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Česká abilympijská asociace, z.s.

ÚVODNÍ SLOVO
Česká abilympijská asociace vznikla v roce 1997. Sídlem spolku je od
roku 2011 Centrum Kosatec ve Sladkovského ulici v Pardubicích. Od
samotného vzniku pomáháme lidem se zdravotním postižením
v oblasti poradenství a sociálních službách, které stále hrají primární
roli mezi hlavními aktivitami.
Vedle toho se spolek věnuje pořádání každoročního AbiFestu
s abilympiádou, zážitkových seminářů, vzdělávacích aktivit,
příměstských táborů, kurzů s různým tematickým zaměřením,
besed, provozováním středisek bezbariérovosti aj.
Spolek se stal největším zaměstnavatelem lidí se zdravotním
postižením v Pardubicích, zabýváme se od roku 2016 sociálním
podnikáním.
Statutárními zástupci jsou: předseda Jaromír Krpálek
a místopředsedkyně Mgr. Pavlína Potůčková.
Sociální podnikání zaměřujeme na oblast gastronomie
a truhlářských prací. Pracovních pozic obsazených lidmi
s hendikepem bylo v roce 2019 více než 60 z celkového počtu
zaměstnanců (92). Vyhrazená místa pro lidi s hendikepem byla
například ve stravovacím provozu, truhlářské dílně, úklidu, údržbě,
v prodeji, administrativě, IT a další.
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Název: Česká abilympijská asociace, z.s.
Sídlo: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156
Telefon: 466 052 052
E-mail: info@centrumkosatec.cz, recepce@centrumkosatec.cz
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Bankovní spojení: 3951423379/0800
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Mgr. Pavlína Potůčková – místopředsedkyně
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Mgr. Lucie Ciprová
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Alena Krpálková
Bc. Jana Radostová
Jaroslava Minaříková
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální rehabilitace (SR) je zaměřená na podporu při hledání práce
pro lidi se zdravotním nebo sociálním hendikepem. Sociální
rehabilitaci poskytujeme ambulantně nebo v terénu – doprovody
uživatele k zaměstnavatelům, na úřady, k lékařům apod. V rámci
služby nabízíme nácviky pracovních dovedností na několika místech
(tréninková vstupní dílna, tréninková kuchyně a kavárna, keramická,
šicí a truhlářská dílna, recepce, úklid a údržba budovy Kosatec,
výrobna svačinek, pekárna).
Statistika:
Počet pracovníků v přímé péči: 3
Počet klientů: 36
Počet intervencí: 829
Počet kontaktů: 491
Počet klientů, kteří prošli tréninkovou dílnou: 15
V rámci rozlišování typů podpory klientovi dle benchmarkingové
databáze poskytli dva sociální pracovníci v oblasti:
• nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování celkem
47 hodin
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím celkem 70
hodin (z toho 41 hodin v terénu)
• výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností celkem
524 hodin
• uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání
osobních záležitostí celkem 62 hodin
Cílovou skupinou služby jsou lidé se zdravotním nebo sociálním
hendikepem, z celkového počtu 36 klientů bylo v roce 2019:
• 47,2 % s duševním postižením
• 36,1 % s tělesným postižením
• 8,3 % s mentálním postižením
• 5,6 % s jiným zdravotním nebo se sociálním postižením (lidé
dlouhodobě v evidenci ÚP, mladí lidé opouštějící zařízení ústavní
výchovy)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Služba osobní asistence napomáhá lidem se zdravotním postižením
a seniorům v nepříznivé sociální situaci zvládat každodenní
dovednosti a úkony, které sami zvládají velmi obtížně, či je nezvládají
vůbec. Pracovníci služby se snaží posilovat soběstačnost uživatele,
jak jeho fyzické, tak psychické schopnosti a zapojení
do každodenního společenského života. Cílem služby je, aby uživatel
vedl plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí.
Statistika:
Počet pracovníků v přímé péči: 19
Počet klientů: 39
Počet hodin přímé péče: 19 773
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ABIFEST
Dvoudenní AbiFest probíhal ve dnech 13. až 14. června 2019
v multifunkční sportovní hale v centru Pardubic. Festival
překonávání bariér lidí s hendikepem i bez nabídl spousty novinek,
ale zachoval i tradiční soutěž v pracovních dovednostech lidí se
zdravotním postižením – abilympiádu.
Další aktivity v rámci AbiFestu:
· Abi pro NÁS – soutěž v dovednostech mezi klienty pardubických
poskytovatelů sociálních služeb
