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Název: Česká abilympijská asociace, z.s.
Sídlo: Centrum Kosatec, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156
DIČ: CZ67363156
Telefon: 466 052 052
E-mail: info@centrumkosatec.cz, recepce@centrumkosatec.cz
Web: www.centrumkosatec.cz
Bankovní spojení: 3951423379/0800

Výbor spolku:
Jaromír Krpálek – předseda
Mgr. Pavlína Potůčková – místopředsedkyně
Vladimír Podnecký
Markéta Vorlíčková
Tomáš Pokorný
Kontrolní komise:
Martina Ježková
Tomáš Řezníček
Kamil Mertl
Jiří Lomnický
Ivana Havránková
Počet zaměstnanců s hendikepem ve výboru a kontrolní komisi:
10 z celkového počtu 6.
Počet zaměstnanců s hendikepem ve vedoucích pozicích:
6 z celkového počtu 15.
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ÚVODNÍ SLOVO
STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ
Česká abilympijská asociace, z.s. byla založena již v roce 1997 a od roku
2011 sídlí v budově ve Sladkovského ulici v Pardubicích, která nese název
Centrum Kosatec. Tento název se postupně začal používat jako marketingový pro celou sociální firmu. Jsme tedy zaměstnavatelem lidí s hendikepem, poskytovatelem sociálních služeb a dalších navazujících aktivit pro lidi
s hendikepem i bez.
Rok 2021 jsme zahájili s velkými nadějemi a s optimistickým výhledem do
dalších období. Negativní trendy z předchozích dvou let nás však ještě stále
ovlivňovaly. Prožili jsme další pestrý rok, přesně tak pestrý, jako jsou aktivity
a služby Centra Kosatec i diverzita zaměstnanců, návštěvníků, zákazníků,
klientů, ….
Statutární zástupci:
Předseda: Jaromír Krpálek
Místopředsedkyně: Mgr. Pavlína Potůčková, ředitelka Centra Kosatec
Ke dni 31. 12. 2021 byl celkový počet zaměstnanců 89, z toho 59 zaměstnanců se zdravotním hendikepem.
Lidé se zdravotním hendikepem pracují na různých pozicích. Jedná se o vedoucí i pomocné pozice ve stravování, truhlářské i keramické dílně, na recepci, v údržbě, v logistice, úklidu, prodeji, v IT i v administrativě.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Obsah

Sociální rehabilitace (SR) je poskytována ambulantní i terénní formou a je
zaměřená na podporu při hledání práce pro lidi se zdravotním nebo sociálním hendikepem.
Nácvik pracovních dovedností probíhá přímo na daném pracovišti (ať už
v Centru Kosatec, nebo u jiného zaměstnavatele). Pracovník pomáhá klientovi s komunikací s vedoucím provozu, je oporou při výkonu samotné práce – například při zajištění kompenzačních pomůcek, úpravě prostředí pro
zpřístupnění nebo při nastavování pracovních postupů respektujících diverzitu klienta a jeho hendikep. Vše probíhá po domluvě s klientem v rámci individuálního plánování a dle jeho aktuálních potřeb.
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Statistika:
Počet zaměstnanců s hendikepem: 0 z celkového počtu 3
Počet klientů: 36
Počet intervencí: celkem 825
Počet kontaktů: 490
Počet klientů, kteří prošli tréninkovou dílnou: 14
Oblasti podpory klienta:
u nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování – celkem 237,8 hodin
u zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – celkem 57,8 hodin
u výchovné, vzdělávací a aktivizační činností – celkem 398,7 hodin
u uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních
záležitostí – celkem 109,5 hodin
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SPONZOŘI, PARTNEŘI
Velké poděkování za jakoukoli formu podpory v roce 2021 si zaslouží
všichni.

V rámci mapování potřeb mělo celkem 24 klientů potřebu v oblasti podpory
při hledání práce, z toho se 16 klientům podařilo práci zajistit, což je úspěšnost 66 %. U klientů s potřebou podpory hledání bydlení, jsme byli při zajištění bydlení úspěšní v 83 %.
V průběhu pandemie během roku také došlo k navýšení podílu osob se sociálním hendikepem (11,1 %) oproti roku 2020.
Cílovou skupinou služby jsou lidé se zdravotním nebo sociálním hendikepem.
Z celkového počtu 36 klientů bylo v roce 2021:
u 25,0 % s tělesným hendikepem
u 41,7 % s duševním onemocněním
u 11.1 % s kombinovaným hendikepem
u 11,1 % s mentálním hendikepem
u 11,1 % s jiným zdravotním nebo se sociálním hendikepem (lidé dlouhodobě v evidenci ÚP, mladí lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy)
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Osobní asistence (OA) 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 zaměstnanců s hendikepem: 3 z celkového počtu 16
Počet pracovníků v přímé péči: 18
Počet klientů: 45
Za rok 2021 jsme poskytli cca 12.413 hodin přímé péče.
Sociální služby (SR, OA) byly poskytovány po celou dobu pandemie a nouzového stavu. Služby nebyly pozastaveny, docházelo k podpoře a pomoci
uživatelům sociálních služeb po celý rok.

