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DUBEN 2010


Kalendář akcí

Dne 20.dubna od 14 hodin Vám přijde do klubovny Tyflokabinetu zahrát harmonikář.
Dne 26.dubna od 15 hodin v Tyflokabinetu se nově koná arteterapie (léčba umění) pro nevidomé a slabozraké.


Vláda připraví novelu proti zneužívání peněz na sociální služby

Vláda přichystá novelu zákona, která by měla zefektivnit využívání příspěvků na sociální služby. Někteří lidé totiž využívají peníze na jiné účely a státní rozpočet potom zbytečně přichází o peníze, které by ti skutečně potřební využili pro své opodstatněné potřeby. Do květnových voleb ale návrh předložen nebude. „Předlohu dostane nový kabinet a bude na něm, zda ji využije,“ řekl po jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Námětů, jak situaci napravit, je podle něho celá řada. Sociální partneři vlády mají podle ministra zájem na tom, aby se urychlily práce na analýze efektivity čerpání peněz a aby se závěry promítly do přípravy novely zákona.

Zdroj: Internet - www.mpsv.cz


Rok 2010 je evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Cílem Evropského roku 2010 je potvrzení závazku Evropské unie ovlivnit odstranění chudoby do roku 2010. Má za úkol sledovat čtyři základní cíle: uznání práva lidí žijících v chudobě na důstojný život, zdůraznění odpovědnosti každého jedince za boj proti chudobě, podpora soudržnější společnosti a opětovné potvrzení politického závazku EU bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Program se zabývá např. řešením nezaměstnanosti, zvyšováním vzdělání, vytvořením protikrizového balíčku. V legislativním procesu je rovněž návrh na zvýšení přídavků na děti pro rodiny a rozšíření okruhu příjemců těchto přídavků, návrh na zvýšení a prodloužení podpory v nezaměstnanosti (s účinností do 31.12.2010), návrh novely o podmínkách spotřebitelských úvěrů, změna právních předpisů spočívající v preciznějším vymezení lichvy a jejího potírání.
Na implementaci Evropského roku 2010 v České republice bude ze strany rozpočtu Společenství uvolněna částka 307 329 eur. Aby mohla Česká republika tuto částku plně využít, zajistila spolufinancování ve stejné výši. Náklady spojené se zajištěním Evropského roku 2010 v České republice zohlednilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci svého rozpočtu na léta 2009 a 2010, a to tak, že pro rok 2009 je v rozpočtové kapitole MPSV vyčleněna částka 150 000 eur a se stejnou částkou bude počítáno i v roce 2010.
V České republice je míra ohrožení chudobou nejnižší ze všech zemí EU. Podle posledních dostupných údajů dosáhla hodnoty 9 %, zatímco průměr zemí EU činil 17 %.
Evropský rok 2010 je také informační a osvětovou kampaní. V Česku je podpořena zatím dvanácti vybranými projekty v celkové hodnotě 9,5 milionu korun. Tyto projekty jsou jedním ze základních způsobů naplnění cílů a priorit Evropského roku 2010.

Zdroj: Internet - www.mpsv.cz


Nadace Artevide podporuje nevidomé výtvarníky

Nadace Artevide byla založena v roce 2007 za účelem všestranné podpory umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých. Pomáhá k realizaci umělců, aby se bez ohledu na jejich handicap mohli stát plně uznávanými. Zakladatelem nadace je výtvarník Dino Čeco.
Dino Čeco, žije od mládí v Čechách, kde vystudoval Akademii výtvarných umění. Pobýval delší čas i v západním Berlíně, ale nakonec se vrátil do srdce Prahy, do svého malostranského ateliéru. Nalezl cestu k dětem. Cílem akademického malíře je objevit talentované děti, jejichž zdánlivou překážkou k výtvarnému vyjádření je ztráta zraku. Jejich talent chce nadále rozvíjet. Z pravidelných návštěv studentů školy Jana Deyla v Praze se posléze zrodila myšlenka založit Nadaci Artevide.
Průkopník originální umělecké metody Dino Čeco nemá ve světě následovníka ani pokračovatele. Metoda využívá haptického působení - na bílém plátně se v okamžiku doteku objeví černá magmatická barva, která byla pod plátnem skryta. Výtvarnou techniku obohatil o reliéf, jehož prostřednictvím mohou nevidomí díla spatřit hapticky, způsobem jim vlastním. Čecova protlačovací metoda je zcela unikátním přínosem - pomocí hmatu lze vnímat nejen vlastní uměleckou tvorbu, ale i díla ostatních nevidomých umělců. Díky tomu mohou tito lidé vyjádřit i poznávat skrytý svět umění, emocí, přání a fantazie.

