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Česká abilympijská asociace je významným poskytovatelem řady aktivit
pro lidi se zdravotním i sociálním hendikepem. Většinu z nich realizuje

ve svém Centru Kosatec ve Sladkovského ulici v Pardubicích.
 

Hlavní činností spolku je poskytování dvou sociálních služeb. Sociální
rehabilitace připravuje lidi s hendikepem na placený trh práce. Osobní

asistence pečuje o osoby se zdravotním postižením a seniory v jejich
přirozeném prostředí. Mezi navazujícími aktivitami v roce 2018 měly

významný podíl zážitkové semináře a poskytování pracovní rehabilitace
ve spolupráci s Úřadem práce Pardubice.

 
Spolek je největším zaměstnavatelem lidí se zdravotním postižením

v Pardubicích. Ve sledovaném roce pracovalo na místech vyhrazených
pro lidi s hendikepem 65 zaměstnanců, tj. 72 % všech našich

zaměstnanců.
 

Centrum Kosatec bylo v roce 2018 častým místem stáží, praxí nebo
exkurzí studentů vysokých i středních škol. Máme radost také

 z rostoucího zájmu dobrovolníků – výrazným způsobem se podíleli na
přípravách i samotné realizaci našich aktivit.

 
Oproti předchozímu roku se povedlo rozšířit program zaměstnaneckých

benefitů. Zpětné vazby z uskutečněného dotazníkového šetření
potvrdily, že naši zaměstnanci jsou u nás spokojeni.

 
Poděkování za rok 2018, ve kterém Česká abilympijská asociace

dokázala tolik dobrých a užitečných věcí pro lepší život lidí s postižením,
si zaslouží celý její kolektiv, stejně jako sponzoři, partneři, donátoři

 i všichni ostatní.
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Název: Česká abilympijská asociace, z.s.
Sídlo: Sladkovského 2824,  530 02 Pardubice

Budova: Centrum Kosatec
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156

Telefon: 466 052 052
E-mail: info@caacz.cz, recepce@caacz.cz

Web: www.centrumkosatec.cz
Bankovní spojení: 3951423379/0800

 
 

Výbor spolku:
 

Jaromír Krpálek – předseda
Mgr. Pavlína Potůčková – místopředsedkyně

Vladimír Podnecký
Mgr. Adéla Bergmanová
Mgr. Tereza Vobořilová

 
 
 

Kontrolní komise:
 

Alena Krpálková
Bc. Jana Radostová

Jaroslava Minaříková
 

Veřejný závazek ke stažení zde:
https://www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity/socialni-sluzby-2/
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Sociální rehabilitace (SR) je zaměřená na podporu při hledání práce pro
lidi se zdravotním nebo sociálním hendikepem. V rámci služby nabízíme
nácviky pracovních dovedností na několika místech (tréninková vstupní
dílna, tréninková kuchyně a kavárna, výtvarná, šicí a truhlářská dílna,
recepce, úklid a údržba budovy Kosatec, výrobna eSvačinek, pekárna).
 
Osobní asistence (OA) je pro lidi se zdravotním postižením a seniory,
pomáhá jim v setrvání v jejich přirozeném prostředí a při naplňování
jejich potřeb. Služba je poskytovaná terénně, v přirozeném prostředí
klienta (domácnost, škola, práce,...).
 
Sociální rehabilitace:
 
Počet pracovníků v přímé péči: 3
Počet klientů: 73
Počet intervencí: 857
 
Osobní asistence:
 
Počet pracovníků v přímé péči: 13
Počet klientů: 49
Počet hodin přímé péče: 14.587

CO DĚLÁME

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Činnost středisek bezbariérovosti 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 střediska – v Pardubicích 
a ve Vysokém Mýtě.
 
Počet pracovníků: 5
Počet vypracovaných stanovisek: 222
Počet zmapovaných staveb: 213
Počet konzultací: 243
Počet kolaudací a kontrolních prohlídek: 57

CO DĚLÁME
PORADENSKÁ STŘEDISKA

BEZBARIÉROVOSTI

ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsme celostátní
periodikum v roce 2018 přestali vydávat.
 
