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Posl{ním občanského sdružení Život bez bariér je vyrovn{v{ní příležitostí mezi 

lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez postižení. Sdružení usiluje 

o naplňov{ní potřeb lidí se zdravotním postižením. 
 

 

 

Dlouhodobým z{měrem našeho sdružení je vybudov{ní centra soci{lních 

a doplňkových služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory i veřejnost 

v prostor{ch Centra Kl{šter (bývalý kl{šter a nemocnice) v Nové Pace. 

 

 

 

 

Dne 15.12.2010 proběhly po 4 letém funkčním období dle stanov volby 

do org{nů občanského sdružení Život bez bariér. 

Člensk{ schůze zvolila ve volb{ch výbor sdružení ve složení: Josef Fučík, 

Jitka Fučíkov{, Ilona Hylmarov{ a revizní komisi ve složení: 

Bc. Lenka Schickerov{, Miluše Líbalov{, Iveta Vítov{. 
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Děkujeme všem d{rcům, pomocníkům, dobrovolníkům a lidem 

s dobrým srdcem, kteří našemu sdružení pomohli a pom{hají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Děkujeme všem, 

kteří n{m pom{hají 

pom{hat těm,  

kteří to potřebují. 

 

Všechno nejlepší, 

hodně úspěchů v roce 2011 

V{m přeje občanské sdružení 

 

Život bez bariér. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NAŠI PARTNEŘI 
 

- Město Nov{ Paka 

- Nadace Dagmar a V{clava Havlových VIZE 97 

- Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského v Praze 

- Nadace Charty 77 

- OO SPMP Jičín - APROPO  

- Probační a mediační služba ČR, středisko Jičín 

- Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace 

- SDŽ Jičín 

- Svaz tělesně postižených v České republice o.s. Nov{ Paka 

- Věra Kosinov{ – DANETA, Zařízení pro zdravotně postižené, Hradec 

Kr{lové 

- Polski Zwiazek Niewidomych, Dzierzoniów, Polsko 

- Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, Trutnov 

- Nadační fond Jičín - město poh{dky 

- Křižovatka handicap centrum o.s., Pardubice 

- Gymn{zium a Střední odborn{ škola Hostinné 

- Gymn{zium a Střední odborn{ škola Hořice 

- a další 
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ŽIVOT BEZ BARIÉR 
občanské sdružení 

 

Adresa: Lomen{ 533, 509 01 Nov{ Paka 

                  Mobil: +420 731 070 142 
Tel.: +420 493 724 159 

E-mail : info@zbb.cz 

Internetové str{nky: www.zbb.cz 

IČO: 266 52 561 

DIČ: CZ26652561 

Číslo účtu: 78-8511550297/0100 (Komerční banka, Nov{ Paka) 

IBAN: CZ6001000000788511550297 

Registrace u Ministerstva vnitra České republiky dne 10. 2. 2004 

pod č.j. VS/1-1/56154/04-R 

 

Výbor sdružení:   
 

Josef Fučík 

Jitka Fučíkov{ 

Ilona Hylmarov{   

 

 

Revizní komise sdružení:  
 

Bc. Lenka Schickerov{ 

 Miluše Líbalov{ 

 Iveta Vítov{ 
 

K 31. 12. 2010 mělo sdružení: 

 

Členů: 28 

Zaměstnanců: 45 

Dobrovolníků a externistů: 6 

Klientů: 158 
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Slunce 

- je symbolem života 

- je symbolem našeho občanského sdružení 

- ukazuje n{m cestu do budoucna 

- snahou sdružení je, aby všechny jeho paprsky směřovaly k těm,   

  kteří pomoc potřebují 
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UD[LOSTI ROKU 2010 

 
V roce 2010 sdružení naplnilo mnoho cílů v r{mci rozvoje a zajištění stability 

sdružení. I v tomto roce byly klientům z Novopacka, Kr{lovéhradeckého 

a Libereckého kraje nabídnuty registrované soci{lní služby - odborné soci{lní 

poradenství, soci{lní rehabilitace a denní stacion{ř. Sdružení tradičně poř{dalo 

a organizovalo doplňkové programy, kterými jsou sportovní, kulturní 

a společenské akce. Snahou sdružení bylo zviditelnit pr{ci zdravotně postižených 

zaměstnanců v naší chr{něné dílně. Při tom všem se dařilo i zajistit realizaci 

rekonstrukce rozs{hlého projektu Centrum bez bariér v Nové Pace. K významným 

ud{lostem roku 2010 mimo jiné patřilo: 

 

