Život bez bariér, z.ú.
Nová Paka
Lomená 533
509 01 Nová Paka
www.zbb.cz
www.facebook.com/Zivotbezbarier

Rok 2015 začal pro naši organizaci změnou, která sice nebyla
na první pohled téměř ani vidět, ale zkratka o.s. (občanské
sdružení) a pozdější z.s. (zapsaný spolek) se v důsledku
zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku změnila na z.ú.
(zapsaný ústav).

Výroční zpráva
za rok 2015

„Ústav“ jako právní forma je mezi veřejností neznámý a
samotný název vyvolává spíše negativní emoce. Budeme se
snažit, aby činnost Života bez bariér zaměřená na poskytování
pomoci skupinám lidí, kteří bojují s nepříznivou životní situací,
toto negativní vnímání změnila.

Život bez bariér usiluje od roku 2004 o
naplňování potřeb lidí se zdravotním
postižením a seniorů a pomáhá jim se
začleňováním do společnosti.
Naším dlouhodobým záměrem je
vybudování
centra komplexních služeb pro osoby se
zdravotním postižením, seniory i veřejnost v prostorách
Centra Klášter (bývalý klášter a nemocnice) v Nové Pace.

ŽIVOT BEZ BARIÉR, z.ú.
Adresa: Lomená 533, 509 01 Nová Paka
Mobil: +420 731 070 142
Tel.: +420 493 724 159
E-mail: info@zbb.cz
Internetové stránky: www.zbb.cz
IČO: 266 52 561
DIČ: CZ26652561
Číslo účtu: 78-8511550297/0100 (Komerční banka, Nová Paka)
IBAN: CZ6001000000788511550297
Registrace u Ministerstva vnitra České republiky dne 10. 2. 2004
pod č.j. VS/1-1/56154/04-R
od 1. 1. 2015 zapsaný ústav, registrovaný v Rejstříku ústavů vedeným
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl U, vložka 31
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V roce 2015 měl Život bez bariér:
Zaměstnanců: 59 z toho 40 zdravotně postižených
Dobrovolníků a externistů: 15
Klientů a intervencí:






Denní stacionář – 20 klientů
Sociální rehabilitace – 32 klientů
Odborné sociální poradenství – 55 intervencí
Bezbariérové ubytování – 17 klientů
Půjčovna kompenzačních pomůcek – 145 pronájmů
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- Město Nová Paka
- Královéhradecký kraj
- Liberecký kraj
- Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
- Nadace Charty 77
- Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace
- Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. Nová Paka
- Věra Kosinová - DANETA, Zařízení pro zdravotně postižené, Hradec Králové
- Péče o duševní zdraví středisko Jičín
- Polski Zwiazek Niewidomych Dzierzoniów, Polsko
- Pražská organizace vozíčkářů, z.s.
- Pro Infirmis – Švýcarsko
- Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Jičín
- Diakonie ČCE, Středisko Světlo Vrchlabí
- Česká asociace paraplegiků – CZEPA
- Diakonie Českobratrské církve evangelické – projekt Pečuj doma
- Jičínský deník
- Portál ESTAV.cz
- SK Integra Hradec Králové
- Jilos Horka s.r.o.
- Pivovar Nová Paka, a.s.
- Pila Hartman
- Tessitura Monti Cekia, s.r.o.
- SpofaDental a.s.
- Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské
Lázně

Nábytek a kompenzační
pomůcky od Nadace Dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského

Počítače od Nadace Charty 77

Kompenzační pomůcky od Církve
Vybavení pro počítačové sítě od firmy
Ježíše Krista Svatých posledních dnů ZyXEL
Dary látek pro výrobu v textilní chráněné
dílně od společnosti Darré - Hradec
Králové.
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DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, POMOCNÍKŮM,
DOBROVOLNÍKŮM A LIDEM S DOBRÝM SRDCEM, KTEŘÍ
NÁM POMÁHAJÍ
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Denní stacionář
Pomáhá a podporuje osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
Konkrétní poskytované činnosti:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3) Poskytnutí stravy
4) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) Sociálně terapeutické činnosti
7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
V roce 2015 službu využilo 20 klientů.

