Život bez bariér, občanské sdružení
Nová Paka

Lomená 533
509 01 Nová Paka
Tel.: +420 493 724 159
Mob.: +420 731 070 142
E-mail: info@zbb.cz
www.zbb.cz
IČO: 266 52 561
IBAN: CZ 6001000000788511550297
Č.ú.: 78 – 8511550297/0100 u KB
GPS: 50°29'49"N,15°30'37.37"E

občanské sdružení
Nová Paka

Posláním občanského sdružení Život bez bariér je
vyrovnávání příležitostí mezi lidmi se zdravotním postižením
a lidmi bez postižení. Sdružení usiluje o naplňování potřeb
lidí se zdravotním postižením.
Dlouhodobým záměrem našeho sdružení je vybudování
centra sociálních a doplňkových služeb pro osoby se
zdravotním postižením, seniory i veřejnost v prostorách
Centra Klášter (bývalý klášter a nemocnice) v Nové Pace.
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SLUNCE
- je symbolem života
- je symbolem našeho občanského sdružení
- ukazuje nám cestu do budoucna
- snahou sdružení je, aby všechny jeho paprsky
směřovaly k těm, kteří pomoc potřebují

NAŠI PARTNEŘI

ŽIVOT BEZ BARIÉR
- Město Nová Paka
- Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
- Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského v Praze
- Nadace Charty 77
- Probační a mediační služba ČR, středisko Jičín
- Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace
- Svaz tělesně postižených v České republice o.s. Nová Paka
- Věra Kosinová - DANETA, Zařízení pro zdravotně postižené, Hr. Králové
- Polski Zwiazek Niewidomych, Dzierzoniów, Polsko
- Nadační fond Jičín - město pohádky
a další …..
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Výbor sdružení:
Josef Fučík
Jitka Fučíková
Ilona Hylmarová

Revizní komise sdružení:

Děkujeme všem dárcům, pomocníkům, dobrovolníkům a lidem
s dobrým srdcem, kteří našemu sdružení pomohli a pomáhají.

Lenka Schickerová
Miluše Líbalová
Iveta Vítová

K 31. 12. 2012 mělo sdružení:

Všechno nejlepší, hodně úspěchů v roce 2013 Vám přeje
občanské sdružení

Život bez bariér.

Členů: 20
Zaměstnanců: 37
Dobrovolníků a externistů: 5
Klientů: 210
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NABÍZÍME:

UDÁLOSTI ROKU 2012
Rok 2012 byl pro sdružení důležitým mezníkem v jeho rozvoji. Sdružení převzalo
dokončenou projektovou dokumentaci k další fázi revitalizace celého areálu
Centra Klášter v Nové Pace. Za hranicemi ČR, konkrétně ve Švýcarsku, nabylo
sdružení mnoho poznatků a zkušeností nutných pro poskytování sociálních a
doplňkových služeb pro klienty se zdravotním postižením. Sdružení pořádalo a
organizovalo v průběhu roku doplňkové programy a dále sportovní, kulturní a
společenské akce pro zdrav. postižené, seniory i širokou veřejnost. Snahou
sdružení bylo zviditelnit práci zdravotně postižených zaměstnanců ve vlastních
rukodělných dílnách.
Kompletační práce

K významným událostem roku 2012 mimo jiné patřilo:

Ubytování

Leden:
Dokončení vlastního prototypu speciálního invalidního elektrického
vozíku a představení veřejnosti.
Zahájení PC kurzů pro zdravotně postižené pod názvem „Počítače proti
bariérám“.
Únor:
Příprava 1. studijní cesty v rámci Švýcarsko - české spolupráce.
Pro spojení zaměstnanců sdružení se světem byly předány darem počítačové
sestavy
Březen:
Účast a vystoupení na „Světovém dni invalidů“ v Polsku.
Výstava, spojená s prodejem výrobků ve Staré Pace, korálkiáda.
Duben:
Den otevřených dveří „Jarní jarmark“ v Centru bez bariér.
Účast a vystoupení na divadelním festivalu „ Patříme k sobě“.
Návštěva švýcarského experta pro bezbariérovost, partnera sdružení, v Nové
Pace
Květen
7. ročník sportovního dne „Hry bez hranic“.
Účast sportovního oddílu na MČR a na speciální olympiádě pro zdravotně
Postižené.
2

Konferenční sál

Cvičebnu

Bezbariérovou dopravu
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DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE

Červen:
Účast na Pikniku Dolnoslaski v rámci česko-polské spolupráce.
Účast klientů a zaměstnanců na pobytu ve Rzy v Orlických horách.
6. ročník benefičního multikulturního festivalu „Klášter žije!“.
Červenec:
Dokončení kompletní projektové dokumentace rekonstrukce budovy Kláštera
pod názvem „Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 144 Nová Paka“.
Srpen:
Účast klientů denního stacionáře a sociální rehabilitace ŽBB na sportovním
klání v integrovaném kuželníku.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních
dnů