· Abi na zkoušku – prostřednictvím dvou disciplín mohli lidé ze
„zdravé“ populace poměřit své dovednosti s lidmi s postižením
· Burza zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením
· Social Market Forum – rychloseznámení sociálních a komerčních
firem
· Zážitková stezka – prostřednictvím nevšedních úkolů na
stanovištích rozmístěných před arénou se mohli účastníci dostat
přímo do centra dění, kde probíhalo slosování o ceny
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ABIFEST
· Prodejní stánky – ukázky a prodej výrobků šikovných rukou
z chráněných pracovišť
· Doprovodný program – taneční, pěvecká a jiná umělecká
vystoupení, sportovní autogramiády, vyprávění, ukázky slaňování aj.
Statistika:
· AbiFest – celkem 3 052 návštěvníků
· Abilympiáda – 18 disciplín, 70 soutěžících
· Abi pro NÁS – 3 disciplíny, 15 soutěžících
· Počet zapojených dobrovolníků – 45
· Počet účastníků zážitkové stezky – 150
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PORADENSKÁ STŘEDISKA
BEZBARIÉROVOSTI
Činnost středisek je především zaměřena na odstraňování
stavebních bariér ve vystavěném prostředí v součinnosti se
stavebním úřadem a majiteli staveb a na prevenci vzniku
architektonických bariér. Provozujeme dvě pracoviště –
v Pardubicích a ve Vysokém Mýtě.
Počet pracovníků: 5
Počet vypracovaných stanovisek: 210
Počet zmapovaných staveb: 225
Počet konzultací: 210
Počet kolaudací a kontrolních prohlídek: 78
Počet telefonických informací: 1 135
Počet jednání se správci nebo majiteli objektů: 176
Počet kontrol objektů: 144
Počet uložení zmapovaných objektů na web centrumkosatec.cz: 159
Počet zaslaných žádostí o odstranění překážek bránících
bezbariérovému užívání staveb na stavební úřad: 17
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ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ,
NEWSLETTER
Vzhledem k nedostatku financí jsme připravili a na zhruba 2800
adres rozeslali pouze Abilympijský zpravodaj ‒ speciál. Abychom
nadále zajistili informovanost o činnosti České abilympijské asociace
a programu v Centru Kosatec, začali jsme v lednu vydávat e-mailový
newsletter. Je určen nejen našim zaměstnancům a klientům, ale také
zájemcům ze široké veřejnosti. Rozesíláme ho každý měsíc zhruba na
700 adres.
Kromě aktualit z dění v Asociaci a pozvánek na akce v Kosatci
přináší newsletter také informace týkající se života zdravotně či
sociálně znevýhodněných lidí.
K nejvýznamnějším událostem, jako je AbiFest (včetně národní
abilympiády) či den otevřených dveří v Kosatci, jsme vydali tiskovou
zprávu. Důležitým zdrojem informací po celý rok jsou i webové
stránky Centra Kosatec a facebooková prezentace.
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ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE
Zážitkové semináře uskutečňujeme od roku 2004. Doposud je
absolvovalo 20 612 účastníků. Jejich posláním je představit široké
veřejnosti různé typy zdravotního postižení formou vlastního zážitku,
rozšířit povědomí o různých typech zdravotního hendikepu
a o omezeních a nástrahách, která jsou s konkrétním hendikepem
v reálném životě spojena.
Napomáhají také odstraňovat informační, psychické a komunikační
bariéry, které jsou mezi zdravými lidmi a osobami se zdravotním
postižením.
Zážitkové semináře realizujeme z větší části v Integračním centru
Kosatec, které je celé bezbariérové, a fyzická omezení (např.
paraplegie, kvadruplegie) si zde mohou zájemci vyzkoušet opravdu
na maximum. Některé semináře pořádáme ve školách, školkách
a v sídlech partnerských firem.
Počet seminářů: 79
Počet účastníků na seminářích: 2 045
Počet dětí v mateřských školách: 571
Počet žáků základních škol: 919
Počet studentů středních škol: 241
Počet studentů vysokých škol: 205
Počet dospělých: 109
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eSVAČINKY
Cílem projektu eSvačinky je pozitivně ovlivňovat stravovací návyky
dětí i dospělých směrem ke zdravé, čerstvé a chutné stravě.
Současně tím vycházíme vstříc poptávce základních a středních škol
po dodávání vyvážené a kvalitní stravy. Ta je stále více žádaná
vzhledem k většímu zaneprázdnění rodičů při přípravě svačin.
eSvačinky se dají objednat online – www.esvacinky.cz nebo je
prodáváme přímo v našich bufetech ve vybraných pardubických
školách a úřadech.
Celkem prodaných eSvačinek: 57 879
Počet odebírajících škol: 9
Počet odebírajících úřadů: 3