Počet vydaných čísel: 3
Počet výtisků: 2.800 ks/číslo
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Zážitkové semináře uskutečňujeme od roku 2004. Tento seminář
doposud absolvovalo 18.583 lidí. Seminář je určený pro všechny osoby
napříč generacemi, kterým se pomocí prožitku „na vlastní kůži“ snažíme
ukázat skutečný život a pocity lidí s nejrůznějšími typy postižení.
Klademe si za cíl konat tu nejlepší osvětu pro zdravou veřejnost a tím
snížit v maximální možné míře destigmatizaci, kterou zdravotně
postižení procházejí.
 
Zážitkové semináře realizujeme v Integračním centru Kosatec, které je
celé bezbariérové, a fyzická omezení (např. paraplegie, kvadruplegie) si
zde mohou zájemci vyzkoušet opravdu na maximum. Seminář je možné
také zorganizovat jinde, např. ve škole, na úřadě, ve firmě, v nemocnici.
 
Počet seminářů: 28
Počet účastníků na seminářích: 1.616
Počet žáků základních škol: 1.314
Počet studentů středních škol: 62
Počet studentů vysokých škol: 220
Počet dospělých: 20

CO DĚLÁME

ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE
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Cílem projektu eSvačinky je pozitivně ovlivnit stravovací návyky dětí na
základních školách směrem ke zdravé, čerstvé a chutné stravě.
Současně tím vycházíme vstříc poptávce 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 v našich bufetech ve vybraných
pardubických školách.
 
Celkem prodaných eSvačinek: 38.250
Počet odebírajících škol: 9
Počet odebírajících úřadů: 2 

CO DĚLÁME

eSVAČINKY

PEKÁRNA
Vyrábíme zde pečivo především pro eSvačinky, do konce roku 2018 bylo
také k dostání v našich dvou prodejnách. 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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Volnočasová aktivita pro lidi se zdravotním postižením probíhala každé
úterní a čtvrteční odpoledne. Klub Lvíček umožňoval uživatelům
naplňovat jednu ze základních lidských potřeb, a sice sociální kontakt.
Setkávání v rámci Klubu pomáhala předcházet izolaci, pocitům
osamělosti a přispívala k překonávání ostychu. V rámci výletů do okolí
navštívili klienti řadu výstav, divadelních představení, sportovních
utkání, besedy.
 
Počet setkání: 86
Počet pravidelných účastníků: 40

CO DĚLÁME

KLUB LVÍČEK

S KAMARÁDY NA ZKUŠENOU
Tato aktivita vycházela z potřeb klientů vyžadujících celodenní péči jiné
osoby, ale i z potřeb pečujících osob. Cílem aktivity byla postupná
příprava klientů na období, kdy se budou muset obejít bez péče osoby,
na kterou jsou dlouhodobě zvyklí.
 
Počet setkání: 24
Počet účastníků: 33
 
Obě tyto aktivity byly ukončeny závěrem roku 2018.
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Prodejna regionálních výrobků Pardubanda sídlila v Machoňově pasáži.
I zde byla vymezena tři pracovní místa pro lidi se zdravotním
hendikepem. Ke konci roku jsme její provoz ukončili.

CO DĚLÁME

PARDUBANDA

PRODEJNA U PARDUBÁKA
Prodejna byla otevřena 5. 10. 2016 v ulici K Višňovce. Bylo zde možno
zakoupit kromě produktů z naší pekárny i kvalitní koření, marmelády,
kávu nebo čaje. Také tady pracoval člověk se zdravotním hendikepem.
Provoz na této prodejně byl již ukončen.

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.
 