PROJEKT
PRACOVNĚ REHABILITAČNÍ
STŘEDISKO
Počet zaměstnanců s hendikepem: 0 z celkového počtu 3
Pracovně rehabilitační středisko zahájilo v rámci pilotního projektu svoji činnost v lednu 2021. Jedná se o multiprofesní odborné zařízení, jehož pracovně
rehabilitační služby jsou poskytovány po dobu realizace projektu a jsou podmíněny zapojením do projektu a podáním žádosti o pracovní rehabilitaci.
Pracovně rehabilitační služby probíhají ve spolupráci s Úřadem práce ČR.
Služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením, osobám do 12 měsíců po ztrátě invalidity a osobám v dočasné pracovní neschopnosti, které
jsou ohroženy invaliditou.
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Mezi pracovně rehabilitační služby patří:
u Individuální poradenství
u Skupinové poradenství
u Psychodiagnostika
u Ergodiagnostika
u Rekvalifikace
u Příprava k práci
u Asistence v zaměstnání
u Zprostředkování zaměstnání
u Vytváření podmínek pro pracovní uplatnění (poradenství pro zaměstnavatele, úprava pracovních podmínek)
V roce 2021 se do projektu zapojilo celkem 9 lidí, kteří se zúčastnili těchto
aktivit:
u Bilanční diagnostiku absolvoval 1 klient
u Ergodiagnostiku absolvovali 3 klienti
u Pracovní diagnostiku absolvovali 3 klienti
u Rekvalifikační kurz absolvoval 1 klient
u Přípravu k práci absolvoval 1 klient

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.
Statistika:
Počet zaměstnanců s hendikepem: 0 z celkového počtu 3
Počet vypracovaných stanovisek: 147
Počet zmapovaných a přemapovaných staveb: 76
Počet konzultací: 144
Počet kolaudací a kontrolních prohlídek: 46
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Počet telefonických informací: 864
Počet jednání se správci nebo majiteli objektů: 108
Počet kontrol objektů: 72
Počet uložení zmapovaných objektů na www.centrumkosatec.cz: 42
V r. 2021 bylo odstraněno 22 závad bránících bezbariérovému užívání staveb na základě spolupráce se správci nebo majiteli budov.

ZÁŽITKOVÉ SEMINÁŘE
Počet zaměstnanců s hendikepem: 1 z celkového počtu 1 + lektoři se ZP i bez
Zážitkové semináře připravujeme již od roku 2004, pomáhají odstraňovat informační, psychické a komunikační bariéry mezi lidmi s hendikepem a bez.
V roce 2021 proběhly zážitkové semináře pro příspěvkové kulturní organizace Magistrátu města Pardubic s tematickými okruhy:
u Filozofie přístupu k osobám s hendikepem
u Rozhovor s hendikepovanou osobou
u Manipulace s ortopedickým vozíkem
u Obecné informace o zrakově postižených, praktická ukázka/zážitek, brýle
simulující oční vady
u Znakový jazyk
u Skupinové hry na posílení empatie a procvičení smyslů
u Sociální služby
V roce 2021 jsme poprvé vyzkoušeli on-line zážitkový seminář pro účastníky
z celé ČR.
Statistika:
Počet seminářů: 21, z toho 15 výjezdních, 5 v Centru Kosatec, 1 on-line přes
Teams
Počet účastníků na seminářích: 200
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STRAVOVÁNÍ
Kuchyň
Počet zaměstnanců s hendikepem: 3 z celkového počtu 4
Počet obědů měsíčně: cca 1100
Denní nabídka jídel: polévka + 2 hlavní jídla
Další produkty kuchyně: dorty do kavárny i na objednávky, pomazánky, příprava rautů a cateringu pro akce v Kosatci i mimo něj.
Výrobna svačin
Počet zaměstnanců s hendikepem: 6 z celkového počtu 6
Celkem prodaných svačinek: cca 110.000 ks
Počet odebírajících škol: 9
Počet odebírajících úřadů: 1
Počet firem, kde je bistro: 1
Další odbyt produktů výrobny: zajišťování občerstvení na firemní akce, porady, školení aj.
Pekárna
Počet zaměstnanců s hendikepem: 4 z celkového počtu 5
Prodejní místa produktů:
u 9x bufety na ZŠ a SŠ
u 1x zaměstnanecké bistro
u 1x kavárna
Produkty:
různé druhy baget, chlebů, kaiserek, rohlíků, koláčů, dortíků, zákusků, cukroví atd.
Kavárna
Počet zaměstnanců s hendikepem: 5 z celkového počtu 5
Otevírací doba: pondělí až pátek, 8–16 hod.
Součástí kavárny je letní zahrádka s ohništěm, dětskými hračkami.
- 16 -
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KERAMICKÁ DÍLNA