PEKÁRNA
Pečeme především pro eSvačinky, ale také pro přímý prodej
v Kavárně Kosatec, partnerských školách a úřadech.
V pekárně je dvousměnný provoz a stále se rozšiřuje sortiment.
Mezi nejčastější produkty patří různé druhy baget, chlebů, kaiserek,
rohlíků a koláčů.
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VČELAŘENÍ
V KOSATCI
Na střeše Centra Kosatec realizujeme od roku 2015 projekt
„Včelaření v Kosatci“. Začínali jsme se třemi úly, jejich počet jsme
postupně rozšířili. V tomto roce bohužel nepřálo počasí
a celorepublikově se rapidně snížil počet včelstev. Z tohoto důvodu
se nám bohužel nepodařilo udržet silné včelstvo, které by zvládlo
přezimovat. V roce 2020 umístíme 4 oddělky včelstev, které již
máme domluvené.
Počet včelstev: 0
Množství stočeného medu: 0 kg
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TRÉNINKOVÁ RESTAURACE
S KUCHYNÍ
V naší tréninkové kuchyni zaměstnáváme čtyři hendikepované
osoby, které pravidelně připravují dvě obědová menu denně. Kromě
toho chystají i sladké pečivo pro naši kavárnu a různé akce pořádané
v Centru Kosatec. V kuchyni také připravují rauty, mimo jiné
i škvarkovou pomazánku, kterou si velmi oblíbili účastníci
pravidelných degustací vín.
Počet obědů měsíčně: 1 000

KAVÁRNA KOSATEC
Kavárna Kosatec je veřejnosti přístupná každý všední den od 9 do 18
hodin. V letních měsících je součástí kavárny předzahrádka
s příjemným, klidným posezením. Kavárna slouží také jako
cateringové zázemí pro akce ve víceúčelovém sále. Plánujeme
rozšíření otevírací doby. V kavárně se střídají tři zaměstnanci
s hendikepem.
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VÝSTAVY OBRAZŮ
V průběhu celého roku probíhaly v prostorách Centra Kosatec
výstavy obrazů. Kavárnu i víceúčelový sál zdobily mimo jiné výtvory
dětí ze základních škol. Mohli jsme se motivovat inspiračními obrazy
z dílny Lucie Ernestové na putovní výstavě, kterou uspořádal
její autorský obchod Duhová kočka Pardubice. Za zmínku stojí
i ukázky prací klientů sociální rehabilitace, které byly zaměřené
na poznávání zajímavostí Pardubic.

