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PARDUBICKÉ DĚTI POZNALY SVĚT HANDICAPOVANÝCH 

Pardubice – 17. června 2014 

„Letem světem s handicapem aneb Den dětí s dobrovolníky“, tak zní název výjimečného dětského dne, 
který uspořádala Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem a ZŠ Bratranců 
Veverkových. K radosti všech zúčastněných se podařilo naplnit jeho poslání, tedy představení světa 
handicapovaných těm nejmladším. Děti tak již dobře ví, jaké obtíže přináší život s handicapem. A také ví, 
že těmto překážkám se dá statečně čelit. 

     Unikátní setkání neziskových organizací, jejich klientů a žáků základních škol proběhlo 13. června 
v areálu ZŠ Bratranců Veverkových v samotném centru města. Koalici nevládek Pardubicka se tak na jeden 
den podařilo propojit 18 neziskových organizací a sportovních klubů se světem dětí, kterých dorazilo více 
než 450.  

     Jednotlivé neziskovky si na místě připravily svá stanoviště, na kterých děti plnily tematické úkoly, za něž 
poté dostaly zaslouženou odměnou. „Smyslem Dne dětí bylo, aby si všichni na chvíli vyzkoušeli, jaké to je 
být limitován, a jaký je běžný život handicapovaných osob. Věřím, že díky zkušenostem z tohoto setkání si 
budeme všichni opět o něco blíže a dokážeme si navzájem pomáhat,“ uvedla Miluše Horská, 
místopředsedkyně Senátu PČR a zároveň místopředsedkyně pořádající Koalice nevládek Pardubicka. Nad 
akcí převzal záštitu také Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový 
sektor: „Pardubický kraj pravidelně podporuje konání několika dětských dnů v kraji. Letošní pardubický byl 
svou náplní opravdu výjimečný. Věřím, že o nové zážitky se děti podělí i doma a osvěta se tak bude šířit 
dále,“ předjímá Pavel Šotola. 

     Velký zájem u dětí vzbudily především překážkové dráhy zdolávané na vozíčku, které si pro ně 
nachystala Křižovatka handicap centrum, o. p. s. a Česká abilympijská asociace, o. s. Velké množství 
zajímavých aktivit si připravilo i sportovní družstvo TJ Léčebna Košumberk. Děti se tak naučily hrát Bocciu, 
jejíž pravidla jim přiblížil Radek Procházka, paralympijský medailista z her v Pekingu a Londýně. Zajímavou 
zkušeností byla také jízda na tricyklu či handbike. Až do samotného konce dne zůstala zaplněná tělocvična, 
ve které děti hrály basketbal na vozíčku s družstvem WBS Pardubice, svými zkušenostmi je skvěle 
doplňovali i profesionální basketbalisté BK JIP Pardubice. Stejně tak neúnavně probíhala utkání ve stolním 
tenise se Sportovním klubem vozíčkářů Nezlomeni. 

Dále se děti například u stánku Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. naučily základům znakového jazyka 
a odezírání ze rtů, na stanovišti Tyflocentra, o. p. s. si vyzkoušely plnění úkolů poslepu. K uvolněné 
atmosféře přispěli svým hudebně-rytmickým vystoupením i klienti MIREA denního stacionáře, o. p. s. 
Tanečním vystoupením všechny přítomné zaujala i škola SVÍTÁNÍ a děti z Kroužků ČR – východní Čechy. 


