
Pardubický kraj se do Evropského roku dobrovolnictví zapojil tím, že připravil 
spolu s Koalicí nevládek Pardubicka celoroční projekt o významu 
neziskového sektoru a dobrovolnictví vůči veřejnosti. 
V rámci projektu proběhne škála akcí, které jsou zaměřeny na cílové 
skupiny: děti, mládež, rodina; sociální oblast a zdravotnictví; spolková 
činnost; senioři; ekologie a životní prostředí; podnikatelé. Uskuteční se 
například: Den Země v Pardubicích, Dny dětí po kraji, soutěže „Po stopách 
dobrovolníka“, která se soustředí na žáky základních škol,  několik 
přednášek o neziskových organizací a dobrovolnictví ve školách, se 
zaměřením na žáky středních škol. Dále se uskuteční několik seminářů pro 
neziskové organizace a to na úrovni okresů. Cílem krajského projektu je 
vyzdvihnout celospolečenský význam a přínos neziskového sektoru a 
dobrovolnictví, podpořit činnost neziskových organizací a dobrovolníků a 
podpořit vzájemnou spolupráci neziskového a podnikatelského sektoru. 
Rok dobrovolnictví bude v Pardubickém kraji zakončen vyhlášením cen 
dobrovolníka, která se uskuteční ve 3 kategoriích (dobrovolník, nezisková 
organizace a firma).

Dny dětí 
v rámci Evropského roku dobrovolnictví v 

Pardubickém kraji

1.6.2011 - Česká Třebová ve spolupráci s MC Rosa
3.6.2011 - Žamberk ve spolupráci s RC POHODA
11.6.2011 - Svitavy ve spolupráci s MC a RC Krůček
17.6.2011 - Holice ve spolupráci s Rodinným a 

vzdělávacím centrem Holoubek 
18.6.2011 - Chrudim ve spolupráci s Mama klubem 
Můžete se těšit na soutěže pro děti, pro rodiče s dětmi – hry sportovní, 
rukodělné, společenské, vědomostní, atd.; ukázky ekologických NNO (např. 
třídění papíru), ukázky práce hasičů, myslivců apod.
Organizace, které mají zájem se na akci spolupodílet ať se přihlásí 
elektronicky na e-mail: kancelar@konep.cz

Den Země

Kdy: 18. 4, 2011
Hodina: 9:00 - 14:00
Kde: Pernštýnské nám. Pardubice

v rámci Evropského roku dobrovolnictví v 
Pardubickém kraji

Seznamte se s ekologickými organizacemi, 
chovateli, záchranáři aj. 
Na Dni Země k tomu máte příležitost.
Pro žáky základních škol je připraveno místní kolo 
environmentální soutěže.

V případě špatného počasí bude akce přesunuta 
do prostor pardubického zámku, kde bude 
zpřístupněna výstava:

Veronika Rychterová - V zámku za zrcadlem
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13. krajská konference NNO a Evropský rok dobrovolnictví

Chrudim - v pondělí 14. března se konala v pořadí již 13. Krajská 
konference nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, kterou 
tradičně připravuje Koalice nevládek Pardubicka a účastní se jí aktivní 
neziskové organizace, zástupci veřejné správy a zajímaví hosté. Letošní 
konference, která se nesla v duchu spolupráce veřejného, soukromého a 
neziskového sektoru, byla pořádána v rámci Týdnů pro neziskový sektor a 
zároveň Evropského roku dobrovolnictví a záštitu nad ní převzal Pavel 
Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor.
Zajímavá témata jako filantropie, společenská odpovědnost firem a 
dobrovolnictví přilákala velké množství zástupců neziskových organizací, 
významné představitele Kraje, města Pardubic a v neposlední řadě 
potenciální donátory či zástupce velkých firem, které kladou důraz na svou 
společenskou odpovědnost. Úvodní proslovy, stejně tak jako celá 
konference, se nesly především v pozitivně laděném duchu. Jiří Brýdl, radní 
Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči, uvedl, že „žijeme v 
krásném světě, ve kterém pracují neziskové organizace a dobrovolníci, a to 
hlavně proto, že by bylo pouhou iluzí myslet si, že všechny otázky a problémy 
běžného života vyřeší sám stát.“ Protože však existence neziskových 
organizací neustále naráží na problém s financováním, Pavlu Šotolovi, 
radnímu pro neziskový sektor, se zalíbil nápad prezentace neziskových 
organizací za účelem vlastní propagace a získávání finančních zdrojů nejen 
z veřejných prostředků. A zároveň to, že, jak se zdá, přítomné firmy na to 
slyší. Jeho slova posléze potvrdil Přemysl Filip z Vodafone Czech Republic, 
který představil nadační fond, dárcovství a programy podporující práci 
dobrovolníků a vyzval přítomné neziskové organizace, aby se nebály žádat 
firmy o peníze.
V informacemi a příspěvky nejnabitějším bloku věnovaném tématu 
filantropie zazněla zkušenost z Bruntálska, představená panem Petrem 
Anderlem z občanského sdružení Vlastenecký poutník, který s myšlenkou 
pořádat tzv. burzy filantropie přišel již v roce 2004 a od té doby úspěšně 
realizoval 3 kola této akce. Koalice nevládek Pardubicka si řekla, proč by 
podobný model nemohl fungovat také na území našeho kraje a vyzvala na 