- Leden: 

o Zah{jení realizace projektu Centrum bez bariér v Nové Pace 
 

- Únor: 

o Cestopisné odpoledne o cestov{ní po ostrově Lanzarote na Kan{rských 

ostrovech  
 

- Březen: 

o Den otevřených dveří v budově Denní stacion{ř v Centru Kl{šter 

o N{vštěva z{stupců Libereckého kraje v r{mci tvorby komunitního 

pl{nov{ní Libereckého kraje 

o Den otevřených dveří „Velikonoční jarmark“ v Centru Vyšehrad  
 

- Duben: 

o Schůzka projektového týmu při realizaci projektu Centrum bez bariér 

v Nové Pace s účastí z{stupce CEP a.s., Hradec Kr{lové  

o P{lení čarodějnic v Centru Kl{šter 

o Účast na koncertě „Chceme žít s v{mi“ v Praze 

o Prodej výrobků chr{něné dílny na Dětském dnu v Nové Pace pod z{štitou 

ČSSD poslankyní Hanou Orgoníkovou 
 

- Květen: 

o 5. ročník sportovního dne „Hry bez hranic“ 

o Účast na akci „Tvoříme duší“ na z{mku Z{kupy  

o Setk{ní s poslancem Cyrilem Svobodou v Centru Kl{šter 

o Účast na otevír{ní l{zeňské sezóny v L{zních Bělohrad 

o Nav{z{ní spolupr{ce s L{zně Velichovky v r{mci prodejů výrobků naší 

chr{něné dílny    
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- Červen: 

o „Koncert pro dobrou věc“ hudebních skupin Komun{l, Artery, Outcry 

o Účast na Pikniku  Dolnosaski v r{mci česko-polské spolupr{ce  

o Před{ní daru od Krajského ředitelství policie Kr{lovéhradeckého kraje, 

osobního automobilu Mitsubishi L400  

o Účast na slavnostním udílení Ceny Olgy Havlové v Pražské křižovatce 

v Praze 
 

- Červenec: 

o Vytvoření prezentačního CD „Příběh kl{štera Paul{nů v Nové Pace“ 

o Prodej výrobků chr{něné dílny na akci „Svatoj{nské trhy“ v Miletíně 
 

- Srpen: 

o „Den pro neziskovku“- v r{mci dobrovolnictví zaměstnanci Vodafone 

Czech Republik pracovali pro sdružení v Centru Kl{šter 
 

- Z{ří:  

o N{vštěva z{stupců Rady Kr{lovéhradeckého kraje v Centru Kl{šter 

o 4. ročník benefičního multikulturního festivalu „Kl{šter žije!“  

o Výstava a prodej výrobků chr{něné dílny v MKS Nov{ Paka  

o Účast na festivalu Jičín – město poh{dky v Jičíně 
 

- Říjen: 

o Setk{ní v Polsku s Polskim Zwiazkem Newidomych v r{mci podpisu 

projektu „Aktivně bez hranic“ 

o Prodej výrobků chr{něné dílny na „Kopidlenský kvítek“ v Kopidlně 

o Setk{ní s předsedou místní organizace ODS v Centru Kl{šter 
 

- Listopad: 

o Den otevřených dveří „Předv{noční jarmark“ v Centru Vyšehrad  

o Setk{ní s profesion{lním fotografem Ing. Skl{řem v r{mci publicity 

sdružení pro Nadaci OKD 

o Výstava a prodej výrobků chr{něné dílny v knihovně ve Staré Pace 
 

- Prosinec:  

o Slavnostní před{ní nového mikrobusu FORD Tranzit  

o Kon{ní členské schůze Život bez bariér, o.s. 

o Účast na Mikul{šském charitativním bazaru v Pražské křižovatce 

v Praze 

o N{vštěva místopředsedy Evropského parlamentu europoslance Libora 

Roučky a hejtmana Kr{lovéhradeckého kraje Lubomíra France 
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HRY BEZ HRANIC 

Dne 25.5.2010 se konal 5. ročník sportovního kl{ní, kterého se zúčastnilo 

278 účastníků z 18 organizací z Kr{lovéhradeckého a Libereckého kraje. Sešli 

se hendikepovaní, zdraví, senioři, děti< Dopoledne se soutěžilo ve 20 různých 

disciplín{ch, pak n{sledovalo vystoupení kouzelníka s klaunem a oběd. 

Odpoledne se opékaly vuřty a tančilo se u živé hudby v Centru Vyšehrad. 

