
 

Rok 2006 nepatřil v Občanském sdružení OBZOR Liberec k těm 

nejšťastnějším. Na přelomu roku 2005/2006 byl člen výboru pan 

Podhájecký převezen z ARO liberecké nemocnice na OCHRIP 

(Oddělení chronické resuscitační individuální péče) v Tanvaldě a 

podle vyjádření lékařů se již nevrátí. Další tragédií, která 

organizaci postihla, bylo nečekané úmrtí jedné z nejaktivnějších 

členek sdružení Jany Vosáhlové. Celková činnost tak byla velmi 

silně poznamenána. Přesto však organizace fungovala a podařilo 

se splnit veškeré naplánované akce.  

Na jaře byl úspěšně dokončený kurz Učme se česky II, pořádaný 

ve spolupráci s Magistrátem města Liberce a v říjnu byl zahájen 

další kurz pod názvem Učme se česky III. 

V červnu se předsedkyně sdružení zúčastnila celosvětové 

konference o celoživotním vzdělávání dospělých v Berlíně. Tuto 

konferenci pořádal bonnský Institut pro mezinárodní spolupráci 

Svazu lidových vysokých škol Německa (IIZ/DVV) při 

příležitosti 50. výročí svého vzniku. Paní Vosáhlová pracovala 

v sekci celoživotního vzdělávání v bývalé východní Evropě, 

zaměřené na problematiku osob se zdravotním postižením. 

Na jaře a v létě se někteří členové zúčastnili společných akcí, 

pořádaných jednou z partnerských organizací Neues Wohnen 

v Seifhennersdorfu. Tato organizace se  zaměřila na opravu 

starého hrázděného statku, kde by měly vzniknout i chráněné 

dílny pro zdravotně postižené, kde by se ukazovala stará řemesla. 

Jednou částí tohoto projektu byly i akce „Udělej si svou cihlu“, 

kdy každý ze zúčastněných vlastníma rukama dělal hliněné cihly 

na opravu původního zdiva. Společná práce a dotyk s přírodním 

materiálem – hlínou – její míchání a propracování bylo 

důležitým faktorem i jako rehabilitační cvičení a procvičování 

motoriky. 

V srpnu se někteří členové zúčastnili ozdravného a rekondičního 

pobytu na Moravě. Rekondici pořádalo Sdružení zdravotně 

postižených občanů a jejich přátel z Ostravy, se kterým OBZOR 

spolupracuje.  

Začátkem září jsme podle plánu uspořádali rehabilitační a 

ozdravný pobyt v Chorvatsku. I přes velké potíže senám podařilo 

zajistit plošinový autobus DPML. Jeho nájem je velmi drahý a 

představuje nejvyšší nákladovou položku při našich pobytových 

akcích. Pobyt byl zrealizován ve spolupráci s CK Hap Tour 

Liberec v bezbariérových (nebo minimálně bariérových) 

bungalovech v Nečujamu na ostrově Šolta. Byl velkým přínosem 

pro všechny. Pobytu se zúčastnil rehabilitační pracovník, takže 

členové sdružení denně cvičili jak na břehu, tak v moři i 



v bazénu, dva se i přes těžké fyzické postižení dokonce sami 

udrželi na hladině a naučili se trochu plavat. Tento pobyt byl 

navíc důležitý i z hlediska posílení psychiky a pocitu 

sounáležitosti s kolektivem. Společně s námi se už tradičně 

zúčastnili pobytu mentálně postižení členové ze sdružení 

HandicapVerein Sonnenstrahl z Oybina. S tímto druhem 

společných pobytů máme velmi dobré zkušenosti. Mentálně 

postižení často disponují velkou fyzickou silou a velmi ochotně 

pomáhají našim vozíčkářům při „přesunech“. Problémy, které 

máme s komunikací, bychom chtěli řešit při dalších společných 

pobytech. Zkusíme vypracovat základní jednoduchou 

komunikační terminologii pro naše členy tak, aby zvládali 

jednoduchou denní konverzaci. S oběma německými sdruženími 

spolupracujeme již od svého vzniku a někteří členové s nimi 

spolupracovali ještě dříve, v době svého působení 

v Mezinárodním centru Universium. 

V listopadu se předsedkyně OBZORu zúčastnila ještě jednoho 

mezinárodního setkání, a to mezinárodní konference v polském  

Štětíně, kterou pod záštitou Nadace Lecha Walecy pořádal Svaz 

lidových univerzit Polska. Konference byla zaměřena na Public 

Relations v oblasti všech možných druhů vzdělávání, tedy i 

vzdělávání zdravotně postižených. Na této konferenci bylo 

dohodnuto, že IIZ/DVV Bonn prostřednictvím své polské 

pobočky na začátku roku 2007 poskytne OBZORu finanční 

prostředky na nákup 4 počítačů pro vzdělávací účely. OBZOR 

požádá hned na počátku roku tři firmy o nabídky, které zašle 

polské straně spolu s návrhem na vítězného dodavatele a polská 

strana pak zařídí finanční převod. 

V prosinci pak proběhla řádná valná hromada. 

Nyní k tomu, co se nepovedlo. Během roku se nepovedlo zajistit 

webové stránky a prezentace sdružení s barevnými fotografiemi. 

O tyto záležitosti se starali členové, kteří nás navždy opustili. Na 

dovolené jsme se předběžně domluvili, že výrobu stránek 

převezme do budoucna  p. Hluštík a texty připraví p. Lukavec. 

Výroční schůze pak toto rozhodnutí schválila. Stránky by měly 

být hotovy na jaře roku 2007. 

I přes smutné události, které v loňském roce proběhly lze 

konstatovat, že hlavní náplň činnosti sdružení byla splněna. 

Žádná činnost by však nemohla být zrealizována bez našich 

dobrovolných pomocníků a asistentů. Jako vždy pomáhali celý 

rok bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. 

 

Eva Vosáhlová 

V Liberci dne 5. února 2007 
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Rok 2007 můžeme považovat za jeden z nejúspěšnějších roků 

v historii občanského sdružení OBZOR Liberec. I když na všech 

členech stále ještě občas ležel stín tragédií roku 2006, stihli jsme 

zrealizovat mnoho věcí. 

V únoru 2007 jsme úspěšně dokončili poslední, třetí opakovací 

kurz českého jazyka s názvem Učme se česky III. Tím ale naše 

vzdělávání v roce 2007 rozhodně neskončilo. Naopak. Od března 

do listopadu se členové sdružení velmi aktivně podíleli na 

ověřovacích kurzech mezinárodního projektu EQUAL – ADIP. 

V tomto projektu jsme zapojeni jako členové rozvojového 

partnerství. Celý projekt s názvem Rozvoj adaptability občanů se 

zdravotním postižením pro lepší uplatnění na trhu práce. Jeho 

autorem je pražská firma S-COMP Centre., s.r.o., která je 

zaměřena na vzdělávání v oblasti informačních technologií. Ve 

spolupráci s renomovanými univerzitami a zástupci zdravotně 

postižených byly vypracovány jednotlivé vzdělávací moduly, 

připravené „na míru“ jednotlivým typům zdravotního postižení. 

Naše organizace byla zapojená do kurzů rozvoje osobnosti, 

počítačové gramotnosti a angličtiny. Vzdělávání probíhalo od 

března do listopadu 2007 a zúčastnilo se ho 90 procent členů 

sdružení. Všichni účastníci hodnotili jednotlivé moduly velmi 

kladně – jak probíranou látku samotnou (umění komunikace, 

sebereflexe, příprava na certifikáty ECDL, základní jazykové 

kompetence), tak i lektory a jejich individuální přístup 

k jednotlivcům.   

Rok 2007 nebyl však zaměřen pouze na vzdělávání. Kromě 

společných setkávání jsme se zúčastnili i ozdravného 

rehabilitačního a rekondičního pobytu  v krásném a zdravém 

prostředí Hostýnských vrchů. Týden jsme strávili 

v bezbariérovém středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. 

Tohoto pobytu se společně s námi zúčastnili i členové dánské 

partnerské organizace z Pindstrup Centret v kraji Aarhus.  

I tento pobyt nemůžeme hodnotit jinak než velmi pozitivně. Byli 

jsme ubytovaní v krásné bezbariérové budově, kde jsme byli 

doslova hýčkáni personálem. Navíc nám přálo i počasí a tak jsme 

měli možnost podniknout velmi zajímavé výlety. Navštívili jsme 

Svatý Hostýn, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm, Pustevny, muzeum Tatry v Kopřivnici a samozřejmě 

i krásnou a starobylou Kroměříž. Pobytu se zúčastnila také 

sociální pracovnice a tak měli všichni účastníci množnost 

dozvědět se o všem důležitém z oblasti sociální legislativy včetně 

dávek a příspěvků na zakoupení auta, úpravy bytů apod. 



Samozřejmě pobyt přispěl k upevnění týmového ducha a pocitu 

sounáležitosti. 

 

 
 
 
 
 
 