Sociální
služby
pro zdravotně postižené, seniory a jejich
rodinné příslušníky

Sociální rehabilitace
Učí lidi se zdravotním postižením a duševním onemocněním samostatnosti.
Konkrétní poskytované činnosti:
1) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začleňování
2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
V roce 2015 službu využilo 32 klientů.
Tato aktivita byla součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji III“.

Odborné sociální poradenství
Pomáhá lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám psychicky a fyzicky
zvládnout náročné situace.
Konkrétní poskytované služby:
1) Zprostředkování navazujících služeb
2) Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a v
oblasti vzdělávání
3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, a další.
V roce 2015 bylo v rámci služby poskytnuto 55 intervencí.
Registrované sociální služby byly financovány MPSV, Královéhradeckým krajem,
Libereckým kraje, Evropským sociálním fondem, městem Nová Paka, finančními
příspěvky okolních měst a obcí a platbami od klientů. Provoz služeb podpořily Nadace
ČEZ, Lesy ČR, s.p., WEIL, GOTSHAL nadační fond, Nadační fond nadaných, Restaurace U
Sehnalů, Autoklub v AČR Nová Paka, Miroslav Banýr - Zemní práce a doprava…a další.

Co všechno podnikali naši klienti

Sportování
V roce 2015 jsme s klienty hodně sportovali.
Byli jsme plavat, vyzkoušeli jsme si lukostřelbu, zapojili se se dvěma týmy do
ČSOB Leasing Capu v integrovaném kuželníku a na Zimních hrách
Speciálních Olympiád získali naši klienti úžasných 8 medailí.
„PÍVO“
Pracovnice
denního
stacionáře
nacvičili
s klienty
sociálních
služeb krásné barevné
taneční
vystoupení
„PÍVO“, které bylo díky
svému názvu spojeno
s velikým
očekáváním.
S představením se klienti
zúčastnili například festivalů Patříme k sobě v Semilech, Jičín–město pohádky,
i námi organizovaného Hraní bez hranic.
Letní kavárna
Na přelomu měsíce června a července byla
v Centru bez bariér otevřena tréninková
kavárna, ve které si naši klienti měli
možnost vyzkoušet přípravu občerstvení a
obsluhu hostů.

S ohledem na naše možnosti jsme se rozhodli pro týdenní kavárnu
okořeněnou doprovodným kulturním programem, který nalákal mnoho
návštěvníků, pro něž jsme s klienty připravili výbornou kávu a delikatesy.
Pomoc s prodeji výrobků chráněné dílny
V rámci nácviku kontaktu se společenským prostředím pomáhali klienti
sociální rehabilitace a denního stacionáře pravidelně s prodeji výrobků naší
chráněné dílny, což pro ně byla příležitost vyzkoušet si jak komunikační
dovednosti tak i možnost naučit se zacházet s penězi.
A co jsme ještě s klienty stihli…
Canisterapii, návštěvu jízdárny, společenský ples, kino a divadlo,
exkurze, přednášky, diskohrátky, a mnoho dalšího.
Jak jste spokojeni s našimi službami?
Zpětná vazba ze strany rodičů a opatrovníků klientů denního stacionáře,
která byla zjišťována pomocí anonymních dotazníků, ukázala, že 85% z nich je
se službou spokojeno bez výtek. Zbývajících 15% mělo podněty a návrhy na
zlepšení kvality poskytované služby, na kterých budeme pracovat, šlo
například o přání, aby se klienti účastnili více sportovních a kulturních akcí,
či abychom vybavení stacionáře doplnili o další sportovní pomůcky.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
V roce 2015 zprostředkovala půjčovna celkem 145 pronájmů polohovacích
lůžek, motomedů, vozíků, toaletních židlí a dalších pomůcek.
Provoz půjčovny podpořily Královéhradecký kraj, město Nová Paka, město Lomnice
nad Popelkou, město Lázně Bělohrad a další města a obce, dále Nadace Charty 77,
Východočeská plynárenská a.s., Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského,
Společnost Duha - Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, Nadace Agrofert,
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Ohlasy klientů půjčovny
 Paní Alžběta: „Půjčila jsem si od vás mechanický vozík pro svoji
maminku, která už je v seniorském věku, aby se dostala ven na
vzduch“.
 Pan Jaroslav: „Manželka přestala postupem času téměř chodit a
tak jsem se dozvěděl o vás, že půjčujete pomůcky, a vypůjčil si
toaletní židli. Tato pomůcka mi velmi usnadnila péči.“
 Paní Marie si od nás celkem pravidelně půjčovala chodítko a
mechanický vozík, aby bratrovi mohla dopřát standard, na který
byl zvyklý, např. procházky, návštěvy přátel, kulturu, atd. Paní
Marii jsme pomohli vyřídit i poukaz na pořízení vlastních
pomůcek.
 Pan Tomáš si od nás půjčoval pro tatínka chodítko, mechanický
vozík a posléze i polohovací postel a elektrický vozík, protože se
jeho stav postupně zhoršoval.
Jeho tatínek u nás využíval i sociální služby.

