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Občanské sdružení Tandem
vzniklo v roce 1998. Členové sdruţení jsou speciální pedagogové a rodiče ţáků, kteří
pomáhají zdravotně postiţeným dětem. Děti jsou ţáky Základní školy, Opava, Havlíčkova 1,
p. o., děti zrakově postiţené a s vadami řeči. Protoţe škola soustřeďuje děti
z Moravskoslezského kraje, je její součástí i internát.
Občanské sdruţení organizuje a pomáhá při kulturních a sportovních akcích, kterými se snaţí
zapojit postiţené děti mezi zdravou populaci.
Tradiční je jarní maškarní karneval, vánoční nadílka, šachové, florballové a goalballové
turnaje, jízdy na tandemových kolech a celorepublikové závody Kolo pro ţivot. Rovněţ
oslava Dne dětí se stala tradiční událostí celé školy i všech rodičů.
Někteří rodiče se také podílejí na získávání sponzorských darů, ať peněţních či materiálních.
V loňském roce uspořádali členové výboru jiţ třetí „Tandemový kolový tábor“. Z důvodu
povodní jsme byli nuceni tábor přestěhovat z Vidnavy do Hasičské školy v Janských
Koupelích.
Os Tandem přispěl dětem ze 7. ročníku na lyţařský výcvik, dětem 1. – 4. třídy na ozdravný
pobyt, tábor, Mikulášskou nadílku, Vánoční nadílku. Jeho penězi děti financují nákupy
modelářské hlíny pro keramickou dílnu, místní soutěţe v šachu, v Člověče, nezlob se,
koloběţkové závody, florball.
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Složení výboru o.s. Tandem
předsedkyně
statutární zástupce
hospodář
členové výboru

Hana Přiklenková
Jana Čmelíková
Hana Christová
Blaţena Šenková
Martina Kurková
Hana Kubitová
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Úspěšné projekty, které se realizovaly v roce 2009
Projekty se sportovní tematikou
„Sportem mezi ostatními“
– Nadace OKD, Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

„Sportujeme společně“
– Nadace Leontinka

„Tandem pro život 2009“
– TQM – holding. s.r.o.
Jiţ čtvrtý rok v rámci projektů realizujeme tandemové závody zdravotně postiţených dětí
a mládeţe v rámci celorepublikového seriálu „Kolo pro ţivot“. Dochází ke stoprocentní
integraci handicapovaných do běţné společnosti v oblasti sportovního vyţití.
V letošním roce jsme se zúčastnili těchto závodů:
16. 5. 2009
5. – 6. 6. 2009
6. 6. 2009
20. 6. 2009
10. – 12. 7. 2009
5. 9. 2009
18. – 19. 9. 2009
20. 9. 2009
26. 9. 2009

Silesia bike maraton v Opavě
Jizerská 50
Slezská brusle a bruslička - Opava
Olomoucká padesátka Kooperativy
Praha – Karlštejn tour Kooperativy a České spořitelny
Priessnitzova šedesátka České spořitelny a Kooperativy – Jeseník
Cyklobraní v Jevišovce
In Line Univerziáda 2009 v Opavě
Oderská mlýnice České spořitelny – Klokočůvek u Oder

V rámci projektů jsme organizovali i další pohybové soutěţe a aktivity:
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- soustředění a výjezdy na běţeckých lyţích
- ozdravný pobyt ţáků niţšího stupně ve Vsetínských vrších v Karolince – Bzovém
- Mezinárodní šachový turnaj pro zrakově postiţené
- Mezinárodní turnaj zrakově postiţených v showdownu
- Integrovaný turnaj ţáků základních škol Opavy a okolí v goalballe

Projekty v oblasti vzdělávání
„Nápadník do biologie“ – Nadační fond Českého rozhlasu Světluška
Díky finanční podpoře se podařil uskutečnit další sen – vydání souboru plastických reliéfních
obrázků, doplňovaček a úkolů týkajících se tématu „člověk“. Tato interaktivní pomůcka byla
rozeslána do všech škol a speciálně pedagogických center v České republice, které mají
na starost zrakově postiţené děti a mládeţ. Pomůţe nejen v prohloubení učiva antropologie,
ale věříme, ţe hravou formou i probudí větší zájem o přírodopis.
„Hláska“ – Statutární město Opava
Jiţ čtyři roky spolupracujeme s Magistrátem města
Opavy a upravujeme a tiskneme měsíční
zpravodaj Hláska pro zrakově postiţené
spoluobčany.
V letošním roce jsme se zúčastnili i akcí
pořádaných pro širokou veřejnost s cílem seznámit
ji s ţivotem a problémy zdravotně postiţených
lidí.
V březnu to byl „Den humanity“, který pořádalo
Slezské gymnázium v Opavě, v září „Víme o
sobě“ – projekt k 10. výročí zaloţení a práce
zvukové knihovny v OKPB v Opavě. Obě akce měly velký ohlas u veřejnosti především tím,
ţe si lidé vyzkoušeli různé činnosti s klapkami na očích a simulací jiných postiţení.
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Výtvarná oblast
Velkou část naší činnosti věnujeme také výtvarným aktivitám, účasti na mnoha výtvarných
soutěţích a výstavách. Ţáci ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p. o. se pod vedením zkušených
pedagogů tradičně umisťují na předních místech významných soutěţí. Specifikou práce
s keramickou hlínou těţce zrakově postiţených a nevidomých ţáků je Axmanova technika
modelování. Díky této technice vznikají nejen hodnotná dílka, ale modelování má
i rehabilitační účinek a pomáhá rozvíjet jemnou motoriku a koordinaci.
Realizované akce, na kterých jsme se organizačně podíleli, příp. kterých jsme se zúčastnili:
dílna „Keramika nás baví“,
Mezinárodní soutěţe „Radost tvořit“, „Lidická růţe 2009“,
výstavy „Já a můj svět“, „Dny umění nevidomých 2009“.
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Další realizované akce:
Maškarní karneval
Pyţamovo – papučový karneval se konal jiţ popáté v tělocvičně školy. Občanské sdruţení
Tandem tuto akci sponzoruje, získává rodiče pro aktivní osobní účast.

Velikonoční výstava
Členové Tandemu pomáhali při přípravě této tradiční akce, připravili občerstvení, starali se
o dobrý průběh celé akce. V multimediální místnosti vystavili práce dětí, vychovatelek
a některých rodičů.

Sběr papíru
Členky výboru SRPŠ uspořádaly jiţ třetí jarní sběr papíru. Děti i celé rodiny se předháněly
v donášce a váţení této suroviny.
V říjnu se pak konal čtvrtý sběr papíru, který předčil nasbíraným mnoţstvím všechny ostatní.
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Oslavy Dne dětí
Třikrát jsme měli moţnost připravit Den dětí v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí, který
ve spolupráci s os Tandem pomáhala sponzorovat paní Poubová. Zdarma nabídla celý objekt
a prostor hotelu k celodennímu uţívání našim dětem i dospělým.
Pro děti výbor SRPŠ s odpovědnými vychovatelkami za program připravili soutěţe,
vystoupení skupiny historického šermu, oběd a opékání párků.

Letní tandemové soustředění
Jiţ třetí tandemový tábor připravily členky výboru
SRPŠ ve Vidnavě na Jesenicku. Pro nepřízeň počasí
byl tábor přesunut do Jánských Koupelí. Padesát

přihlášených dětí svědčilo o velice dobré
organizaci předešlých táborů.
Dětem i dospělým se na táboře velice
líbilo. o.s. Tandem pomáhal tábor
sponzorovat, aby se mohly zúčastnit
i děti ze sociálně slabších rodin.
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Plavecký výcvik u moře – Chorvatsko
Desetidenní pobyt v Bašce Vodě, malém městečku na makarské riviéře plný nových, ještě
nepoznaných záţitků: přeplněné pláţe, které jsme dosud spolu nikde nepoznali, sjíţdění řeky
Cetiny na raftech s koupáním v její ledové vodě, parasailing na moři, výlet lodí na ostrov
Hvar s rybím piknikem.
V letošním roce nejeli jen ţáci naší školy a jejich sourozenci, ale přidali se k nám i někteří
naši absolventi a vodiči, kteří s námi jezdí tandemové závody.
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Mikulášská nadílka
Tentokrát proběhla Mikulášská nadílka jako setkání andělů. Děti měly bílé oblečení
a vytvořená křídla. Členky os Tandem a sponzoři připravili balíčky a pomohli s organizací
pěkného odpoledne.

Celodenní výlet do pavilonu Antropos a ZOO Brno
Pro nejpilnější sběrače šípků a lesních plodů, které jsme věnovali ZOO Ostrava pro krmení
zvířat jsme připravili motivační výlet do Brna, zaměřený nejen na přírodopis, ale i naše
nejstarší dějiny. Ţáci si prohlédli expozici o obsazování Moravy v brněnském pavilonu
Antropos, kde jim nejen informace podával zkušený průvodce, ale zároveň si mohli některé
exponáty osahat.
Tak si nevidomí „prohlédli“ poprvé
v ţivotě mamuta, jeho kel i stoličku,
seznámili se s evoluční teorií Darwina.
Výlet pokračoval v brněnské ZOO,
kde na nás čekala paní Vítková se
zajímavým povídáním o zvířatech.
Bylo jen otázkou času, kdy si děti
uvědomí, jak je potřebné pomáhat
zvířatům, a proto jsme si po dohodě na
rok adoptovali baziliška zeleného.

Vánoce
V průběhu měsíce prosince pomohli připravit členové os Tandem Vánoční výstavku. Spolu
s vychovatelkami, některými učitelkami a dětmi napekly a ozdobily perníčky, které pak spolu
s výrobky z keramické dílny a druţiny vystavili v multimediální místnosti. Největším
lákadlem byly vystavené betlémy i zapůjčený kostelní betlém.
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Ukončení roku 2009
Tradičním ukončením celého roku bylo setkání v Casinu Kartáč v Opavě. Jeho vedoucí paní
Ševčíková spolu s os Tandem připravila pohoštění a dárkové balíčky. Dětem se nejvíce líbila
diskotéka pod vedením nefalšovaného diskţokeje.
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do akcí pořádaných os Tandem, kteří pomáhají
sponzorovat nebo získávat sponzory a sponzorům, kteří nezapomínají na postiţené děti.

Nadace a sponzoři
Nadace OKD
Nadační fond Českého rozhlasu
Nadace LEONTINKA Praha
TQM – holding s.r.o. Opava
ČSOB Praha
SKZP Baník, Ostrava
HON – Nábytek s.r.o. Opava
SONS
IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Opava – Komárov
CASINO KARTÁČ Opava
OPAVIA – LU a.s. Opava
LUNA – OVO s.r.o. Opava
ing. ILLÍK – RAIL s.r.o. Opava
ZDENĚK HRUŠKA Slavkov
RICHARD GRODA Opava
OPTYS s.r.o. Opava
RITSCHNY – Kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Opava
TECHFLOOR s.r.o. Opava
JATKA KURKA Otice
HAJMA s.r.o. Opava
RS SLÁDEČEK, zahradnická a poradenská činnost, Opava
Obchodní společnost GOLD STELLA spol.s.r.o.
S – KUNSTSTOFFTECHNIK s.r.o. Kravaře
MODEL OBALY a.s. Opava
TEMPO Opava
POUBA Travel s.r.o. Opava
HERBER – MLÝN, s. r.o.
ISOTRA a.s. Opava
MARTEK ELEKTRONIK SERVIS, Ostrava
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Přehled účetnictví za rok 2009

příjmy

PZ

výdaje

CELKOVÉ SOUČTY

pokladna

217 790,00

35 098,00

181 957,00

70 931,00

banka TANDEM

605 902,33

238 364,54

559 710,75

284 556,12

banka SRPŠ

139 940,43

196 277,25

246 205,40

90 012,28

CELKOVÉ SOUČTY

963 632,76

469 739,79

987 873,15

445 499,40

Příjmy
1
2
3
4
5
Výdaje
1
2
3
4

963 632,76
60 800,00
546 460,00
2 500,00
42 011,76
311 861,00
0,00
987 873,15
141 696,95
201 061,40
72 300,00
347 741,00

5
6

131 739,80
93 334,00

HV

-24 240,39

příspěvky
dary,dotace
učebnice
ostatní příjmy
peníze na cestě

spotř.mat.+DHM
služby
mzdy+daně
peníze na cestě
provozní
náklady
ostatní výdaje
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