DEN ZEMĚ
Pernštýnské náměstí v Pardubicích bylo již tradičně prostorem, kde
se konal v dubnu „Den země“. Součástí našeho stánku byla možnost
vyzkoušet si smyslové aktivity, které jsou součástí zážitkového
semináře. Návštěvníci byli překvapeni, jakým způsobem se dají
poznávat různé materiály bez použití zraku či sluchu.
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VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V srpnu se v rámci Sportovního parku Pardubice konal veletrh
sociálních služeb. Jako již tradičně jsme prezentovali naše dvě
sociální služby. Zájemci si kromě informací mohli odnést i svou
tvorbu - součástí našeho stánku bylo malování na kameny pro
širokou veřejnost.

DEGUSTACE
Velmi oblíbenou činností Centra Kosatec se staly pravidelné
degustace, při nichž měli návštěvníci možnost ochutnat rozmanité
vzorky vín a zároveň vyslechnout poutavé informace o nabízených
vínech a vinicích, kde se pěstují. Přivítali jsme vinaře z různých
regionů, pro něž je práce i posláním, což účastníci velice ocenili
a již se vždy těšili na další plánovanou degustaci.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. NAROZENINY CENTRA
KOSATEC
V září se již po osmé konal den otevřených dveří spojený
s narozeninami Centra Kosatec. Návštěvníci všech věkových
kategorií si mohli na vlastní kůži vyzkoušet nabídku zážitkového
semináře, dále si procvičit svou kreativitu při tvoření stromu přání.
Abychom zjistili, jak jsme na tom s naší fyzičkou, tak jednou z aktivit
byla také jízda na běžkařském trenažéru. Naším cílem bylo ujet
minimálně 148,5 kilometru, tedy délku cyklotrasy "Perníkové srdce
Čech". Mezi významné hosty, které jsme přivítali, patřila mimo jiné
náměstkyně MPSV Jana Hanzlíková, předseda poslaneckého klubu
ČSSD Jan Chvojka, primátor města Pardubic Martin Charvát, ředitel
Úřadu práce Pardubice Petr Klimpl, místopředsedkyně výboru
pro sociální věci a neziskový sektor Pardubického kraje Ivana
Dolečková, vedoucí Domova pro seniory Dubina Monika Kopecká
a také ředitel regionální kanceláře CzechInvest Tomáš Vlasák.
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AKCE PRO VEŘEJNOST

Během roku jsme uspořádali 2 tematicky zaměřené jarmarky.
Velikonoční a májový nabízel návštěvníkům možnost vyzkoušet si
svou tvořivost, čehož se všichni zdatně chopili. Dále jsme také
2x zorganizovali charitativní bazar oblečení, jehož výtěžek se použil
na provoz zážitkových seminářů. Nemalou pozornost si zaslouží
i pravidelná divadelní představení spolku NerušKruh, kdy herecké
výkony občas svým vtipným ztvárněním nenechaly nikoho v klidu.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se
COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus
rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody.
I když v době zveřejnění této výroční zprávy vedení účetní jednotky
nezaznamenalo významné dopady, situace se neustále mění, a proto
nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost účetní
jednotky.
Vedení účetní jednotky bude pokračovat v monitorování
potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění
jakýchkoliv negativních účinků na účetní jednotku a její
zaměstnance.
Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své
aktivity a činnost a dospělo k závěru, že nemají významný vliv
na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.

www.centrumkosatec.cz

FINANČNÍ ZPRÁVA

www.centrumkosatec.cz

FINANČNÍ ZPRÁVA

www.centrumkosatec.cz

FINANČNÍ ZPRÁVA

www.centrumkosatec.cz

FINANČNÍ ZPRÁVA

www.centrumkosatec.cz

FINANČNÍ ZPRÁVA

www.centrumkosatec.cz

SPONZOŘI, PARTNEŘI
A DONÁTOŘI
Děkujeme za podporu a pomoc
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