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▶ Byl schválen projekt Cesta k lidem –

s lidmi. ▶ Ministerstvo kultury podpořilo
projekt „Malujeme svět, v němž stojí za to žít“ –

díky tomu zahájil činnost „Otevřený ateliér“ ve-
dený Pavlou Výbornou. ▶ U příležitosti otevření 1

000. pobočky nám C&A Zličín darovalo 2.500 Eur na
osobní asistenci pro naše klienty. ▶ Kolokvia PZ jsme se
zúčastnili s našimi příspěvky a navštívili jsme veletrh
Non-handicap. ▶ Hanka uspěla se svou žádostí u Nadace
Telecomu (Fond drobného dárcovství) a získala finanční
prostředky na asistenci na celý rok. ▶ Naši klienti a
dobrovolníci se vydali vlakem do Sv. Jána pod Ska-

lou a jindy zas vlakem na Křivoklát. ▶ Kačka se vy-
pravila s dobrovolníkem Mirkem na koncert

skupiny UDG a Honza s dobrovolníkem
Petrem do divadla. ▶ Honza se chodí

dívat na hokej s našimi dobro-
volníky. 
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▶ S Jedličkovým ústavem a Vysokou

školu ekonomickou jsme začali spolupra-
covat jako partneři na projektu Otevřme dveře.

▶ Dokončili jsme a podali jsme na Magistrát hl.m.
Prahy žádost o financování projektu Cesta k lidem

– s lidmi z Evropských strukturálních fondů.  ▶ Za-
čali jsme spolupracovat s MČ Prahy 10 na projektu In-
tegrace občanů s těžkým zdravotním postižením a
jejich rodin z P10 na trh práce.  ▶ Dita úspěšně zvládla
své první zkouškové období na VŠ.  ▶ Nastoupila
k nám nová administrativní pracovnice Martina
Jandová. ▶ Kina Aero a Světozor věnovala volné

vstupenky na filmová představení pro naše
dobrovolníky. ▶ Zaměstnance i dobrovol-

níky začal angličtinu učit zdarma Jo-
nathan Rowley.  
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▶ Do Centra pracovní rehabilitace nastou-

pila konzultantka Tereza Janatová a fundrai-
serka Kristina Kánská. ▶ Přestěhovali jsme se do

nového Rehabilitačního pavilonu JÚŠ v ulici Na Topolce
1, kde máme prostorné zázemí s krásným výhledem. ▶ Po-

dařilo se nám u Úřadu práce Prahy 10 prosadit, aby hradil  pra-
covní rehabilitaci pro klienta Marka. ▶ Jitka, která pracuje na

recepci v Portálu, už nepotřebuje naši podporu, a proto s námi
ukončila spolupráci. ▶ Po dlouhém hledání práce v oboru se Pav-
lovi podařilo najít místo v knihařské dílně občanského sdružení
Salet. ▶ Zúčastnili jsme se národní konference PZ a konference
Město bez bariér. ▶ Naši klienti a dobrovolníci vyrazili  vlakem  do
skanzenu v Kouřimi na trh chráněných dílen a jindy zas v Praze
do ZOO. ▶ Vlasta Stupková absolvovala úspěšně roční kurz „Me-
todik v Podporovaném zaměstnávání“. ▶ Centrum pracovní

rehabilitace jsme vymalovali, vybavili nábytkem a výpo-
četní technikou. Do tanečních doprovází Martina dob-

rovolnice Lenka. ▶ Na abylimpiádě v Pardubicích
pomáhala Cyrilovi dobrovolnice Sophie. ▶ Mi-

chal s pomocí dobrovolnice Táni vytvo-
řil powerpointovou prezentaci

do školy.

8
▶ Prošli jsme Auditem Podporovaného

zaměstnávání  a obhájili jsme vynikající kva-
litu služby PZ a nadále využíváme značku „Česká

kvalita“. ▶ Byl zahájen projekt Cesta k lidem s lidmi. ▶
Projekt „Posílení lidských zdrojů“, podpořený z Globál-

ních grantů, byl úspěšně ukončen. ▶ Poprvé jsme se sešli
s naší novou supervizorkou Katkou Benešovou. ▶ Soňa si
našla zaměstnání na recepci Střední průmyslové školy sta-
vební J.Gočára. ▶ Karel, první klient Centra pracovní rehabi-
litace, nastoupil do zaměstnání v IKEMU. ▶ Ondra začal
pracovat v týdeníku Gól, kde vypracovává statistiky fotbalo-
vých a hokejových soutěží. ▶ Hanka Dvořáková., Tereza Ja-
natová a Natálka Mankovecká úspěšně dokončily základní
kurz pro pracovní konzultanty. ▶ Naši klienti  vyrazili s

dobrovolníky parníkem do Botanické zahrady v Troji
a jindy zas MHD na přednášku o čajích s ochut-

návkou, kterou připravil čajovník pan Juřina
v Dobré čajovně. ▶ Martin odjel na

prázdninový pobyt s naší dobro-
volnicí Karolínou. 
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▶ Nastoupila k nám nová administra-

tivní pracovnice Anna Husová a do nově
vznikající  Agentury osobní asistence koordiná-

toři Tomáše Hauser a Michal Prager a eroterape-
utka Linda Obrtelová. ▶ Společně jsme vymysleli nové

poslání našeho sdružení (viz úvodní stránka) ▶ Míša
získala práci spojovatelky v Justičním paláci. ▶ Jana za-
čala pravidelně docházet do dílny při Diakonii ČCE a jed-
nou týdně do dílny Eliáš. ▶ Markéta Francová úspěšně
složila státní závěrečnou zkoušku. ▶ Naši klienti se
s dobrovolníky vypravili vlakem do zámeckého parku
ve Vlašimi. ▶ Po letní přestávce začalo opět plavání

Klubu absolventů v JÚŠ, na kterém pomáhají
naši dobrovolníci. ▶ Zdeněk se seznámil s naší

dobrovolnicí Hankou, se kterou se bude
připravovat na zkoušku z práva a

z angličtiny na VŠ VSMV.
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▶ Uspořádali jsme Mikulášské setkání pro

naše klienty a jejich rodiny, na kterém jsme je in-
formovali o dopadech nového zákona o sociálních služ-

bách. ▶ Společně s klienty, jejich rodiči, asistenty,
dobrovolníky a přáteli jsme oslavili Vánoce a konec roku na be-

sídce. ▶ Erik nastoupil do zaměstnání jako kurýr a první přestal
potřebovat služby Centra pracovní rehabilitace. ▶ Jana Blažková,

Hanka Dvořáková, Markéta Francová a Dita Straková  úspěšně ukon-
čily kurz „Lektor – specialista na přípravu na zaměstnání pro osoby se
zdravotním postižením“. ▶ Honza napsal závěrečnou zprávu na MČ
Prahy 10 o čerpání financí na svou asistenci. ▶ Na kolokviu PZ jsme pre-
zentovali služby Centra pracovní rehabilitace, Job kluby ( projekt Cesta
k lidem – s lidmi) a stáž v Belgii. ▶ Zúčastnili jsme se celorepublikového
shromáždění NRZP. ▶ Naši klienti byli s dobrovolníky na Vánočním
koncertě Chorea Bohemici v Míčovně Pražského hradu. ▶ Naší bý-
valé kolegyni Daniele Kořínkové (roz. Hradecké) se narodil syn