jedné s t raně  nez iskové  
organizace, aby si připravily 
prezentaci svých projektů, a na 
druhé straně potenciální 
investory, aby společně sehráli 
ukázkovou burzu, jejíž průběh 
byl inspirován známou reality 
show Den D. „Byli jsme až 
překvapeni, jaký byl o účast v 
burze zájem a s jakou chutí se 
p ř i h l á š e n é  n e z i s k o v é  
organizace do prezentace 

svých projektů pustily“, říká předsedkyně správní rady Koalice nevládek 
Pardubicka a senátorka Miluše Horská a jedním dechem dodává, že si 
velmi cení též přístupu přítomných „investorů“, kteří otevřeně hodnotili, co 
se jim na projektu líbilo a co by bylo potřeba vylepšit. „Dnes se ukázalo, že 
bychom touto cestou mohli jít i v Pardubickém kraji“, uvedla Horská a 
navrhla usnesení účastníků pro letošní ročník krajské konference: 
uspořádat v letošním nebo příštím roce burzu filantropie, tentokrát již zcela 
na čisto, s reálnými investory a jejich penězi. Usnesení bylo v závěru 
konference přítomnými účastníky jednomyslně přijato.

Autor: H. Vaisová

zleva sedící: J.Tauber, P.Šotola, J.Brýdl, J.Machová, R.Línek a M.Horská
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Předpokládaný harmonogram výzev k předkládání 
grantových a individuálních projektů v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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Aktuální dotační příležitosti

Nadace EURONISA podpoří sociální, zdravotní, 
kulturní a vzdělávací projekty

Nadace EURONISA vyhlásila 14. března jarní veřejné kolo rozdělování 
nadačních příspěvků z výnosů finančních prostředků získaných z Nadačního 
investičního fondu, z výnosů benefičních akcí pořádaných Nadací 
EURONISA a z darů sponzorů.
Podpořeny budou projekty v těchto oblastech:
 sociální a zdravotní (pomoc lidem se zdravotním postižením, podpora 

sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (senioři, osamělé 
matky s dětmi, sociálně slabí apod.); 
 kulturní (rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou);
vzdělávací (preventivní programy, směřující ke zdravému rozvoji osobnosti 

člověka). 
Výše příspěvku ve prospěch jednoho projektu nepřekročí částku 80 tisíc 
korun. Uzávěrka příjmu žádostí bude 18. dubna.
Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace naleznete na 
www.euronisa.cz

ČSOB Nadační program vzdělání vyhlásil grantové 
řízení

ČSOB vyhlásila grantové řízení ČSOB Nadačního programu vzdělání. Hledá 
filantropické projekty, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti u české 
veřejnosti, u dospělých i u dětí. Celkem bude rozdělen jeden milion korun.
Termín uzávěrky přihlášek je 13. dubna 2011.
Strategickým tématem Společenské odpovědnosti ČSOB je vzdělávání a 
zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti, u dospělých i u dětí. 
ČSOB Nadační program vzdělání podporuje filantropické projekty na téma 
"finanční gramotnost" a podporuje získat vzdělání zdravotně a sociálně 
handicapovaným dětem.
Více informací ke grantovému řízení 2011: 
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-
odpovednost/Nadacni-program-vzdelani/Stranky/defalt.aspx

Nadační fond Hyundai vyhlásil otevřené grantové 
kolo

Projekty realizované na území bývalých okresů Nový Jičín a Frýdek Místek 
mají šanci získat finanční podporu v rámci otevřeného grantového kola, 
které vyhlásil Nadační fond Hyundai.
Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. dubna.
Podrobnosti: http://www.nadacnifondhyundai.cz/grantova-rizeni.html

Nadace VIA a Koučink Centrum nabízejí pomoc 
neziskovkám

Nadace VIA společně s Koučink Centrem přichází s nabídkou pro manažery 
NNO - vyzkoušejte si spolupráci s osobním koučem. Jedná se o program 
"Koučink - čas (pro váš) růst".
Program je určen pouze pro pracovníky neziskových organizací, a to 
p ředevš ím pro  t y,  k te ř í  p racu j í  na  manažerských  nebo  
odborných/specialistických pozicích. Tedy pracovníky, kteří zpracovávají 
samostatnou a ucelenou agendu, za kterou zodpovídají. Délka praxe není 
podstatná.
Bližší informace najdete na http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-
podpora/vsechny-programy-nadace/koucink-cas-pro-vas-rust
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Termín vyhl. výzvy Oblast 
podpory

Název Typ 
projektu

duben 2011 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na 
trhu práce

grantový 
projekt

2. čtvtletí 2011

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních 
služeb – podpora sociálních služeb a 
dalších nástrojů ve prospěch sociálního 
začleňování 

grantový 
projekt

3.1. Podpora sociální integrace a sociálních 
služeb – vzdělávání 

grantový 
projekt

3.1. Podpora sociální integrace a sociálních 
služeb – podpora procesů plánování 
dostupnosti sociálních služeb 

grantový 
projekt

3.1. Podpora sociální integrace a sociálních 
služeb – transformace 

grantový 
projekt

3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu 
práce a sladění pracovního a rodinného 
života 

grantový 
projekt

5.1 Mezinárodní spolupráce grantový 
projekt
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Občanské sdružení CEMA Žamberk a realizace 
Individuálního projektu na podporu sociálních 

služeb
Občanské sdružení CEMA Žamberk se představilo v minulém vydání 

zpravodaje a to prostřednictví 
aktivit jeho rodinného centra 
POHODA. V aktuálním čísle Vás 
stručně seznámíme s dalšími 
aktivitami sdružení a v příštím 

vydání Infolistu se dozvíte detaily o Individuálním projektu na podporu 
sociálních služeb v Pardubickém kraji. 
Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb na 
celém území Pardubického kraje a jejich dostupnosti osobám sociálně 
ohroženým. Díky projektu lze pomoci cílovým osobám se plně zapojit do 
ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak 
umožnit jejich návrat na trh práce. V rámci projektu jsou financovány níže 
uvedené služby. 
Dům na půl cesty pomáhá mladým lidem ve věku 18 – 26 let s 
řešením nepříznivé sociální situace a poskytnutím 
přechodného ubytování. V DPC naleznete zázemí pro 
zajištění základních životních potřeb, pracovníky pro 
podporu a pomoc. Můžeme také pomoci matce s dětmi či 
manželskému nebo partnerskému páru.
Více informací: Sadová 1475, Žamberk ,
tel.: 465 322 858, 774 165 295
Domov pro ženy a matky v tísni nabízí ženám a matkám s dětmi dočasné bydlení 

v azylovém domě, pomoc při neshodě v rodině, či 
ohrožení a při zajištění základních životních potřeb. 
Více informací: ČSA 728, Žamberk 564 01, 

tel.: 465321295 

Provozovatel: 
Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, 
tel.: 465 614 555, 

Tyto služby také podporují města: Žamberk, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad 
Orlicí, Lanškroun, Česká Třebová, Králíky, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Letohrad

dpc@pohoda.org

domov@pohoda.org, 

www.pohoda.org
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Neziskovky sobě

Informace o činnosti Esperantského klubu dr. 
Schulhofa a Svazu zdravotně postižených 
esperantistů v Pardubicích
Esp. klub v r. 2009 dovršil 100 let své existence, Svaz ZPE existuje 27. rok. 
Pracujeme pod jednou střechou, kde je i klubovna a redakce měsíčníku, 
který vydáváme v esperantu pro 180 členů, z toho 43 v 18 zemích. 2x ročně 
pořádáme jazykové semináře  v penzionu našeho člena v Českém ráji; letos 
25. 6. pořádáme v Pardubicích již tradiční celostátní setkání esperantistů 
tzv. 17. Esperantský den. Na příští rok připravujeme po pěti letech kongres 
Svazu ZPE, pro který hledáme pěkné místo a levné bezbariérové  ubytování 
a stravování, což v dnešní době není tak snadné.
Kromě toho jsme vydali vlastním nákladem brožurku v esperantu i v češtině 
ke stému jubileu esperantského klubu a již dříve Průvodce Pardubicemi, 
kterou máme v kratším podání i jako internetovou prezentaci 
v esperantském překladu. Staráme se o kroniku, kterou máme s fotoalby 
obou organizací již v 17 svazcích.
Autorem velkého internetového slovníku esperantsko-českého je 
Ing. Josef Hron, funkcionář našich obou organizací. Na slovníku pracuje již 
více než 10 let, ten již obsahuje přes 230 tisíc slov. Slovní zásoba esperanta 

je bohatá a je minimálně srovnatelná se 
slovníky jiných jazyků a zaručuje překlad 
i odborných textů na uspokojivé úrovni.
D á l e  s p o l e č n ě  p r a c u j e m e  n a  
esperantské Wik ipedi i ,  což  je  
celosvětová encyklopedie na internetu, 
do které mohou svými poučnými články 
na nejrůznější témata přispívat všichni 
lidé. Je zpracována v mnoha jazykových 
verzích a počet článků již dosahuje 
mnoha milionů. 
Do esperantské Wikipedie se snažíme 

dávat články o všech významných obcích  a městech našeho pardubického 
kraje, jejich historii a stavebních památkách, 
o naší kultuře a o osobnostech, toho kterého 
místa. Dosud jsme z pardubického kraje na 
internetu uveřejnili více než 300 článků. 
Esperantská Wikipedie je vyhledávaná a 
čtená na celém světě a my chceme tímto 
přispět ke zvýšení turistické návštěvnosti 
České republiky a hlavně Pardubického 
kraje, ale také propagovat využití esperanta v 
cestovním ruchu. Jistě je zajímavé, že česká 
verze Wikipedie  byla založena díky 
esperantu již v roce 2002.
Svaz zdravotně postižených esperantistů v 
Pardubicích má své zastoupení v každoroč-
ně vydávané  ročence, kde jsou adresy tzv. 
delegátů ze sedmdesáti zemí, spolupracuje 
se světovou asociací esperantistů v holandském Rotterdamu a má své 
webové stránky www.volny.cz/aeh-ikeh . 

Autor: Jarmila Rýznarová

      

účastníci světového kongresu v polském Bialystoku

Účastníci jazykového kurzu v Českém ráji

Pozvánka na velikonoční akce v RC POHODA

od 17. do 24.4. - Velikonoční výstava v MĚSTSKÉM MUZEU – na pozvání letos 
poprvé proběhne naše prodejní jarní výstava v prostorech muzea, výstava bude 
zahájena vernisáží v neděli 17.4. v 15hod.
19.4. (úterý) od 15:00 do 17:00 hod. – soutěžení ke DNI ZEMĚ – pro děti od 3 do 15 
let jsme připravili soutěže s přírodní a ekologickou tématikou – vstupné 
dobrovolné
20.4. (středa) po celý den – Velikonoční tvoření – jarní aranžmá  - přineste si 
květináč, košík, misku…či jinou „nádobku“, kterou si naaranžujeme. Cena – vstup 
do herny (20,-/rodinu) + spotřebovaný materiál
21.4. (čtvrtek) 8:00-16:00 – Velikonoční tvoření – pletení pomlázky – naučíme se 
plést velikonoční pomlázku – Cena – vstup do herny (20,-/rodinu). Proutky na 
pletení zajistíme.
29.4. (pátek) od 9:30 hod. – Pálení čarodějnic na zahradě rodinného centra – 
špekáčky s sebou 
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Jednotlivé školy udávají, že mají 10 až 15% dětí, které se nejsou schopny učit. 
Jsou unavené, neklidné a ve zvládání učiva selhávají. V budoucnu pak nemají 
šanci vystudovat dobrou školu nebo vykonávat práci, která by je těšila. Proč k 
takovému stavu dochází a existuje vůbec nějaké řešení?
Pro děti z Pardubic a okolí ano. Studijní centrum BASIC Pardubice, o.s. je tu 
pro všechny, kteří chtějí chodit do školy bez obav a učit se s radostí.
Dítě se neučí špatně proto, že vám chce dělat naschvály anebo vás rozčílit. 
Často za to ani nemůže. Jestliže si dítě plete písmenka, pomalu čte a píše, 
domýšlí si slova anebo si nepamatuje přečtený text, chybí mu základní 
dovednosti, bez kterých se nemůže naučit nic. Jak se pak má třeba z 
učebnice vlastivědy naučit pasáž, když jí nerozumí? Tato neschopnost číst a 
psát se pak odráží i v dalších předmětech.
BASIC nabízí individuální pomoc při řešení studijních problémů pomocí 
specializovaného individuálního doučování. Doučovací program je zaměřen 
především na problémy se čtením a psaním, ale oslovuje zároveň studentovu 
schopnost se učit a zvládat problémy spojené se studiem. Během doučování 
se vyplní mezery v jeho základech a odstraní se případná nepochopení a 
zmatky. Student je pak schopný zvládat společnou výuku kolektivu ve škole, 
což přispěje ke snadnější a efektivnější práci pedagogů v běžných třídách.
Používaná studijní technologie poskytuje jedinečný náhled na to, proč 
studenti zanechávají studia, co způsobuje, že student ztrácí o předmět 
zájem a také proč nejsou studenti schopni vždy použít v životě věci, které se 
naučili. Metoda odhaluje konkrétní překážky, na které může student při 
učení narazit a také, jak je může zvládnout.
Jelikož jsem pracovala také v běžné škole, uvědomuji si velkou výhodu 
možné individuální péče v BASICu. Ke každému dítěti se tu přistupuje jako k 
osobě, která má své specifické problémy, na které je se potřeba zaměřit a 
vyřešit je. Výuka se hodně zaměřuje na budování sebevědomí u dětí a na 
budování vztahu k učení. K tomu přispívá časté vysvětlování, používání 
pomůcek a názorného materiálu a doplnění nutných základů, na kterých se 
potom staví dál. Učitelé tu jsou vždy dobře naladěni, mají maximální zájem o 
studenta, chtějí mu pomoci a jsou speciálně vyškoleni.
 „Děti dneška se stanou civilizací zítřka“, a proto bychom měli být velmi 
rozvážní než o nějakém dítěti 
řekneme, že je hloupé - a tak ho na 
zbytek života odsoudíme. Pokud 
d á m e  d ě t e m  p o c h o p e n í  a  
pomocnou ruku, několikanásobně 
se nám to vrátí zpět. Když vidím, že 
dítě dělá pokroky, získá jistotu a v 
rodině díky tomu zavládne pohoda, 
je mi dobře u srdce. Vždyť co může 
být pro učitele a rodiče radostnější 
než rozzářené oči a úsměv na tváři 
dítěte, které mělo dříve zdravotní 
problémy, stresy a neumělo se 
zasmát. Osobně si myslím, že pomoc dětem je jednou z těch opravdu 
nejdůležitějších a věřím, že se nám společnými silami podaří přispět k lepší 
budoucnosti všech.

Mgr. Martina Vrbická
Studijní centrum BASIC Pardubice, o.s.
777 926 776, 775 035 286
pardubice@basic.cz
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Desetičlenná delegace tvořená zástupci školy SVÍTÁNÍ a dalších 
neziskových organizací, Krajské hospodářské komory a médií vyjela 
poznávat, jak se potýkají v zahraničí se zaměstnáváním osob se zdravotním 
postižením. Únorová cesta v rámci projektu „I my chceme pracovat…!“ 
financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR vedla 
do německého Ludwigshafenu a jeho okolí.
Během pětidenního pobytu měla pardubická výprava možnost vidět v praxi 
řadu dílen, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, speciální 

praktickou školu, jeden ze sítě supermarketů CAP, kde pracuje 50% 
postižených a navštívila statek, který vedle práce nabízí postiženým také 
ubytování. „Skvěle připravení němečtí partneři nám poskytli ucelený obraz 
sociálního systému a propracovaného konceptu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Bylo velmi užitečné vidět, že, když se chce, všechno 
je možné. Je jen potřeba nemávnout rukou, ale zamyslet se, jak umožnit 
práci i lidem s velmi těžkým postižením. Důležitý je individuální přístup a pak 
už stačí jen jednoduché, ale důmyslné pomůcky a nástroje, díky kterým 
zvládne pracovat každý,“ uvedla Mgr. Markéta Hujerová, zástupkyně 
ředitelky školy SVÍTÁNÍ.
Na závěr cesty němečtí partneři přidali několik rad a tipů. „Kdybychom dnes 
začínali od začátku, nepouštěli bychom se do zřizování velkých dílen, které 
zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, ale snažili bychom se jít 
cestou integrace a menších pracovních kolektivů,“ shrnul Rainer Reidt, 
ředitel dílen v Ludwigshafenu. 
Druhá poznávací cesta, tentokrát do Velké Británie, proběhne v měsíci 
květnu.

Autor: Hana Štráchalová

I my chceme pracovat ...! - První cesta za poznáním vedla do Německa Neúspěch ve škole lze řešit jinak než trestem
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Nové holické Rodinné a vzdělávací centrum 
Holoubek Oblastní charita Pardubice 

slavnostně otevře ve středu 13.4. 2011 ve 14:00 hodin v Dudychově ul. 782.

Do Holoubka srdečně zveme širokou veřejnost, zejména děti se svými rodiči i 
na následující dva dny otevřených 
dveří. „Malí i velcí návštěvníci mohou 
objevovat tajemství každé z místností 
rodinného centra a těšit se na zpívání 
u klavíru, tvoření,  Montessori 
pomůcky, voňavé linecké a perníkové 
holoubky na mlsání  i na živé 
překvapení,“  uvedla ředitelka 
Oblastní charity Pardubice Mgr. Marie 
Hubálková. Do světa pohádek se 
přeneseme příběhem  O perníkové 
chaloupce v podání dětského dramatického kroužku při DDM. Slavnostní 
odpoledne uzavřou nejmladší sboristé ZUŠ Bonifantes zpěvem českých písní 
a k nebi vzlétnou poštovní holubi. 
Vstup do centra bude v těchto prvních 3 dnech 13.-15.4. zdarma

Program otevření:
Středa 13.4.2011
14.00 h - slavnostní přestřižení pásky, pár slov k otevření RVC Holoubek, 

prohlídka domu, tvořivá dílna pro děti  
15.00 h - pohádka O perníkové chaloupce     16.00 h – vypuštění  balónků s přáníčkem
16.30 h - vystoupení ZUŠ Bonifantes              17.00 h - vypuštění živých poštovních holubů

Čtvrtek 14.4.2011
9.00-10.00 h - zazpívejme si u klavíru            10.00-10.30 h - ručičky, nožičky, hejbejte se
10.30-12.00 h - Montessori herna                 10.30-12.00 h - tvořivá dílna pro děti
12.00-14.00 - polední pauza                          14.00-14.30 - babička čte dětem
14.30-15.00 h - zazpívejme si u klavíru          15.00-17.00 h - tvořivá dílna pro děti 
15.30-17.00 h - Montessori herna

Pátek 15.4.2011
9.00 - ochutnávka angličtinky pro batolata  9.30 - ochutnávka angličtinky pro 2-3letá dítka 
10.00 -  BabySigns - znaková řeč pro batolata 10.30 - babička čte dětem - O Smolíčkovi 
10.30-12.00 h - Montessori herna a tvořivá dílna

Den dětí v modrém
V neděli 10. dubna 2011

od 14 do 17 hodin
Kde: prostory fary - děkanství v Ústí nad Orlicí (poblíž náměstí, vedle kostela)
Akce je určena pro :
źrodiny s dětmi s mentálním, kombinovaným postižením a autismem,  jejich sourozence
źodborníky a přátele dětí s autismem
źvítány jsou samozřejmě také rodiny s dětmi “zdravými“ 

Prosíme hosty, dobrovolníky, aby se oblékli do modrého oblečení a pomohli nám tak 
oslavit mezinárodní den autismu.

Program:
14,30 - 17hod. : Den otevřených dveří občanského sdružení Poruchy autistického spektra

 (o. s. PAS)
informace o nabídce o.s., poradenství, připravované akce

Od 14hod.: schůzka rady o.s. PAS
Od 14,30 - 17hod.: - soutěže a hry o ceny (suchá i mokrá varianta)

stezka  zručnosti
ÚOStár

Vstupné dobrovolné:  Výtěžek ze vstupného bude věnován na aktivity pro děti z o.s. PAS.
Pitný režim zajištěn
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Bambiriáda v Chrudimi
Občanské sdružení Altus připravuje jubilejní 10. ročník největší přehlídky 
aktivit pro děti a mládež v Pardubickém kraji s názvem Bambiriáda. Ta se 
bude konat ve dnech 26. a 27. května 2011. 
Na Bambiriádě se pravidelně prezentuje kolem 30 organizací. Nabízíme 
tímto všem spolkům a organizacím pracujícím s dětmi a mládeží bezplatné 
představení jejich činnosti. Prezentovat se můžete aktivně na stáncích či 
vystoupením na pódiu.
Změna oproti loňskému ročníku je zkrácení na 2 dny. Vše se bude 
odehrávat opět v prostorách Sportovních areálů města Chrudim, konkrétně 
na letním koupališti a hokejbalovém hřišti.

Kontakt:
Občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, 597 01 Chrudim
Koordinátor regionální bambiriády: Martin Benák +420 608 823 132, 
benak@chrudimka.cz 
Regionální manažer komunikace: Matěj Zelinka +420 602 422 821, 

Seminář ke komunitární programům DAPHNE III a 
Progres

Eurocentrum Pardubice Vás zve na Seminář ke komunitárním programům, 
v rámci kterého budou představeny programy Daphne III. a PROGRESS. 

Seminář spolupořádají Eurocentrum Pardubice a Eurocentrum Hradec 
Králové. 
Hlavním tématem této akce je prezentace dvou výše zmíněných 
komunitárních programů. Seminář bude doplněn diskuzí, během níž bude 
věnován prostor případným dotazům. 
Účastníci semináře se seznámí s podmínkami programu, se současným 
stavem a příležitostmi, které výše zmíněné programy žadatelům nabízí, a s 
dalšími náležitostmi, které je třeba znát při přípravě projektové žádosti.

Program:
8:45 - 9:00 - Prezence účastníků semináře

9:00 - 10:00 - Prezentace programu Daphne III., diskuze. Program představí 
Mgr. Barbora Holušová (Odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR)

10:05 - 11:00 - Prezentace programu PROGRESS, diskuze. Program 
představí Jitka Zukalová (Odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Počet návštěvníků je omezen. Prosíme o registraci do 5. dubna na 

Více informací zde:

zelinka@chrudimka.cz

slezakova@euroskop.cz

http://www.euroskop.cz/8364/2321/sekce/akce/seminar-ke-
komunitarnim-programum-daphne-iii-a-progress/

KDY: 9:00 - 11:00, dne 5. dubna 2011
KDE:Krajský úřad Pardubického kraje, náměstí Republiky 12, 
Pardubice,místnost č. 216 

Jarní akce neziskových organizací
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Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (KONEP) 

pro Vás připravila intenzivní víkendový kurz

Účetnictví NNO pro začátečníky 

termín konání:   13. – 15. května 2011
místo konání: Penzion Šenk, Pardubice

cíl kurzu: naučit účastníky základům "podvojného" účetnictví se speciálním zaměřením na nevýdělečné 
organizace a jejich specifika.

lektoři: Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (účetní a ekonomický poradce Koalice nevládek Pardubicka)
Marie Řeháková

Kurz je pořádán v rámci projektu Poradenské centrum NNO, který finančně podpořil Pardubický kraj, 
účastníci z neziskových organizací z Pardubického kraje proto mají možnost absolvovat tento kurz za cenu 
2 000,- Kč , členové KONEPu za zvýhodněnou cenu 1 800,- Kč, ostatní zájemci za 2 300,- Kč. 

Kurzovné zahrnuje: ubytování v penzionu - 2 noci, celodenní strava, lektorné, odborná publikace

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
KONEP je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV č. 2008/378-I

Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, potvrďte, prosím, svoji účast kanceláři KONEP u Evy Bulisové 
telefonicky (775 551 412) či e-mailem ( ) do 1. května 2011. 

Kapacita kurzu je omezena, proto si zajistěte účast co nejdříve!
bulisova@konep.cz
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ve středu 13. 4. 2011
na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Rodinného a vzdělávacího centra

 

Oblastní charity Pardubice 

 

KDE:

 

Dudychova ul. 782, HOLICE ve 14.00 h.

MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE A PRARODIČE,  
PŘÁTELÉ, KAMARÁDI – SRDEČNĚ VÁS ZVEME

Od pondělí 18. 4. již bude probíhat pravidelný program.  Těšíme se na Vás!
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.

Pro děti máme přichystané sladké překvapení

Následující dny otevřených dveří 14. 4.–15. 4. 2011
                         se můžete ZDARMA blíže seznámit s pravidelnými 

                         aktivitami Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek.

                           

Přijďte objevit kouzelný svět radosti, lásky, her, dětství a vydejte se s Holoubkem 

                                                                   na dobrodružné putování po stopách vědění.

Středa 13. 4. 2011
14.00 h. slavnostní přestřižení 

 

 pásky, pár slov k otevření 

 

 RVC Holoubek, prohlídka 

 

 domu, tvořivá dílna pro děti  

15.00 h. pohádka O perníkové 
 chaloupce
16.00 h. vypuštění  balónků 
 s přáníčkem
16.30 h. vystoupení chlapeckého 
 dětského sboru 
 ZUŠ BONIFANTES
17.00 h. vypuštění živých 
 poštovních holubů

Čtvrtek 14. 4. 2011
 9.00–10.00 h. zazpívejme si u klavíru

 10.00–10.30 h. ručičky, nožičky, hejbejte se

 10.30–12.00 h. Montessori herna

 10.30–12.00 h. tvořivá dílna pro děti

 12.00–14.00 h. polední pauza

 14.00–14.30 h. babička čte dětem

 14.30–15.00 h. zazpívejme si u klavíru

 15.00–17.00 h. tvořivá dílna pro děti 

 15.30–17.00 h. Montessori herna

Pátek 15. 4. 2011
 9.00–9.30 h. angličtinka 
  pro batolata

 9.30–10.00 h. angličtinka pro děti

  ve věku 2–3let
 10.00–10.30 h. BabySigns

znaková řeč pro batolata

 10.30–11.00 h. babička čte dětem

  O Smolíčkovi

 10.30–12.00 h.  Montessori herna 

  a tvořivá dílna

PROGRAM PRO DNY VZLETU HOLOUBKA

Více informací nwa ww.pardubice.charita.cz/holoubek/ nebo na M.: 733 141 960
partneři RVC Holoubek:

město Holice

Jiří Kamenický – Holice

                                                                   TOMÁŠ  HUŇÁČEK          

                                                      

CHOV

 DOMÁCÍCH A ZOOLOGICKÝCH ZVÍŘAT
A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 

                                                               Tel:+420 603 260 387                                                                                                                                                ������������������������

��������

CUKRÁRNA VALMA
HOLICE

sbor dobrovolných hasičů 
Kunětice

�

���������

�
��
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����������
�

���
������

����������������������������������������������

Petr Bajer – Holice, Martin Ryska – Holice, Libor Krejčík – Ostřetín, 
Zdeněk Pavlis – Kunětice,  Marcel Kubík – Pardubice, Růžena 
a Jaromír Kalinovi – Pardubice, Martin Desenský – Pardubice, 
Pavel Fořt – Pardubice , Jiří Tomášek , Milan Dubovči – Kunětice, 

Martin Deml – Pardubice, Milan Vohralík – Sezemice, 

Jan Bartoníček – Holice, Václav Vohralík – Holice, Tomáš Sosnar 
– Holice, Eva Bakešová – Holice, Jiří Pavlíček – Horní Jelení, Petra 
Kýhosová – Jablonec n./Nisou, Václav Vondra – Hradiště na Písku, 
David Moravec – Hradec Králové, Adventní almužna z kostela 
sv. Martina v Holicích, Milan Synek – Ráby, Ing. arch. Milan Krejčík 
– Lány u Dašic, Ing. František Vlasák – Dašice

mediální patrneři:

         a další...

dále nás podporují:
Zemědělská společnost 

Ostřetín a.s.

Děkujeme za finanční příspěvky na č. účtu: 1201207379/0800Česká spořitelna, a. s., v. s. 5300

HOLOUBEK
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