Počet včelstev: 3
Množství stočeného medu: 60 kg
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V naší tréninkové kuchyni zaměstnáváme čtyři hendikepované osoby,
které pravidelně připravují dvě jídla denně. Kromě toho chystají i sladké
pečivo pro naši kavárnu a různé akce pořádané v Centru Kosatec.
V kuchyni také chystají rauty, mimo jiné i škvarkovou pomazánku,
kterou si velmi oblíbili účastníci degustací vín.
 
Počet obědů měsíčně: 900

CO DĚLÁME

TRÉNINKOVÁ RESTAURACE 
S KUCHYNÍ

KAVÁRNA KOSATEC

Kavárna je veřejnosti přístupná každý všední den od 9 do 18 hodin.
Plánujeme rozšíření otevírací doby. Střídají se v ní dva zaměstnanci.
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V roce 2018 jsme pořádali již 26. ročník abilympiády – národní soutěže
pracovních dovedností a schopností lidí se zdravotním postižením. Mezi
oblíbené soutěžní disciplíny dlouhodobě patří fotografování, keramika,
aranžování suchých květin a vyšívání. Během dvou dnů se v pestrém
doprovodném programu představilo 350 účinkujících.
 
Celkem soutěžících: 81
Vyhlášených disciplín: 35
Uskutečněných disciplín: 17
Počet návštěvníků: cca 3.000

CO DĚLÁME

ABILYMPIÁDA

KREATIV
V listopadu se v prostorách ČSOB Pojišťovny konala prodejní výstava
Kreativ. Přivítali jsme celkem 37 vystavovatelů a kreativních dílniček.
Přibližný počet návštěvníků byl 2.000.
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V průběhu roku probíhaly v prostorách Centra Kosatec a také
v Pardubandě výstavy obrazů.
Za zmínku stojí ukázka prací pardubické malířky Dariny Vosáhlové.
První dubnová výstava nabízela návštěvníkům průřez celou její tvorbou.
Červencová výstava byla v režii skupiny malířů „Šestet a přátelé“
s názvem „Náš barevný svět“.
 
Kavárna Kosatec byla součástí putovní výstavy obrazů neziskové
organizace Post Bellum a jejich projektu „Paměť národa“ s názvem
„Nejsme v tom sami“. Na nich byli zobrazeni cizinci žijící dlouhodobě
v České republice s krátkými popisky, které vyjadřovaly jejich vztah
k naší zemi.

VÝZNAMNÉ AKCE

VÝSTAVY OBRAZŮ

DEN ZEMĚ
Pernštýnské náměstí bylo již tradičně prostorem, kde se konal v dubnu
„Den země“. Součástí našeho stánku byla obří vymalovánka, kterou
mohli všichni návštěvníci společnými silami dotvořit. Pro zvídavé byla
připravena hmatová aktivita, při které se vsunutím ruky do látkového
sáčku poznávaly předměty.
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V srpnu se v rámci Sportovního parku Pardubice konal veletrh
sociálních služeb. Jako již tradičně jsme prezentovali své dvě sociální
služby. Zájemci si kromě informací mohli odnést i svou tvorbu, a to
drátěná srdíčka, která si ozdobili barevnými korálky.

VÝZNAMNÉ AKCE

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
7. NAROZENINY KOSATCE

Září patřilo dni otevřených dveří. Hojná účast pardubických škol
nenechala naše zaměstnance zahálet. Návštěvníci všech věkových
kategorií si mohli na vlastní kůži vyzkoušet nabídku zážitkového
semináře, dále si procvičit svou kreativitu při zdobení drátěných
srdíček. Mezi významnými hosty, které jsme přivítali, patřila mimo jiné
náměstkyně MPSV Jana Hanzlíková, náměstek primátora Jakub
Rychtecký, ředitel Úřadu práce Pardubice Petr Klimpl,
místopředsedkyně výboru pro sociální věci a neziskový sektor
Pardubického kraje Ivana Dolečková.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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PARTNEŘI, SPONZOŘI 
A DONÁTOŘI

Děkujeme, že nám pomáháte
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA


