
4. zahraniční studijní cesta 
Belgie, Brusel 

2. -  5. 12. 2013 
 

uskutečněná v rámci projektu 
CZ.1.04/5.1.01/77.00464  

„Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách“. 

 



Cílem tohoto projektu 

• je vytvoření sítě ženských organizací (ženami 
založených, řízených, rozvíjených a ženy 
zaměstnávajících), která ve spolupráci s New Women 
for Europe zmapuje fenomén vzniku, fungování a 
rozvoje ženských organizací působících v neziskovém 
sektoru, 

• na základě mezinárodní spolupráce získá zkušenosti a 
know-how ze zahraničí, sestaví sborník dobré praxe, 
zobecní principy a identifikuje největší překážky 
ohrožující dlouhodobou udržitelnost těchto organizací, 
prosadí výstupy projektu do praxe a politik 

 



 
Partnerské a spolupracující 

zahraniční organizace: 
 

 

• New Women for Europe (Brusel) 

• La Fontaine (Brusel) 

• Les  Trois  Pommiers (Brusel) 

• Sparke Viers (Bruggy) 

• Woonzorgcentrum De Weister (Kortrijk) 

• Vivre et Grandir St. Raphael (Brusel) 

 





 1. den  

 odlet z Prahy v 7,10 hodin, 
vzdálenost 696 km,  

 výška letu 10 950 km,  

 přílet do Bruselu 8,35 hodin, 
ubytování v hotelu Queen 
Ann. 

 



„La Fontaine“  
– centrum pro osoby bez přístřeší 

 
– provozuje Řád maltézských rytířů, mají neutrální pozici – slouží všem 
– cílovou skupinou jsou bezdomovci, převážně muži - 90%, ženy -10% 
– poskytované služby – umožnění hygieny (sprcha), vyprání oblečení, získání 

oblečení, jídlo, zdravotní péče(ošetření drobných ran) + doprovod k lékaři, 
možnost uložit si věci v centru, pomoc se změnou dosavadního života, 
pokud sami bezdomovci chtějí 

– personální zajištění služby – vedoucí + sestřička + 10 dobrovolníků/denně, 
celkem mají 85 dobrovolníků 

– kapacita - služby využije průměrně  40-50 osob/den, 7- 8 tisíc návštěv /rok 
– 8 - 9 % bezdomovců se vrací zpět do běžného života 
– díky kamerovému systému je monitorováno 550 bezdomovců v Bruselu, 

neoficiálně je zde 3,5 tisíce bezdomovců 
– bezdomovci dostávají mapu služeb v Bruselu – kde dostanou pomoc, když 

nemají peníze, kde získají jídlo zdarma nebo levný nocleh (ubytovny) 
– roční náklady na provoz La Fontaine –  činí 125 000 €, žijí z darů Řádu 

maltézských rytířů. Od roku 2014 by měli získávat 20% nákladů od státu. 
 





 
„New Women for Europe“ 

Nové ženy pro Evropu  

  
• Evropská ženská organizace, která sdružuje a zastřešuje přes sto 

ženských organizací z řady zemí Evropské unie. 
• Činnost rozvíjí především v Bruselu, hlavním sídle institucí EU.  
• Zprostředkovatel mezi EU a národní úrovní států. 
• Zástupkyně Nových žen pro Evropu se zde snaží lobbovat ve 

prospěch důstojnosti žen a ochrany jejich práv, a to zejména v 
oblasti rovných příležitostí, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, 
demografie, mezigenerační solidarity, zdraví a bioetiky, boje proti 
obchodování s lidmi, ale také se zasazují o práva sociálně 
vyloučených skupin, a podobně. 

• Připravují pozměňovací návrhy k navrhované legislativě nebo se 
připojují k jiným. 

• Spolupracují i s jinými evropskými organizacemi.  
 



 
2. den – návštěva  Parlamentaria  

 
 

• Parlamentarium –  návštěvnické centrum v EP, kde jsme díky 
osobnímu multimediálnímu průvodci měli možnost získat 
informace o EU zábavnou formou, a to v rodném jazyce. 
Centrum pracuje ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie a 
vstup je zdarma.   

 



EP a setkání s europoslanci 
Anna Záborská – Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesť. demokratů), SR: 

• členka Výboru pro rozvoj a členka a bývalá předsedkyně Výboru pro práva žen a 
rovnost pohlaví – výbor nemá legislativní pravomoci, pro předsednictví si dala 
předsevzetí hledat témata, která ženy ve výboru sjednocují 

• je důležité chránit vztahy v rodině, společnost potřebuje funkční rodiny 

• nejlepší sociální síť je rodina, a to široká rodina, ale v současnosti probíhá spíše 
atomizace rodiny – muž, žena, děti 

• doporučení pro charity: „Je důležité ukázat navenek vaši sílu – umět prezentovat 
vaši činnost, protože spousta lidí si myslí, že vše jde samo a nevidí za tím tu 
spoustu vaší práce.“ 

Jan Březina - Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesť. demokratů), ČR 

• člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 

• člen Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-
Ázerbájdžán a EU-Gruzie 

• člen Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

• regionální rozvoj – evropské projekty 

 







 
„Les  Trois  Pommiers“(LTP)  

3 jabloně, dům pro osoby v tísni 

  

  
 

• několik generací klientů,  
   3 jabloně = 3 generace 
• cílová skupina: 

•  senioři,  
•  maminky s dětmi,  
•  psychiatričtí klienti 

• vzájemné propojení životů, 
vytváření přirozeného prostředí 
rodiny 



 
• služba je zajišťována 24 hodin denně 
• kapacita -  18 bytů pro maminky s dětmi,  18 bytů pro seniory, 10 bytů 

pro psych. klienty – v jednom domě. Plus další byty ve městě – ve 4 
domech. 

