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MALEŠICKÉ CENTRUM PARAPLE
Od roku 1994 se v Malešicích nachází sídlo Centra
Paraple, které pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou
životní situaci.

Lokalita: 														

Malešice

Investor: 																		Centrum Paraple, o.p.s.
Projektant: 		 																		Black n‘ Arch, s.r.o.
Zahájení stavby: 								

1. čtvrtletí 2022

Dokončení první etapy: 								

JAKÉ SLUŽBY
CENTRUM PARAPLE POSKYTUJE?

12/2023

podána dokumentace pro územní rozhodnutí,

Aktuální stav:

stavební povolení do konce 2021

Centrum Paraple nabízí klientům propracovaný systém koordinované
péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu. Zkušení pracovníci se na každého člověka dívají jako na jedinečnou bytost s jejím vlastním
příběhem, myšlenkami, chováním a životním stylem. Při partnerské spolupráci vychází nabízené služby z klientových individuálních potřeb. Konkrétně jde o pobytovou sociální rehabilitaci, poradenství, ambulantní rehabilitaci a posilovnu, pomůcky
a servis a nejrůznější tematické programy (například lyžařské pobyty na horách).

Červen
Otevření Centra informací
a pomoci Svazu paraplegiků
v Praze – Měcholupech.
Ředitelkou Centra se stává
PhDr. Alena Kábrtová, oblast
fyzioterapie a ergoterapie
zajišťuje Zdeňka Faltýnková,
poradenství zajišťuje
sociální pracovnice.

1993

Říjen
Slavnostní otevření Centra
Paraple, poradenského
a sociálně rehabilitačního
centra pro vozíčkáře po
poškození míchy. Vzniklo
modelové pracoviště,
respektující klienty a jejich
potřeby. Dokázalo, že
odborní pracovníci a klient
(„pacient“) mají a mohou
být v procesu komplexní
rehabilitace rovnocennými
partnery.

Leden
Zdeněk Svěrák navrhuje
nazvat Centrum informací
a pomoci Centrem Paraple
a požádat o pomoc při
finančním zajištění jeho
činnosti veřejnost.
Na oslovení veřejnosti se
domlouvá s Českou televizí.

1993
Prosinec
Krizová schůzka – v Praze
Měcholupech se scházejí
zástupci Svazu paraplegiků
Bohumil Kábrt, Jan Kašpar,
Alena Kábrtová se Zdeňkem
Svěrákem, Olgou Havlovou
a dalšími – žádají o pomoc
pro centrum, které bude
muset opustit prostory
v Měcholupech.

1994

1994

1994

Květen
Zdeněk Svěrák v přímém
přenosu Dobročinné
akademie - pořadu České
televize žádá veřejnost
o podporu při vybudování
Centra Paraple na pomoc
lidem s poškozením míchy.
Poté každoročně až do roku
2014.

1. Sportovní kurz

1998
Budova jeslí byla získána
do vlastnictví Svazu
paraplegiků pro činnost
Centra Paraple.

1998

21. 6.
1. Běh pro Paraple
Atletický stadion Slavia
Praha 10

1. Golf pro Paraple

1998 – 2000
Přestavba budovy pro
potřeby Centra Paraple.
Vzniklo nové rehabilitační
i kancelářské zázemí, 9
pokojů s 22 lůžky, kavárna,
bazén, dílna, klubovna
pro klienty spojená s PC
učebnou.

1999

2000
1. Lyžařský kurz

2000

Duben
Slavnostní otevření
dostavěné budovy.
Nově nabízí celkem
14 pokojů s kapacitou
až 36 lůžek.

1. Večer pod Parapletem
– prvním hostem pod
Parapletem byl Marek Eben,
zpovídal ho Zdeněk Svěrák

2001
Červen
Proběhl 1. počítačový kurz
(5 denní) pro naše klienty
- začal tím mnohaletý
projekt David - společný
projekt Centra Paraple
a ČVUT, zaměřený na zvýšení
počítačové gramotnosti.
Pracovníci ČVUT v kurzu
učili, s projektem přišla
ČVUT. Finančně projekt
podporovalo Konto Bariéry.