Vytváření chráněných pracovních míst
Pracovní integrace je jednou
z přirozených forem začlenění
dospělých lidí s různým typem
zdravotního
postižení
do
společnosti.
Celkem
40
zdravotně postižených osob
našlo práci v naší keramické a
textilní
dílně.
Další
jsme
zaměstnali v rámci soc. služeb,
v administrativě a účetnictví,
úklidu a údržbě.
Na provoz chráněných pracovních míst přispěly: Úřad práce ČR, Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové a mnoho firem, které nám darovaly materiál.

Další činnosti

Zajištění
bezbariérového
ubytování
V roce 2015 nalezlo v našem Centru
bez bariér dlouhodobé ubytování 7
osob se zdravotním postižením a
dalších 10 zdravotně postižených
osob jej využilo při krátkodobé
návštěvě.

Prevence proti úrazům
Díky dotaci od Ministerstva zdravotnictví a
města Nová Paka jsme uspořádali besedy pro
více než 600 dětí, se kterými naši zdravotně
postižení spolupracovníci diskutovali o tom, jak se
chovat, aby nedocházelo k úrazům, jaký je život s
postižením a jak
může zdravý člověk
postiženému
člověku pomoci.

Mapování bariér

Mapování bariér
V roce 2015 pokračoval Život bez
bariér ve své bezbariérové
iniciativě.
Zmapovali jsme přístupnost
dalších několika desítek objektů i
venkovních staveb ve městě
Nová Paka. Podrobný popis
jejich
přístupnosti
spolu
s fotodokumentací naleznete na:

www.zbb.cz/stitky/bezbarierovost
Účast v pracovní skupině POV
Stali jsme se členy „Pracovní skupiny – pro
jednotnou
metodiku
a
kategorizaci
přístupnosti prostředí“ a tak navázali na
několikaletou spolupráci s Pražskou organizací
vozíčkářů, od níž tato iniciativa vzešla. V roce
2015 jsme se účastnili jak pracovních jednání
skupiny, tak konference Přes bariéry IV.

Mapování v obci Lánov
Zmapovali jsme přístupnost veřejných
objektů v obci Lánov a vedle naměřených údajů
poskytli obecnímu úřadu také doporučení
vhodných
bezbariérových
úprav.
Spolupráce byla velice pozitivní.

Nový seriál na
portálu ESTAV.cz
Ve spolupráci s portálem ESTAV.cz
jsme připravili seriál článků pod
názvem „Bariéry skryté ve vašem
bytě“, ve kterých popisujeme příklady
jednoduchých bezbariérových řešení
na pozadí příběhu
domácnosti
konkrétního
člověka
trpícího
pohybovým omezením. Články najdete na našem webu a na www.estav.cz.

Podpora neformálních pečujících

Mezinárodní spolupráce

Příběhy klientů

Výměna zkušeností se švýcarskými partnery

V roce 2015 jsme ve spolupráci s Jičínským deníkem pokračovali v pravidelné
rubrice „Zvládneme to i doma“, kde jsme uveřejňovali články informující o
tématech spojených s domácí péčí. Všechny články si můžete přečíst na
www.zbb.cz/stitky/pribehy-klientu

V roce 2015 jsme pokračovali v již druhém projektu, který vzešel ze spolupráce
s našimi švýcarskými partnery - Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti
sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů
v jejich přirozeném prostředí. Na přelomu března a dubna se v rámci návštěvy
expertů z organizace Pro Infirmis v ČR uskutečnily vedle dalších aktivit také
prezentace švýcarských terénních sociálních služeb určených na podporu osob
se zdravotním postižením na půdě Univerzity Hradec Králové a krajského
úřadu Královéhradeckého kraje.
Zajímavé informace, fotky,
videa a další výstupy projektu
jsou k dispozici na
www.zbb.cz/svycarsko.
Děkujeme Andrému Meierovi,
Anitě Obendrauf a Marlies
Hauser za spolupráci.

