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  ÚVODEM

Vesmírná reklama
Jedna reklama v televizi se mi 
moc líbí. Upozornili mě na ni 
přátelé. Mládenec, evidentně tro-
chu popletený a tro�ku �zpoma-
lený�, obsluhuje hosty v kavárně 
Vesmírna. Překotně se sna�í vy-
hovět, ale zmotá to. Čaj dá paní, 
co chtěla kafe, a kafe 
zas čajíčkovému pánovi.
Hosté jsou mo�ná ma-
ličko naje�ení, hledí 
jurodivě, ale� ustojí to. 
Heslo na konci �otu je 
pak výmluvné: Kdo nic 
nedělá, nic nezkazí. Re-
klama je skvělá.
Ve Vesmírně by ve 
skutečnosti asi ani tak 
maličko naje�ení hosté 
neseděli.V chráněné 
kavárně, do které prou-
dí druhým rokem davy 
znavených Pra�anů 
i výkvět české inteligen-
ce, obsluhují posti�ení 
lidé. Je to poznat na 
první pohled, stejně 
jako je znát, �e TO JE ONO!
Dal�í nápad sdru�ení Máme ote-
vřeno?, které původně zapojovalo 
posti�ené děti do �na�ich� zdra-
vých oddílů a po pár letech se 

tiny� Tedy jen co já vím. Zcela 
jistě se toho v útulné kavárničce, 
na vzdáleněj�í straně Smeček 
měřeno od Václavského náměstí, 
děje víc.
Pochválím rád partu nad�enců, 
pro které tomíci u� pátým rokem 

sbírají dobročinné pení-
ze v rámci akce Kameny 
(za malovaný kamínek 
�zaplatí� náhodný kolem-
jdoucí dvacetikorunou, 
vybrané prostředky jdou 
pak právě na budování 
Vesmírny a dal�í aktivy 
ve prospěch posti�ených) 
a její� práci sleduji se 
zájmem od počátku.
Počátek � pro pořádek 
� spojuji s Vláďou Lech-
nýřem, jeho dredy a 
několika pivy v hospo-
dě v Ostrovní ulici, kde 
mi před pěti lety řekl o 
svých � dnes realizova-
ných plánech � mnoho 
zajímavého.

Vesmírnu, jak shora řečeno, na-
jdete v ulici Ve Smečkách v čísle 
popisném pět, a věřte, náv�těva 
stojí za to!

Tomá� Novotný

stalo známým po celé republice, 
byl výborný, jednoduchý (nikoli 
v�ak na provedení). A vy�el.
Kavárna �ije, zaměstnává řadu 
lidí, kteří by jinak tě�ko hledali 
uplatnění, ozvlá�tnila ulici Ve 
Smečkách a přitahuje do ní lidi.

�éf Kanceláře České rady dětí 
a mláde�e tak mů�e směrovat 
hosty pořadu �Mluvme spolu� do 
Vesmírny, místostarosta junáků 
tam mů�e oslavit své osmdesá-
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Pokud má �normální� Čech jmenovat nějakou konkrétní �veřejně pro-
spě�nou neziskovou organizaci�, je prakticky jisté, �e uvede Výbor 
dobré vůle � Nadaci Olgy Havlové. Zpravidla tedy ten název nějak 
poplete, ale �dobrá vůle� a �Olga Havlová� se v tom vyskytne. Po 
celou dobu existence VDV stály v samotném jeho centru � kromě 
man�elky na�eho prvního polistopadového prezidenta � Mgr. Dana 
Němcová a MUDr. Milena Černá. Původně přítelkyně z mládí, jedna 
psycholo�ka, druhá lékařka. V 70. a 80. letech �dobré du�e� čes-
kého disentu, které dokázaly v pravý čas a na správném místě po-
vzbuzovat, naslouchat i pozvednout hlas. Dnes je první z nich před-
sedkyní správní rady Výboru dobré vůle � Nadace Olgy Havlové, 
druhá jeho ředitelkou. 
Kdy� jsme pro toto číslo ARCHY hledali k rozhovoru osobnosti, které 
věrohodně svým �ivotem svědčí o cestě charakterizované pomocí těm 
nejpotřebněj�ím, bylo jasné, �e právě je nemů�e na�e nabídka mi-
nout. Jsme rádi, �e ji přijaly. 

  ROZHOVOR

Dobrá vůle proměněná ve skutečnost

Odpovídá paní Dana Němcová
Ve svém �ivotě jste se setkala 
s různými skupinami handica-
povaných a diskriminovaných 
lidí � politicky, společensky, 
zdravotně, lidsky. Mohla byste 
říci, čím je podle vás jejich situ-
ace obdobná � a čím se naopak 
li�í?
Situace lidí handicapovaných       
a diskriminovaných z nejrůzněj-
�ích příčin je obdobná v jejich 
znevýhodnění ve společnosti. A to 
předev�ím tím, �e se ocitají mimo 
�hlavní proud�. Čili hrozí jim tak 
či onak nějaký druh vyloučení 
na okraj společnosti. Odli�ná je        
v tom, zda příčiny handicapu jsou 
nezávislé na jejich vůli (tedy pře-
dev�ím různé druhy zdravotních 
posti�ení nebo vrozených danos-
tí), zda vyplývají z jejich chování 
(které společnost nemů�e nebo 
nechce přijmout) nebo svobodně 
zvoleného postoje ke společnosti, 
ve které �ijí (to je třeba situace po-
litických kritiků). To v�echno pod-
statně spoluurčuje, jak se k tako-
vému člověku staví okolí i jak on 
sám svou situaci pro�ívá. I kdy� 
bych se bránila příli� jednoduché-
mu zev�eobecňování. Vím, �e jsou 
mezi lidmi ve zdánlivě stejné situ-
aci veliké rozdíly.

Co osobně pova�ujete za nejtí-
�ivěj�í v situaci nějak handica-
povaného či diskriminovaného 
člověka?
Z hlediska vněj�ího � objektivního 
� jsem vlastně na to u� odpově-
děla: Nejtí�ivěj�í je ono postavení 
�mimo�, pokud je společnost ze 
sebe vylučuje pro jejich odli�nost, 
je vůči nim netečná, nebo jim 
dokonce upírá právo na lidskou 
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důstojnost nebo osobní svobodu 
a uplatnění. Subjektivně jde pak 
o to, jak se dotyčný vůbec doká�e 
ke své situaci postavit, aby sám 
neztratil úctu k sobě.

V souvislosti s Cenou Olgy Hav-
lové se setkáváte s lidmi, kteří 
dokázali zvítězit nad svým 
handicapem. Dá se najít nějaký 
klíč k takovým vítězstvím?
Nositelé Ceny Olgy Havlové pře-
konali svůj nejrůzněj�í handicap 
díky svým blízkým, kteří je přijali 
takové, jací jsou, a díky své od-
vaze překonat vlastní omezující 
hranice a naopak se vydávat, vy-
tvářet společenství těch, kteří na 
podobné hranice nará�ejí a pomá-
hat jim je překonávat a pomáhat 
také společnosti v jejich přijetí             
a začlenění.

Mů�ete nám svěřit, co vám za 
léta činnosti ve Výboru dobré 
vůle udělalo největ�í radost?
Největ�í radost mi dělá to, kdy� 
vidím, �e se někde nebo někomu 

opravdu daří účinně pomáhat. 
V prvé řadě mám na mysli pěs-
tounské rodiny, které jsou v drtivé 
vět�ině mimořádně kvalitní. Tisíce 
dětí v nich nachází skutečný do-
mov, přičem� je bě�né, �e je jejich 
rodiče-pěstouni doká�í postavit do 
dospělého �ivota tak, aby v něm 
měli naději uspět. Pak vidím stov-
ky na�ich mladých stipendistů 
ze znevýhodněného sociálního 
prostředí dětských domovů, kteří 
s úspěchem studují střední a vy-
soké �koly. Zvlá�tě v posledních 
letech je to rozvíjející se hospicové 
hnutí, díky němu� se konečně 
umo�ňuje zase mnoha lidem i je-
jich rodinám nést umírání oprav-
du lidsky, proto�e dávají smrti 
(kterou na�e společnost jinak 
z bezradnosti vytěsňuje mimo vě-
domí) zase důstojné místo. 
Jsem opravdu nad�ená ze stále 
vět�í účinnosti nevládních or-
ganizací v sociální sféře. Jen se 
podívejte, jak Charity a Diakonie 
(ale nejen ony) rostou jako houby 
po de�ti. A konečně musím při-
pomenout ranou péči. Ona toti� 
umo�ňuje to, co je�tě nedávno 
bylo nesplnitelným snem: aby tě�-
ce posti�ené děti (například nevi-
domé či po mozkové obrně) mohly 
zůstat u svých rodičů a neztratily 
tak domov, proto�e odborníci 
z nějaké neziskové organizace po-
mohou rodičům s tím, co by jinak 
nezvládli nebo neměli odvahu 
nést.

Jak vítězíte vy sama nad pocity 
bezmoci z toho, kolika lidem 
by bylo potřeba pomoci � a jak 
jsou va�e síly omezené?
Vlastní síly nepřeceňuji, vá�ím si 
solidarity druhých a spoléhám na 
to, �e v�ichni jsou také v Bo�ích 
rukou.

Co byste doporučila vychovate-
lům na základě své vlastní zku-
�enosti, aby při výchově svěře-
ných dětí posilovali s ohledem 
na jejich budoucí schopnost 
pomáhat potřebným lidem?
O tom by se toho jistě dalo říci 
hodně, ale já se zaměřím jen na 
to, co mi přijde opravdu nejdů-
le�itěj�í: Děti mají být přijímány        
s úctou a zakusit i přijetí v lásce. 
To jim nemů�e poskytnout �ádná 
instituce � to doká�e jen milující 
člověk. Pak mohou mít úctu k 
druhým i ochotu pomáhat.



  ROZHOVOR

Odpovídá paní Milena Černá
Co vedlo Olgu Havlovou 
k tomu, �e zalo�ila �svůj� 
Výbor?
Paní Olga měla vysoce vyvinuté 
sociální cítění. To, �e se ve své 
rodině starala o mlad�í souro-
zence a �e nav�těvovala Milíčův 
dům Přemysla Pittra pro děti na 
�i�kově, ji patrně předurčilo k tr-
valému zájmu o potřeby druhých 
lidí. Poznalo se to u ní mimo jiné 
tak, �e o lidech �jiných� nikdy 
nemluvila přezíravě. Měla také 
silný smysl pro spravedlnost. Po 
roce 1989, v tradici Výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných 
Charty 77, zalo�ila se svými přá-
teli Výbor dobré vůle. 
Přála si, aby Výbor pomáhal 
lidem se zdravotním posti�ením 
k začlenění do společnosti a 
upozorňoval na nedostatky v ob-
lasti sociální, zdravotní, vzdě-
lávací a ochrany lidských práv. 
Bylo přirozené, �e jsme podporo-
vali jak konkrétní osoby v nouzi, 
tak zejména občanská sdru�ení 
a charitativní instituce, které 
v té době buď obnovovaly svoji 
činnost nebo přímo vznikaly.

Vy jste původním povoláním 
lékařka. Mohla byste srovnat 
charakter a styl práce lékaře 
s tím, který je nyní typický 
pro vás jako ředitelku Výboru 
dobré vůle � Nadace Olgy 
Havlové?
Jako lékařka jsem pomáhala 
jednotlivým lidem. Ve své funkci 
ve Výboru dobré vůle � Nadaci 
Olgy Havlové mohu systémově 
pomáhat vět�ímu okruhu lidí �          
a dělat něco pro rozvoj občanské 
společnosti. Mám radost, kdy� 
mohu propojovat lidi a aktivity 
s podobnými cíli. 

Co osobně pova�ujete za nejtí-
�ivěj�í v situaci nějak handi-
capovaného či diskriminova-
ného člověka?
Tito lidé jsou ohro�eni vylouče-
ním z lidské pospolitosti. V�dy je 
v sázce i jejich touha být u�iteč-
ní druhým lidem. 

Jak vítězíte vy sama nad 
pocity bezmoci z toho, kolika 
lidem by bylo potřeba pomoci 
� a jak jsou va�e síly omeze-
né?
Musím stále zva�ovat, co je 
důle�ité a co důle�ité není. Ale 
je pravda, �e při omezených 
Þ nančních zdrojích, s nimi� 
se momentálně potýkají i jiné 
nadace, často není jiné ře�ení, 
ne� �adateli pravdivě odpovědět: 
�Rozumíme Va�í situaci, ale na�e 
nadace nemá bohu�el program, 
z něho� bychom mohli Vámi po�a-
dovanou pomůcku, peně�ní pří-
spěvek, dluh atd. uhradit.� Pře-
svědčili jsme se také, �e největ�í 
smysl má podpořit projekt, který 
účinně pomáhá mnoha lidem.

Mů�ete nám svěřit, co vám za 
léta činnosti ve Výboru dobré 
vůle udělalo největ�í radost?
Největ�í radost pro�ívám při 
udělování Ceny Olgy Havlové. 
V roce 2004 budeme vyhla�ovat 
ji� desátý ročník. Lidé, kteří se 
stali nositeli této ceny, na�i dárci 
a spolupracovníci tvoří okolo nás 
jakýsi andělský kruh.

