
    

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                             
   Každ{ pr{ce m{ smysl, pokud ji člověk děl{ s l{skou                              

  a těší se na každý den, co nového mu přinese. 

 

 

 

      

Někdo postaví dům, který slouží mnoha generacím 

 Někdo vymyslí nový lék, který uzdraví miliony lid 

Někdo vyrobí souč{stku, kter{ je dílkem celého stroje. 
                                                                                                                                                                         
 
 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjednodušeně řečeno:  

Život bez bariér pom{h{ odstraňovat bariéry. 

 

          
 
                         

Každ{ pr{ce m{ smysl, pokud ji člověk děl{ s l{skou 

a těší se na každý den, co nového mu přinese. 

 

Někdo postaví dům, který slouží mnoha generacím. 

Někdo složí písničku, kterou si lidé léta notují. 

Někdo vymyslí nový lék, který uzdraví miliony lidí. 

Někdo vyrobí souč{stku, kter{ je dílkem celého stroje. 

 

Naším cílem je pom{hat lidem, aby i oni mohli být někdo.                                                             

Příkladem je věta jedné naší klientky, kter{ pověděla toto: 

 

„Za celých deset let doma jsem nezažila tolik krásného, 

jako za dva měsíce u vás ve sdružení…“ 
 

Jsme přesvědčeni, že naše pr{ce m{ smysl a úsměv 

člověka je pro n{s tím největším ohodnocením. 

 

 

www.zbb.cz 

 
 
 

Na setk{ní s V{mi se těší pracovníci, členové a další 

příznivci občanského sdružení Život bez bariér. 

   

Kontakty: 

 
KANCELÁŘ 

 

Lomená 533, 509 01 Nová Paka 
    tel.: +420 493 724 159  
mobil: +420 731 070 142 

 

 

CENTRUM KLÁŠTER 

 

Denní stacionář: 

Opolského 165, 509 01 Nová Paka 
     tel.: +420 493 523 711 

mobil: +420 606 035 895 
 

Centrum bez bariér: 
Opolského 148, 509 01 Nová Paka 

mobil: +420 737 847 507 
 

Chráněná dílna: 
mobil: +420 722 730 464  

 
 

IČO: 266 52 561 
info@zbb.cz, www.zbb.cz 

 

 

 
 

                     
 

    Život bez bariér 

občanské sdružení 

Nov{ Paka 

 

 
 

Občanské sdružení Život bez 

bariér je nest{tní neziskov{ 

organizace působící v Nové 

Pace. Jejím cílem je především  

poskytnout pomoc všem lidem, 

kteří ji potřebují, bez ohledu na 

věk či druh postižení. 

 
 

 
 

 

 

mailto:info@zbb.cz
http://www.zbb.cz/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                     

  

         
                                    
 
 
 

1) Soci{lní služby  

Odborné soci{lní poradenství – poradí, jak a kde žádat 

o různé příspěvky a pomůcky, popř. pomůže s jejich vyřízením; dále 
pomáhá při řešení krizových situací, např.: ve škole, zaměstnání, 
v rodině; poskytuje také psychologické poradenství; součástí služby 
je i půjčovna kompenzačních pomůcek, k dispozici jsou invalidní 

vozíky, schodolezy, motomedy, chodítka, polohovací postele, 
zvedáky, elektrické tříkolky a další. 

 

Soci{lní rehabilitace – v rámci sociální rehabilitace se uživatelé 

učí především samostatnosti a soběstačnosti, zdokonalují se ve 
svých schopnostech, učí se nové dovednosti; součástí je také terénní 

sociální rehabilitace. Služba je poskytována v Centru Klášter 
v budově Denního stacionáře. 
 

V období 06/2009 – 06/2012 je tato služba financována v rámci 

individuálního projektu Královéhradeckého kraje z ESF a státního 

rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost.  

 

 
 

Denní stacion{ř – služba určená pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory. Služba je poskytována v Centru Klášter 
v budově Denního stacionáře. 