Učili jsme se, jak pečovat doma
17. listopadu jsme v Centru bez bariér uspořádali bezplatný kurz pro
neformální pečující, tedy pro ty, kteří se doma starají o své blízké a
často si v některých situacích nevědí rady, anebo si občas říkají, že některé věci
by šly určitě dělat snadněji a jednodušeji, když člověk ví, jak na to.
Prezentaci si pro účastníky
připravila spolupracovnice
projektu Pečuj doma
Diakonie ČCE, Mgr. Bc.
Martina Kalábová.
Užitečné informace pro
pečující osoby obdržíte
v naší Půjčovně
kompenzačních pomůcek a
v rámci služby odborného
soc. poradenství.

Projekt byl financovaný z Fondu
Partnerství, programu
Švýcarsko-české spolupráce,
finančně jeho realizaci podpořil
také Královéhradecký kraj.
„Hraní bez hranic –
Granie bez granic“
s polskými partnery
Spolupráce s klienty Polského svazu
nevidomých
Dzierzoniów
pokračovala v rámci udržitelnosti
projektu Aktivně bez hranic v roce
2015
společnou
organizací
divadelního festivalu pro osoby se zdravotním postižením a seniory
v novopackém městském kulturním středisku. Festival byl i tento rok
otevřen široké veřejnosti. Pozitivní atmosféra a zajímavý program přilákaly
kolem 350 účastníků. Projekt byl finančně podpořen
Česko-polským fórem a Královéhradeckým krajem.

Chráněná dílna
keramika - pedig
textil - tkaní - dřevo
bylinky - bavlna
lepení - stříhání
balení - kompletace
řezání - šití - dekorace

E-shop
na www.zbb.cz

Zakázková výroba chráněné dílny
V roce 2015 jsme spolupracovali s těmito
firmami:






SpofaDental a.s. a Kerr Company – kompletační práce
Novopacký pivovar – výroba propagačních předmětů
Schrack technik spol. s r.o. – výroba dárkových předmětů
Tessitura Monti Cekia s.r.o. – ořezávání cívek
JILOS HORKA,s.r.o. – výroba dárkových předmětů

Prodejní akce chráněné dílny
v roce2015



















Každou 1. středu v měsíci v Lázních Bělohrad
Zahájení lázeňské sezóny v Lázních Bělohrad
Festival Jičín město pohádky
Farmářské trhy v Jilemnici
Třešňový jarmark v Sobotce
Hrubá pouť v Nové Pace
Kopidlenský kvítek
Slavnosti holovouských malináčů
Peckobraní na Pecce
Sobotecký jarmark v Sobotce
Bartolomějská pouť na Pecce
Svatojakubský jarmark v Miletíně
Zámecký jarmark v Lomnici
Úřad Královéhradeckého kraje
ČEZ Hradec Králové
Letní kulturně společenské akce v Lázních Bělohrad
Festival Hraní bez hranic v Nové Pace
Jarní a Předvánoční jarmarky v našem Centru bez bariér
v Nové Pace

Zakázková výroba chráněné
dílny
naše další nabídka…











Akce roku 2015


















Představení služby sociální rehabilitace uchazečům o zaměstnání v Nové
Pace a Jičíně – leden
Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely
Marksové-Tominové a setkání se zástupci neziskového sektoru
Královéhradeckého kraje – únor
Jarní jarmark a Dny otevřených dveří – březen
Výstava výrobků zdravotně postižených ve Staré Pace – březen
Účast na světovém dni invalidů v Polsku – březen
Účast na festivalu Patříme k sobě – duben
Návštěva švýcarských partnerů z organizace Pro Infirmis –
duben/květen
Prezentace na půdě
Univerzity Hradec
Králové a krajského
úřadu Královéhradeckého
kraje za účasti švýcarských
partnerů – duben/květen
Sportovní akce Hry bez
hranic X. – květen, účast
230 osob
Účast na Pikniku Dolnoslaském v polském Dzierżoniowie – červen
Benefiční festival Klášter žije! IX. – červen, účast 400 osob
Týdenní tréninková kavárna klientů sociální rehabilitace a denního
stacionáře – červen/červenec
Účast na festivalu Jičín město pohádky – září
Festival Hraní bez hranic – Granie bez hranic – září, účast 350 osob
Dvoudenní návštěva polských partnerů v Životě bez bariér – září
Mapování přístupnosti veřejných objektů v obci Lánov – září
Účast na veletrhu Rehaprotex s naší autonabíječkou elektrických vozíků –
říjen
První kurz pro neformální pečující – listopad
Účast na konferenci Přes Bariéry IV. – listopad
Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří – prosinec
Výstava výrobků zdravotně postižených ve Staré Pace – prosinec
Prodejní akce chráněné dílny – po celý rok
Besedy na školách v rámci projektu Prevence proti razům – září prosinec