Co byste na základě vlastní 
zku�enosti doporučila řídícím 
činovníkům neziskových 
organizací, aby při v�ech 
svých skvělých my�lenkách 
měli také �anci je opravdu 
proměnit ve skutečnost?
Naučit se mana�erským 
dovednostem. Řízení a organi- 
zace, zpracování informací, 
vzdělávání, strategické plánování 
a v�echno ostatní je jak ve 
výrobních podnicích, tak 
v neziskových organizacích 
velmi podobné. Doporučuji 
být otevřený k novým věcem a 
hlavně mít v pořádku Þ nance. 
Etické principy v neziskovém 
sektoru jsou bez dobrých účtů 
prázdná slova.

ptal se Jiří Zajíc

ilustrační snímky jsou ze Slezské 
Diakonie, charitativního zařízení 

Chráněné bydlení Brno 
a sdru�ení �vagr

Jaké typické problémy, potí�e 
a překá�ky jste musela ve své 
funkci ředitelky VDV ře�it a 
překonávat?
V�echno jsme se museli učit. 
Vývoj byl po roce 1989 hodně 
spontánní a od Výboru dobré 
vůle v�ichni očekávali rychlou 
nápravu. Psaly nám desetitisíce 
lidí. �adatelé o příspěvek, inva-
lidní vozík, o byt, o auto, o práci, 
o radu, o spolupráci, o zá�titu, 
o přímluvu, o osobní rozhovor, 
náv�těvu v zařízení, o zastání    
u soudu, balíček do vězení, 
o nápravu �kod způsobených ko-
munistickým re�imem, o vyjád-
ření na�ich názorů na veřejnosti. 
Bylo obtí�né ka�dému odpovědět 
a nezarmoutit, podle mo�nosti 
vyhovět, zachovat tvář instituce, 
která má pomoc ve svém názvu. 
Nadace časem získala profesio-
nální charakter. Velmi se nám 
ulevilo poté, kdy byl zřízen úřad 
ombudsmana. Na�e poslání v�ak 
stále trvá.

4



PŘEDSTAVUJEME
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Sdružení pracující s tělesně handicapovanými
Sdru�ení �Piafa� 
je nestátní ne-
zisková organi-
zace, která byla 
zalo�ena v roce 
1994 za účelem 
praktického pro-
vádění hipotera-
pie jako odborné 
rehabilitační metody a dal�ích 
terapií a činností v oblasti sociál-
ně zdravotní péče o handicapova-
né osoby se zaměřením na jejich 
integraci do společnosti. 
Postupně byla činnost sdru�ení 
roz�ířena o canisterapii � terapii 
pomocí psa, a ballterapii � cvičení 
na rehabilitačním míči. Zásadním 
pravidlem pro v�echny tyto re-
habilitační metody je důraz na 
odbornost pracovního týmu s in-
dividuálním přístupem k ka�dému 
klientovi a jeho rodině. 
Od roku 1999 provozuje Sdru�ení 
�Piafa� Informační a poradenské 
středisko pro občanské aktivity, 
které vzniklo z potřeby vyhovět 
zájemcům o informace z oblasti 
alternativních metod rehabilitace 
a bylo roz�ířeno o nabídku po-
radenství v oblasti neziskových 
organizací. Středisko pořádá vzdě-
lávací semináře a odborná �kolení 
pro zájemce z celé ČR.
V loňském roce byl ze sbírky 
Pomozte dětem podpořen projekt 
Sociální auto. Devítimístný mikro-
bus slou�í k denní dopravě handi-
capovaných dětí do �kol a speci-
álních zařízení a také k přepravě 
terapeutů a zvířat za klienty.
Kontakt: Sdru�ení �Piafa�, V 
Brňanech 35, 682 01 Vy�kov, tel.: 
517 344 677, 517 341 599 (fax), 
mobil: 603 813 461, 
e-mail: piafa@iol.cz, www.piafa.cz.

SONS � Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
České republiky 
je největ�í nezávislé občanské 
sdru�ení poskytující pomoc ne-
vidomým a slabozrakým v ČR. 
Sdru�uje přes 10 000 členů a 
pomocí 25 specializovaných pra-
covi�ť poskytuje pomoc zrakově 
posti�eným v celé ČR bez ohledu 
na členství v organizaci.

Posláním SONS je poskytnout zra-
kově posti�enému nezbytné rady 
a vybavit jej na �ivot ve tmě. Ať je 
tma hustá jakkoliv, sna�íme se, 
aby posti�eného nezbavila radosti 
a chuti do �ivota. Nerozhodujeme 
za zrakově posti�ené a také ctí-
me jejich právo na vlastní �ivot. 
Pomáháme jim zvládnout obyčej-
né činnosti v�edního dne � najít 
svou vlastní cestu. Víme, �e pro 
lidi se zrakovým posti�ením je ja-
kákoliv pomoc vítaná, i kdyby zů-
stalo jen u přátelského slova. 
Součástí na�í práce je i vyhledá-
vání tě�ce zrakově posti�ených 
občanů, kterým bychom mohli 
pomoci. A� je uvidíte, řekněte jim 
o nás. Budeme rádi, kdy� se svý-
mi problémy nezůstanou sami.
Pomáháme zajistit nevidomým 
lidem bezpečný pohyb v na�ich 
městech. Podporujeme odstraňo-
vání architektonických bariér, za-
vádění reliéfní dla�by u přechodů 
a jejich ozvučení. Učíme nevidomé 
číst a psát Braillovo slepecké pís-
mo. Pod odborným dohledem se 
učí zvládat chůzi s bílou holí a 
dal�í dovednosti nezbytné k jejich 
dal�ímu samostatnému �ivotu po 
ztrátě zraku. V na�em speciali-
zovaném zařízení, které je jediné 
svého druhu ve východní Evropě, 
cvičíme vodicí a asistenční psy pro 
nevidomé a jinak kombinovaně 
posti�ené. Provozujeme interneto-
vý portál, na něm� nabízíme zra-
kově posti�eným přes 45 periodik 
a na 6000 dal�ích titulů uprave-
ných pro čtení v počítači pomocí 
hlasu. Na�i odborníci testují nové 
typy elektronických kompenzač-
ních pomůcek. V�ichni zrakově 
posti�ení se mohou u nás naučit 
pracovat s PC dle jejich výběru. 
K nezanedbatelným činnostem 
patří volnočasové aktivity, je� na-
bízíme v různých klubech po celé 
ČR. 
Podrobněj�í informace:  
www.sons.cz nebo přímo v centru 
Krakovská 21, Praha 1, 
tel. 22146 2146.

Občanské sdru�ení 
Liga za práva vozíčkářů 
bylo zalo�eno 
na sklonku 
roku 1990 a 
na jeho vzni-
ku se podíleli 
zejména lidé 

se zdravotním posti�ením, kteří 
nebyli spokojeni se způsobem 
�ivota zdravotně posti�ených ob-
čanů v na�í zemi. Zakladatelé 
organizace Oldřich Pechar, Alena 
Sedlačíková, Oldřich Erben a dal-
�í, vtiskli �Lize� do vínku motto: 
�...jen nechodíme!�, které má do-
dnes svoji hlubokou pravdivost. 
Jasně vymezuje základní my�len-
ku hnutí, je� spočívá v dosa�ení 
stejných práv a povinností pro 
občany se zdravotním posti�e-
ním. U nás se příli� nehovoří o 
diskriminaci občanů se zdravot-
ním posti�ením. Je pravda, �e 
poslední roky přinesly dílčí změny 
k lep�ímu. Nicméně diskrimina-
ce občanů České republiky se 
zdravotním posti�ením existuje 
a skrytě či otevřeně se projevuje 
v bě�ném ka�dodenním �ivotě lidí 
v na�em okolí. Název organizace 
Liga za práva vozíčkářů má stále 
své hluboké opodstatnění. A bude 
mít i nadále, dokud budou stavě-
ny a rekonstruovány nepřístupné 
budovy, dokud bude hromadná 
doprava provozována nepřístup-
nými vozidly, dokud nebude 
systém poskytování kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek 
přizpůsoben potřebám u�ivatelů, 
dokud nebude mít člověk s posti-
�ením volbu ve výběru způsobu a 
poskytovatele sociální péče a asis-
tence. Dokud nebude nastartován 
funkční systém ucelené rehabili-
tace, dokud nebude mo�né studo-
vat �kolu podle výběru, ale podle 
přístupnosti, dokud nebudou za-
městnavatelé opravdu motivováni 
zaměstnávat osoby s posti�ením, 
dokud ... Některé problémy mo-
hou být vyře�eny jednodu�e, stačí 
pouhá empatie a zájem o pro-
blémy ostatních, jiné nedostatky 
mohou být odstraněny jen systé-
movými a promy�lenými změna-
mi, které mohou být nastartovány 
pouze zásadním politickým roz-
hodnutím, a také dlouhodobou 
usilovnou a cílevědomou prací. 
Tě�i�těm na�í ka�dodenní činnosti 
je provoz speciálních slu�eb urče-
ných osobám s posti�ením. Jejich 
základním společným rysem je 
snaha o zlep�ení kvality konkrét-
ního �ivota člověka s posti�ením.
Kontakt: Liga za práva vozíčkářů, 
Kounicova 42, 602 00 Brno, tel/
fax: 541 249 175-6, 
mobil: 777 010 33
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Když dva dělají totéž

Co vás osobně přivedlo k této 
činnosti?
Přiznám se, �e zpočátku, kdy� 
jsem do Charity Brno v roce 1992 
nastoupil, jsem jako projek-
tant chemických zařízení neměl 
ponětí, co tato oblast činnosti 
obná�í. Charita se v té době 
začala etablovat a tak mě bavila 
organizační práce, zařizování 
a vyřizování různých zále�itos-
tí, technické a stavební práce 
vznikajících sociálních zařízení. 
Postupem času jsem začal tuto 
práci vnímat jako své poslání 
a stále více mě oslovuje pomoc 
těm nejpotřebněj�ím a nejubo�ej-
�ím. Cítil jsem �e, pro tuto práci 
je potřebná také profesionalita, 
proto jsem dálkově vystudoval 
obor sociální práce na Univerzitě 
v Hradci Králové.

Jak přispěla tato slu�ba 
k va�emu vlastnímu sebepozná-
ní? A jak k poznání druhých 
lidí?
Mo�ná právě tím, �e jsem mohl 
být přítomen budování Charity 
úplně od začátku, mě nesmírně 
oslovuje a obohacuje, co v�echno 
se dá za pomoci v�ech lidí 
společné my�lenky a dobré vůle 
vybudovat, pořídit, postavit. V za-
čátcích Charity jsem neměl ani 
vlastní stůl a �idli a dnes na�e 
Charita provozuje více jak 80 
zařízení a středisek pomoci, za-
městnává okolo 750 pracovníků 
a ročně hospodaří s 200 mil. Kč. 
Stále více si uvědomuji, �e to v�e 
není jen a pouze lidské dílo.
Osobně jsem se setkal s velkou 
lidskou bídou, utrpením, bolestí, 
krizí, a sám jsem si také, jak 
se říká, �sáhl a� na dno�. 
Vět�ina lidí, kteří chtějí v Cha-
ritě pomáhat, to dělají opravdu 
z lásky k bli�nímu. Ale objeví se 
i ti, kteří si chtějí ře�it nějaké 

svoje vlastní problémy, vlastní 
komplexy. Pro ty není v pomoci 
Charity místo, je potřeba přede-
v�ím lidi otevřené pro potřeby 
druhých, lidi ochotné pokorně 
nasadit své síly k pomoci tam, 
kam je Charita po�le.
S Charitou jsem za�il nespočetně 
krásných chvil, pocitů uspokoje-
ní, nad�ení, radosti, získal mnoho 
přátel a lidí ochotných táhnout 
za jeden provaz. S humanitární 
pomocí Charity jsem procestoval 
kus světa, pomáhal jsem v zemích 
bývalé Jugoslávie zničené válkou, 
byl jsem v Rumunsku u české 
men�iny, s černobylskými dětmi 
na Ukrajině a v Bělorusku, 
nav�tívil jsem romské tábory 
v Makedonii, procestoval pováleč-
né Kosovo.
Pomáhání lidem v nouzi mi hodně 
dalo. Kdy� se setkávám s nega-
tivními a sobeckými postoji lidí 
okolo sebe, kdy mnozí z nich 
hodnotí, posuzují a odsuzují 
v�echny a v�echno, často jim 
říkám: �Přál bych vám strávit 
nějaký čas mezi lidmi, co jim 
v�echno sebrala voda při povodni, 
nebo mezi lidmi v Kosovu, kde je 
obrovská bída a nebezpečí smrti 
na ka�dém kroku�. 

Které vlastnosti jsou podle vás 
zvlá�ť důle�ité pro na�i pomoc 
nějak posti�eným lidem?
Kdy� v roce 1997 zasáhly 

povodně město Olomouc, je�tě 
ten den ve večerních hodinách 
se nám podařilo z brněnské 
pekárny zajistit zásobování města 
chlebem, který pracovníci Charity 
ihned rozvá�eli na člunech do 
zatopených domů. Za dal�í dva 
dny státní pomoc zajistila z Prahy 
kamión chleba, který při čekání 
na místo určení před Olomoucí 
ztvrdnul, proto�e zásobování bylo 
ji� zaji�těno. Tehdy jsem si více 
ne� kdy jindy uvědomil, �e pokud 
na�e pomoc má být účinná, musí 
být předev�ím rychlá a včasná.
Při pomoci lidem v jakékoliv nouzi 
je potřeba velké empatie, vcítění. 
Mnohdy pomáháme spí�e podle 
svých představ a nezajímáme se o 
názory posti�eného člověka. 
Ale jeho potřeba mů�e být úplně 
jiná. Často si lidé jen přejí, aby 
jejich trápení někdo vyslechl 
a potě�il je, nebo je politoval. 
Nesmírně tě�kou dovedností je 
umět lidem naslouchat a jen �být 
s nimi� v jejich tě�kých �ivotních 
chvílích a sou�eních.
V�echny tyto vlastnosti mají 
jednoho společného jmenovatele, 
a to lidský přístup, lidské jednání.
Také pomoc lidem s jakýmkoliv 
zdravotním posti�ením by měla 
být předev�ím upřímná. Tito lidé 
mají schopnosti poznat, �e k nim 
přistupujeme s nějakým před-
sudkem a �e na�e pomoc není 
od srdce. Být čistého srdce, být 
upřímný a starat se o tyto lidi 
s láskou, je velký dar.

