Z D O M OVA

FAIR
PLAY!
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Spolek Fotografiemi
pro radost pořádal
letos již 4. ročník projektu podporujícího
aktivity lidí s mentálním a kombinovaným
postižením – letos
pod názvem

Je svět lidí s mentálním postižením skutečně černobílý? Fotografie pomáhají lidem vidět. My
chceme pomoci vidět barevný svět lidí s mentálním postižením… Takové je téma projektu, který je
realizován napříč naší republikou a je v mnohém ojedinělý. Myšlenka podpory integrace lidí s mentálním postižením do běžném života veřejnosti prostřednictvím jejich fotografií, schopností nebo
dovedností, se zrodila v roce 2015 a během čtyř let počet organizací zapojených do tohoto projektu
stoupá. Letos už je to 21 příspěvkových i neziskových organizací pečujících o více než 4000 lidí se
zdravotním postižením. Do projektu jsou zapojeni malí autisté z mateřské školy, děti i dospělí lidé
s mentálním či kombinovaným postižením ze spolků, stacionářů nebo domovů, a to od Tábora přes
Prahu, Vysočinu, sever a východ Čech, kolem jižní Moravy
až po Moravskoslezský kraj. Letos jsme se poprvé dostali
i za hranice republiky, a to do Polska, které reprezentuje
Nadace „Miluji svůj život“.

N

ašimi patrony jsou osobnosti
s velkým srdcem a čistou duší: jaderná fyzička Dana Drábová a fotograf Robert Vano, mediální partnerství
přijaly také redakce časopisů Rezidenční
péče a magazín Vozka.
Z uplynulých ročníků se zrodili první
fotografové s mentálním postižením.
Letos se fotografové z Domova a centra
Aktivity z Hodkovic nad Mohelkou při-

dali k Paralympijské výzvě Sazka Olympijského víceboje, a to dokonce jako
fotodokumentaristé! Dělá nám radost,
že náš projekt má smysl, protože naši
parťáci s hendikepem mají možnost svými fotografiemi propojovat svět lidí se
zdravotním postižením se světem svého
okolí, zachytit život ve svých organizacích a přispět tak k podpoře integrace
mezi širokou veřejnost.

Vítězný snímek Přes překážku Kamila Saska, sportovce tělem i duší z Centra pracovní činnosti ostravského
Čtyřlístku.

Robert Vano

Proto je nám ctí, že letos fotografické
workshopy s úspěchem pokračovaly
a vedli je profesionální fotografové zvučných jmen, nositelé ocenění národních
i mezinárodních – Jarmila Štuková, Roman Vondrouš a Václav Šilha. Rok 2019
je opět v něčem netradiční: pro letošní
rok bylo zvoleno téma sportu a VŮBEC
POPRVÉ jsme uspořádali velký sportovní
den, jenž byl přístupný široké veřejnosti
pod záštitou Českého paralympijského
výboru.
A proč právě FAIR PLAY? Slušnost, pokora a respekt k ostatním jsou přece
přirozenými lidskými vlastnostmi nebo
by měly být, a je zcela lhostejné, jde-li
o člověka s hendikepem nebo zdravého
jedince. Pojďme si to společně připomínat i zkoušet!!
Velké finále letošního ročníku se uskutečnilo 15. září ve sportovním areálu Hamr
v Praze-Braníku a na přilehlých loukách
na březích Vltavy. Sportovní den zahájila
předsedkyně Českého paralympijského
výboru, paní Alena Erlebachová. Své síly
změřilo 16 družstev sportovců z většiny
organizací/účastníků letošního ročníku
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Kamil Sasko přebírající vítěznou cenu za svůj snímek Přes překážku (zleva vedle něj patron projektu
a fotograf Robert Vano, zprava fotografka Jarmila Štuková).

a ostatní organizace fandily a podporo- ho a týdenního stacionáře Jihlava. Není
valy své kamarády z projektu. Všechny však důležité zvítězit, nýbrž zúčastnit se
sportovce bedlivě pozoroval a podpo- a bojovat čestně a s respektem ke svým
roval Imrich Bugár, český olympionik soupeřům a s nimi si po závodech poa sportovní legenda.
dat ruku a užít si společné afterparty. To
Sportovci soutěžili v různých disciplí- bylo naplněno na 120 procent, což nás
nách: veslovali na trenažéru, závodili na překážkové
dráze, shazovali plechovky nebo skákali do dálky.
Zvláštní kategorií bylo
přetahování lanem. A to
se musí přiznat, že nadšení a elán by jim záviděli
leckteří sportovní profesionálové. Na bedně stanuly 3 organizace: bronzoví
byli sportovci z Domova
a centra Aktivity (Hodkovice nad Mohelkou), stříbrní
sportovci z Integrovaného
centra pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna a zlatý pohár Společná fotografie týmu sportovců z Domova Jeřabina Pelhřizískali sportovci z Denní- mov s olympionikem Imrichem Bugárem...

O dramatické momenty během sportovních klání v rámci Fair Play nebyla nouze.

Z D O M OVA
velmi těší. Splnili jsme si svůj letošní sen
a těšíme se na ročník příští, který bude
opět tématem novým, abychom odkryli
další talenty a schopnosti našich parťáků
s hendikepem.
Sportovní klání doplnil trh chráněných
dílen a také workshopy a aktivity našich
partnerů:
Český červený kříž předvedl praktiky
první pomoci a umožnil všem si vyzkoušet vše na vlastní kůži, obecně prospěšná
společnost Pestrá předvedla výcvik asistenčních psů a canisterapii, Kynologický
klub Zvoleněves u Otroka se představil
ukázkami výcviku služebních psů, který
zastavoval provoz na přilehlé cyklostezce – hlavní tepně sportujících Pražanů.
Celý den byla k vidění výstava nejlepších
fotografií ze všech 21 organizací a tři nejlepší snímky byly oceněny a jejich autoři: Kamil Sasko z ostravského Čtyřlístku
– centra pro osoby se zdravotním postižením, Klára Uhlířová ze Zámečku Střelice a Václav Králík z ostravského Mental
Café, převzali ocenění z rukou Roberta
Vano, Imricha Bugára a Jarmily Štukové.
Výstava vyrazí od ledna příštího roku
na své putování po regionech, kde jsou
organizace z projektu doma. A protože v nejlepším se má skončit, na závěr
sportovního dne vypukla afterparty,
kdy k tanci i poslechu zahrály kapely
Mentallica spolku Naděje pro všechny
z Ostravy, Poprask z Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích
a bubenická skupina Rytmy ostravského
Čtyřlístku. A že to všichni roztočili, o tom
svědčí fotografie na sociálních sítích či
webu našeho spolku i zúčastněných organizací.
MARTA KOPECKÁ
předsedkyně spolku
Fotografiemi pro všechny
Fota: KAMIL SASKO,
VLADIMÍRA KALOČOVÁ a archiv spolku
Fotografiemi pro radost