• délka pobytu: 
– maminky  - dle individuálních potřeb – až rok 
– senioři - dle individuálních potřeb 6-8 let, případně až na dožití 

• personální zajištění – 30 zaměstnanců (22 úvazků) a 10 dobrovolníků  
• NNO vlastní polovinu domu, ve druhé polovině jsou běžní nájemníci. 
• fungují už 30 let 
• financování provozu – vláda, stát, příjem od klientů ( klienti platí 1/3 

nákladů na bydlení), dary. Projekty mají na dobu 5 let 
• maminky mají MD 14 týdnů  
• většina matek v LTP nepracuje, pobírají dávky, dokud neseženou práci 

(dávky = 1.150 € a z toho 580 € na ubytování, energie, jídlo, ošacení) 
 



 
Prohlídka sídla Evropské komise a 

Evropské rady 
 



 
3. den - „Sparke Viers“ 

Denní centrum pro staré, postižené a nemohoucí 

 • náhrada domova = co nejvíce podobné přirozenému domácímu prostředí 
seniorů 

• odlehčení pečující rodině 
• aktivity jsou dobrovolné, do ničeho seniory nenutí, záleží pouze na jejich 

vůli 
• mají možnost si odpočinout v odpočinkové místnosti 
• provoz Po- Pá 7,00- 20,00 hod. 
• dovoz klientů denně taxíkem 
• kapacita = 20-24 klientů denně 
• personální zajištění – 4 zaměstnanci, kteří dělají vše 
• financování provozu – z federálního fin. rozpočtu (malá podpora) – aby 

prostředky získali, musí splňovat vysokou kvalitu služby. Probíhají zde časté 
kontroly bez ohlášení. Díky malé podpoře státu jsou v mínusu. Schodek 
financují řádové sestry – sestry Panny Marie Sedmibolestné. 
 





„Woonzorgcentrum De Weister“ 
Pečovatelský  dům pro lidi s Alzheimerovou nemocí  

• dům odpočinku pro 42 osob s demencí, NNO 
• postavený do čtverce – aby mohli klienti pohodlně procházet, uprostřed se 

zahradou 
• prohlídka 1 lůžkového pokoje 
• pro 10 pokojů je 1 koupelna  - dopomoc pracovníků klientům s hygienou 
• po nástupu klienta první týden opečovávají nejenom klienta, ale celou rodinu, 

aby navázali na péči rodiny 
• 1-2 lůžkové pokoje 
• nabízejí i hospicovou péči 
• financování služby – 50% stát, 50% klienti, klient platí 50 € /den 
• v Belgii byl schválen zákon o eutanazii  - i mentálně postižení se mají možnost 

svobodně rozhodnout ukončit život. 
• katolická organizace – proti ukončení života - nabízí paliativní péči, snaží se s 

lidmi mluvit, pokud mají neúnosné bolesti - pak ano, mohou i zde požádat, ale 
mimo jejich zařízení (a musí se prokázat, že o to požádali v době, kdy byli ještě 
zdraví) 

• vedle objektu staví nový dům – navýšení kapacity na 120 osob 
 



4.den 
„Vivre et Grandir St. Raphael“ 

škola pro osoby s Downovým syndromem 

• založena v roce 1999 
• katolická škola – přijímají kohokoliv, 1x týdně mše svatá, 1x 

týdně výuka náboženství 
• kapacita = 10 dětí, které se učí jako v běžné škole a navíc se 

věci potřebné k běžnému životu - vařit, uklízet, nakupovat, 
jezdit MHD... 

•  děti musí mít pocit jistoty, bezpečí 
• personální zajištění – 2 zaměstnanci na ½ úvazku, 30 

dobrovolníků 
• dobrovolníci zajišťují arteaktivity, logopedii, hospodaření, 

získávání finančních prostředků, atd. + fungují jako 
ergoterapeuti, vychovatelé 

• financování provozu: 110.000 €/rok – 1/5 je od rodičů dětí = 
300 €/měsíc) 

 



+ 4/5  dofinancovávají sami, získávají peníze od: 

• ministerstva pro postižené (nejisté – 1 rok získají prostředky, 
další ne) 

• část finančních prostředků  - výpomoc dětí s Downovým 
syndromem v sousední škole pro děti ve věku 2,5- 12 let, 
stlaní postelí v MŠ, příprava pátečních sendvičů pro učitele a 
žáky  

• žádosti na nadace 

• organizace aukcí, akcí – např. divadlo – výběr na vstupném 
5.000 € 





Workshop účastníků studijní cesty  

• zhodnocení studijní cesty účastníky a poděkování realizátorům projektu. 

 



Odlet z Bruselu 5.12.2013 v 20,10 hod. 