Mů�ete potvrdit, �e i posti�e-
ní lidé mohou pomoci nám 
ostatním?
Posti�ení lidé nám pomáhají 
předev�ím tím, �e na jejich 
příkladu a �ivotních osudech si 
sami mů�eme uvědomit hranice 
lidských sil a mo�nosti, opravdové 
�ivotní hodnoty i vděčnost za na�i 
vlastní současnost.
Mám velmi dobré zku�enosti 
právě s lidmi, kteří pro�ili 
nějakou vá�nou �ivotní krizi, nebo 
se dokázali dostat z úplného dna 
společnosti na takovou úroveň, �e 
dnes doká�í pomáhat ostatním.
Také často obdivuji umělecké 
práce lidí se zdravotním 
posti�ením. Z na�eho pohledu by 
se mohlo zdát, �e jsou tito lidé 
jiní, hor�í ne� my, �e jim něco 
chybí, ale není to tak. Někteří 
jsou obdarováni zvlá�tním 
nadáním, ať ji� uměleckým, 
tvůrčím, nebo i neobvyklými 
lidskými vlastnostmi a vytvářejí 
hodnotná díla, nebo obdarovávají 
druhé láskyplným a nefale�ným 
přátelstvím, kterému se mnozí 
z nás mohou učit.

Řečtina má pro slovo �láska� hned čtyři různé výrazy, kterými se sna�í 
vyjádřit speciÞ ckou tvářnost té které podoby lásky. A tak je amor 
láska milenecká, Þ lia láska bratrská či přátelská, agapé láska Bo�í 
a konečně charitas láska milosrdná ve v�ech mo�ných konkrétních 
podobách. Charitas se stala jednotícím symbolem pro slu�bu, kterou 
po celém světě vykonávají ve prospěch potřebných lidí, institucí i 
národů lidé i organizace vycházející z prostoru Římskokatolické církve. 
Česká katolická charita � jak se jmenuje na�e národní podoba této 
celosvětové instituce � je největ�í neziskovou organizací v ČR. U nás je 
ČKCH vnitřně rozčleněná podle správních území Římskokatolické církve 
� diecézí � s centry v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Litoměřicích, 
Hradci Králové, Ostravě, Olomouci a Brně. 
Právě na ředitele Brněnské diecézní charity Mgr. Ing. Oldřicha 
Haičmana směřují na�e následující otázky:
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Jeden obyčejný den
Začíná den jako ka�dý jiný. Po cestě do práce po-
tkávám pana Josefa. Pamatuji si ho, jak sedával ve 
vchodu do kostela sv. Jakuba, kde jsem ho oslovil 
a nabídl mu pomoc. Odmítl. Pak byl několik měsíců 
ve vězení, těsně před propu�těním jsem ho nav�tívil 
a znovu mu nabídl pomoc. Přijal a prosil mě, aby-
chom mu pomohli se předev�ím vymanit z vlivu jeho 
party. Teď na mě mává a radostně sděluje, �e se 
mu daří dobře. Dokonce pomáhá lidem bez domova 
sám: �Po těch starostech, kdy jsem při�el o střechu 
nad hlavou i práci, doká�u lépe rozumět lidem, kteří 
mnohdy podporu potřebují více ne� jsem ji tehdy 
potřeboval já. Postavila mě na nohy příle�itost pra-
covat�, dělí se o kus �ivotního příběhu, který je úzce 
spojen s jedním z na�ich charitních center pro lidi 
bez domova.
V kanceláři na mě čeká hromada dokumentů, které 
pro jejich mno�ství ani nestačím řadit do �anonů. 
Vyřizuji ranní po�tu, jásám nad dopisem, jen� sdě-
luje, �e ná� projekt vzdělávání v sociální péči byl 
vyhodnocen jako nejlep�í a byl na něj poskytnut 
Þ nanční příspěvek na celý rok. Radostný pocit ale 
netrvá dlouho.

Padne mi do oka lísteček se vzkazem od koordiná-
torky dobrovolníků s kontaktem na dal�í hodnou 
du�i ochotnou nezi�tně pomáhat. V té chvíli mě 
proběhlo hlavou několik posledních měsíců, kdy 
zaji�ťujeme pomoc v domácnosti i o�etřovatelskou 
slu�bu teprve dvaatřicetileté mamince se třemi ma-
lými dětmi, která má rakovinu. Náhle mě vytrhne 
zvonění telefonu. Ve sluchátku zaslechnu známý 
hlas: �Maru�ka nám včera zemřela. �lo to tak rych-
le,� říká, �a moc děkujeme Charitě, �e mohla zemřít 
mezi svými doma a �e se s ní děti mohly rozloučit.� 
Stačím jenom říci obvyklé: �Přijměte moji upřímnou 
soustrast,� a ani nemám čas se věnovat soucitu 
a bolesti, kterou v tu chvíli cítím, a která mě kdesi 
v podvědomí provází po celý zbytek dne.
Do kanceláře vchází spolupracovnice a vede s sebou 
star�ího rozhořčeného pána, který si jde stě�ovat na 
slu�by Charity: �Jsem nespokojen s péčí, kterou po-
skytujete mojí sestřenici v Domově pokojného stáří.� 
Nakonec se po del�ím citovém výlevu dozvídám, �e 
je vlastně nespokojen jen s tím, �e nerozumí účtence 
za platby v Domově. Pokusil jsem se mu v�echny 
údaje vysvětlit, ale hlavně pociťuji jeho nespokoje-
nost, �e na�e slu�by jsou podle něj drahé a �e mu 
málo �zbude�. Nakonec odchází z mé kanceláře a 

je�tě z dálky vykřikuje: �Dám vás do Blesku, je�tě 
uvidíte!� Přemý�lím, kde jsem udělal chybu, kdy� 
odchází s pocitem křivdy.
Odpoledne, po několika dal�ích obchodních jedná-
ních, odjí�dím do charitní poradny pro děti a mláde� 
ve �ďáru nad Sázavou, kde proběhla rekonstrukce, 
aby prostory vyhověly velkému náporu �dětí ulice�. 
Naposledy jsem tady byl před půlrokem. Od té doby 
v�ak v kdysi zanedbaných prostorách vyrostly příč-
ky, vymalovaly se chodby, na oknech visí batikova-
né závěsy. �Stav původního sociálního zařízení byl 
opravdu neúnosný. Pokud bychom nedostali Þ nanč-
ní injekci od dárců v rámci Tříkrálové sbírky, museli 
bychom pravděpodobně zavřít. Příčky byly taky 
nutností, proto�e teď mů�eme dělat více aktivit,� 
podotýká ředitelka místní Charity. Místnosti se jen 
tak hem�í dětmi, které v keramické dílně tvoří svůj 
hrníček nebo v krou�ku breakdance vybíjejí energii. 
Pociťuji uspokojení nad prací Charity i paní ředitel-
ky, která je v této funkci teprve krátce.
Pozdě odpoledne se rychle vracím do Brna, abych 
stihl jednání správní rady spolupracující organiza-
ce, je� pomáhá drogově závislým a ve které dobro-
volně vykonávám funkci místopředsedy.
Večer se konečně dostávám domů. Pomalu otáčím 
klíč v zámku a sna�ím se zapomenout na v�echny 
starosti, abych zde byl předev�ím pro svých pět 
dětí a při pomoci s jejich domácími úkoly i pro svoji 
�enu při domácích pracích.
I přes v�echny negativní zá�itky v�edních dnů vím, 
�e jsem si práci v Charitě zvolil jako své poslání, a 
chci vám vzkázat: �Pomáhejte Charitě, aby i ona 
mohla pomáhat v�em!� 
         Oldřich Haičman  
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Účinnou pomoc potřebují lidé v�dy a v�ude. Tedy zdaleka nejen od katolíků. 
Přitom nikdo, kdo se zabývá křesťanstvím přiměřeně vá�ně, nemů�e přehléd-
nout, �e apo�tol Jakub velmi realisticky varuje u� své vrstevníky: Ty říká�, 
�e má� víru? Ale k čemu je ta tvoje víra, kdy� tě nevede k pomoci druhým? 
Taková víra je mrtvá! (srv. Jk 2,14-26). Protestant�tí křesťané pova�ovali 
dobročinnost za nutnou součást své křesťanské existence od počátku refor-
mace. Jeliko� si katolíci � jak u� víme � pro dobročinnost na�li pěkné řecké 
slovo charitas, evangelíci hledali v biblické řečtině jiné pojmenování pro dob-
ročinnost. Zalíbila se jim diakonia. 
Diakonie � tak se dnes nazývají instituce zaměřené na pomoc bli�nímu vy-
budované se zázemím církví, které se hlásí k protestantské tradici. U nás je 
to předev�ím Českobratrská církev evangelická, ale také například Církev 
československá husitská, která provozuje známou Diakonii v podkrkono�ské 
Úpici. Vzhledem k na�í současné socio-demograÞ cké situaci (nezaměstna-
nost, kriminalita a jiné společenské problémy) má důle�ité postavení Slezská 
diakonie (SD) se sídlem v Českém Tě�íně. Ta byla zalo�ena v roce 1990 při 
Slezské evangelické církvi aug�purského vyznání. Její hlavní činností je po-
moc lidem posti�eným, starým, bezdomovcům a formou poradenství lidem, 
kteří se dostali do nejrůzněj�ích tě�kostí. Střediska Slezské diakonie � je jich 
nyní 29 � se nacházejí po celém Moravskoslezském kraji od Třince a� po Kr-
nov. 
Nejobsáhlej�í slo�kou činnosti SD je sociální a zdravotní práce, kam 

spadá péče o mentálně a kombinovaně posti�ené děti, mláde� i dospělé. Úsek spolupracuje a zároveň se podílí na 
chodu Církevní pomocné �koly v Krnově a Církevních speciálních �kol v Českém Tě�íně. V Úseku azylových domů 
SD poskytuje ve třech střediscích ubytování, stravování, poradenství a duchovní slu�bu mu�ům bez domova. Tře-
tím úsekem je poradenství a městské misie. Sem patří dvě poradny, v nich� odborní pracovníci poskytují pomoc 
obětem trestných činů a také týraným a zneu�ívaným �enám. Těm jsou pak v dal�ím středisku k dispozici krizové 
byty. Dal�í aktivitou tohoto úseku je Středisko volného času pro děti a mláde� i poradna pro občany, kteří se ocitli 
v obtí�ích a neznají svá práva a povinnosti. Konečně nelze opomenout středisko zabývající se pěstounskou péčí o 
handicapované děti. 
Právě ředitele Slezské diakonie Ing. Česlava Santaria jsme vybrali jako druhého hosta tohoto na�eho putování 
za institucemi, které u nás mají rozhodující slovo při poskytování kvalitní pomoci handicapovaným lidem.

Známé české pořekadlo tvrdí, �e �Kdy� dva dělají toté�, není to toté��. V případě Charity a Diakonie platí, �e 
ačkoli se jinak jmenují, vět�inou toté� dělají � a jsou s tím spokojeni v�ichni: oním toté� je toti� účinná kvalit-
ní slu�ba těm, kteří ji potřebují.

Připravil Jiří Zajíc 
Dal�í informace: www.slezskadiakonie.cz, www.caritas.cz 

Co vás osobně přivedlo k této 
činnosti?
Rodiči jsem byl od malička vycho-
váván k sociálnímu cítění. Můj otec 
(evangelický farář) pracoval jako 
vedoucí evangelických sociálních 
ústavů, a to a� do roku 1959, ne� 
tyto ústavy převzal pod svou správu 
stát. V jednom z ústavů jsme záro-
veň i bydleli, tak�e jsem měl mo�-
nost poznat do hloubky, co práce s 
potřebnými lidmi obná�í.
Třicet let jsem pracoval v Ostravě 
v Nové Huti. Začínal jsem tam jako 
učeň � elektrikář a v posledních 
letech jsem pracoval jako vedoucí 
útvaru organizace a řízení. 
Po politických změnách v roce 1989 
se pak � nejen pro mě � otevřela 
mo�nost udělat něco konkrétního 
pro potřebné lidi. Proto ji� více ne� 
třináct let pracuji ve Slezské dia-
konii, organizaci, která v roce 1990 
začínala svoji existenci prakticky od 
nuly. 

Jak přispěla tato slu�ba k va-
�emu vlastnímu sebepoznání? A 
jak k poznání druhých lidí?
Jako ředitel Slezské diakonie jsem 
měl a mám mo�nost v praxi si vy-
zkou�et své vědomosti a znalosti 

né pozitivní reakce u handicapova-
ných lidí, být empatický.

Mů�ete potvrdit, �e i posti�ení 
lidé mohou pomoci nám ostat-
ním?
Při setkání s takovými lidmi si člo-
věk uvědomí, �e jeho tě�kosti, které 
se mu leckdy zdají neúnosné, jsou 
často ve srovnání s tím, co mů�e 
vidět či sly�et, malicherné a zby-
tečné. Toto poznání nás pak mů�e 
mobilizovat k dal�ímu výkonu. 
Rovně� práce a setkání se s han-
dicapovanými lidmi mů�e, při do-
statečné vnímavosti jedince, vést k 
lep�ímu poznání sebe sama spoje-
nému s pozitivním rozvojem osob-
nosti člověka.

získané z předchozího zaměstnání, 
zejména v oblasti organizace a ří-
zení. 
V konkrétní diakonické práci, kte-
rá ve srovnání s tr�ní ekonomikou 
není tak honorovaná, lze poznat 
charaktery lidí ochotných vykoná-
vat tuto nelehkou a nedoceněnou 
práci. 
Mohu v�ak s velkým potě�ením 
konstatovat, �e � přes určité pro-
blémy � se stále daří takové lidi 
nacházet. Bez nich by toti� tolik let 
trvající nepřetr�itý rozvoj Slezské 
diakonie nebyl mo�ný. 

Které vlastnosti jsou podle vás 
zvlá�ť důle�ité pro na�i pomoc 
nějak posti�eným lidem? 
Lidé chtějící pracovat s handica-
povanými lidmi by měli počítat s 
tím, �e se mohou setkat s nepocho-
pením a� nevděčností samotných 
klientů a jejich rodičů. Ti někdy 
nejsou schopni či ochotni vidět 
námahu, kterou je třeba vyvinout 
k získání Þ nančních zdrojů potřeb-
ných k zaplacení kvalitních pra-
covníků, vytvoření odpovídajícího 
zázemí apod. 
Dále je třeba mít schopnost vnímat 
a pochopit někdy tě�ko rozpoznatel-
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Tak zní třetí bod skautského zákona, který jsem si 
zvolil za nadpis tohoto svého stručného představení 
aktivit, jimi� če�tí skauti v současnosti přispívají 
k pomoci různě handicapovaným lidem. Je docela 
příznačné, �e tenhle třetí bod pro�el celých devadesát 
let od zalo�ení skautingu prakticky ve v�ech zemích 
světa beze změn v�emi novelami, které jinak změnily 
mnohé ze zásad vyjádřených ve skautském zákoně 
na začátku 20. století britským generálem Robertem 
Baden-Powellem. Prostřední ze základních principů 
� Povinnost vůči druhým - vedl toti� nutně k tomu, 
�e skauting od počátku svého vzniku byl a stále 
výrazněji se projevoval jako výchovné hnutí zaměřené 
na slu�bu společnosti. Bezprostředně to vyplývalo 
z Baden-Powelova smyslu pro uvědomělé občanství. 

A v československých poměrech od samotného 
vzniku samostatné republiky byl skauting důle�itou 
oporou mladého státu. Rudolf Plajner � druhý 
náčelník Junáka, který byl od počátku �u toho�, 
� k tomu v knize svých vzpomínek říká : �My, 
příslu�níci prvé junácké generace, zrozené kolem 
přelomu století, jsme se pokládali jak za spolutvůrce 
národní revoluce, tak za spolubudovatele a nositele 
československé státnosti. Bylo pro nás samozřejmé, 
�e jsme chtěli být při v�em, čím republika �ila, a brali 
jsme proto na svá bedra často víc, ne� bylo únosné 
pro nepočetnou dětskou a mláde�nickou organizaci� 
(viz Zavátou stopou).
Po svém třetím obnovení po listopadu 89 se skauti 
zdaleka nestali tak samozřejmou oporou státu a 
společnosti, jak o tom podával o několik řádků vý�e 
svědectví Rudolf Plajner v souvislosti se vznikem 
Československa,  a spolu se v�emi neziskovými 
organizacemi se museli naučit �ít v prostoru 
určovaném předev�ím �neviditelnou rukou trhu�. 
Obrazně řečeno � u� sice nehrozilo, �e někdo bude 
zavírat lidi, ale hromadně docházelo k zavírání 
kluboven a táboři�ť. Minimálně od poloviny 90. 
let v�ak skauti (stejně jako dal�í dobrovolníci ve 
stovkách NNO) u� nalezli půdou pod nohama aspoň 
natolik, �e se mohli začít zabývat nejen sami sebou, 
ale i svým okolím.  
Junák u� řadu let spolupracuje na uskutečňování 
několika v�eobecně známých charitativních projektů. 
Tím nejznáměj�ím, který lze sotva přehlédnout, 
je Květinový den. Sbírka ligy proti rakovině patří 
k nejúspě�něj�ím akcím tohoto druhu u nás. Mnoho 
skautů lze nalézt mezi těmi tisíci mladých lidí, kteří 
proměňují samotnou sbírku v drobná přátelská 
setkání, při nich� si alespoň na několik okam�iků 

mů�eme uvědomit, �e �o peníze nejde a� na prvním 
místě�. Přitom výtě�ek sbírky je úctyhodný. Jenom 
skautské hlídky přidaly například v roce 2001 
k celkové částce skoro 4,62 milionu Kč.
Den dobré vůle, který pořádá Výbor dobré vůle 
� Nadace Olgy Havlové ve prospěch dětí v nouzi, se 
rovně� svými srdíčky u� zapsal do vědomí vět�iny lidí 
u nás. Skauti v posledních letech napomohli výběrem 
mnoha set tisíc Kč (1 157 mil Kč předloni, 583 tisíc 
Kč loni). Od loňska se Junák také připojil k akci, 
kterou pořádá NROS a Česká televize � Pomozte 
dětem. Díky sbírce při �dnu otevřených kluboven� 
skauti přispěli za dva roky více ne� 410 tisíci Kč. 
Originální nápad představuje skautská anga�ovanost 
v rámci sbírky Nadace pro transplantaci kostní dřeně 
Kapka. Skauti na ní vydělávají tím, �e u benzínových 
pump myjí okna přijí�dějících aut. Předloni tak 
vydělali pro Kapku přes půl milionu Kč, loni i letos 
kolem 3/4 milionu Kč. Stejného druhu je i leto�ní 
spolupráce Junáka a Lesů ČR. Několik stovek 
skautů se v létě rozhodlo pomoci lesům v okolí svého 
táboři�tě dobrovolnou prací. Lesy ČR tuto pomoc 
ocenily darem na dobročinné účely, o jejich� příjemci 
mohla skautská organizace Junák rozhodnout. 
Třicet tisíc korun tak bylo poukázáno na konto SOS 
Afghánistán při společnosti Člověk v tísni, kde budou 
vyu�ity na stavbu �koly pro děti.
Nejsou to ale jenom sbírky, kde se skauti sna�í 
naplnit svoje poslání být tu pro potřebné lidi. 
Rozná�ení betlémského světla � zejména do domovů 
důchodců, k osamělým lidem, k těm, kteří jsou tak či 
onak vyloučeni � je u� řadu let standardní součástí 
vánočního programu stovek skautských oddílů. 
Veliký ohlas měla mezi skauty i sbírka víček od PET 
lahví. Například na Havlíčkobrodsku se jich díky 
spolupráci s lidmi ze �kol a podniků podařilo sesbírat 
1200 kg. Nače� Þ rma Transform, a.s. víčka roztavila 
a přetvořila na díly, ze kterých skauti po nutných 
terénních úpravách smontovali dětské hři�tě na 
pozemku speciální �koly pro handicapované děti. 

Kromě těchto veřejně viditelných aktivit je stále čas-
těj�í, �e samozřejmou součástí �ivota skautských 
oddílů je pomoc potřebným na místní úrovni: kultur-
ní vystoupení pro domovy důchodců, různé léčebny 
či dětské domovy, výroba dárků v období Velikonoc či 
Vánoc, místní pečovatelská slu�ba. Zkrátka � skaut 
je prospě�ný a pomáhá druhým.                            Edy

   ZE SDRUŽENÍ

Skaut je prospěšný a pomáhá druhým
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Integrační projekty dětského sdru�ení Duha 
� Psohlavci a Obecně prospě�né společnosti Motýl 
Havířov pro děti z dětských domovů
Dvanáctiletý David byl jedním z prvních dětí z dět-
ských domovů, které jsme poznali. Psal se rok 1994 
a my jsme vlastně náhodou vzali na svůj tábor kluky 
a holky z dětského domova. Jel na tábor za trest � do 
domova při�el v červnu a za pár dní se připletl do 
partičky, která ukradla kolo. V�e se řádně vy�etřilo: 
�Tak ty jsi nechtěl na tábor? Za trest pojede�...� vy-
nesla svůj ortel paní ředitelka.
Dnes je Davidovi 22 let a je ve vedení Duhy � Pso-
hlavci i ve správní radě o.p.s. Motýl. Mo�ná ho to 
baví, mo�ná vrací to, co sám dostal.
Není jediný. Během deseti let na�í činnosti s dětmi 
z dětských domovů jsme mnohé zdi pomohli zbořit, 
mnohé zůstaly. Uspořádali jsme stovky akcí a tá-
borů, nav�tívili desítky domovů i ústavů. Táborové 
bojovky skončily a fotky z náv�těv domovů postupně 
taky blednou. Činnost na�ich organizací dr�í to, �e za 
námi zůstávají lidé. Dříve bezmocní chovanci ústavů, 
dnes u� v mnoha případech dospělí lidé. Někteří s 
námi občas jedou na akci, jiní napí�ou nebo zavolají. 
Je jich dost.
Ale i kdyby byl jen jediný David, víme, �e to mělo 
smysl.

Nestátní dětský domov Motýl
Členové sdru�ení Duha se stali před rokem spoluza-
kladateli obecně prospě�né společnosti Motýl Haví-
řov, jejím� cílem je vybudovat v Orlové nestátní zaří-
zení �Dětský domov a Sociálně výchovné centrum�.
Po roce činnosti získala společnost vhodnou budovu 
do dvacetiletého pronájmu i dotaci Ministerstva vnit-
ra ČR na vybavení domova, nyní sháníme prostředky 
na rekonstrukci. 
Logicky přichází na řadu otázka: Proč nestátní, v čem 
bude jiný?
1. Domov bude pracovat na skutečně rodinné bázi. 
Teta a strejda jako jediní přímí vychovatelé � �ádný 
obslu�ný personál, �ádné noční vychovatelky, ku-
chařky. Rodina � stejně jako bě�ná rodina � bude 
muset v�echno zvládat sama. (Servis pro vychovatele 
je samozřejmě zaji�těn tak, aby se plně mohli věnovat 
činnosti s dětmi.)
2. V ka�dé rodinné buňce bude mu� i �ena.
3. Prioritou je péče o děti po jejich odchodu z domova 
� mo�nost na přechodnou dobu zůstat v garsonkách 
v areálu DD.
4. V rámci Sociálně výchovného centra se budeme 
věnovat dětem z potenciálně krizových rodin je�tě 
dříve, ne� bude nutné je soudně umístit do zařízení 
ústavní výchovy.
To jsou samozřejmě jen hlavní body na�í koncepce, 
podrobněj�í informace lze získat na www.ddmotyl.org

o5 & Radeček
Tahle �umperská kapela je dnes na pokraji slávy 
� a zároveň vydává stejnojmenné album. Nezmiňu-
ji se v�ak o ní proto, abych dělal klukům reklamu. 
�Radečci� (dříve Topol) jsou toti� významnou součástí 
v�ech na�ich projektů.
Ať u� se jedná o akce a tábory, kde svou nespouta-
nou �ivelností doká�í rozehřát atmosféru (a je docela 

jedno, jestli pro děti pořádají koncert nebo s nimi 
hrají fotbal...), nebo předev�ím o pomoc v rámci pro-
jektu �Talent Haklberyho Fina.�.
Díky kapele se nám podařilo natočit u� tři CD, na 
kterých se s podporou kapely představilo několik de-
sítek talentovaných dětí z mnoha dětských domovů.
Kluci z kapely inspirují mnohé jednotlivce z domovů 
k tomu, aby si sami skládali písničky, aby chodili do 
hudebních kursů nebo jednodu�e jen k tomu, aby 
byli veselí...

Nejslavněj�ím společným projektem kapely a sdru�e-
ní Duha byl projekt nazvaný �AVÉ� � Velké moravské 
putování na kolech a na koni. Kolona čtyřiceti dětí 
přejí�děla ka�dý den na kolech do jiného města, aby 
tam rozpoutala pravou prázdninovou �ou pro děti 
zakončenou večerním koncertem tehdy je�tě Topolu 
a hosta � a vystupovali s námi například Jaromír 
Nohavica, Zdeněk Vře�ťál nebo Fleret.
Více informací o kapele a jejích projektech najdete na
www.o5.cz

Volnočasové aktivity občanského sdru�ení Duha 
� Psohlavci
Tábory
Ty byly na počátku. Vzali jsme první domov a najed-
nou se nám jich hlásilo deset a dal�í rok dvacet. Od 
roku 1994 pořádáme ka�doročně několik turnusů 
táborů. Jen málo se li�í od těch, které pořádá vět�ina 
organizací. Některé jsou integrované, vět�ina je v�ak 
určena jen pro děti z domovů. I na těchto akcích 
v�ak probíhá integrace dětí velmi intenzivně � for-
mou navazování kontaktů s okolím a předev�ím tím, 
�e děti, které jsou z domovů zvyklé na stoprocentní 
slu�by personálu, učíme, aby se do v�ech činností 
zapojily samy. Příprava programu a vedení dru�in, 
příprava jídla, orientace ve světě...