                 

                                            
      

2) Chr{něn{ dílna 
Nabízí zaměstnání osobám s různým zdravotním postižením, ať už 
jde o postižení tělesné, mentální, smyslové; dílna má dvě části: 
keramickou a textilní (tkaní, ubrousková technika, pletení z pedigu, 

šití atd.). 
 

   
 
                         

3) Projekty  

Prevence proti úrazům – naši zaměstnanci se zdravotním 

postižením uskutečňují besedy po celé České republice se žáky 

základních a středních škol na téma úrazu, prevence, postižení a života 
s ním. Kromě teorie mají žáci také možnost vyzkoušet si různé 
kompenzační pomůcky.  
 

               
 

4) Poř{d{ní kulturních, společenských a sportovních 

akcí 
Výlety, pálení čarodějnic, sportovní den „Hry bez hranic“, benefiční 
festival „Klášter žije!“ a další. 
 

     
 

5) Česko-polsk{ spolupr{ce  
Po čtyřleté spolupráci se sdružením Polski Zwiazek Newidomych, 
Dzierżoniově jsme napsali projekt "Aktivně bez hranic", na jehož 
základě se bude s polským partnerem odvíjet další spolupráce. Projekt 

byl schválen dne 14. ledna 2011 na 6. zasedání Euroregionálního 
řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis, kam my 
i naši partneři spadáme. Podpora EU v mikroprojektu „Aktivně bez 
hranic“ činí 21 632,50 Euro pro rok 2011. Česko-polská spolupráce 
bude spočívat ve společných aktivitách obou sdružení buďto v ČR, 
nebo v Polsku. 
Rok 2011:  
 účast polských partnerů na „Dnech otevřených dveří“ v Centru 

Vyšehrad v dubnu a listopadu 
 doprovodný program polských partnerů na 5. ročníku benefičního 

festivalu Klášter žije! 
 účast polských partnerů na sportovním klání Hry bez hranic 
 týdenní relaxační pobyt v Nové Pace s množstvím poznávacích 

výletů a rehabilitací pro zdravotně postižené klienty z Polska 
 Piknik Dolnosaski v Polsku pro zdravotně postižené klienty 

našeho sdružení                                                                     
       
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis 
   

  

 

6) Centrum Kl{šter  
Areál bývalé nemocnice v Nové Pace jsme zakoupili na splátky 
v roce 2006. Od té doby se snažíme 3 budovy postupně 
rekonstruovat a vytvořit zde centrum komplexních služeb pro osoby 

se zdravotním postižením, seniory a také širokou veřejnost.  
 

 1. budova - Klášter 
- cílem je zde vytvořit kulturně společenské centrum pro 

širokou veřejnost a propojit s dalšími objekty v areálu, které 
poskytují sociální a doplňkové služby pro zdravotně postižené 
osoby a seniory 

 2. budova - Centrum bez bariér 

- v březnu 2009 jsme získali dotaci na celkovou rekonstrukci 
této budovy z ROP NUTS II Severovýchod - Rozvoj měst 

 3. budova - Denní stacionář 
- zde jsou poskytovány sociální služby denní stacionář a 

sociální rehabilitace pro zdravotně postižené osoby a seniory 
z Královéhradeckého a Libereckého kraje 
 
 

Centrum bez bariér v Nové Pace 
 

- jedná se o zrekonstruovanou budovu, která se nachází v Centru 
Klášter v Nové Pace 

- rekonstrukce budovy byla financována z dotace ROP NUTS II 

Severovýchod 
- provoz této budovy bude zahájen v roce 2011 a bude se zde 

nacházet: 
 ubytování pro zdravotně postižené osoby 
 prostory pro vzdělávání, přednáškovou činnost, školení, 

výstavy a pro volnočasové aktivity 
 prezentace a prodejna výrobků chráněné dílny Vyšehrad 
 půjčovna kompenzačních pomůcek a zázemí pro jejich 

údržbu 
 

Vizualizace budovy Centrum bez bariér 
 
 

 
 

 

                       
 
 
 


