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	 Úvodní slovo

Vážení přátelé a příznivci,

již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý 
rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší pomoci 
dětem a mladým lidem s tělesným handicapem se stále rozšiřuje, 
svědčí o tom jednotlivé aktivity sdružení, které v roce 2010 
proběhly i díky vám, našim dárcům a partnerům. Nesmíme 
a nechceme opomenout provoz TA KAVÁRNY a obchůdku 
Borůvka, projektů financovaných z fondů Evropské unie, které 
daly v loňském roce příležitost deseti mladým lidem s tělesným 
postižením při uplatnění svých dovedností a osvojení pracovních 
návyků v praxi. Ale i další projekty mají svou důležitou úlohu při 
plnění našich hlavních cílů, jako jsou integrace dětí a mladých lidí 
s postižením do škol, zaměstnání a běžného každodenního života. 
Někdy je velmi složité projekty udržet nebo rozšířit, shánění 
finančních prostředků na jejich provoz je stále obtížnější a proto 
bychom tímto rádi poděkovali těm, kteří jsou nám svou pomocí a 
spoluprací „věrní“, ale zároveň i dalším dárcům a partnerům. 
Krásný jarní čas a hodně zdraví. 

Marcela Langkramerová 
předsedkyně sdružení 



 osobní asistence

Asistence dětí s tělesným handicapem v běžných základních 
školách je jedním z prvních projektů sdružení. Díky 

asistentům, peněžním prostředkům, odborné garanci Speciálně 
pedagogického centra Jedličkova ústavu se nám podařilo v 
loňském roce podpořit jedenáct dětí s velmi vážným tělesným 
postižením, ze sociálně slabých rodin. Pomoc asistenta je 
základní podmínkou docházky takto postiženého dítěte do 
běžné školy a jsme rádi, že jsme i malé skupině touto cestou 
mohli zpříjemnit a zjednodušit školní docházku. 

Projekt byl financován Nadací Jedličkova ústavu a Nadací Charty 
77.    



 doprava osob se zdravotním postižením 

Projekt dopravy již mnoho let neodmyslitelně patří k aktivitám 
našeho občanského sdružení. 

Rozvoz dětí a mladých lidí do škol, zaměstnání a zábavou je 
nezastupitelný v integraci do běžného každodenního života. 
Doprava pomáhá celé rodině dětí s postižením, rodiče mohou 
navštěvovat svá zaměstnání. V roce 2010 jsme každodenně 
dopravili do Jedličkova ústavu a běžných škol na území Prahy 
dvacet pět klientů. Tato skupina se rozšiřuje v rámci rozvozů za 
kulturou, sportem, lékařem. Nezastupitelní jsou naši dva řidiči, 
kteří mají dlouholetou praxi a zkušenosti s dětmi s postižením. 
Projekt by nemohl existovat bez hlavního partnera firmy 

S-MOBIL s.r.o., která našemu sdružení poskytuje dva speciálně 
upravené mikrobusy, stará se o jejich údržbu a financuje pohonné 
hmoty. Dalším důležitým partnerem je Nadace Jedličkova ústavu, 
která poskytuje finanční prostředky na pokrytí mzdových nákladů 
řidičů. Všem srdečně děkujeme. 



	 obchůdek borůvka 

Při procházkách Vyšehradem určitě narazíte na obchůdek 
Borůvka, kde se prodávají a prezentují výrobky chráněných 

dílen z celé republiky. Najdete tu nejen keramické ozdoby, 
hrnečky, textilní tašky, dřevěné hračky pro ty nejmenší, ale i 
obrazy a fotografie umělců s postižením. Atmosférou obchůdku 
bychom vás všechny chtěli „vtáhnout“ do světa handicapovaných 
spoluobčanů, ukázat co všechno umí vytvořit, jakou mají 
fantazii. V minulém roce jsme díky dotaci z fondů Evropské 
Unie mohli v obchůdku nabídnout pracovní příležitost lidem s 
postižením, kteří se zdokonalují ve svých dovednostech, osvojují 
si pracovní návyky v praxi. Jedná se o tréninková místa a klient se 
tak připravuje na své budoucí zaměstnání.  Zároveň zde probíhá 
praxe studentů středních škol Jedličkova ústavu. V obchůdku je 
opravdu co vidět, přijďte nás navštívit.  



 vánoční trhy 

Konec roku jsme završili milou akcí vánočních trhů pro 
přátele Jedle, děti, zaměstnance, ale i další kolemjdoucí, které 

se konají na nádvoří staré budovy Jedličkova ústavu. Mohli jste 
vychutnat atmosféru stánků s výrobky dětí z Jedle, vůni horké 
medoviny, vyhrát v tombole vánočního kapra nebo voňavou 
jitrničku. K vánoční atmosféře přispěla kapela Josefa Kocůrka, 
krásný vyzdobený strom a pod ním malé dárečky pro všechny. 
Trhy jsou místem setkávání všech, kteří na sebe neměli za celý rok 
čas, místem pro ty, kteří se chtějí před Vánoci trochu zastavit a 
„nasát“ předvánoční atmosféru. Na organizaci trhů se každoročně 
podílí Občanské sdružení Borůvka a Jedličkův ústav a školy. 