Správná pětka
Po několika letech nás tábory a občasné akce pro 
náhodně přihlá�ené domovy přece jen přestaly uspo-
kojovat. A tak jsme z kluků a holek z dětských domo-
vů v regionu vytvořili oddíl � Správnou pětku. Tvoří ji 
děti, které vět�inou nemají �ádné vazby na biologic-
kou ani �ádnou jinou rodinu. (Dodnes v�itá předsta-
va, �e v dětských domovech jsou sirotci, není vůbec 
přesná. Vět�ina dětí je v ústavní péči proto, �e se o 
ně jejich rodina nedokázala postarat, přesto se v�ak 

   ZE SDRUŽENÍ

Místo zdí radost
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do ní během víkendů nebo prázdnin vracejí.)
Motivovat děti, které nemají nic a nikoho, není snad-
né. Proto ná� nápad vychovatele a ředitele těchto 
zařízení zaujal � nejen proto, �e je vezmeme na místa, 
kam by se jinak nedostaly, nebo �e jim zajistíme za-
jímavé vyu�ití volného času. Ale také z toho důvodu, 
�e v některých případech zůstáváme jediným sku-
tečným motivačním prvkem ve výchovném procesu. 
�Chce� jet na Správnou pětku? Tak to ale musí� 
máknout v matice...�, to je bě�ná věta v domovech, 
které se projektu účastní.

Talent Haklberyho Fina
V ka�dém dětském domově je spousta �ikovných 
dětí. A jak svou �ikovnost, v některých případech      
i talent, rozvíjejí?
Například při přehlídce Nejmilej�í koncert. Nacvičí 
si svůj tanec, zpěv, divadlo... a předvedou ho před 
dětmi svého domova. Pokud uspějí � postupují.             
V krajském kole vystupují před publikem, je� tvoří 
děti z ostatních domovů v kraji. A kdy� se jim podaří 
postoupit do celostátního Þ nále � předvedou se pro 
změnu dětem z dětských domovů, které se Þ nále zú-
častní.
Zastoupena je přece jen i veřejnost � v první řadě 
sedí starosta města, v něm� se akce koná, zástupci 
sponzorů a nadací...
Proto jsme se rozhodli dát dětem skutečnou �anci. 
V rámci projektu �Talent Haklberyho Fina� dáváme 
�anci malým hudebníkům, �urnalistům, výtvarní-
kům i adeptům oboru kuchař-čí�ník, aby se setkali 
se zajímavými osobnostmi ve svém oboru a aby do-
stali návod a inspiraci, jak na sobě dále pracovat.     
O ty, kteří proká�í dostatek chuti, se více staráme i 
my � kuchaře bereme na táborové brigády, �urnalis-
té a výtvarníci tvoří dětskou redakci Zámečku a pro 
hudební talenty pravidelně pořádáme koncerty, vy-
stupují na Bambiriádách...

Zámeček
Zámeček � to byla (a dodnes je) příle�itost, jak získa-
nou energii předat dál. Původně jen časopis pro čtení 
a zábavu, dnes médium s mnohem vět�í silou.
Časopis vychází měsíčně v nákladu 2000 výtisků 
pro v�echny dětské domovy, výchovné i diagnostické 
ústavy v České republice. Na jeho obsahu se podí-
lí několik sdru�ení, které pracují ve volném čase s 
dětmi v ústavní péči (�vagr, Malý princ), stejně jako 
Nadace Terezy Maxové, Nadace Na�e dítě, o.s. Děti 
na�eho světa a dal�í. A děti Zámeček nad�eně vítají.
Je často jejich jediným zpovědníkem, zdrojem infor-
mací o tom, jaká mají práva, povinnosti a mo�nosti, 
i mo�ností, jak se prezentovat. Dětská redakce se v 
leto�ním roce rozrostla na více ne� 30 dětí, pravidel-
ně začínají přispívat vychovatelé.
Časopis Þ nančně podporuje Nadace Terezy Maxové, 
část nákladů je Þ nancována v rámci dotace Minister-
stva �kolství, mláde�e a tělovýchovy ČR.
V závěru roku 2003 se rozběhne nový projekt umo�-
ňující v�em občanům (i organizacím), kteří budou 
mít zájem, aby se na vydávání, Þ nancování i obsahu 
Zámečku osobně podíleli.
Budeme rádi, kdy� čtenáři Archy budou tuto mo�-
nost �ířit dál � více informací získají v�ichni zájemci 
od počátku prosince na internetové adrese 
www.zamecek.net.

Hrad skřítka Čikiho
Dětský internetový server na adrese www.chiki.cz je 
první hrad u nás, v něm� se neplatí vstupné. Snad 
jen internetové poplatky.

Celý projekt je koncipován jako spojnice mezi dětmi 
z domovů a z rodin. Pro děti z rodin (těch sem chodí 
samozřejmě více) je zde mnoho informací a zajíma-
vostí o dětských domovech, děti z domovů zase u 
Čikiho najdou důvěrné prostředí (část materiálů i 
nápadů je přebírána ze Zámečku) a mnoho mo�ností, 
jak zajímavě strávit volný čas.
Před hrami (které jsou na internetu v�ude) upřed-
nostňujeme kreativitu (Koncertní síň, Sál písařů, 
Galerie) i nenásilné poučení (Katovna � Úmluva o 
právech dítěte, diskuse v Tajných chodbách na o�e-
havá témata dětského světa. 
Na projekt jsme py�ní � byl vyhodnocen mezi trojicí 
nejlep�ích serverů pro děti u nás. Zatím v�ak marně 
pracujeme na tom, abychom se mu mohli plně věno-
vat a aby byl takový, jaký ho chceme (my i děti) mít.

Duhové Vánoce 
Desátým rokem stráví vedoucí na�ich sdru�ení �těd-
rý den a vánoční svátky s dětmi, s nimi� tráví mnoho 
času i během celého roku. My si mů�eme udělat Vá-
noce klidně o týden později, proto�e si uvědomujeme, 
�e pro opu�těné děti bývá �tědrý den jeden z nej-
smutněj�ích dní v roce.
Proto bereme holky, kluky i odchovance na hory a 
sna�íme se je příjemně rozptýlit a zabavit. Ale přece 
jen � u� jsme tak trochu rodina. A proto �tědrý den 
a �tědrý večer probíhá i u nás podobně, jako v bě�né 
rodině � pečeme cukroví, strojíme stromeček, míchá-
me salát a sma�íme řízky...
A večer samozřejmě dárečky, na ně� se spolu s námi 
skládá mnoho na�ich kamarádů a přátel.

Duhový stromeček
Letos poprvé kapacita akce nestačí poptávce. Přece 
jen � nemů�eme s sebou brát padesát dětí, to by pak 
nebyly �ádné Vánoce.
Proto jsme se rozhodli alespoň uspořádat veřejnou 
sbírku pro dětské domovy v na�em regionu. Lidé i Þ r-
my nám mohou darovat nejen drobný peníz, ale také 
přímo splnit některé z dětských přání, která budou 
viset na stromečku v obchodním centru Carrefour v 
Ostravě. Zbytek peněz ze sbírky bude určen na do-
koupení nesplněných přáníček, zaplacení Duhových 
Vánoc, případně i na dal�í akce, je� bude na�e sdru-
�ení pořádat pro dětské domovy v pří�tím roce.
Pokud je Vám líto, �e to do Ostravy máte daleko, ne-
zoufejte. Své přáníčko si budete moci vyhlédnout i na 
internetu, splnit jej a poslat nám dárek, který va�ím 
jménem předáme.
V�echna přáníčka budou na konci listopadu zveřej-
něna na www.chiki.cz.

Vladislav Sobol, Duha

   ZE SDRUŽENÍ
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Pavel pro�il podstatnou část svého �ivota v ústavní 
výchově a do LATy se dostal na doporučení Domu 
na půli cesty, který právě takovým mladým lidem 
pomáhá. Jeho dobrovolnicí se stala Martina, 
studentka oboru sociální práce. Prvních několik 
schůzek nebylo jednoduchých ani pro jednoho. 
Pavel buď nepři�el nebo prohodil jen několik 
nezbytných odpovědí na přímé otázky. Tento 
neblahý stav trval asi tři měsíce, během nich� 
Martina vytrvale dávala najevo svůj zájem o Pavla 
a jeho �ivot a sna�ila se navázat k němu vztah 
zalo�ený na důvěře a vzájemném respektování. 
Postupem času mizelo Pavlovo ostra�ité chování 
a začal se Martině svěřovat se svými zá�itky, s 
úspěchy i s problémy, s tím, co by chtěl dělat v 
�ivotě dál, i s tím, co ho baví a naplňuje jeho �ivot 
teď. V současné době se spolu scházejí u� druhým 
rokem a jejich vztah pomalu přerůstá v přátelství, 
které oba obohacuje a přiná�í jim nové zku�enosti.

Katce je devatenáct let a do projektu se přihlásila 
před dvěma lety na doporučení �kolní psycholo�ky 
kvůli výchovným problémům, které byly tak 
záva�né, �e se dokonce zva�ovala ústavní výchova. 
Katce se my�lenka LATy líbila a tě�ila se hlavně 
na to, jak si budou s dobrovolníkem povídat a 
poznávat společně nové věci. Vztah mezi ní a 
dobrovolnicí Janou přerostl brzy v kamarádství, 
navzájem se svěřují se svými problémy a 
poslouchají svoje názory na �ivot. Katka se 
nebojí říct Janě o ka�dém prů�vihu, který se jí 
stane. Tím, �e do Katčina �ivota Jana vstoupila, 
se ale zdaleka nezměnilo její rizikové chování, 
dál příle�itostně krade, nedodr�uje to, co slíbí, 
a nevychází s mámou, ale teď, díky Janě, má 
alespoň někoho, kdo stojí vedle ní a komu mů�e 
důvěřovat.

A co je to vlastně za organizaci, která propojuje 
na jedné straně mladé lidi ohro�ené rizikovým 
chováním a na druhé straně mladé lidi 
� dobrovolníky, vět�inou studenty vy��ích 
a vysokých �kol humanitně zaměřených? 
Projekt LATA je studentské občanské sdru�ení, 

které vzniklo v Praze v roce 1994. Od té doby 
ka�doročně navazuje jeho prostřednictvím 
kontakt asi třicet dvojic klientů a dobrovolníků. 
Na�e pozornost je věnována klientům star�ím 
patnácti let, kteří se ve svém �ivotě potýkají s 
nějakou formou ohro�ujícího chování, nejčastěji 
se jedná o problémy v rodině, ve �kole, problémy 
s vrstevníky, s trestnou činností apod. LATA 
ji� několik let funguje také jako resocializační 
program, jeho� absolvování mů�e být klientovi 
nařízeno v rámci různých alternativních forem 
trestu a odklonu trestního řízení. Vzhledem k 
tomu, �e LATA pracuje na unikátním vrstevnickém 
principu, navíc individuální formou, představuje 
vhodné doplnění pro stávající formy péče o 
rizikovou mláde�. 

A jak vypadá praktická realizace projektu? 
Na začátku �kolního roku probíhá nábor nových 
dobrovolníků, kteří doplní tým z minulých let. 
Jsou to mladí lidé, ochotní věnovat svůj volný 
čas, energii a kousek sebe sama jinému mladému 
člověku. Po absolvování úvodního víkendového 
semináře, jen� je podmínkou pro vlastní práci s 
klientem, se dobrovolníci s klienty scházejí během 
�kolního roku na tři hodiny týdně. Náplň jejich 
schůzek je velmi pestrá a li�í se podle potřeb 
klienta i mo�ností dobrovolníka. Někteří společně 
hledají práci či samostatné bydlení, jiní spolu 
tráví volný čas, ať u� sportovními nebo kulturními 
aktivitami, sami nebo ve skupině. Postupně pro 
sebe navzájem hledají místo ve svém �ivotě, učí 
se od sebe, poznávají se stále blí� a provázejí se 
�ivotem. Projekt je navázán na katedru sociální 
práce FF UK, a tak mají dobrovolníci mo�nost 
vzdělávat se v problematice rizikové mláde�e 
v rámci jedné z předná�ek katedry. Jednou 
za čtrnáct dní probíhají setkání dobrovolníků 
se supervizory projektu. Společná setkávání 
dobrovolníků a odborníků jsou prostorem pro 
otevírání obav, nezdarů a úspěchů, s nimi� se 
dobrovolníci v rámci setkávání se svými klienty 
potýkají. 
Projekt pro vět�inu dobrovolníků nepředstavuje 
pouze závazek, jej� mají ke svému klientovi. 
Během �kolního roku probíhá mnoho 
neformálních akcí a výjezdů (tradiční 
vysokohorský výlet do rakouských Alp, vánoční 
besídka, aj.), které z jednotlivých dobrovolníků 
tvoří tvůrčí a dynamickou skupinu, do ní� je 
příjemné se vracet.

LATA� sdru�ení pro pomoc rizikové mláde�i, 
Senová�né nám. 24, 116 47 Praha 1, tel./fax 234 
621 361, e-mail lata@adam.cz; www.lata.web3.cz 

LATA látá
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mladým gayům prostor k setkávání se stejně 
orientovanými vrstevníky. Mohou sdílet své 
zá�itky, pocity a zku�enosti a pod odborným 
vedením společně hledat odpovědi na své otázky. 
Tě�i�těm celého projektu jsou víkendová setkání, 
jejich� průběh spočívá v neformálních poznávacích 
hrách, společných náv�těvách brněnských 
kulturních zajímavostí a zejména diskusích o 
tématech souvisejících se �ivotem gayů. Probírají 
se témata jako například gay identita, proces 
sebepřijetí, partnerské vztahy, vztahy s rodiči 
a blízkými, společenské názory a předsudky i 
diskriminace.

My�lenka realizovat dal�í z projektů � Lesby 
(nejen) sobě � vznikla z iniciativy skupiny 
lesbických dívek. Projekt spočívá předev�ím 
v pravidelných diskusních setkáních pro �eny 
a dívky s lesbickou či bisexuální orientací. V 
průběhu léta probíhají mimořádné akce v podobě 
výletů a víkendových pobytů. Projekt Lesby (nejen) 
sobě pomáhá lesbickým �enám a dívkám nejen 
v přijetí sebe sama, ale i v překonání izolace, ke 
které dochází z důvodu nedostatku společného 
prostoru k setkáním.

Hlavním posláním Studu je usilování o dosa�ení 
plného právního i faktického zrovnoprávnění 
homosexuálních občanů v ČR s ostatními členy 
společnosti. K faktickému zrovnoprávnění 
přispívají v�echny vý�e zmíněné projekty, k tomu 
právnímu pak směřuje zapojení organizace do 
národní platformy Gay a lesbická liga. 
Jedním z hlavních aktivit ligy je kampaň za 
registrované partnerství a proti homofobii či 
diskriminaci na základě sexuální orientace, 
její� součástí je také informační server 
www.partnerstvi.cz.

Kontakt: písemný � STUD Brno, �mejkalova 75, 
616 00 Brno / osobní (jen po předchozí domluvě) 
� Bratislavská 31, Brno / telefon: 549 212 728 
/ e-mail: info@stud.cz / web: www.stud.cz, 
www.gayÞ lmfest.cz.

V roce 1995 se se�la skupina studentů 
brněnských vysokých �kol se záměrem zalo�it při 
univerzitě studentský klub. To se v�ak nezdařilo, 
a tak nově vznikající organizace zahájila svoji 
existenci jako nezávislé občanské sdru�ení. 

STUD zpočátku působil předev�ím jako diskusní 
klub, občas turistická parta nebo Þ lmový klub. V 
lednu 1997 začal vydávat časopis Studna, zapojil 
se poprvé do celosvětové kampaně Světlo pro AIDS 
a uspořádal výstavu Poselství quiltů. V roce 2000 
zorganizoval první ročník přehlídky Þ lmů s gay a 
lesbickou tematikou Duha nad Brnem, která se o 
dva roky později � u� pod novým názvem Český 
gay a lesbický Þ lmový festival MEZIPATRA � 
zařadila mezi nejvýznamněj�í události české gay a 
lesbické komunity a stala se významným počinem 
v prezentaci minority vůči majoritě.

Od roku 2001 se také začal realizovat významný 
projekt Komunitního centra lesbické, gay 
a bisexuální mláde�e v Brně a postupně 
vznikaly některé návazné projekty (např. 
linka pomoci), které v současnosti tvoří jádro 
činnosti organizace. Postupně se upou�tělo od 
klasických volnočasových aktivit a docházelo 
k přeorientování na specializované projekty s ú�eji 
vymezenou cílovou skupinou a profesionálněj�ím 
organizačním zázemím. 
V současnosti STUD realizuje kromě Þ lmového 
festivalu několik dal�ích hlavních projektů. 
Některé probíhají ve spolupráci s neformálními 
skupinami mladých lidí, jim� STUD poskytuje 
potřebné zázemí:

Gay a lesbická linka pomoci byla zřízena v 
roce 2001 jako první a jediná moravská linka 
pomoci, která se cíleně orientuje na problematiku 
gay, lesbických a bisexuálních vztahů a �ivota, 
současně je v�ak v rámci této problematiky 
otevřena �iroké veřejnosti. Linka je volajícím 
k dispozici na čísle 549 212 727 ka�dou středu 
mezi 18.00 a 21.00 nebo na e-mailové adrese 
helplinka@stud.cz.

Cílem nového programu pro náctileté gaye 
nazvaného Teen coming out je poskytnout 

STUD se nemá za co stydět
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Sdružení pracující s dětmi z dětských domovů
KVĚT � sdru�ení klubů dětí a dět-
ských domovů v ČR 
Sdru�ení KVĚT vzniklo v roce 1990. 
Od samého začátku a jako první v 
republice se začalo zabývat volným 
časem dětí v dětských domovech 
a zvlá�tních internátních �kolách. 
I v dal�ích �esti letech zůstávalo 
sdru�ení KVĚT v těchto aktivitách 
osamoceno. V roce 1993 �rozmlu-
vilo� pokus odboru pro mláde� 
Ministerstva �kolství přesunout 
podporu aktivit pro děti z DD na 
Ministerstvo zdravotnictví. V tém�e 
roce se nám  po zdlouhavých jed-
náních s M�MT podařilo vyzískat 
pro děti z dětských domovů vy��í 
dotace na letní a zimní tábory, co� 
platí dodnes. 
V současné 
době má KVĚT 
1300 členů 
v 48 klubech 
(dětských do-
movech) od A�e 
po Vala�ské 
Klobouky. Zaji�-
ťujeme Þ nanční 
prostředky na 
klubovou činnost, pořádáme letní 
tábory a zimní tábory, vyhledává-
me a �kolíme mladé lidi pro práci 
se skupinou dětí, slo�enou z dětí 
z rodin a dětí z dětských domovů. 
Dále pořádáme různé celorepubli-
kové soutě�e pro své členy, ale i pro 
neorganizované děti. Z celorepub-
likových soutě�í je nejviditelněj�í 
akce Folkový kvítek, který má tři-
náctiletou tradici a patří z pohledu 
náv�těvníků k pěti nejoblíbeněj�ím 
festivalům v ČR. Ve�kerá popsaná 
činnost je v�dy zaměřená na inte-
graci dětí z dětských domovů do 
ostatní populace. 
Kromě těchto aktivit ústředí vyhle-
dává Þ nanční prostředky na nákup 
azylových bytů pro děti z dětských 
domovů po opu�tění DD. V roce 
2004 to bude megakoncert skupiny 
The Backwords a Sira Paula Mc-
Cartneyho v Praze. Výtě�ek z této 
akce (jak doufáme) pokryje nákup 
pěti bytů pro děti. 
Ústředí sídlí na Senová�ném náměs-
tí 24, 116 47 Praha 1 a má jednoho 
zaměstnance � předsedu Jiřího Hop-
pa. Více informací je mo�no vyhledat 
na www.folkovykvitek.cz. 

O skrytém handicapu
Občanské sdru�ení LETNÍ DŮM je 
tu od roku 1997 pro děti a mladé 
lidi z dětských domovů. Právě oni 
jsou často na celý �ivot pozname-

dědou, pro vět�inu dobrovolníků 
je �vagr kamarád, ale nejen to. Po-
ka�dé, kdy� se blí�í nějaké �kolní 
prázdniny, je u nás poměrně ru�no, 
proto�e se připravujeme na někte-
rou z na�ich akcí. 
S dětmi z dětských domovů, s dět-
mi s mentálním nebo fyzickým po-
sti�ením, zkrátka se �VAGRdětmi, 
jezdí �VAGRtety a �VAGRstrejdové 
na jaře na �umavu, na Velikono-
ce do světa �ivlů, v létě do na�eho 
vlastního města �vagrovy Vary, na 
podzim do Prahy a na Vánoce? No 
naposled jsme byli na Havaji, před-
tím v Mexiku, v Číně, v Norsku, v 
Rusku � projeli jsme toho u� dost! 
(I kdy� jen jako.)
Děti s námi jezdí vět�inou pravidel-
ně, ale kdy� třeba přijde do domova 
někdo nový, tak jsme moc rádi, 
kdy� mu teta zabalí kufr a po�le 
ho s námi na tábor. Ka�dý tábor 
je jiný, sna�íme se vybírat témata, 
která děti oslovují, a o kterých si 
třeba nemají s kým popovídat. 
Některé děti u� známe několik let a 
za tu dobu z nich vyrostly krásné 
slečny a mladí pánové! Některým 
z nich při�lo, �e u� jsou na tábory 
moc velcí, a tak pro ně pořádáme 
víkendové akce, na kterých si mo-
hou vyzkou�et, jaký je ten skutečný 
svět. Ne v�dy je to jenom legrace, 
někdy je opravdový �ivot velká dři-
na!
I kdy� v�ichni vedoucí jezdí na akce 
dobrovolně a nedostávají �ádné 
Þ nanční odměny, přesto potřebuje-
me ka�dý rok velkou hromadu pe-
něz na barvičky, papíry, ale i na to, 
abychom měli na táborech co jíst a 
kde spát. Proto bychom chtěli moc 
poděkovat v�em, kteří nás různými 
způsoby podporují, hlavně Nadaci 
Eurotel a sbírkové akci Pomozte 
Dětem (NROS a ČT), díky kterým u� 
teď víme, �e �VAGR bude moc být 
babičkou a dědou dal�í rok. Pokud 
Vás na�e sdru�ení zaujalo, chtěli 
byste o nás vědět víc nebo si pro-
hlédnout fotky z na�ich táborů, tak 
stačí naťukat do Va�eho počítače 
www.svagr.net !
Kontakt: Občanské sdru�ení �vagr, 
Píseckého 131, 397 01 Písek, tel: 
382 210 319, e-mail: info@svagr.net

náni velkými zraněními, které jim 
způsobili i jejich nejbli��í. Modřiny 
a boule se časem zahojí. �rámy na 
du�i nelze vyléčit tak úplně snadno. 
Děti a mladí lidé, s nimi� pracuje-
me, jsou poznamenáni velmi nedo-
konalým systémem státní ústavní 
péče. Ten se mylně domnívá, �e 
týranému dítěti k spokojenému a 
naplněnému �ivotu stačí přeru�it 
kontakt s týrajícími rodiči, zajistit 
mu pravidelné �kolní vzdělávání, 
kolektivní výchovu a materiální 
zabezpečení.
Vznik LETNÍHO DOMU byl inspi-
rován poznáním, �e právě v�echny 
vý�e vyjmenované věci nestačí. Děti 
a mladí lidé nadále pro�ívají mno-
ho úzkosti, opu�těnosti, zmatku a 
rozhořčení. Jejich handicap není 
na první pohled patrný. Smutným 
důkazem o tomto zhoubně skrytém 
handicapu je selhávání mladých 
lidí po návratů z dětských domovů 
do bě�ného �ivota. Mezi mladými 
lidmi bez domova je mnoho býva-
lých dětí z dětských domovů. Velmi 
mnoho z těch, kteří vyrůstali v dět-
ském domově, podlehne alkoholové 
nebo jiné drogové závislosti, spáchá 
trestný čin� A jen a jen velmi tě�ko 
zakládá vlastní fungující rodinu.
Na základě těchto poznání LET-
NÍ DŮM dětem a mladým lidem 
z dětských domovů nabízí socio-
-terapeutické pobyty a komunitní 
programy. Socio-terapeutické poby-
ty poskytují programy arteterapie, 
arteÞ leti-
ky, muzi-
koterapie 
a tvořivé 
drama-
tiky. 
Některé 
děti zde 
poprvé ve 
svém �ivotě dostávají �anci vyjádřit 
svoji dlouho umlčovanou beznaděj, 
mluvit o svých skrývaných my�len-
kách, cítit naději a odhodlání ke 
změně. Terapeutická část pobytů je 
vyvá�ena volnočasovými aktivitami. 
Komunitní programy vytvářejí pro-
stor pro setkávání dětí a mladých 
lidí z dětských domovů s dětmi 
z rodin.
Kontakt: Občanské sdru�ení LETNÍ 
DŮM, Senová�né nám. 24, Praha 1, 
letnidum@volny.cz

Lucie Kokrdová 

My v�ichni �vagrem posedlí
Občanské sdru�ení �VAGR je pro 
hodně dětí něco jako babička s 
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Občanské sdru�ení Lačhe Čhave 
(dříve o.s. 
Pomozme 
ola�ským 
Romům) 
bylo zalo�eno 
v roce 1997. 
Do aktivit sdru�ení se nám daří 
zapojovat star�í klienty, kteří 
pracují v klubu jako rom�tí 
asistenti. V leto�ním roce vznikla 
romská kapela VERA, která ji� 
měla několik vystoupení, a také 
učí malé děti romské kultuře 
� písním a tancům. Na�ím 
cílem je vytváření a realizace 
preventivních programů pro 
romskou komunitu, vytvoření 
bezpečného prostředí, kde se 
mohou nyní i v budoucnu scházet 
děti a mláde� a kde mohou 
sociálně přijatelným způsobem 
trávit volný čas, rozvíjet své zájmy 
typické pro romskou men�inu, a 
kde se jim dostane i neformálního 
poradenství. Do aktivit klubu 
zapojujeme i rodiče svých klientů.
K na�im aktivitám patří:
� pětkrát týdně klubová činnost 
(doučování, výtvarné činnosti, 
sport, hudební a taneční 
aktivity);

� měsíční víkendové výjezdy (akce 
konané v Praze i mimo Prahu, 
poznávání celé republiky);

� prázdninový tábor (letní tábory 
se konají od roku 1998);

� náv�těvy kulturních akcí; 
� vlastní hudební a taneční 
vystoupení na�ich klientů, 
výstavy, letáky, kalendář.