ČSOB Praha

Září:
Účast a vlastní divadelní vystoupení klientů DS a SR na akci Jičín - město
pohádky.
„Hraní bez hranic“ - divadelní vystoupení stacionářů Libereckého a
Královéhradeckého kraje.
Říjen:
Prodej výrobků chráněné dílny na „Kopidlenský kvítek“ v Kopidlně.
Získání daru PC techniky pro vzdělávání zdravotně postižených klientů ŽBB.
Listopad:
Účast na vystoupení na Hallowenské zábavě ve Dvoře Králové nad Labem.
Setkání s firmou Zepter a předání věcného daru pro sdružení.
Setkaní s představitelem Nadace VINCI, zaměstnancem firmy Průmstav a.s., a
patronem projektu sdružení, zaměstnancem firmy Kastt, s.r.o., v rámci podpory
získané od Nadace Vinci a Nadačního fondu Veolia pro nákup zemního stroje
určeného pro zdravotně postižené zaměstnance sdružení.

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského, Praha

MITAS a.s.

Nadace Komerční banky Jistota

ZEPTER s.r.o.
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Prosinec:
Účast na Mikulášském charitativním bazaru v Pražské křižovatce v Praze.
Den otevřených dveří „Předvánoční jarmark“.
Setkání v Praze se zástupci Nadace Komerční banky Jistota a předání šeku na
nákup polohovací postele.

Setkání s vícehejtmanem KHKÚ

Fond pomoci společnosti Siemens –
nový web
3

HRY BEZ HRANIC
Dne 22.5.2012 pořádalo naše sdružení již tradičně 7. ročník klání Hry bez hranic.
Ve sportovní hale při I. ZŠ v Nové Pace se setkalo téměř 150 účastníků z 15
organizací Královéhradeckého a Libereckého kraje. Dále přijali pozvání i naši
polští partneři v rámci mikroprojektu „Aktivně bez hranic“. Sportovního
dopoledne se účastnili zdravotně postižení klienti, děti a senioři. Svojí návštěvou
nás poctila paní Věra Rychterová z Nadačního fondu Jičín - město pohádky, která
Hry bez hranic slavnostně zahájila. Soutěžilo se v různých disciplínách, které
všichni sportovci hravě zvládli. Nebyl pouze jeden vítěz, ale vyhráli všichni, kteří
alespoň na chvíli chtěli zvítězit sami nad sebou a dokázat, že dobrá nálada a
radost neznají hranic. Skvělé výkony byly odměněny originální keramickou
medailí, diplomem a spoustou krásných cen. Sponzoři akce: Královéhradecký kraj.