Děkujeme našim dobrovolníkům










Fotograf Lukáš Hájek z Jičína
Václava Svobodová, Jana Orlovská a Jana Havrilová ze společnosti
Rossmann,s.r.o.
Eva Strmeňová, Julie Třísková a Katrin Burešová ze společnosti ČEZ
Jan Pechanec a jeho kolegové z České pojišťovny
Diana Rindtová, Martin Herzán a Miroslav Polák z Kooperativy, a.s.
Zástupci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z Jičína pod vedením
p. Karla Neckáře
Zaměstnanci společnosti T-mobile pod vedením Míši Rulíkové
Studenti z Gymnázia a SŠGaS Nová Paka
Zaměstnanci společnosti JILOS HORKA, s.r.o. a další
Dobrovolníci z České pojišťovny
zajišťující naši dílničku pro děti na
festivalu Jičín město pohádky

Fotograf Lukáš Hájek (výjimečně bez
fotoaparátu) na festivalu Hraní bez
hranic

Učili jsme se
Byli jsme vybráni do akceleračních programů Laboratoř Nadace
Vodafone a Impact First České spořitelny.

Měli jsme tak možnost
účastnit se workshopů a
mentoringu zaměřených
na
rozjezd
nových
projektů, které se konaly
v Impact Hubu Praha.

Vývoj kompenzačních pomůcek
V roce 2015 se nám podařilo vyvinout a uvést do provozu prototyp nové řídící
jednotky ručně ovládané spojky mikrobusu. Společně s firmou Eprona,
a.s. jsme pak dotáhli do podoby prototypu pro sériovou výrobu
autonabíječku elektrických invalidních vozíků. Více na www.zbb.cz

Naše střediska– investiční projekty
1) Kancelář – ul. Lomená 533 - administrativní zázemí organizace
2) Centrum Vyšehrad - sklad materiálu. V roce 2015 jsme vyklidili a
vymalovali suterén objektu a částečně zprovoznili topení a rozvod vody.
Z přízemí byl odvezen darovaný nábytek, který byl využit v ostatních
střediscích. V průběhu roku jsme také opravili střechu, kterou poškodil vítr, a
ke konci roku vyměnili část dešťových žlabů.
3) Centrum Klášter - zakoupeno v roce 2006 na splátky od
Královéhradeckého kraje za 8.8 mil. Kč.
Zahrnuje lesopark a tři objekty:
a) Památkově chráněná budova
barokního kláštera – prodlouženo
stavební
povolení
na
projekt
revitalizace celého objektu. V roce
2015 jsme započali jednání se zástupci
místních i krajských samospráv na
téma budoucího využití objektu.

V průběhu roku jsme díky grantu
Nadace
Občanského
fóra
opravili a vyčistili dešťové žlaby a
svody tak, abychom zabránili
zatékání do objektu i na přilehlou komunikaci.
b) Centrum bez bariér – objekt denně využívá 40 osob z toho 80% se
zdravotním postižením. V roce 2015 jsme v suterénu objektu vybudovali
serverovnu, abychom mohli efektivně ukládat a chránit naše data.
Zbývá nám dokončit opěrné zdi na západní a jižní straně objektu a jižní
venkovní prostranství, abychom následně mohli zprovoznit hlavní vchod do
Centra.

c)

Objekt Denního stacionáře

d) Park a venkovní prostranství.
V roce 2015 jsme díky podpoře
společnosti
Škoda
Auto
a.s.
vybudovali v celém areálu venkovní
osvětlení tak, aby byl pohyb po něm
bezpečný
jak
pro
obyvatele
bezbariérových
bytů,
tak
pro
zaměstnance a klienty služeb.