ÚČETNÍ ČÁST

Počet zaměstnanců s hendikepem: 3 z celkového počtu 3
Většinové zakázky keramické dílny byly od spolupracujících subjektů (dárky
pro zaměstnance a partnery).
Nejčastější produkty: hrnečky (320 ks), květníky (85 ks), misky, andělé, svícny, adventní věnce, ozdoby, zvonečky, pítka aj.
Prodejní místa: Centrum Kosatec – recepce, kavárna, e-shop, trhy a akce
pořádané městem Pardubice i Pardubickým krajem.
Kurzy pro veřejnost – 1x (7 účastníků)

TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA
Počet zaměstnanců s hendikepem: 4 z celkového počtu 4
u úprava haly na Višňovce a vytvoření třech nových dílen
u 2x výroba kuchyní
u výroba sezení na střeše u včel
u údržba budovy Kosatec

3D TISK
Počet zaměstnanců s hendikepem: 1 z celkového počtu 1
V roce 2021 jsme byli úspěšní v grantové výzvě
Pardubického kraje na sociální podnikání s podnikatelským záměrem týkajícím se 3D tisku. Po
zakoupení a instalaci dvou tiskáren jsme provoz zahájili různými ukázkovými předměty – model Centra Kosatec pro návštěvníky Dne otevřených dveří, vykrajovátka, formičky, PF pro sponzory,
„vozíkoše“ aj. Postupně jsme se začali připravovat na konkrétní zakázky.
- 10 -
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Naše aktivity byly prezentovány také v celostátních i regionálních sdělovacích prostředcích – Týdeník Pernštejn, Infolist KONEPu, Radniční zpravodaj, časopis Mosty, Noviny Chrudim nebo Východočeská televize V1.
Ve vestibulu byly volně k dispozici propagační materiály s popisy našich
aktivit i pozvánky na různé akce v Kosatci, které byly také distribuovány
pardubickým turistickým informačním centrem.
S našimi aktivitami seznamuje také webový Adresář sociálních podniků
https://ceske-socialni-podnikani.cz a webové stránky Pardubického kraje
https://paradnikraj.cz/podnikam/socialni-podnikani/.

AKCE V KOSATCI

V roce 2021 byly vlivem vládních nařízení stále
omezeny některé aktivity i akce. Přesto jsme stihli
během roku zrealizovat:
u Kamínkování pro maminky s dětmi (červenec
a srpen)
u Příměstský tábor (srpen)
u Divadelní představení (srpen a září)
u Ochutnávku vín (září)
u Den otevřených dveří (16. 9.)
u Duši otevřený Kosatec (21. 9.)
u Hospodské kvízy (od 16. 9. pravidelně každý
čtvrtek)
u Výstavu obrazů v kavárně (listopad)
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LOGISTIKA
Počet zaměstnanců s hendikepem: 5 z celkového počtu 6
Počet automobilů: 6
Typy automobilů:
u DACIA DOKKER – rozvoz svačinek, obědů, najeto 15.350 km
u DACIA DOKKER II – rozvoz svačinek, najeto 10.708 km
u KIA CCE´D – provoz Kosatce, najeto 8457 km
u NISSAN NOTE – provoz Kosatce, najeto 3863 km
u FABIA COMBI – sociální služby, najeto 3361 km
u RENAULT MASTER – truhlářská dílna, provoz Kosatce, najeto 9684 km

u
u
u
u
u

poskytování základních informací o službách či pořádaných akcích
prodej výrobků z našich dílen a příjem plateb za služby CAA
zajištění rozmanitých kancelářských a administrativních činností
obsluha sálové techniky
komunikace s klienty a příjem objednávek obědů (v případě rozvozu po
Pardubicích)

VČELAŘENÍ V KOSATCI
Rok 2021 nebyl pro včely ideální. Druhé točení přineslo 40 kg kvalitního
pozdního medu.
Připravujeme nový projekt včelích domků, které poslouží veřejnosti.
Počet včelstev: 3

PUBLICITA V MÉDIÍCH

RECEPCE
Počet zaměstnanců s hendikepem: 3 z celkového počtu 3
Recepce ve vestibulu Centra Kosatec je v provozu od jeho otevření v září
2011 a zajišťuje služby jak návštěvníkům z řad veřejnosti, tak zaměstnancům CAA:
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Počet zaměstnanců s hendikepem: 3 z celkového počtu 4
Abilympijský zpravodaj byl rozeslán na 2 700 adres po celé republice.
Články se zabývaly nejen našimi aktivitami, ale informovaly také o problémech při tvorbě zákona o sociálních službách, o stavu příprav tří abilympiád
plánovaných na rok 2022, prostor dostala i oddechová témata.
Měsíční newsletter informoval o naší činnosti, všímal si také různých problematických oblastí souvisejících s životem osob se zdravotním postižením
nebo se sociálním znevýhodněním. Rozesílán na 700 adres – našim zaměstnancům a klientům, ale i široké veřejnosti.
Po celý rok poskytoval množství informací náš web www.centrumkosatec.cz
a Facebook. Využívali jsme i jiné sociální sítě jako Instagram, Linkedln,
YouTube.
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