Zdroj: Internet


Slavní nevidomí: Oldřich Čálek

Narodil se 1.7.1946 v Lokti nad Ohří. Základní školu navštěvoval v Mariánských Lázních, kam se rodina později přestěhovala. V deseti letech při pyrotechnickém úrazu přišel o zrak. Povinnou školní docházku dokončil v Základní škole pro nevidomé v Praze na Hradčanech, kde se rovněž věnoval hře na hudební nástroje. Poté se začal připravovat na povolání učitele hudby. Necítil se dostatečně hudebně disponovaný, ale v roce 1966 úspěšně vykonal maturitní zkoušku. K dalšímu studiu hudby se však nepřihlásil. Rozhodl se pro studium jednooborové psychologie v Praze. Čálkova diplomová práce byla natolik novátorská, že byla uznána i jako práce rigorózní a stala se podkladem pro udělení akademického titulu PhDr. v roce 1972. Výtah z ní byl uveřejněn v americkém sborníku.
Čálka charakterizuje hledání nových možností, jak realizovat pokročilé trendy v sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých osob. Tomuto tematickému okruhu věnoval několik zásadních monografií a účastnil se i realizace nových koncepcí v praxi.
Pracoval jako vědecký pracovník, zabýval se hodnocením nového pojetí škol pro nevidomé, vedl semináře o fenomenologickém výkladu snů, věnoval se psychoterapii skupinové i individuální. Od roku 2001 pedagogicky působí na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, která je nestátním zařízením s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2005 se habilitoval jako docent.
Čálkova publikační činnost je mimořádně rozsáhlá. Z odborné literatury např. z oblasti psychoterapie vydal v roce 2005 rozsáhlou publikaci pod názvem „Možnost být sebou“. Mimo odborné literatury stojí za zmínku jeho publikace v časopise Tvar, kde hojně uveřejňoval různé eseje a fejetony na aktuální kulturní a politická témata. V roce 1992 vydal sbírku básní nazvanou „Na zemi“. Poezii psal průběžně již od svých studentských let. Jeho práce jsou velmi často uveřejňovány v zahraničí, kde je snad více známý než doma.

Zdroj: Internet - Tyflopedický lexikon


Zajímavosti z přírody: Jelení paroží

Paroží evropských jelenů bývají bohatě větvena a jako trofej velmi vyhledávána. Jsou druhotným pohlavním znakem, neboť je nasazují pouze samci. Většinou hrají roli při páření, soubojích samců, avšak jako zbraň slouží jen výjimečně. Nejlepší paroží nasazují mezi sedmým až dvanáctým rokem. Po čtrnáctém roce se schopnosti parožení zmenšují - jeleni nasazují méně výsad a stávají se takzvanými zpátečníky.
Když jim roste nové, žijí od stáda odděleně. Paroží vyrůstá ze zvláštních hrbolků na čelní kosti, jimž se říká pučnice. Zárodek parohu je obklopen jemnou kůží protkanou bohatě nervy a cévkami. Postupem růstu současně roste i obepínající kůže. Myslivci říkají, že paroh je v lýčí. Jakmile na povrchu zkostnatí, zastaví se přívod živin a kůže začne odumírat. Jeleni pak vytloukají, tj. zbavují se staré kůže otíráním parohu o kmeny stromů. Obvykle začínají shazovat v dubnu, mladší dříve a starší až do května.

Zdroj: Internet - www.albatros.cz


Velikonoční svátky

Pro někoho z nás v sobě Velikonoce nesou pohanskou myšlenku svátků jara a plodnosti, času, kdy se půda probouzí k životu a čeká na zúrodnění. Křesťané vnímají Velikonoce jako slavnosti vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kristus ukřižovaný o Velkém pátku vstal v noci ze soboty na neděli z mrtvých. Tato noc se proto nazývá Velkou nocí - odtud slovo Velikonoce. Křesťanskou legendu můžeme vnímat i jako příběh, ve kterém život zvítězil nad smrtí.
Pravidla k určení velikonočního data stanovil 1.nikajský koncil v roce 325. Svátky tak připadají na neděli, jež následuje po prvním jarním úplňku. Pokud úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až v neděli další. Pondělí velikonoční může připadnout na den v rozmezí od 23.března do 26.dubna. Letos připadají na 4. a 5.dubna.
Přinášejí s sebou mnoho zvyků a obyčejů, kterými se lidé snažili zesílit magičnost tohoto období. Jsou časem oslav a veselí. Mnohé z těchto zvyků se v dnešní době ani nedodržují, ale mnoho se jich zachovalo. K oblíbeným tradicím v Čechách patří hodování a pomlázka. Muži si sami upletou pomlázku, s níž pak s koledami chodí vyšlehat děvčata z okolí. Pověst praví, že na Velikonoce mají být dívky vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé.
K nejvýraznějším symbolům Velikonoc a jara však patří vejce. Zvyk darovat vajíčka zřejmě poprvé zavedli už Egypťané. Nejstarší nalezená kraslice je stará asi 2300 let. V dávné historii se vejce zdobila nejen u nás, ale i v Litvě, Německu, Švédsku, stejně jako na Kavkazu nebo v Asii.
Původní velikonoční vajíčka byla malována jasnými zářivými barvami, aby napodobovala jarní sluneční zář. Používala se jako odměna v různých velikonočních závodech nebo jako projev lásky mezi milenci. V antickém Řecku a Římě se jimi uctívali bohové. Ve středověku se vajíčka tradičně dávala služebnictvu. V Německu zase velikonoční vajíčka patřila výhradně dětem.
Různé kultury si oblíbily různé metody zdobení vajec. V Řecku se rozšířila karmínově zbarvená vejce, která symbolizovala Kristovu krev. V části Německa a Rakouska se na Zelený čtvrtek malovala pouze zelená vejce. Slovanské národy zdobily svá vejce zvláštními vzory ve zlaté a stříbrné barvě.
V Čechách a na Moravě se zdobení kraslic rozvinulo ve velké míře. Původně se zdobila pouze plná vejce a byla určena jako velikonoční dar. Nejprve se darovala plná, barevná. Později se začala zdobit i vyfouknutá. V každém kraji se jim říkalo různě, někde pouchy, jinde vejdumky. Tradice jejich malování se nikde na světě nerozšířila právě tak jako na území Čech i Slovenska. Navíc každý kraj měl svoji specifickou techniku a vzory. Vajíčko je symbolem plodnosti, lásky a věrnosti, ale také symbolem jara, slunce, tepla a radosti - je symbolem života - vytvoříme-li z něj kraslici se stromy, rostlinami, květy, je symbolika násobena. Když se kraslice maluje (a daruje) z lásky, je na ní srdce a také věnec.

Zdroj: Internet


Recept: Velikonoční nádivka s jarní kopřivou

Použijeme 10 rohlíků, 2-3 vejce (dle velikosti), mladou kopřivu, kousek uzeného masa, trochu mléka, sůl, pepř a strouhanku na vysypání pekáčku.

Postup: Rohlíky nakrájené na kostičky pokapeme mlékem, v němž jsme rozšlehali žloutky. Přidáme najemno nasekanou kopřivu, uzené nakrájené na kostičky, vmícháme sníh z bílků, osolíme a opepříme. Poté ručně zpracujeme. Vzniklou řidší hmotu rozetřeme na strouhankou vysypaný pekáček a pečeme asi 20-30 minut do zlatova. Nádivku podáváme teplou i studenou, nejlépe s jarním salátem.
Přejeme Vám dobrou chuť!


Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax: 386 460 660
e-mail: tyflokabinet.cb@seznam.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz

