šlapadlo).
Ve velmi těžké době po operaci, kdy jsme viděli zhoršení dcerčina stavu, jsme se obrátili
na předsedkyni sdružení Cesta životem bez bariér, paní Petru Hnátovou, jestli by nám pomohla řešit
naši urgentní situaci a místo požadovaného příspěvku na mechanický vozík nám sdružení přispělo
na motomed. Díky sdružení jsme Marcelce pořídili repasovaný Motomed na cvičení nohou i paží.
Byla to pro nás obrovská pomoc a ulehčení Marcelčiny rehabilitace. Motomed nám je výborným,
téměř každodenním, společníkem. Dcerka na něm posiluje nohy a někdy i ruce. Navíc ji to tolik
neobtěžuje a šlape i ráda. Pomalu se naše úsilí promítá i do jejího zdravotního stavu. Za to jsme
moc rádi. V prosinci jsme ještě od sdružení dostali příspěvek na mechanický vozík s hemipohonem,
Marcelka zvládne sama jezdit po bytě a tím je samostatnější. Mockrát děkujeme!
Zuzana Čermáková

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.
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Aktivity v roce 2012
Výuka lavání

V roce 2012 docházelo na pravidelnou výuku 18 dětí s různým zdravotním omezením. Do našich řad
přibyl Ondra, Monďa a Honzina. Pokroky, které děti dělají jsou patrné u každého plavce. Někdo se zlepšuje
rychleji, jiný pomaleji. Důležitá je však kvalita naučeného pohybu v rámci možností handicapu. V roce 2012
jsme byly na plaveckých závodech
v Jindřichově Hradci pořádaných SK Kapři,
v Praze – SK Kontakt Praha a v Jihlavě – SK
Vodomílek. Všechny závody měly svůj náboj
a naši plavci ze sebe vydali maximum.
V listopadu byla oficiálně oklasifikována naše
plavkyně Věrka. Dostává se tak do skupiny
plavců, jimž se plavecký výkon přepočítá na
body dle klasifikační skupiny. Plavec pak ví,
jak si stojí v republikovém měřítku. Věrka se ve všech plavaných způsobech
dostala do první desítky. Maty byl oklasifikován předběžnou klasifikací, jelikož je třeba dopilovat plavecké
styly, aby byla klasifikace objektivní.

Kuželky

Nepostradatelnou součástí sportovní činnosti
našeho
sdružení
se
staly
turnaje
v kuželkách. V roce 2012 jsme se sešli
bohužel pouze jednou. Atmosféra byla
perfektní. Každý házel jak uměl – ze sedu,
z kleku nebo ze stoje.

Boccia

Tento sport jsme zatím nezařadili do pravidelné sportovní nabídky. Sešli jsme se mezi svátky na turnaji
v rámci akce „Odpoledne na suchu aneb
hýbejme se o Vánocích“. Od soutěžení nás
neodradila
ani
zima,
která
byla
v tělocvičně. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny – děti a dospělí a turnaj mohl
začít. Přestože o nic nešlo, každý se snažil
správným hodem získat co nejvíce bodů a
vyhrát turnaj. Z dětí jednoznačně vyhrála
Marcelka, která má v této hře největší
zkušenosti ze závodů.

Sportovní soustředění

Poprvé jsme se vrhli do organizace sportovního soustředění pro handicapované děti. Soustředění
bylo od 4.- 8. 5. 2012. Vzhledem k tomu, že jsme soustředění pořádali v Čáslavi, nabídli jsme sportovcům
dvě varianty účasti a sice s ubytováním nebo s docházkou z domova. Myslím,
že se tento způsob velmi osvědčil. Na programu soustředění byly hlavně
tréninky plavání a atletiky. S atletikou nám pomáhala slavná atletka Jarmila
Kratochvílová. Na soustředění také přijel pan Šťastný – klasifikátor z
organizace Spastic Handicap. Většina našich sportovců tak získala řádnou
klasifikaci na atletické disciplíny. Na Evropských hrách v Brně již mohli
startovat v kategorii masters.
Doprovodným
programem
soustředění byl karneval, tvoření z keramické
hlíny, hledání pokladu a návštěva ochotnického divadla v Paběnicích.
Prostředí Městských lázní, ubytovny, atletického areálu i lesoparku
Vodranty bylo pro naše soustředění správnou volbou. Vše je při sobě a
bezbariérové. Jediné, co nám chybělo byl bezbariérový vstup do vody. Proto
jsme v rámci příprav na soustředění realizovali projekt „Delfín pomáhá“, díky
němuž je kompletně zpřístupněn čáslavský bazén pro vozíčkáře. Tak již nic
nebrání imobilním spoluobčanům využít blahorárný pohyb pro jejich tělo.

Hry handicapované mládeže

Hlavním posláním tohoto mezinárodního projektu je integrace dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením prostřednictvím sportu do společnosti. Sportovní aktivity jim umožňují lépe překonávat překážky
spojené s vlastním tělesným omezením. Prostřednictvím soutěží
určených pro smíšené týmy mladých lidí s postižením a bez
zdravotního postižení dochází k propojení těchto dvou skupin a akce
je tak výrazným prvkem při sociálním začlenění osob s tělesným
handicapem. Hry se konaly ve dnech 20. – 24. 6. 2012
Z našeho sdružení se mezinárodních závodů zúčastnilo 6
sportovců. Věrka, Maty a Luky bojovali v plavání a v atletice. Vašík,
Oldík a Eliška pouze v atletice. Počasí bylo nádherné, což zejména
v atletice přispělo k dobré atmosféře. Každý náš sportovec mohl
zúročit naučené dovednosti z tréninků v Čáslavi. Velmi pestrý a
zajímavý byl doprovodný program celých her.

Letní integrovaný tábor Zbožňov
Luky, Eliška, Oldík a Agátka, čtyři děti, které díky svému postižení
potřebují pro život invalidní vozík. Díky tomu jsou mnohdy izolováni od
společného trávení volného času se svými vrstevníky. Opakem tomu je letní
integrovaný tábor, kterého se zúčastnily a užily si spoustu zábavy. Vozík jim
nebyl překážkou k žádné aktivitě, když bylo třeba pomáhaly zdravé děti,
které tak poznaly, že handicap není překážka ke
kamarádství. Letní tábor byl v pořadí desátý, který
Petra Hnátová spolu se Stanislavou Hrstkovou
pořádaly. Oficiálně integrovaný byl třetí. Děti se
vydaly na cestu kolem světa. Do svého pasu získávaly víza, aby mohly cestovat do
další země. V každé navštívené zemi plnily nejrůznější úkoly – musely zdolat
transibiřskou magistrálu, ujet Tour de France, nechyběly letní olympijské a
paralympijské hry v Londýně a spoustu jiných her. Staršáci se ve hře jednotlivců
stali trosečníky a mnohdy bojovali o holý život. Ani na našem táboře nesměly
chybět táboráky, vědomostní soutěže a diskotéky. Přes některé drobné nedostatky
naší nové táborové základny Zbožňov, se tábor vydařil. Ideální poloha tábořiště
k tomu velmi napomohla – koupání i les je v dosahu a není nutné k vodě přejíždět.
Což je velmi výhodné zejména kvůli vozíčkářům.

VI. Benefiční ples
Jsme velmi rádi, že náš ples splnil své poslání. Na tombole, vstupném a darech se
získalo 54 150 Kč. Je to neuvěřitelná částka. Tuto čátku si můžeme na své dobročinné
aktivity připsat díky tomu, že se všichni účinkující zřekli svého honoráře v náš prospěch.
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.
Ples zpestřilo vystoupení tanečního kroužku ZŠ Jana
Palacha pod vedení Martina, dech bralo celému sálu
vystoupení gymnastů ze skupiny Flying boys, dále skupina PLAY z DDM
Čáslav a TŠ manželů Novákových.

Výlet do Prahy na koncert pana Uhlíře
Krásným společným dárkem pro všechny naše handicapované děti byl
předvánoční výlet na koncert písničkáře Jaroslava Uhlíře. Díky speciálně
upravenému autobusu pro nájezd vozíčkářů jsme mohli jet do Prahy do
divadla Hybernia a společně si všichni zazpívat známé písničky. I přes
velký mráz se dětem výlet moc líbil.

Individuální podpora v roce 2012
Marcelka

Marcelka nyní může díky speciálně upravenému mechanickému
vozíku sama jezdit doma i ve škole. Vozík je vybaven
hemipohonem, tzn. Že na jednom kole vozíku jsou dvě obruče a
Marcelka může jednou rukou ovládat vozík stejně, jako kdyby měla
pohyblivé obě ruce. Díky naší podpoře také mohli rodiče pro
Marcelku zakoupit speciální šlapací přístroj – motomed, který
výrazně ulehčuje rehabilitaci. Obzvlášť po komplikované operaci byl
pro Marcelku a její maminku velkým pomocníkem.

Vojta
Také pro Vojtu se podařilo nashromáždit dostatek finančních prostředků na pořízení
šlapacího trenažéru. Vojta tak může každý den posilovat horní i dolní končetiny.
Rehabilitace s Vojtou se s přibývajícím věkem stávala náročnější, nyní je prostřednictvím
pomůcky zajištěna každodenní rehabilitace. Pokrok je znát i v plavání, kde Vojta začal
kopat nohama.

Dáňa a spolužáci ZŠ speciální Kolín

Daneček a další jeho kamarádi se mohou díky
dotykové obrazovce a jednoduchým výukovým
programům účastnnit školní výuky a jejich
handicap jim v tu chvíli není překážkou. Na
iPadu se mohou učit barvy, tvary, procvičovat
paměť, nebo také sledovat pohádky či
poslouchat básničky a písničky.

Oldík a Eliška

Dalším dlouhodobým projektem individuální
podpory je podpora osobní asistence. Elišce a
Oldíkovi pravidelně přispíváme již dva roky.
Eliška s Oldíkem tak mohou mít asistentky po
celou dobu svého vyučování a mohou se
účastnit všech školních aktivit se svými
spolužáky.

DĚKUJEME VŠEM HODNÝM LIDEM, KTEŘÍ V ROCE 2012 PODPOŘILI
NAŠE AKTIVITY
A ZPESTŘILI TAK ŽIVOT HANDICAPOVANÝM DĚTEM

Plán projektů a akcí na rok 2013
V roce 2013 budeme pokračovat ve stejných aktivitách. Čeká nás tedy výuka plavání, tréninky atletiky,
sportovní soustředění, Evropské hry handicapované mládeže, letní integrovaný tábor a VII.Benefiční ples
občanského sdružení v termínu 16.11.2013. Účast přislíbil Pavel Nový, hudební produkci opět zajistí kapela
Březovanka, Rádi bychom též pokračovali v individuální podpoře členů sdružení - projekt spočívá v pomoci
členům sdružení s nákupem rehabilitačních a sportovních pomůcek. Novou plánovanou aktivitou jsou oficiální
plavecké závody pro handicapované děti, mládež a dospělé. Novým projektem je také instalace plošiny do
ZŠ speciální Kolín s rozpočtem 1 200 000 Kč. Věříme, že se nám podaří projekt realizovat v plném rozsahu.

Naše hospodaření