Kontakt: www.lache-chave.cz, 
e-mail: info@lache-chave.cz,
Adresa: o.s. Lačhe Čhave, 
Boleslavova 250/1, Praha 4 
Nusle, 140 00

Malý princ o.s.
Od roku 2000 se věnujeme dětem 
a mláde�i z dětských domovů, kde 
převládají děti romské národnosti. 
Této práce se týkají i na�e 

projekty v Praze 5 v problémových 
lokalitách Smíchova a Ko�íř. 
V projektu Nepro�vihnout dětství 
jsme chtěli pomocí terénní práce 
oslovit děti a mláde� a starat se   
o jejich volný čas.

V současné době provozujeme 
speciální romsko-český oddíl 
�Kluci z pětky�, oslovujeme dal�í 
děti a mláde� na ulici a plánujeme 
vybudovat klub volného času 
(na Nízkoprahové zařízení dětí a 
mláde�e si netroufáme), a to v�e 
propojit s oddílovou činností a 
trochu organizovaněj�ím duchem. 
Nakonec stále připravujeme 
projekty s Nadací Terezy Maxové 
pro děti z dětských domovů. 
A jak to jde? Dře to, ale jde to. 
Zjistili jsme, �e společný černobílý 
oddíl lze v pohodě zvládnout. 
Často máme problémky s lidskou 
zaujatostí a tam u� není rady ani 
pomoci, i kdyby děti byly andělé s 
křídly.
Plánujeme 
své aktivity 
zaměřit také 
na nezletilé 
�adatele o azyl 
a věnovat se 
práci pro děti 
cizinců. 
Kontakt: 
Senová�né náměstí 24, 
116 47 Praha 1, 
e-mail: malyprinc@poskolak.cz

Ondra Martinek, 
TAMP Tisková agentura 

Malého prince

Společenství Romů na Moravě
Společenství Romů na Moravě 
bylo zalo�eno v roce 1991 jako 
občanské sdru�ení podporující 
integraci Romů do společnosti. 
Základní organizace pracují ved-
le ústřední brněnské organizace 
v dal�ích �esti moravských měs-
tech: Olomouc, �ternberk, Ostra-
va, Frýdek-Místek, Bruntál, Nový 
Jičín, kde se stávají partnery pro 

Sdružení pracující s národnostními menšinami
spolupráci se státními, samo-
správnými a nevládními instituce-
mi. Celkově společenství sdru�uje 
1857 členů.
Organizace se soustřeďuje ze-
jména na rozvoj vzdělanosti rom-
ských dětí a mláde�e (v souladu 
s romskými kulturními tradice-
mi), podporu romské kultury a 
ochranu lidských práv. Provozuje 
komunitní centra, kluby dětí a 
mláde�e, poskytuje sociální a 
právní poradenství, pracuje přímo 
v terénu (terénní sociální práce), 
poskytuje informace o dění v rom-
ské komunitě, od roku 1999 vy-
dává romský čtrnáctideník Roma-
no hangos. Předsedou organizace 
je Ing. Karel Holomek.
Sídlo: Francouzská 84, 
602 00 Brno, tel. 545246647, 
545246673, fax 545246674, 
www.srnm.cz

Čhavorikani Luma 
� v překladu Dětský svět Olgy 
Fečové
Občanské sdru�ení pracuje 
ji� od roku 1996. Romské děti 
nav�těvují kulturní aktivity, čím� 
získávají nový model chování. 
Sdru�ení podchycuje a aktivně 
rozvíjí talent dětí a jejich 
přirozenou potřebu vyjadřovat 
se zpěvem, tancem, dramaticky 
recitačním pásmem. 
Se svým vystoupením dětí 
nabízejí obohacení kultury 
speciÞ ckými rysy uměleckého 
projevu romského folkloru i 
moderní tvrby, ať u� v oblastí 
hudební, literární, či návrhářské 
činnosti. Při sdru�ení působí 
�enská kapela ROMANE 
ROMNIJA, která je zalo�ena z 
rodičů dětí sdru�ení. Velkou 
studnicí hudební a literární 
tvorby je pro nás dílo romského 
hudebního autora, textaře a 
libretisty Jo�ky Feča, z ní� často 
čerpáme. 
Kontaktní adresa: 
Krou�ek her a nápadů aneb 
ČHAVORIKANI LUMA, Kpt. Jaro�e 
1341, 277 11 Neratovice, 
mobil: 0602 257194 
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ATHINGANOI 
Je občanské sdru�ení zalo�ené 
v roce 1999, jeho� posláním 
je pomoci Romům v úspě�né 
integraci do vět�inové společnosti 
a celkové zlep�ení vztahů mezi 
romskou men�inou a vět�inovou 

společností. 
Cílovou 
skupinou 
jsou studenti 
středních a 
vysokých �kol, 
�áci a učitelé 

základních �kol, romské NNO a 
majoritní společnost.
Současné hlavní aktivity jsou: 
Romaverzitas CZ � Projekt 
zaměřený předev�ím na pomoc 
romským studentům S� a V� 
a na zlep�ení informovanosti 
majoritní společnosti o romském 
etniku. Na�im klientům nabízíme 

s převa�ujícím počtem romských 
�áků. Cílem projektu je najít nové 
efektivní nástroje ke zlep�ení 
současné situace.
Kontaktní adresa: o.s. Athinganoi, 
Palác YMCA, Na Poříčí 12, 115 30 
Praha 1, tel: 224 872 090-91 
fax: 224 872 092, 
e-mail: athinganoi@athinganoi.cz, 
www.athinganoi.cz

  PŘEDSTAVUJEME / Z ČRDM

17. valné shromáždění ČRDM
U� jednotlivé body 
programu 17. valného 
shromá�dění ČRDM 
dávaly tu�it, �e bude ve 
čtvrtek 9. října o čem 
mluvit. Hospodaření, 
projekty, poji�tění, 
zákon o mláde�i, 
jediná střecha v ČR. 
Kromě toho přijetí 
nových členů, změny 
v představenstvu, 
Cena ČRDM Přístav. 
Přemíra záva�ných 
témat na jednu jedinou 
schůzi, ale jeliko� 
v ČRDM panuje dobrý 
zvyk prostudovat si 
materiály předem a 
aktivně diskutovat, 
v�e se zvládlo na 
jedničku. Účast byla 
tradičně vysoká 
(77%), k atmosféře 
přispělo i �rodinněj�í� 
prostředí základní �koly 
v Jindři�ské ulici.
Zpočátku (a vlastně a� 
do konce) �lo v�e hladce. 
Přijetí nových členů bez 
problémů, přivítali jsme 
mezi sebou Sdru�ení 
Roztoč z Roztok u Prahy 
a T. O. Lvíčata z Prahy. 
Změny v představenstvu 
schváleny jednomyslně 
� za odcházející �éfy 
pionýrů a tomíků při�li 
do představenstva Lee 
Louda a Vít Madron. 

Martinu Bělohlávkovi 
a Tomá�i Novotnému 
přejeme v jejich dal�í 
činnosti alespoň 
takové úspěchy jako v 
představenstvu ČRDM. 

Velká diskuse se 
nerozpoutala ani při 
projednávání stavu 
hospodaření. Mohou 
za to jasné a přesné 
podklady i přehledné 
ústní doplnění ředitelem 
kanceláře ČRDM. 
Tak�e více vzruchu bylo 
a� při projednávání 
projektů ČRDM na rok 
2004. V první části se 
diskutovalo o serveru 
Adam, dost dlouho a 
dost podrobně. Projekty 
ČRDM, předkládané 
ke schválení M�MT 
na pří�tí rok, budou 
zahrnovat tyto oblasti: 
Poji�tění, Správu 
internetové sítě v AB 
Senová�né náměstí, 
Kancelář, Zahraniční 
aktivity, Bambiriáda, 
Pravidelná setkání s VIP 
(společně s Národním 
parlamentem dětí a 
mláde�e), Publikace 
�Bezpečnostní pravidla 
činností s dětmi a 
mláde�í� (2. vydání), 
Podvojné účetnictví pro 
NNO, Semináře (včetně 

semináře v Senátu a na 
CVVZ), ARCHA, ADAM. 
Při�la i potě�itelná čer-
stvá informace z M�MT, 
�e podpoří Þ nančně 
Bambiriádu 2004. Věř-
me, �e alespoň stejnou 
částkou jako v leto�ním 
roce. Dal�í příjemnou 
novinkou pro mnohé 
účastníky byla zpráva, 
�e se pravděpodobně, 
předev�ím díky sna�ení 
skautů, podaří o rok od-
dálit povinnost účtovat 
v podvojném účetnictví 
a ČRDM pomů�e svým 
členským sdru�ením, 
předev�ím základním 
článkům v přechodu na 
ně.

Velice přínosným bodem 
byl postoj k návrhu zá-
kona o práci s dětmi a 
mláde�í. Ten mů�e být 
pro sdru�ení dětí a mlá-
de�e a� �velmi nebezpeč-
ný�. ČRDM vnímá před-
lo�ené znění zákona (je� 
měla k dispozici k 9.10.) 
jako poměrně vyvá�e-
né, kde míra přínosu 
pro dobrovolnou práci 
s dětmi a mláde�i vyva-
�uje restrikce na tuto 
činnost vzta�ené. Pokud 
by ov�em tato rovnová-
ha měla být naru�ena 
v dal�ím projednávání 

mo�nost zapůjčení knih z odborné 
knihovny, mediální archiv, 
databázi diplomových prací a 
studentům přehled o mo�nostech 
dal�ího vzdělávání a stipendijních 
programech. Součástí programu 
je také příprava romských 
studentů pro studium V� a 
diskusní večery zaměřené 
na tematiku lidských práv a 
národnostních men�in v ČR. 
Jak se stát dobrým managerem 
v NNO je projekt určený pro 
zástupce romských neziskových 
organizací a zaměřený na posílení 
a rozvoj romského neziskového 
sektoru. 
Projekt Roma desegregation 
project se zabývá problematikou 
vzdělávání romských dětí na Z�, 
předev�ím tím, �e velké procento 
těchto dětí nav�těvuje �koly 
zvlá�tní, případně základní �koly 

zákona, pova�ovala by 
jej ČRDM za �kodlivý 
pro dobrovolnou práci s 
dětmi a mláde�í.

Podnětná byla i diskuse 
o postupu pro dosa�ení 
jediné národní rady 
dětí a mláde�e. Z 
vystoupení delegátů 
je jasné, �e ČRDM 
má zájem na vzniku 
jednotné střechy, ov�em 
za určitých podmínek. 
Jako rozhodující faktor, 
prakticky pro v�echny 
nepřekročitelný, 
je nepřítomnost 
nedůvěryhodných lidí 
v řídících strukturách 
takové instituce; jinak 
v zásadě vyhovuje 
systém zastupování i 
rozhodování v ČRDM 
� včetně mo�nosti 
pro ka�dého, kdo má 
zájem, podílet se na 
konkrétních ře�eních 
prostřednictvím 
pracovních skupin nebo 
představenstva, v nich� 
rozhoduje pouze lidská 
a odborná kompetence 
bez toho, z jak velkého 
či malého sdru�ení 
dotyčný je.

s pou�itím textu 
Slávka Hrzala 

sestavil P. Trantina
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Výchova k udržitelnému rozvoji – zacházení s pitnou vodou
Základní my�lenkou je po�adavek, aby byla 
pitná a čistá voda jako univerzální zdroj 
nutný respektování pova�ována za lidské 
právo. Kromě několika navr�ených přístupů 
státu se delegáti zabývali tím, co v této oblasti 
mohou dělat mladí lidé a jak jim v tom mů�e 
UNESCO pomoci. Obecně by mladí lidé měli 
dobré zacházení s pitnou vodou prosazovat ve 
společnosti a UNESCO by jim v tomto ohledu 
mělo poskytovat jasné deÞ nice, směrnice a 
manuály vyu�itelné předev�ím ve �kolách i 
v mimo�kolní výchově, podporovat iniciativu 
občanské společnosti a vlád, garantovat výzkum 
a obhajovat mezinárodní pravidla zacházení 
s odpady. Doporučení se nesla v duchu 
nutnosti pomoci méně rozvinutým zemím ze 
strany bohat�ích, předev�ím prostřednictvím 
účelněj�ího vyu�ití prostředků vynakládaných 
na zbraně � ostatně jako v případě druhého 
tématu diskusí.

Prevence HIV/AIDS
Více ne� 13 500 lidí se denně nakazí HIV, a to předev�ím prostřednictvím heterosexuálního kontaktu. 
Zhruba polovina denně naka�ených lidí jsou patnácti a� čtyřiadvacetiletí. HIV/AIDS přispívá k �cyklu 
chudoby, nezaměstnanosti a diskriminace� předev�ím v chud�ích zemích a negativně ovlivňuje jejich 
schopnost rozvíjet se. Ře�ením je preventivní výchova a zaji�tění dostatečného mno�ství účinných léků za 
co nejni��í náklady.
Na jednání fóra zaznělo mnoho zajímavých příspěvků o úspě�ných národních vzdělávacích kampaních, o 
aktivitách mezinárodních institucí (např. Světové banky) a neziskových organizací. Delegáti rozdělili mo�né 
přístupy na následující oblasti.

   ZAHRANIČÍ

„UNESCO a mládež: vzájemná provázanost“
aneb jaké bylo 3. Fórum mládeže UNESCO
V rámci 32. jednání Generální konference UNESCO se ve dnech 25. � 28. září 2003 v Paří�i 
uskutečnilo ji� třetí Fórum mláde�e. Této akce, těsně předcházející Generální konferenci, 
se zúčastnili delegáti 104 členských a pozorovatelských zemí a zástupci 22 mezinárodních 
organizací mláde�e. Českou republiku zastupoval Pavel Trantina, místopředseda České rady dětí 
a mláde�e a člen České komise pro UNESCO, jen� v průběhu fóra po tři dny řídil jednání jedné ze 
�esti pracovních skupin, v nich� účastníci diskutovali tři zásadní témata:

� výchovu k trvale udr�itelnému rozvoji, předev�ím zacházení se zdroji pitné vody a její 
zaji�ťování,

� výchovu k předcházení HIV/AIDS a
� vztah UNESCO a mladých lidí.

Setkání bylo neoÞ ciálně zahájeno přijetím části delegátů na paří�ské radnici ve čtvrtek večer, slavnostně 
je otevřel generální ředitel UNESCO Koičiro Matsuura v pátek ráno za účasti končícího a nastupujícího 
předsedy generální konference. Jednání do zvolení předsedy a zpravodaje řídila Maria Helena Henriques 
Mueller, vedoucí sekce mláde�e UNESCO. Ve volbách dvou klíčových představitelů fóra u� tradičně neuspěli 
Evropané. Předsedkyní byla zvolena mladá ugandská poslankyně a zpravodajkou reprezentantka Al�íru, je� 
se ov�em druhý den nedostavila na jednání, a tak ji nahradil zku�ený australský delegát.
V průběhu fóra se delegáti zúčastnili koncertu mladých talentů a měli také mo�nost setkat se s mladými 
Paří�any v městském domě mláde�nických aktivit.
Fórum je skutečnou �kolou diplomacie. Přístupy delegátů se toti� velmi li�í dle toho, z jaké kulturní oblasti 
pocházejí. Zatímco zástupci afrických států ve své vět�ině jednají velmi seriózně a jejich příspěvky jsou 
ob�írné a k nezastavení, Latinoameričané jsou emotivněj�í a kladou velký důraz na sociální problémy, 
Evropané pak mnohem bezprostředněj�í a uvolněněj�í. Svou roli hraje i nutnost tlumočení a zkreslení jím 
způsobené. Měl jsem mo�nost se o tom v�em přesvědčovat po tři dny při řízení diskusí v jedné z pracovních 
skupin. Troufám si tvrdit, �e výstupy té na�í výrazně ovlivnily strukturu i obsah závěrečné zprávy fóra, je� 
byla předsedkyní přednesena Valnému shromá�dění 32. Generální konference. Následující text obsahuje 
výtah ze závěrečné zprávy (celá je k dispozici na http://www.unesco.org/youth). 
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   ZAHRANIČÍ

� preventivní výchova (ve �kole i mimo�kolní), přičem� by se neměla soustředit jen na výchovu 
sexuální, ale celkově na zdravý �ivotní styl,

� mediální kampaně, podpořené známými osobnostmi a vyu�ívající v�ech dostupných forem, aby 
zasáhly co nejvíce osob (rozhlas, billboardy, divadlo, Þ lmové a TV �oty apod.),

� zapojení sdru�ení mláde�e � jejich vzdělávání, podpora jejich projektů a kampaní,
� globální strategie � zde delegáti ocenili ji� bě�ící programy UNESCO a doporučili jejich vět�í 

vyu�ívání a propagaci, ale i vyhodnocování jejich efektivity.

UNESCO a mládež: cesty a metody komunikace a spolupráce
Naslouchání mladým lidem a jejich zapojování do rozhodování o věcech, je� se jich dotýkají, viděli delegáti 
fóra nejen jako právo, ale také jako nezbytnou podmínku udr�itelného rozvoje. Ocenili práci sekce 
UNESCO pro mláde�, během jednání se pozastavili nad nízkou Þ nanční podporou její práce a navrhli 
základní principy pro vztah UNESCO a mladých lidí, z nich� vybíráme:

� institucionalizovat Fórum mláde�e tím, �e z něho bude integrální součást generální konference 
a bude zahrnuto do jejího celkového rozpočtu, ka�dá země by měla vyslat na fórum mladého 
delegáta, jen� by se rovně� účastnil alespoň zčásti konference samotné, UNESCO by mělo 
organizovat subregionální fóra mláde�e jako součást příprav na fórum velké.

� Vyhodnocení a zpráva o implementaci výsledků fóra � národní delegace by měly zpravit pří�tí 
fórum o tom, jak bylo s doporučeními fóra nalo�eno.

Nutno dodat, �e po�adavek institucionalizovat fórum a učinit je součástí ka�dé generální konference byl 
jednomyslně přijat Generální konferencí i na návrh ČR, je� byla mezi 58 navrhovateli, a pozitivně se k 
němu vyjádřil i generální ředitel UNESCO.

Delegáti si uvědomovali, �e nejdůle�itěj�í pokračování fóra musí probíhat na národní úrovni, a to buď jako 
součást programů UNESCO v dané zemi, nebo prostřednictvím aktivit národních komisí a jejich partnerů. 
Aby posílili zapojení a partnerství mladých lidí s UNESCO na národní úrovni, fórum mj. doporučilo:

� Zapojení mladých lidí do rozhodování národních komisí pro UNESCO
� Národní politiky vůči mláde�i � v�echny skupiny, včetně dobrovolných organizací řízených 

mláde�í a národních rad mláde�e by měly za předem speciÞ kovaných metod komunikace a 
integrace spolupracovat na deÞ nování národních akčních plánů. Výměnu dobrých příkladů 
takových koncepcí národní politiky vůči mláde�i by mělo UNESCO podporovat na globální úrovni.

� Začlenění problematiky mláde�e do národních politických plánů � národní komise UNESCO 
by měly usilovat o to, aby v zemích bez národních politik vůči mláde�i bylo takových přístupů 
dosa�eno, a to za účasti mladých lidí samotných.

Některá z doporučení fóra jsou deÞ nována příli� obecně, jindy je máme v České republice zaji�těny jinak či 
se nás přímo netýkají, av�ak v celé řadě z nich lze nalézt inspiraci. Takové bylo i celé Fórum mláde�e � plné 
inspirativních a přátelských diskusí. Některým tématům se budeme věnovat podrobněji v pří�tích číslech 
Archy.                      

Co je UNESCO?
Ústava Organizace spojených národů pro 
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla 
podepsána v Londýně na ustavující diplomatické 
konferenci 4. listopadu 1945. Hrůzy právě 
skončené války přiměly světové společenství 
k podniknutí v�ech kroků, aby se podobné 
katastrofy nemohly opakovat. �Vzhledem k 
tomu, �e války se rodí v myslích lidí, je nutné 
v myslích lidí budovat efektivní zábrany válek� 
konstatuje preambule Ústavy UNESCO. 
Proto byla zalo�ena mezinárodní organizace, 
jejím� hlavní úkolem je usilovat o udr�ení 
mezinárodního míru rozvíjením spolupráce 
mezi státy v oblasti výchovy, vědy a kultury, 
prosazováním úcty k lidským právům a právnímu 
řádu. UNESCO věnuje největ�í pozornost výchově 
a vzdělávání. Aktivně vystupuje té� na ochranu 
lidských práv. UNESCO je v rámci systému OSN 
jedinou organizací zabývající se základními a 
společenskými vědami, je průkopníkem v oblasti ochrany �ivotního prostředí. Známé jsou aktivity v oblasti 
ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Do působnosti UNESCO patří i v současné době 
prudce se rozvíjející oblast komunikací a informatiky. UNESCO iniciovalo za dobu své existence uzavření 
více ne� 30 mnohostranných úmluv v oblasti autorského práva, ochrany kulturních památek, uznávání 
vysoko�kolských diplomů. 

Více informací naleznete na http://www.mzv.cz/unesco.paris.    Pavel Trantina



   NÁŠ PARTNER

19

Snižte si daňový základ o 12 000 Kč 
a využijte výhod nového věrnostního programu penzijního fondu Generali

Milí čtenáři, 
i letos si vám dovolujeme 
připomenout, �e díky penzijnímu 
připoji�tění se státním příspěvkem 
si mů�ete ka�dý rok sní�it daňový 
základ a� o 12 000 Kč. Ptáte se 
jak? Stačí, kdy� vá� celkový roční 
zaúčtovaný příspěvek na penzijní 
připoji�tění přesáhne 6 000 Kč, 
tzn. měsíčně více ne� 500 Kč. Pro 
dosa�ení maximální daňové úlevy 
musí vá� měsíční příspěvek činit 1 
500 Kč. Jakmile penzijní fond na 
počátku roku zjistí, �e máte nárok 
na daňovou úlevu, automaticky 
a zdarma vám za�le potvrzení 
pro mo�nost sní�ení daňového 
základu. 

Samozřejmě i nadále nabízíme 
na�im účastníkům mo�nost 
vyu�ít některý z beneÞ tů 
věrnostního programu:

Sleva na cestovní poji�tění
Platná smlouva o penzijním 
připoji�tění s měsíčním 
příspěvkem účastníka 100 
Kč nabízí klientovi mo�nost 
procestovat celý svět o 10 % 
levněji. Příslu�né slevové letáčky 

dostávají účastníci penzijního 
fondu automaticky s registrací 
smlouvy o penzijním připoji�tění.

Program bezplatného úrazového 
poji�tění
Spoří-li účastník měsíčně na 
penzijní připoji�tění minimálně 
500 Kč, má nejen nárok na 
nejvy��í státní příspěvek 150 Kč, 
ale navíc je po dobu jednoho roku 
automaticky bezplatně úrazově 
poji�těn!

Členství v Klubu Generali
1 500 Kč měsíčního příspěvku 
účastníka na penzijní připoji�tění 
je částka zaručující členství 
v Klubu Generali (pokud má 
účastník uzavřenou je�tě 
některou z příslu�ných smluv 
poji�ťovny Generali) a také 
optimální částka pro ka�doroční 
sní�ení daňového základu a� o 
12 000 Kč. 

Při uzavření smlouvy o penzijním 
připoji�tění má navíc ka�dý 
jedinečnou mo�nost získat 
praktický dárek zdarma!

Samozřejmě neopomenutelnou 
výhodou penzijního připoji�tění 
je i jeho variabilita. Máte platební 
problémy a potřebujete změnit 
vý�i své měsíční úlo�ky? Chcete 
platit ročně místo měsíčně? 
Potřebujete si na poslední chvíli 
sní�it daňový základ o maximální 
mo�nou částku? 
Napi�te nám a my v�e upravíme 
dle va�eho přání.

Hospodaření penzijního fondu 
Generali v prvním pololetí 
roku 2003
Penzijní fond Generali dosáhl za 
první pololetí leto�ního roku zisku 
10 mil. Kč a vý�e aktiv přesáhla 
666 mil. Kč. 
Penzijní fond Generali vám 
nabízí nejen výhody věrnostního 
programu a skvělé zhodnocení, 
ale i jistotu zázemí silného 
zahraničního akcionáře a 
bezpečnost vlo�ených peně�ních 
prostředků; PF Generali 
uplatňuje konzervativní Þ nanční 
politiku a investuje předev�ím 
do státních, bankovních a 
podnikových dluhopisů. 

Potřebujete se na cokoliv 
zeptat? 
Jsme vám plně k dispozici (tel.: 
221 091 367, fax: 221 091 453, 
e-mail: penzijni.fond@generali.cz).

Na va�e dotazy se tě�í kolektiv 
penzijního fondu Generali

Generali Poji�ťovna a.s.
Generální ředitelství

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Telefon 221091 000
Telefax 221091 300

Bezplatná infolinka: 800 150 155
E-mail: servis@generali.cz
Internet: www.generali.cz
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  AKTUÁLNĚ

Konference Fórum NNO před vstupem České republiky do EU
           2. a 3. října 2003 � Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Tak se přece nakonec uskutečnila � v�eoborová celostátní konference, kterou od roku 1997 měla tehdy 
určená Rada nestátních neziskových organizací (RANO) na přání účastníků té poslední V. konference 
uspořádat. To, �e bylo potřeba celých �est let k tomu, aby se tento závazek naplnil, docela dobře ukazuje, 
jak to s námi � příslu�níky i představiteli českých NNO � vypadá: Nápady a plány � mnohdy skvělé a velko-
lepé � nám vět�inou nechybějí, potí� nastává, kdy� je ale máme uvést v �ivot. Tehdy se uká�e tolik objektiv-
ních a je�tě více subjektivních překá�ek, �e je vlastně malým zázrakem, co v�echno se nakonec neziskov-
kám stejně podaří. 
Jak byla �podařená� konference Fórum NNO před vstupem ČR do EU, se nejspí� uká�e a� za čas. Těch 
120 účastníků, dvě desítky hostů a přes 15 organizátorů má o tom jistě u� teď svou představu. Abyste si ji 
mohli učinit i vy, kteří jste tam nebyli, nabízíme vám několik zajímavých momentek, které mimo jiné uka-
zují , �e ČRDM �byla při tom� a rozhodně tam nehrála druhé housle. 
V�echny dostupné materiály o Fóru NNO jsou průbě�ně zveřejňovány na www.crdm.cz/forum. 
         Jiří Zajíc, Česká rada dětí a mláde�e
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Jednání v sekcích

�Organizace � spolky, kluby, nadace, občanská sdru�ení a dal�í aktivity občanské společnosti si ka�dý 
politik � od starosty přes krajské hejtmany a� po poslance a senátory či prezidenta � musí hýčkat. Ba 
co víc: jako správný hospodář, jemu� byla volbou svěřena správa společných statků, by měl podporovat 
hojnost a mno�ení těchto dobrých skřítků v ka�dém stavení.�

Z vystoupení poslance Petra Bratského

Na konferenci se nejen jednalo, ale i jedlo... i kdy� hlavně jednalo

V plném soustředěníJana Vohralíková představuje ČRDM