2001

2009

Červen
PhDr. Alena Kábrtová
odchází z funkce ředitelky
Centra Paraple. V letech
2013 – 2015 se na základě
výběrových řízení ve funkci
vystřídali dva manažeři.

5. 10. 2012
1. aukční láhev

2010

2010

Přístavba křídla budovy.
Přibylo dalších 5 pokojů
s 11 lůžky, velká tělocvična,
velká dílna, potřebná
k údržbě domu a k úpravě
a opravám pomůcek,
posilovna, samostatná
PC učebna, konzultační
místnosti, sklady a další
místnosti.

2012

2012

2013

Podzim
1. Stardance

2015

9. 10. 2012
18. narozeniny
Centra Paraple
1. velká zahradní slavnost

Srpen
Oficiálně zaregistrována
obecně prospěšná
společnost Centrum
Paraple, o.p.s.
Je založena společně
zakladateli Zdeňkem
Svěrákem a občanským
sdružením Svaz paraplegiků.

5. září
1. SCI Day - Mezinárodní
den poranění míchy. Jeho
záměrem je zvyšovat
povědomí o problematice
míšního poškození
a napomáhat tak k lepší péči
a zlepšení kvality života lidí
na vozíku

2015

Květen
1. charitativní aukce
výtvarného umění
pořádaná Galerií Kodl

2016

2016

Březen
Ředitelem Centra Paraple
se stává Mgr. David Lukeš.
Začíná novou etapu jeho
činnosti, zaměřenou na
podporu klientů při hledání
cest k seberealizaci
a řešení problémů, které jim
život na vozíku přináší.

Zdroj: Centrum Paraple

ZAPOJTE SE I VY!
Informační kontejner Strategie TOUR

Centrum Paraple pořádá také tradiční akci Běh pro Paraple, do kterého se v loňském roce zapojila veřejnost z celé republiky.
Centrum Paraple organizuje kulturní a komunitní akce, například
Sejdeme se na zahradě. Tato oblíbená a hojně navštěvovaná společenská událost patří k sezónním akcím, které se konají jednou až
dvakrát v roce obvykle mimo standardní program Centra Paraple.
Je nejen příležitostí prožít příjemný a zábavný podvečer, ale také se
nepřímo seznámit s problematikou života na vozíku a aktivitami Centra Paraple. V areálu Centra Paraple se nachází také útulná kavárna.
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Strategie TOUR DE MALEŠICE

Tramvají do Malešic

3

Proměna Sídliště Malešice
Místní spolky

4

Historické jádro starých Malešic
Městský okruh

5

Malešicko-hostivařská průmyslová oblast
Jarovská třída
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Nové Depo Hostivař

Centrum Paraple

Poliklinika Malešice

Zdroj: Open Street Map

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

praha10.cz/Strategie
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CENTRUM PARAPLE
																							PRO 21. STOLETÍ
CENTRUM PARAPLE je
obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem
Svěrákem a občanským
sdružením Svaz paraplegiků.
Od roku 1994 sídlí Centrum
Paraple v Malešicích. Současná kapacita budovy již
nestačí zvyšujícím se nárokům a proto je připravena
její celková rekonstrukce.
Cílem projektu je novostavba v podobě přístavby ke
stávající budově a současně
je plánována rekonstrukce
dokončených staveb, které
jsou v havarijním stavu.

Plánovanou nástavbou a přístavbou dojde k potřebnému navýšení kapacity Centra Paraple. Využití okolních ploch zůstane totožné. Severní část
pozemku bude nadále sloužit jako plocha určená pro parkovací a odstavná stání pro automobily, veškerá zeleň bude zachována. V jižní části proběhne revitalizace relaxační a rehabilitační zahrady. Celkové zvýšení objektu na čtyři nadzemní podlaží bude odpovídat okolní sídlištní zástavbě.
Celý objekt Centra Paraple projde stavebními úpravami, které budou
provedeny citlivě a se zřetelem na ráz budov a ohledem na to, aby nedošlo k záboru okolních prostor objektu. Výsledkem stavby bude ucelenější
ráz budov a především vytvoření komfortnějšího prostředí pro klienty
i pracovníky Centra Paraple odpovídající požadavkům 21. století a zároveň plně reflektující ekologický vztah k přírodě.

Zdroj: Centrum Paraple

Informační kontejner Strategie TOUR
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