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Historie a současnost Života bez bariér, o.s. 

 Registrace sdružení 10. února 2004 

 Účel vzniku – podpora integrace zdravotně postižených a seniorů 

 Sociální služby – denní stacionář, sociální rehabilitace, soc. poradenství  

 Vzdělávací programy 

 Volnočasové aktivity 

 Vytváření pracovních míst pro zdravotně postižené 

 Doplňkové služby  - bezbariérová doprava, ubytování ,atd. 

 Zvyšování veřejného povědomí o životě hendikepovaných a seniorů 

 Spolupráce se zahraničními partnery - Polsko, Švýcarsko 

 150 klientů registrovaných sociálních služeb ročně  

 42 zaměstnanců z toho 28 OZP 

 Dlouhodobý cíl: 

    Revitalizace bývalého klášterního areálu  

 





Proč dávat dohromady žáky s klienty soc. služeb 

Také si vaši žáci myslí: 

 Že nevidomí mají vyvinutější sluch a hmat?  

 Že lidé s mentálním postižením nevnímají své okolí? 

 Že se nevidomí nedívají na televizi?  

 Že se lidé s mentálním postižením nejsou schopni nic naučit? 

 Že se lidé na vozíčku nedokážou obejít bez cizí pomoci?  

 Že s lidmi s postižením musí jednat infantilně, jako s dětmi? 

 

 

Pokud ano, pomůže jim pravdivější pohled získat společný zážitek! 

 

 



 Odbourávání mýtů  
– podpora integrace zdrav. postižených do společnosti 
 

 Správná komunikace a chování vůči zdravotně postiženým a 
seniorům 
– ne ignorování, ne nadměrná pomoc  

– zvýšení sebevědomí   
 

 Uvědomění si, že životní etapy nezahrnují pouze mládí, krásu a 
sílu  
 

 Oslabení individualismu ve prospěch zájmu o životy ostatních  
– domácí péče, bezbariérovost, dobrovolnictví    
 

 Správné chování zabraňující vzniku úrazů 
 

 Získání cenných zkušeností  

 

 

 

Společný zážitek  





Možnosti spolupráce 

 Dobrovolnictví  

– nejenom práce s klienty , ale také řízení menších projektů, editace 

fotografií a textů, grafické práce, výuka školních znalostí, moderátor, 

tlumočník a další.  

 Společné projekty  

– praxe pro znalosti a dovednosti žáků a studentů (společné aktivity  - 

vaření, módní přehlídka, sportování atd.) 

– partnerství jako přidaná hodnota  

 Účast na akcí určených pro zdravotně postižené  

– Hry bez hranic, Hraní bez hranic 

 Přednášky - Prevence proti úrazům, domácí péče 

 Mapování přístupnosti objektů  

– otevírání škol pro děti s omezenou schopností pohybu  

 Spolupráce při propagaci akcí  







Kontaktujte Život bez bariér  

 Když budete pořádat zajímavou besedu či přednášku – naši klienti se učí 
obdobné věci, jako děti ve škole 

 Když si budete s žáky povídat o prevenci úrazů či domácí péči 

 Budete připravovat projekt - jsme spolehlivý partner 

 Budete chtít doplnit výuku o informační materiály o životě osob se zdravotním 
postižením – krátké filmy, fotografie atd.   

 

 Nabídněte studentům možnost dobrovolnictví – je to zkušenost na celý život 

 Spolupracujte s námi v oblasti propagace  
– Informujte nás pravidelně o vašich akcích – přidejte si nás do svého mailing listu 

– Propagujte námi pořádané akce – benefiční festival, dny otevřených dveří atd. 

 

 Doporučte naše služby rodinám žáků, jejichž členové se potýkají se 
zdravotním omezením  

 

 Zmapujte s naší pomocí přístupnost vaší školy pro žáky s omezenou 
schopností pohybu  

 Pozvěte nás až budete plánovat stavební a jiné úpravy 

 





Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se  na 
spolupráci ! 

 

Olga Banýrová  -  KOORDINÁTOR PROJEKTŮ  
E-mail.: olga.banyrova@zbb.cz 
 
TEL.: 602 393 368 
 

PROSÍME VÁS O ZASLÁNÍ INFORMACÍ O KONTAKTNÍ OSOBĚ 

 