Z{jemci si opět mohli vyzkoušet různé kompenzační pomůcky firmy DMA 

Praha. Poděkov{ní patří partnerům této akce, a to VZP ČR, Kr{lovéhradeckému 

kraji, Nadaci Charty 77 a Městu Nov{ Paka, díky kterým se n{m podařilo 

z běžného všedního dne udělat něco víc.  
 

    
 

BENEFIČNÍ FESTIVAL „KL[ŠTER ŽIJE!“ 

Dne 18.9.2010 se konal již IV. ročník benefičního festivalu Kl{šter žije! Festival 

se kvůli probíhajícím rekonstrukcím v Centru Kl{šter konal v menším stylu. 

Ale i tak Radim Hladík s Blue Effectem, africké bubnov{ní, Ready Kirken, 

SwitchOff, divadla a mnoho dalších připravili přítomným den plný hudby, 

divadel a dobré n{lady. Poděkov{ní patří Kr{lovéhradeckému kraji, Městu Nov{ 

Paka, Nadaci Život umělce, Nadaci Umění pro zdraví, Pivovaru Nov{ Paka 

a mnoha dalším firm{m i jednotlivcům, bez kterých by se tato akce nemohla 

poř{dat. Výtěžek z akce byl použit na rekonstrukci are{lu Centrum Kl{šter. 
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Hmotnými dary n{s podpořili: 
 
 

Svoboda - Horka s.r.o., Horka u Staré Paky 

EMSEKO CZ s.r.o., Kvasice 

TWIN s.r.o., Plzeň 

POLY - GROUP cz, s.r.o., Hořice 

Glazura s.r.o., Roudnice nad Labem 

AudioMaster CZ s.r.o., Praha  

LB Cemix, s.r.o., Borovany 

Hailo CZ, s.r.o., Jičín 

B2B Partner s.r.o., Ostrava - Z{břeh 

IMPOL TRADE s.r.o., Havířov - Šamberk 

SCHUBERT CZ spol.s.r.o. 

UNILEVER ČR, spol. s r.o., Praha  

Sanswiss s.r.o., Jičín 

Sport Service Europe s.r.o., Zlín - Louky 

ABCMART, s.r.o., Praha  

KOPOS KOLÍN a.s. 

Vodafone Czech Republic a.s., Praha 

KRPA PAPER, a.s., Hostinné 

HAK velkoobchod s.r.o., Pardubice 

Voženílek pracovní a ochranné pomůcky s.r.o., Přerov 

FERMATA a.s., Čel{kovice 

Perfecto design s.r.o., Praha  

Krajské ředitelství policie Kr{lovéhradeckého kraje 

Softcom Group, spol.s.r.o., Praha 

Gum{rny Zubří, a.s., Zubří 

CONDI s.r.o., Hradec Kr{lové 

STAVOST s.r.o., Praha 

Zahradník Jaroslav, Star{ Paka 

Luboš Such{nek - Studio Resi, Chlumec nad Cidlinou 

ATOTECH CZ a.s., Jablonec nad Nisou 

AUTOODTAHY.cz, Chr{šťany 

LD SEATING, Boskovice 

Níť{rna Česk{ Třebov{ 

ELEKTRO Chromý s.r.o., Vrchlabí 

REGUTEC, s.r.o., Němčičky 

R&K spol. s.r.o. rychle a kvalitně, Mnichovice 

S-TAP Ing. Jiří Suchý, Jihlava 

SPOTREBICE-VITEK.CZ  

G-elektro, Kostelec nad Labem 

Stavebniny VISTR.cz, Praha 

Traiva s.r.o, Ostrava 
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„ORANŽOVÉ KOLO“ NADACE ČEZ 

Poděkov{ní patří Nadačnímu fondu Jičín - město poh{dky, který si pro letošní 

ročník rozdělení výtěžku z oranžového kola Nadace ČEZ vybral za partnera naše 

sdružení. Na „oranžových kolech“ mohli n{vštěvníci poh{dkového festivalu 

Jičín - město poh{dky šlapat pro dobrou věc. Do cíle však museli dojet sami 

z{stupci obou organizací a za naše sdružení do ped{lů šl{pla Ilona Hylmarov{, 

kter{ do cíle dovezla č{stku  50.591,- Kč, kter{ n{m byla v podobě šeku slavnostně 

před{na z{stupci Nadace ČEZ. 
 

                      
 

MIKUL[ŠSKÝ CHARITATIVNÍ BAZAR V PRAZE 

Dne 5.12.2010 naše sdružení s poděkov{ním přijalo pozv{ní na Mikul{šský 

charitativní bazar v prostor{ch Pražské křižovatky, bývalého kostela sv. Anny 

v Praze. Akci poř{dala Nadace Dagmar a V{clava Havlových Vize 97.  

 

SLAVNOSTNÍ PŘED[NÍ MIKROBUSU FORD TRANSIT KOMBI 

Dne 16.12.2010 byl slavnostně před{n mikrobus pro klienty občanského sdružení 

Život bez bariér v Nové Pace. Po několika letech psaní ž{dostí získalo sdružení 

tak nejkr{snější d{rek k V{nocům. Devítimístný mikrobus se speci{lní 

bezbariérovou úpravou bude pro klienty denního stacion{ře a soci{lní rehabilitace 

velkým pomocníkem. Děkujeme Ministerstvu pr{ce a soci{lních věcí, 

Kr{lovéhradeckému kraji, Městu Nov{ Paka, Městu Kopidlno, společnosti DHL 

Information Services s.r.o., Nadaci Charty 77, které svými finančními příspěvky 

pomohly s n{kupem nového mikrobusu FORD Transit Kombi. 
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Finančními dary, příspěvky a dotacemi n{s podpořili: 
 

Jebav{ Růžena, Studenec 

Nadace Charty 77, Praha 

Metrostav a.s., Praha 

Rada Kr{lovéhradeckého kraje 

Vodafone Czech Republic a.s., Praha 

Citibank Europe plc., Praha 

Jiří Hartman, L{zně Bělohrad 

Bazény A&M Borovnička 

Lesy České republiky, s.p., Hradec Kr{lové 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Jičín 

Ing. Vojtěch Novotný, Dubicko 

Ing. Rudolf Černý, Liberec 

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha 

Klempířov{ Dagmar, Úbislavice  

Quittner&Schimek, s.r.o., Nov{ Paka 

Česk{ strana soci{lně demokratick{, Praha 

Krajský úřad Kr{lovéhradeckého kraje 

DHL INFORMATION SERVICES (EUROPE) s.r.o. 

Levné knihy a.s., Praha 

Nadace VIA, Praha 

Fórum d{rců, Praha 

MPSV, Praha 

ratiopharm CZ s.r.o., Praha 

Východočesk{ plyn{rensk{, a.s. 

ELEKTRO DOUBEK  s.r.o., Nov{ Paka     

Ministerstvo kultury, Praha 

Nadace Open Society Fund Praha 

Nadace Umění pro zdraví 

Nadace Život Umělce, Praha 

Ministerstvo zdravotnictví, Praha 

Pivovar Nov{ Paka a.s. 

Město Nov{ Paka a Město Hořice 

Obec Jeřice a Obecní úřad Star{ Paka 

Město Kopidlno 

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, Trutnov 

Nadace OKD a další< 
 

Přispěli v roce 2010 na projekty realizované v roce 2011: 
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha 

Nadace ČEZ 
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SOCI[LNÍ SLUŽBY 
 

ODBORNÉ SOCI[LNÍ PORADENSTVÍ 
 

Služba zahrnuje poskytov{ní informací, pomoci, podpory a odborných 

poradenských služeb osob{m se zdravotním postižením, seniorům v nepříznivé 

soci{lní situaci a jejich rodinným příslušníkům a blízkým osob{m a to formou 

vyřizov{ní ž{dostí, poskytov{ní informací, pomoci a podpory, či přímou formou 

zapůjčení kompenzačních pomůcek. Služba je poskytov{na bezplatně. N{jem 

za půjčení kompenzační pomůcky je symbolický. Služba klientům nabízí: 

      

 Pomoc při uplatňov{ní pr{v a při obstar{v{ní osobních z{ležitostí 

 Zprostředkov{ní kontaktu se společenským prostředím 

 Soci{lně terapeutické činnosti    

V roce 2010 poskytli naši pracovníci 310 intervencí pro 118 uživatelů. V r{mci 

půjčovny kompenzačních pomůcek bylo uzavřeno 52 smluv.  

 

SOCI[LNÍ REHABILITACE 
 

Služba soci{lní rehabilitace pom{h{ osob{m se zdravotním postižením 

a seniorům v činnostech směřujících k dosažení samostatnosti, nez{vislosti 

a soběstačnosti a podporuje integraci klientů do společnosti. Služba se nach{zí 

v Centru Kl{šter, je poskytovan{ bezplatně a klientům nabízí: 

 

 N{cvik dovedností vedoucích k soběstačnosti a nez{vislosti 
 Výchovné, vzděl{vací a aktivizační činnosti 

 Zprostředkov{ní kontaktu se společenským prostředím 

 

V roce 2010 měla tato služba 29 uživatelů. 
 

