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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 ležel stín smutných událostí roku 2006, stihli 

jsme zrealizovat mnoho věcí. 

V únoru jsme navštívili cenu Mosty, kterou uděluje Národní rada 

osob se zdravotním postižením organizacím i jednotlivcům za 

mimořádný přínos pro zdravotně postižené. Vyhlašování a  

 

 

a předávání cen proběhlo v Hradci Králové. 

V únoru 2007 jsme také 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 připravila 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 80 procent členů sdružení. Všichni účastníci hodnotili 

jednotlivé moduly velmi kladně – jak probíranou látku samotnou 

(umění komunikace, sebereflexe, příprava na certifikáty ECDL, 

základní jazykové dovednosti v angličtině), tak i lektory a jejich 

individuální přístup k jednotlivým frekventantům daného 

vzdělávacího modulu.   



Několik členů se do těchto kurzů nemohlo zapojit z důvodu 

nemoci. Proto jsme pro ně i pro několik členů z jiných organizací 

uspořádali  od října 2007 kurz environmentální výchovy., tedy 

kurz rozvoje osobnosti a informačních technologií. Projekt byl 

 

zrealizován za finanční podpory Statutárního města Liberce. 

 

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.  

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. Tohoto 

pobytu se společně s námi zúčastnili i členové dánské partnerské 

organizace z Pindstrup Centret v kraji Aarhus. Občas měli naši  

 

členové trochu problémy s komunikací, protože jejich znalost 

angličtiny je na velmi nízké úrovni, vždy se našel způsob jak si 

navzájem porozumět. Tuto akci jsme mohli zrealizovat díky 

vedení DPML, a.s., který nám za rozumnou cenu pronajal 

nízkoplošinový autobus. Problémem však byla rozbitá plošina. 



Uplynulý rok byl pro OBZOR významný i z jiného hlediska. 

Předsedkyně sdružení byla zvolena předsedkyní krajské rady 

osob se zdravotním postižením a od května zastupuje zájmy této 

skupiny za celý Liberecký kraj v republikovém výboru. 

V březnu byla práce sdružení a jeho účast v projektu EQUAL 

prezentována na mezinárodní konferenci zaměřené na vzdělávání 

osob se zdravotním postižením v polském Baranówe. V listopadu 

se zástupci organizace zúčastnil dalších dvou mezinárodních 

konferencí s tématikou celoživotního vzdělávání – v Bonnu a ve 

Štětíně, kde prezentovali vzdělávací potřeby osob s postižením. 

Na základě jejich prezentace byl OBZOR pověřen pořádáním 

mezinárodní  konference s touto tématikou v březnu 2008. 

 

Občanské sdružení OBZOR Liberec spolupracuje s organizacemi 

zdravotně postižených v Plzni a Ostravě. Některých našich akcí 

se zúčastňují i členové jiných libereckých organizací. 

(Tyflocentrum,  Tulipán, TOP HANDICAP) i neorganizovaní 

lidé s různým typem zdravotního postižení. Kromě toho 

spolupracujeme s Akademickou poradnou pro osoby se 

zdravotním postižením při Technické univerzitě a  Akademií 

J.A.Komenského v Liberci. 

Našimi zahraničními partnery jsou i nadále členové sdružení 

HandicapVerein SONNENSTRAHL  Oybin, Svaz lidových 

vysokých škol Polska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu,  Motivació 

v Maďarsku a Pindstrup Centret v Dánsku. 

 

Jsme rádi, že se nám povedlo splnit většinu našich plánů a 

všichni členové sdružení se mohli aktivně zapojovat do mnoha 

různorodých aktivit. Žádnou z nich bychom však nemohli 

uskutečnit, kdyby nám již tradičně nepomáhali naši asistenti a 

pomocníci – dobrovolníci, bez jakéhokoliv nároku na mzdu či 

odměnu.  

Jediné, co se nám nepovedlo splnit, jsou webové stránky. 

Povedlo se připravit je po stránce obsahové, nyní zbývá je 

dokončit a zpřístupnit. 

 

 

      Eva Vosáhlová 

 

V Liberci dne 5. února 2008 

 

 



 
 
 
 
 
 