Vojta. ▶ František podal žádost o finanční příspěvek na tří-
kolku. ▶ Martin vyrazil do Jizerských hor s dobrovolnicí Ka-

rolínou. ▶ Pavel se začal s dobrovolnicí Gábinou
připravovat na závěrečné zkoušky v JÚŠ. ▶ Zúčast-

nili jsme se natáčení Občanského juda o tom,
co zažívají lidé s tělesným postižením

využívající MHD v Praze.
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▶ Adam už zcela samostatně pra-

cuje v Divadle Na Zábradlí, v galerii
České pojišťovny a v kině Světozor a pře-

stal potřebovat naši podporu. ▶ Lukáš zís-
kal práci v Mc Donaldu a je tam moc
spokojený. ▶ Tereza Janatová a Natálka Man-
kovecká promovaly. ▶ Vznikly www stránky
Centra pracovní rehabilitace. ▶ Naši klienti
a dobrovolníci se vypravili vlakem na výlet

na zámek Konopiště. ▶ Dobrovolník Sta-
nislav vylepšuje na našich interneto-

vých stránkách část věnovanou
dobrovolníkům.
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▶ Pro Centrum pracovní rehabilitace jsme

získali od MČ Praha 4 prostory v ulici Marie Puj-
manové. ▶ Uspořádali jsme první schůzku rodičů

našich klientů (projekt Cesta k lidem – s lidmi). ▶ Kája
začala pracovat v obchůdku s keramikou. ▶ Příspěvek Jany

Valíčkové „Přechod ze školy do zaměstnání“ byl zařazen do
programu Konference Evropské unie podporovaného zaměst-

návání plánované na červen 2007 v Belfastu. ▶ Maltézská pomoc
věnovala pěti našim klientům nové mechanické vozíky. ▶ Koor-
dinátorka Lea Jarošová odešla na mateřskou dovolenou. ▶ Naši
klienti s dobrovolníky byli na další čajové přednášce a ochut-
návce v Dobré čajovně u pana Juřiny a v Národním muzeu na
výstavě Lovci mamutů. ▶ Katka se zúčastnila převzetí šeku od
Nadace Via v hodnotě 65.000 Kč. ▶ Dita začala pracovat jako
fundraiserka  pro o.s.Makropulos. ▶ Martin požádal Ma-

gistrát hl.m Prahy o bezbariérový byt. ▶ Klient Centra
pracovní rehabilitace Jakub začal pracovat v chrá-

něné dílně Salet jako knihař. ▶ Martin vyrazil
s dobrovolnicí Karolínou na koncert Karla

Gotta a Katka s dobrovolníkem Jir-
kou na koncert skupiny

UDG.
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▶ Magistrátem hl.m. Prahy nám byly

schváleny projekty Středisko Asistence  a
Studium bez bariér. ▶ Začali jsme shánět pe-

níze na dýchací přístroj pro Erika. ▶ Nastou-
pila k nám konzultantka Natálie Mankovecká ▶
Po mnoha letech u nás přestala pracovat Daniela
Kořínková (roz. Hradecká). ▶ Vlastě Stupkové, ře-
ditelce sdružení, se narodil vnuk Prokop. ▶ Udě-
lali jsme si výlet na běžky k Ladě Markové, naší
finanční manažerce. ▶ Jakub se začal pravi-
delně scházet s dobrovolnicí Táňou a učí se

novým dovednostem při práci na počítači.
▶ Heleně pomáhá naše dobrovolnice

Eliška, aby mohla v budoucnu
vést tréninky paměti.
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▶ Centrum pracovní rehabilitace přivítalo

své první klienty a novou konzultantku Hanku
Dvořákovou. ▶ Uspořádali jsme valnou hromadu

sdružení, kde byly schváleny nové stanovy. ▶ Zorganizo-
vali jsme výjezdní zasedání v Choceradech, na kterém  jsme

pracovali na zavedení standardů kvality sociálních služeb
v Asistenci o.s. ▶ Členové Klubu absolventů JÚŠ ve spolupráci