	 Jarní trhy chráněných dílen 

Jarní	 trhy	 chráněných	 dílen	 jsou	 pro	 nás	 spojeny	 se	 škálou	výrobků	 z	 dílen	 celé	 republiky,	 s	 milým	 setkáním	 lidí	 a	
Vyšehradem,	ať	 již	 zalitým	sluncem,	nebo	deštěm.	V	každém	
případě	 i	 loňské	 trhy	se	velmi	vydařily	a	sjelo	se	dvacet	čtyři	
dílen,	 aby	 prezentovaly	 co	 jejich	 klienti	 s	 postižením	 nového	
vyrobili.	Dílnám	také	chceme	dát	prostor	pro	to,	aby	co	neprodají	
na	trzích	mohly	nechat	v	obchůdku	Borůvka	a	my	jim	výrobky	
celoročně	prezentujeme	a	prodáváme.	Každým	rokem	zájem	o	
tuto	akci	přibývá	a	my	potřebujeme	pro	dílny	co	nejvíce	stánků.	
Děkujeme	paní	Růžičkové	za	jejich	zapůjčení.	



 rehabilitace i pro další

Cílem	 našeho	 sdružení	 je	 vytvořit	 lidem	 s	 postižením	
plnohodnotné	podmínky	k	běžnému	každodennímu	životu.	

Rehabilitace	 je	 jednou	 ze	 základních	 podmínek	 udržení	 nebo	
zpomalení	 zhoršování	 fyzického	 i	 psychického	 stavu	 našich	
klientů	a	pojišťovny	bohužel	proplácí	 jen	základní	 rehabilitaci,	
která	 je	 nedostačující.	 V	 minulém	 roce	 se	 do	 jednotlivých	
léčebných	 procedur	 zapojilo	 dvacet	 pět	 klientů	 s	 tělesným	
postižením.	Nejvíce	využívanou	léčebnou	metodou	byla	léčebná	
tělesná	 výchova	 a	 vodoléčba.	 Metody	 jednoznačně	 přispívají	
ke	 zlepšení	 zdravotního	 stavu,	 lidé	 s	 handicapem	 podávají	
lepší	 výkony	 v	 zaměstnání	 a	 při	 studiu,	 mohou	 se	 věnovat	
volnočasovým	aktivitám.	Odborným	garantem	projektu	 je	Doc.	
MUDr.	Jana	Süssová,	Csc.,	odborná	lékařka	v	oboru	neurologie	a	
rehabilitace.	Projekt	byl	z	části	financován	Magistrátem	hl.	města	
Prahy.	



	 ta kavárna

Je	mnoho	kaváren,	ale	TA	naše	je	trochu	jiná.	Můžeme	jí	nazvat	
„klubovou	kavárnou“	a	nabízí	 své	služby	především	dětem	

a	mládeži	 Jedličkova	 ústavu	 a	 školám,	 jeho	 zaměstnancům	 a	
partnerům,	ale	dveře	samozřejmě	nezavíráme	ani	dalším,	kteří	
si	rádi	posedí	u	dobré	kávy,	či	koláče,	vychutnají	si	pohodovou	
atmosféru.	 Od	 začátku	 fungování	 kavárny	 vás	 zde	 mohou	
obsloužit	mladí	lidé	s	tělesným	handicapem.	Od	září	minulého	
roku	se	v	rámci	programu	-	 	Adaptabilita,	který	 je	financován	
z	 fondů	Evropské	Unie	 vytvořila	 v	 kavárně	 tréninková	místa	
pro	několik	dalších	lidí	s	postižením,	kteří	si	osvojují	pracovní	
návyky	 a	 seznamují	 se	 s	 každodenními	 činnostmi	 spojenými	
s	 provozem	 kavárny.	 Projekt	 probíhá	 ve	 spolupráci	 našeho	
občanského	sdružení	a	Jedličkova	ústavu	a	škol.		