Finanční zpráva za rok 20 15
Náklady
Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby
Spotřeba materiálu - potraviny

303 677,23
39 347,40

Spotřeba materiálu - PHM
Spotřeba materiálu - věcné dary

140 041,36
387 778,38

Spotřeba materiálu - DDHM
Spotřeba materiálu - ostatní
Elektrická energie

82 867,04
54 712,37
225 267,63

Plyn
Voda
Prodané zboží

160 531,94
131 734,65
9 691 703,47
11 217 661,47

Opravy a udržování - budov
Opravy a udržování - automobilů
Opravy a udržování - majetku

126 228,33
118 192,80
18 740,44

Cestovné zaměstnanců
Nájemné

139 809,00
161 500,03

Spoje
Kurzy a školení
Strava dodavatelsky

107 097,12
15 180,00
36 416,00

Jiné ostatní služby

723 700,90
1 446 864,62

Mzdové náklady

5 516 512,00

SP zaměstnavatel
ZP zaměstnavatel

1 308 193,00
323 346,00
7 148 051,00

Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Úroky - podnikatelský úvěr
Úroky - nemocnice
Úroky
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady - zákonné pojištění
Kooperativa
Jiné ostatní náklady - neovlivňující
základ daně

2 000,00
2 000,00
21 705,69
17 195,20
14 299,17
375 628,00
1 063 409,00
13,05
30 099,96
16 821,00
2 119,81
1 541 290,88

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

107 552,00

Odpisy DHM darovaného, dotovaného

1 721 803,00

Odpisy staveb - areál nemocnice

63 395,00
1 892 750,00

Kurzovní ztráta
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb OBĚDY
Tržby z prodeje služeb KP-prodej,
montáž
Tržby za fakultativní činnosti
Tržby za prodané zboží

936,28
936,28
23 249 554,25

333 313,90
2 276 281,44
18 897,00
3 975,00
5 550,00
10 735 512,71
13 373 530,05

Zúčtování odpisů
Jiné ostatní výnosy

1 422 373,00
8 696,05

Pojistné plnění
Bonusy a ostatní příjmy

63 757,00
2 199,78
1 497 025,83

Dary - finanční
Dary - věcné

669 461,24
387 778,38
1 057 239,62

Provozní dotace

4 248 357,98

Provozní dotace
Výnosy celkem

634 432,00
4 882 789,98
20 810 585,48

Hospodářský výsledek

- 2 438 968,77

Finančními dary, příspěvky a dotacemi nás
podpořili:









Slovácké strojírny - Uherské Hradiště, www.sub.cz
Společnost ISOTRA, a.s. Opava, www.isotra.cz
BILLA, spol. s r. o., www.billa.cz
Nadace Agrofert, www.nadace-agrofert.cz
Česko-polské fórum, www.mzv.cz/cesko-polske_forum
ŠKODA AUTO, www.skoda-auto.cz
Nadace ČEZ, www.nadacecez.cz
Pila Hartman, www.pilahartman.cz




































Pivovar Nová Paka a.s., www.novopackepivo.cz
Nadace Umění pro zdraví, www.umeniprozdravi.cz
p. Michal Švec
Haufle Elmo Wilhelm Klaus
Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, www.duhatu.cz
RWE Česká republika a.s., www.rwe.cz
Konto Bariéry - Nadace Charty 77, www.kontobariery.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz/cs
Město Nová Paka, www.munovapaka.cz
Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz
Lesy ČR, s.p., www.lesycr.cz
Restaurace U Sehnalů, www.usehnalu.cz
Výbor dobré vůle - Nadace Olga Havlové, www.vdv.cz
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, www.cirkev-jezise-krista.cz
Nadace Občanského fóra, www.nadaceof.cz
Nadace České pojišťovny, nadace.ceskapojistovna.cz
AUTOKLUB AČR Nová Paka, www.autoklubnp.cz
Nadace Divoké husy, www.divokehusy.cz
Nadační fond nadaných
Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz
Miroslav Banýr - Zemní práce a doprava, www.zpdbanyr.cz
MF ČR, Fond Partnerství - Program Švýcarsko-české spolupráce, www.swisscontribution.cz
Město Lomnice nad Popelkou, www.lomnicenadpopelkou.cz
Obec Lánov, www.lanov.cz
Město Hořice, www.horice.org
Město Jičín, www.mujicin.cz
Město Vrchlabí, www.muvrchlabi.cz
Obec Jeřice, www.obecjerice.cz
Obec Lužany, www.luzany.cz
Město Lázně Bělohrad, www.lazne-belohrad.cz
Obec Syřenov, www.syrenov.cz
Nadace Vodafone, nadacevodafone.cz
Česká spořitelna, www.csas.cz
a další individuální dárci

VŠEM ZE SRDCE DĚKUJEME

Hmotnými dary nás podpořili:




































DG Tip, spol. s r.o., www.dgtip.cz
Miko Káva s.r.o., mikokava.cz
Retida s.r.o., www.retida.cz
Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s., www.becherovka.cz
PRESCO GROUP, a.s., www.pg.cz
Lohman a Rauscher - Nová Paka, www.lohmann-rauscher.com
Rosa, www.rosaimport.cz
Extravit, www.extravit.cz
JUMPee s.r.o., www.jumpee.cz
Jan Kabourek, www.poharykabourek.cz
PRECIOSA ORNELA, a.s., www.preciosa-ornela.com
Matura Beads s.r.o., www.maturabeads.cz
KREDUM CZ s.r.o. a Pecky z Pecky, www.peckyzpecky.cz
Magoya spol. s.r.o., www.nejlevnejsipolykarbonat.cz
Nataliya Kalenska, www.etnoshop-matahari.cz
Elektro Jemnice - Milan Pokluda, www.elektrojemnice.cz
Lenka Procházková - výtvarnice, www.obrazkovyostrov.cz
Ing. Vladimír Boháč - předseda Krajské organizace ČUS Libereckého kraje a
zastupitel Libereckého kraje, www.cusliberec.cz
Svitap, www.svitap.cz
Marek Hrdý,www.kupzde.cz
Coca-Cola HBC ČR, www.coca-cola.cz
Rio mare, www.riomare.cz
Karlovarské minerální vody a.s., www.mattoni.cz
Iron-Art, s.r.o., www.kovany-nabytek.cz
Mars Svratka, a.s., www.mars-svratka.cz
AJKA SHOP ALENA KADRMASOVÁ, www.ajkashop.cz
Vicom CS spol. s r.o., vicom.cz/eshop
Dřevosklad - Petr Řeháček
Darré - Hradec Králové, www.darre.cz
Schrack - Hradec Králové, www.schrack.cz
NWS, s.r.o., www.nws.cz
ZyXEL Communications Czech s.r.o., http://www.zyxel.cz
EUROP-ELEKTRIK, v.o.s.
Prášková Lakovna Trix, www.lakovna.com
David Ryba - HTN.cz, www.htn.cz





















Tessitura Monti Cekia, s.r.o., www.monticekia.cz
Československá obchodní banka, a. s., www.csob.cz
CMS Consulting s.r.o., www.cms.cz
Planta naturalis, plantanaturalis.com
Drogerie Teta, www.tetahostinne.wbs.cz
TREVOS Košťálov s.r.o., www.trevos-kostalov.cz
MATTES TRADING s.r.o., www.pepino.cz
SDS s.r.o., www.pleteni.cz
Romana Laníková
Rossmann, www.rossmann.cz
STROM PRAHA a.s., www.strompraha.cz
UniMark CZ, s.r.o., www.unimark.cz
TOP ADVERT, s.r.o., www.topadvert.cz
H.R.G. spol. s r. o., www.hrg.cz
Istrex Oil a. s., www.istrexoil.cz
Dual Trade s. r. o., www.FiremniPotisk.cz
ECP a. s., www.ecp-cz.cz
Tiskárna Lelka, www.tiskarna-lelka.cz
Petr Ján, info@povlecu.cz

Děkujeme vám, že pomáháte
společně s námi!
Nápoje pro účastníky
našich akcí od
společnosti
Karlovarské
minerální vody, a.s.
(festival Hraní bez
hranic).

Drogeristické a úklidové prostředky od firmy
Rossmann, s.r.o., odkud k nám zavítali také
dobrovolnice Václava Svobodová, Jana Orlovská
a Jana Havrilová.