Od roku 2009 je služba souč{stí individu{lního projektu Služby soci{lní 

prevence v Kr{lovéhradeckém kraji. Veřejn{ zak{zka je financov{na z ESF 

a st{tního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost. 
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Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, 

Trutnov - provozní n{klady denního stacion{ře 
15 000,00 

Region{lní rada regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec 

Kr{lové na projekt "Centrum bez bariér v Nové Pace" 
11 007,00 

Finanční dary 

   

431 060,00 

Hmotné dary 

   

429 987,00 

Tržby - prodej výrobků chr{něné dílny 

 

572 441,00 

Tržby - prodej výrobků denního stacion{ře 2 162,00 

Tržby - Individu{lní projekt soci{lní rehabilitace 1 859 484,00 

Tržby - soci{lní služby (denní stacion{ř, půjčovna komp. pomůcek) 175 922,00 

Tržby - Prevence proti úrazům 

  

6 880,00 

Tržby - pron{jem a fotovoltaika 

   

918 954,00 

Tržby - prodej služeb chr{něné dílny, Centrum Kl{šter 514 474,00 

Tržby - prodej zboží 

   

8 190,00 

Ostatní výnosy  337 972,00 

Přijaté úroky 

   

613,00 

Výnosy celkem 

   

9 231 970,00 
 

N{klady sdružení: 
 

N{kup a spotřeba materi{lu 

  

870 066,00 

Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) 

 

466 659,00 

Spotřeba PHM 

   

79 938,00 

N{kup zboží 

   

2 994,00 

Opravy a udržov{ní budov a strojů 

 

250 363,00 

Cestovné 

    

24 234,00 

N{klady na reprezentaci 

  

3 563,00 

Služby (telefony, internet, poštovné, propagace, n{jemné, 

poradenské služby, školení, semin{ře, drobný software,<) 
947 811,00 

Mzdové n{klady 

   

5 541 710,00 

Ostatní daně a poplatky, smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

8775,00 

Úroky z bankovních účtů 

  

12 055,00 

Poskytnuté dary 

   

8 200,00 

Ostatní n{klady - pojištění, bankovní poplatky, rozhlasový 

poplatek, úroky z půjček 191 439,00 

Odpisy majetku 

   

1 095 286,00 

Poskytnuté členské příspěvky 

  

500,00 

N{klady celkem 

   

9 503 593,00 
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Výnosy sdružení a jejich zdroje: 
 

Ministerstvo pr{ce a soc. věcí – provozní n{klady soc. služeb 390 000,00 

Ministerstvo kultury - Velikonoční a Předv{noční jarmark 30 000,00 

Ministerstvo zdravotnictví - kompenzační pomůcky 30 000,00 

Město Nov{ Paka : 

    - Denní stacion{ř - provozní n{klady 

 

30 000,00 

- Kl{šter žije! 

   

40 000,00 

- Velikonoční a Předv{noční jarmark 

   

8 500,00 

- Hry bez hranic 

   

1 000,00 

- Centrum Kl{šter - cesta 

  

50 000,00 

- Prezentační CD 

   

2 000,00 

Město Hořice - provozní n{klady denního stacion{ře 3 000,00 

Obec Jeřice - provozní n{klady denního stacion{ře 2 000,00 

Úřad pr{ce Jičín: 

    - Příspěvek na č{stečnou úhradu provozních n{kladů chr{něné 

dílny 673 996,00 

- Příspěvek na podporu zaměstn{v{ní osob se zdravotním 

postižením 1 518 812,00 

- Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v r{mci veřejně 

prospěšných prací 518 016,00 

Krajský úřad Kr{lovéhradeckého kraje: 

 - Kl{šter žije! 

  

20 000,00 

- Soci{lní poradenství 

  

47 000,00 

- Kompenzační pomůcky 

 

39 000,00 

- Rajsk{ zahrada - Kl{šter 

 

150 000,00 

- Prevence proti úrazům 

 

10 000,00 

- Hry bez hranic 

  

13 000,00 

Nadace OKD: 

   - Rajsk{ zahrada - Kl{šter 

 

250 000,00 

- Výběrové řízení na projekt CBB 

 

10 000,00 

Nadace VIA - materi{l, provozní n{klady chr{něné dílny 20 000,00 

Nadace Umění pro zdraví: 

   - Kl{šter žije! 

   

5 000,00 

- Terapie v denním stacion{ři 

  

5 000,00 

Nadace Život umělce - Kl{šter žije! 