s Asistencí o.s. vycestovali na pravidelný pobyt do Lutové v jižních
Čechách, a za dramatických okolností (záplavy) se šťastně vrátili. ▶
Vystoupili jsme na dalším kolokviu PZ se svými příspěvky. ▶ Pro
velkou vytíženost s námi přestala spolupracovat supervizorka
Eliška Rothová. ▶ Jan, který pracuje v knihovně Gymnázia Nad
Alejí, podepsal pracovní smlouvu na další rok a dostal odměny za
výborně vykonávanou práci. ▶ Vendy úspěšně dokončila střední
Dívčí katolickou školu. ▶ Marek začal pracovat v obchůdku

o.s.Salet. ▶ Martina ukončila praxi v Toulcově dvoře, kde po-
máhala u koní, a nadále zde bude dobrovolně působit. ▶

Naši dobrovolníci se byli podívat na Zahradní slav-
nosti v chráněném bydlení Villa Vallila. ▶ Pře-

stala u nás pracovat administrativní
pracovnice Martina Jandová. ▶ Spo-

lečně jsme sjížděli Otavu. 
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▶ Začali jsme realizovat projekt Cent-

rum pracovní rehabilitace a kariérová kni-
hovna a přijali jsme koordinátorku tohoto

projektu Kateřinu Králíkovou. ▶ Na plesu Měst-
ské části Prahy 4 jsme z rukou starosty převzali fi-

nanční dar ve výši 49.900 Kč. ▶ Diakonie ČCE Šípková
poskytla své prostory v Krči pro pravidelné schůzky
našich klientů a absolventů JÚŠ. ▶ Společně jsme ado-
ptovali Likitharaje Karkeru z Indie prostřednictvím
Charity – Adopce na dálku. ▶ Zúčastnili jsme se VII.
mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami  na Pedagogické fakultě

v Olomouci. ▶ Uspořádali jsme přednášku pro
dobrovolníky, na které hovořili  Jakub a

Jan o svém životě s postižením. ▶
Dobrovolník Jirka pomáhá

Markovi s němčinou. 
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▶ Na prvním Dni otevřených dveří Asistence

o.s. jsme uspořádali debatu s našimi klienty a veřej-
ností a navštívilo nás plno milých hostů. Večer pro

všechny připravil Alexandr Minajev a jeho hosté hezký kul-
turní program. ▶ Na týdenní stáži jsme navštívili  belgickou or-

ganizaci Cebob de Link v rámci projektu Leonardo da Vinci. ▶ Na
společném setkání jsme si definovali principy práce s klienty. ▶

Jakub začal samostatně bydlet ve svém bytě s dobrovolníkem Jirkou. ▶
Michal rozšířil své působení v dílně Eliáš a začal prodávat i v jejím ob-
chůdku. ▶ Helena začala dobrovolně pomáhat s tréninky paměti v Do-
mově důchodců v Praze 6. ▶ Ladislav, klient Centra pracovní rehabilitace,
začal navštěvovat keramickou dílnu Eliáš. ▶ 13 studentů Jedličkova ústavu
si domluvilo s naším sdružením pracovní asistenty na praxi na běžných
pracovištích. ▶ Do Střediska nastoupil nový koordinátor asistentů Petr
Zachariáš. ▶ Zúčastnili jsme se kolokvia PZ. ▶ Nominovali jsme Mgr.
Evu Klípovou, ředitelku Vily Vallily, na cenu Milana Chába. ▶ Navští-
vili jsme veletrh Hospimedica v Brně. ▶ V keramické dílně Eliáš

jsme pro naše dobrovolníky zorganizovali přednášku o práci
s lidmi s postižením. ▶ Vytiskli jsme nové letáky s informa-

cemi o sdružení. ▶ Naši klienti se byli podívat s dobro-
volníky na festivalu Barevný podzim na Letné a

jindy vyrazili na výlet k Vltavě u Žalova. ▶
Vašek se začal připravovat na anglič-

tinu s dobrovolnicí Janou.
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