 

5 000,00 

Nadace Open Society Fund Praha - Veřejně prospěšné pr{ce 76 500,00 
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DENNÍ STACION[Ř 

 

Tato služba je určena osob{m, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba je poskytov{na ambulantní 

formou v Centru Kl{šter v bezbariérové budově, kter{ je vhodn{ i pro klienty 

na invalidním vozíku. Kapacita služby je 12 klientů na den, do budoucna 

pl{nujeme kapacitu rozšířit na 15 uživatelů denně.  Služba je klienty placena 

dle platného ceníku sdružení a klientům nabízí: 

 

 Pomoc při zvl{d{ní běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 Pomoc při osobní hygieně 

 Poskytnutí stravy 

 Výchovné, vzděl{vací a aktivizační činnosti 

 Zprostředkov{ní kontaktu se společenským prostředím 

 Soci{lně terapeutické činnosti 

 Pomoc při obstar{v{ní osobních z{ležitostí 

 

 

Fotografie z akcí klientů soci{lní rehabilitace a denního stacion{ře 
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VÝZNAMN[ SETK[NÍ 2010 
 

Naše sdružení navštívili: sen{tor a vícehejtman Kr{lovéhradeckého kraje Josef 

T{borský, 2 n{městek Kr{lovéhradeckého kraje Vladimír Derner, poslankyně 

Vladimíra Lesensk{, místopředseda Evropského parlamentu europoslanec 

Libor Rouček, hejtman Kr{lovéhradeckého kraje Lubomír Franc, poslanec 

Cyril Svoboda, poslanec Zdeněk Lhota, z{stupce Rady Kr{lovéhradeckého 

kraje Miroslav Uchytil a další. 

Přijali jsme pozv{ní od paní Dagmar Havlové za Nadaci Dagmar a V{clava 

Havlových VIZE 97 na Mikul{šský charitativní bazar v Pražské křižovatce. 

D{le jsme se setkali s bývalým prezidentem panem V{clavem Havlem, 

předsedkyní spr{vní rady Nadace Charty 77 Boženou Jirků, poslankyní Hanou 

Orgoníkovou, poslancem Josefem Coganem, s herci Kateřinou Brožovou, 

Janem Potměšilem, zpěv{kem Radimem Hladíkem a mnoha dalšími. 

 

PROJEKTY SDRUŽENÍ 
 

 

PREVENCE PROTI ÚRAZŮM (PPÚ) 
 

Hlavním cílem projektu PPÚ je sezn{mit děti, jak a čeho se vyvarovat, 

aby k úrazům nedoch{zelo. N{sledně na pomůck{ch (např. kostry člověka, 

plak{t anatomie člověka apod.) uk{zat, jak k úrazům doch{zí a vysvětlit, 

jak se tělo chov{ v případě různých typů úrazů. Důležité také je, aby se děti 

sezn{mily s tím, jak se žije po úrazu, jak je nutn{ rehabilitace a jakou formu 

pomoci tělesně postižený člověk potřebuje.  Tento preventivní projekt 

je jedinečnou příležitostí jak propojit dva dosud oddělené světy, a to zdravých 

lidí a tělesně postižených. Naši školitelé jsou vozíčk{ři a nevidomí, a pro ně je 

projekt možností, jak se dostat mimo svůj domov nebo ústav, integrovat 

se do společnosti, nav{zat nové kontakty a třeba si i najít nové př{telé. 
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OVĚŘOVACÍ STUDIE REVITALIZACE BÝVALÉHO KL[ŠTERA PAUL[NŮ 

V NOVÉ PACE NA KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM  

 
Barokní kl{šter je souč{stí Centra Kl{šter. Jedn{ se o největší objekt s bohatou 

historií. Cílem sdružení je kl{šter obnovit a postupně jej „oživit“ jako tomu bylo 

po cel{ staletí. Jedn{ se o „běh na dlouhou trať“. Od roku 2006 postupně dle 

finančních prostředků odstraňujeme havarijní stavy. Připravujeme podklady 

pro zpracov{ní projektové dokumentace a pro n{slednou rekonstrukci objektu 

včetně okolních ploch. V roce 2009 díky příspěvku Nadace OKD mohlo sdružení 

architektů ARX Studio Praha zpracovat ověřovací studii. Přínosem je, že takto 

zpracovanou studii můžeme využít v r{mci publicity, setk{v{ní se s představiteli 

st{tu, krajů, měst, obcí, nadací a mnoha dalších potencion{lních přispívatelů. 

Ověřovací studie je ze strany sdružení dalším krokem k z{chraně kulturní 

pam{tky a dominanty města Nov{ Paka. V roce 2010 jsme opravili havarijní stav 

rajské zahrady, kter{ je souč{stí kl{štera, a to díky finanční podpoře Krajského 

úřadu Kr{lovéhradeckého kraje a Nadaci OKD. 
 
 
 

FINANČNÍ ZPR[VA ZA ROK 2010 
 
 
 

Investice: 
    

      Investiční dotace: 

    Region{lní rada regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec 

Kr{lové na projekt "Centrum bez bariér v Nové Pace" 
17 545 638,00 

Ministerstvo zdravotnictví 

  

80 000,00 

Ministerstvo pr{ce a soci{lních věcí 

 

855 000,00 

Krajský úřad Kr{lovéhradeckého kraje 40 000,00 

Městský úřad Nov{ Paka  

  

30 000,00 

Nadace Charty 77 

   

50 000,00 

Město Kopidlno 

   

5 000,00 

Nadace Dobré dílo sv. sester Karla Boromejského 200 000,00 

Lesy ČR, s.p. 

   

192 515,00 

Investiční dary: 

   

339 993,00 
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V roce 2010 působilo v projektu 

5 zdravotně postižených školitelů 

z Kr{lovéhradeckého, Libereckého, 

Ústeckého kraje a z Prahy. Uskutečnili 

69 besed pro téměř 2 000 ž{ků 

z{kladních a středních škol.  

 



 

Třípodlažní objekt bude přebudov{n na půjčovnu kompenzačních pomůcek 

a místo pro jejich údržbu, své z{zemí zde najde chr{něn{ dílna, prodejna výrobků 

této dílny, soci{lní rehabilitace, cvičebna, prostory na poř{d{ní semin{řů 

a vzděl{vacích kurzů a ve třetím patře bude vybudov{no bezbariérové ubytov{ní. 

Původní termín ukončení rekonstrukce byl z důvodu vynucených víceprací 

v celkové hodnotě 1,660 mil. Kč smluvně určen na únor 2011.  Slavnostní otevření 

Centra bez bariér je pl{nov{no na z{ří roku 2011. 

V důsledku zajištění provozu nového centra v roce 2011 vznikne nových 

5 pracovních míst. Objekt bude určen pro zdravotně postižené občany, seniory 

i pro širokou veřejnost. Úspěšně byly v roce 2010 předloženy Region{lní radě 

regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Kr{lové 4 ž{dosti o platbu 

k administrativní kontrole. V r{mci projektu Posílení absorpční a administrativní 

kapacity n{m byla jako pilotnímu projektu poskytov{na Centrem evropského 

projektov{ní v Hradci Kr{lové asistence při realizaci a administraci projektu. 

V roce 2010 přispěla na tuto rekonstrukci Nadace Dobré dílo sester sv. Karla 

Boromejského ve výši 200 tis. Kč a 192 tis. Kč jsme získali od st. p. Lesy ČR. 

 

Partneři projektu: Město Nov{ Paka; Křižovatka handicap centrum o.s., Pardubice; 

Probační a mediační služba ČR, středisko Jičín; Nadace Dobré dílo sester sv. Karla 

Boromejského, Praha; Sbor Jednoty bratrské, Nov{ Paka. 
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VZDĚL[V[NÍ 
 

V roce 2010 poř{dalo sdružení pro klienty soci{lní rehabilitace a denního 

stacion{ře výuku počítačových kurzů. V období od 4.1.2010 – 30.6.2010 

se kurzů zúčastnilo 10 klientů a v období od 1.7.2010 – 17.12.2010 navštívilo 

počítačové kurzy 9 klientů. Klienti se učili obsluhovat počítač, pracovat 

s internetem a s digit{lními fotografiemi. Díky finanční podpoře Nadace 

Charty 77 z projektu Počítače proti bariér{m může naše sdružení tyto 

počítačové kurzy poř{dat. 
 

         
 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PR[CE (OPP) 

 
Od roku 2006 je naše sdružení poskytovatelem výkonu trestu OPP. V roce 2010 

u n{s vykonalo trest 5 osob v r{mci přibližně 314 hodin prací, a to přev{žně 

na rekonstrukci Centra Kl{šter. 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PR[CE (VPP) 

 
Od roku 2009 nabízí naše sdružení možnost zaměstn{ní těm, kteří neúspěšně 

hledají pr{ci.  Na tomto projektu a jeho realizaci spolupracujeme s Úřadem 

pr{ce v Jičíně a v Nové Pace. Finančně tento projekt podpořila v roce 2010 také 

Nadace Open Society Fund Praha. V roce 2010 jsme na VPP zaměstnali 

13 zaměstnanců. 

 

BEZBARIÉROVOST 
 

Projekt je sdružením realizov{n od roku 2004. Sdružení předkl{d{ n{vrhy 

a připomínky na vzniklé bariéry ve městě. V r{mci programu Nov{ Paka - 

Město bez bariér spolupracujeme s Městem Nov{ Paka, které se snaží vzniklé 

bariéry odstranit nebo v r{mci tohoto programu vyčlení určité finanční 

prostředky na jejich odstranění. 
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STŘEDISKA 

 

CENTRUM VYŠEHRAD 
 

Objekt bývalých jeslí dostalo naše sdružení do dlouhodobého bezplatného 

pron{jmu od Města Nové Paky v roce 2005. Po rekonstrukci, kter{ udělala 

z Centra Vyšehrad bezbariérový objekt, vznikla v z{ří 2005 v č{sti budovy 

chr{něn{ dílna.  Ta se během let postupně rozrostla a v současné době zde 

zaměstn{v{me 26 zaměstnanců s různým typem tělesného, ment{lního 

a psychického postižení.  

 

CHR[NĚN[ DÍLNA 

 

Pracovní integrace je jednou z nejpřirozenějších a nejoček{vanějších forem 

začlenění dospělých lidí s různým typem zdravotního postižení do společnosti. 

Během čtyřletého provozu chr{něné dílny zde našlo pracovní uplatnění 89 lidí 

s různým zdravotním postižením nejen z Nové Paky, ale z celého jičínského 

regionu. Chr{něn{ dílna je rozdělena na dvě č{sti: textilní a výtvarn{ dílna, kter{ 

je v provozu již od roku 2005 a mladší dílna keramick{, kter{ byla otevřena 

v listopadu roku 2006. Toto rozdělení nabízí našim zaměstnancům rozmanitou 

pr{ci s různými druhy materi{lu, rozšíří jejich manu{lní zručnost při různých 

pracovních postupech a umožní jim zapojit vlastní fantazii při výrobě. Není tedy 

divu, že každý výrobek je origin{l. 

Výrobky z ručního papíru, keramiky, koberce tkané na ručních tkalcovských 

stavech, dekorativní předměty zdobené ubrouskovou technikou, pletené ošatky, 

košíky a mnoho dalších výrobků, které vznikají pod rukama zdravotně 

postižených, jsou důkazem, že i hendikepovaný člověk m{ své místo 

ve společnosti.  

 
 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

10 

 

Chr{něn{ dílna otevír{ své dveře dvakr{t ročně také široké veřejnosti v r{mci 

již tradičních jarmarků, které se konají o Velikonocích a V{nocích. Kromě 

prezentace naší činnosti si mohou n{vštěvníci zakoupit netradiční origin{lní 

d{rky od našich zaměstnanců. Jarmarky jsou dvoudenní a pro n{vštěvníky 

je vždy připraven malý doprovodný program. 

Na provoz a materi{l chr{něné dílny n{m v roce 2010 přispěli: Nadace VIA, 

Ministerstvo kultury ČR, Město Nov{ Paka, Úřad pr{ce Jičín a mnoho dalších 

sponzorů. 

 

      

CENTRUM KL[ŠTER 
 

Občanské sdružení zakoupilo v roce 2006 od Kr{lovéhradeckého kraje 

na spl{tky are{l bývalé nemocnice v Nové Pace. Jedn{ se o tři budovy a park 

s komunikacemi. Cílem je are{l postupně zrekonstruovat na centrum 

komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 

 

 

PROJEKT „CENTRUM BEZ BARIÉR V NOVÉ PACE“ 

 

Dne 5.1.2010 jsme uzavřeli s vítězným uchazečem ve výběrovém řízení stavební 

firmou OBIS spol. s r. o. Nov{ Paka smlouvu o dílo na rekonstrukci 

hospod{řské budovy bývalé nemocnice v Nové Pace. Předpokl{dan{ hodnota 

stavebních prací dle smlouvy o dílo činila č{stku 27,334 mil. Kč. 

Na rekonstrukci jsme získali finanční podporu v r{mci Region{lního 

operačního programu NUTS II Severovýchod – Rozvoj měst v č{stce 28,302 mil. 

Kč. Celkové uznatelné n{klady rekonstrukce byly vyčísleny na č{stku 30,590 

milionů Kč.   
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