BENEFIČNÍ FESTIVAL „ KLÁŠTER ŽIJE“
Dne 23.6.2012 se konal již 6. ročník multikulturního festivalu „Klášter žije.
Důvodem pořádání těchto akcí je ukázat veřejnosti celkovou činnost sdružení a
seznámit ji s plány na oživení celého areálu Centra Klášter. O bezvadnou
atmosféru se postarali: Michal Šeps s kapelou Zimmer Frei for. Almighty, Seven,
Funktomass, Spocená uklízečka a Komunál. Moderátor Ondra v průběhu festivalu
prezentoval aktivity a činnost sdružení a zmínil také sponzory, kteří pořádání
festivalu podpořili. Tímto děkujeme Městu Nová Paka, Královéhradeckému kraji,
Nadaci Život umělce, Pivovaru Nová Paka a Pile Hartman. Nadace divoké husy
vyhlásila veřejnou sbírku, díky níž bylo možné zasláním dárcovské sms přispět na
nákup polohovací postele. V rámci mikroprojektu „Aktivně bez hranic“ přijali
pozvání také naši polští partneři.
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- TRITON s.r.o., Hradec Králové-Věkoše, Ing. Alexandra Hottmarová
- VARIA spol. s.r.o., Vratislav Růžička, Praha 4
- PAPERY.CZ, Jan Hybler, Praha 9
- Českomoravská textilní s.r.o., Ing. Robert a Michal Bula, Letovice
- Czech-Christmasornaments, Jablonec nad Nisou
- Papírnictví DUO, paní Věra Pokorná, Mladá Boleslav
- ALBI Česká republika a.s., Červený Kostelec
- Český svaz házené, za ČSH paní Marcela Železňáková, Praha 6
- BONEKA spol. s.r.o., Ing. Zdenek Hrbek, Teplice
- Cukrářská výroba Pudichová, Daniela Pavlorková, Ostrava - Polanka
- SVOBODA, Ing. Ivan Svoboda, Ostrava
- Copy&Vizitky, JD grafika, Jan Dušek, Praha 3
- NOVA Trade - ŠTAUD, s.r.o., paní Lucie Štaudová, Brno
- LA LINEA s.r.o., paní Krůzová, Dvůr Králové
- Sorflex s.r.o., pan Radko Jaroš, Brno
- Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové
- V-PLAST s.r.o., Čelákovice
- SILEX spol. s.r.o., Praha
- Smetanová cukrárna, a.s., paní Anna HLAVSOVÁ, Praha
- Beiersdorf spol. s.r.o., NIVEA, Praha 5
- IPAK TONERY s.r.o., Praha 4
- SaPa Import s.r.o., Velké Albrechtice
- ATLAS Copy, spol. s.r.o., Praha 10
- MASTER SPORT s.r.o., Ostrava-Mar.Hory
- PRAKTIC spol. s.r.o., pan Miroslav Roubíček
- COMPLET, spol. s.r.o., pan Petr Valta, Praha 5
- OPUS Praha s.r.o., paní J. Smugala, Praha 4
- Drogerie MAREK, Ing. Ivo Marek, Orlová
- ARCHTISK - Arne Charvát, Praha 4
- B2B Partner s.r.o., Ostrava - Zábřeh
- SEVEN Sport s.r.o., Vítkov
- KRPA PAPER a.s., Hostinné
- INPAP PLUS s.r.o., Tišnov
- E-Coreco s.r.o., Plzeň
- Rosana, Praha 4
- AJ Produkty s.r.o., Praha 7
- T-AGENCY, Jiří Tourek, Praha 4
- ČSOB a.s., Praha - Radlice
- ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., Praha 1 - jednatel pan Michal Jílek
- Rudolf Tesař, tiskárna a vydavatelství, Opava 5
- Mirek a Zdena Benešovi, Týpí a jiné stany, Praha 4
- Jůůů, s.r.o., Iva Drozdová, Louňovice
- Pavel Horáček-HOST-DDD, Brandýs n. Labem
- VEBA, textilní závody,a.s. Broumov
- EMADO Hradec Králové, s.r.o., Hradec Králové
- UNIMAGNET s.r.o., Ing. Jiří Janota, Deštná
- Syncare Plus, s.r.o., Brno
- MATRACE A POSTELE s.r.o., Nová Paka
- TOREX Bohemia, s.r.o., Jablonec nad Nisou
a další …..
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- Obec Syřenov
- Nadační fond AVAST
- Nadace OKD
- Liberecký kraj
- GE Money Bank, a.s. Praha
- MUDr. Vladimír REMEŠ, Praha 5
- Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou
- POLA Neratovice s.r.o., Neratovice
- DMA Praha s.r.o., Praha
- AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Praha 5
- ČSOB a.s., Praha 5
- Pan Tomáš Božek, Miletín
- Nadační fond VEOLIA, Praha 1
- Vodohospodářská a obchodní spol., Jičín
- Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota, Praha 1
- Schwarzberger Publishing, s.r.o., Brno - Černovice
- Pan Jiří Šolc
- Pan Bohumil Svoboda
- Tradiční perník - Dagmar Lachmanová, Bystřice nad Olší
- Pan Oto Pokorný
a další …..

HRANÍ BEZ HRANIC
Dne 18.9. proběhl druhý ročník divadelního festivalu Hraní bez hranic. Své
představení předvedli: ZŠ T.G. Masaryka Stará Paka - vystoupení mažoretek, MŠ
Stará Paka - pásmo básniček a písniček, uživatelé denního stacionáře a sociální
rehabilitace Život bez bariér, o.s. - scénický tanec Modlitba pro vodu, SSP Tereza
Benešov u Semil - pásmo country písní s tancem, stacionář Kamarád z Jičína Děti ráje, ÚSP Chotělice - country tanec a uživatel sociální rehabilitace Ondřej
Lutz, který zahrál na harmoniku. Vystoupil také zahraniční host: Polski Zwiazek
Niewidomych s pásmem písní a španělským tancem. Odpoledne proběhla akce,
na které byli předvedeni draví ptáci, sovy, krkavci. Program byl zakončen
diskotékou a volnou zábavou. S financováním pomohl Liberecký kraj.

Hmotnými dary nás podpořili:
- DOBRODĚJ - PŘIROZENĚ, Mgr. Eva Vobrová
- Václav Čížek PILOTPEN
- Anděl Přerov s. r. o.
- Rámování – galerie

- Martina Strolená, UNIOBAL Josef Michálek
- PROPEC s.r.o.
- MISSIVA, spol. s r.o.
- KORTAN-SKLO BIŽUTERIE
- Agentura Karneval
- NADACE PRECIOSA
- Martina Štochlová, Patchworkov
- Martina Zemánková ZEMART
- DMA Praha s.r.o., Praha 4
- Knižní klub EUROMEDIA
- BOREI, s.r.o., Teplice, Ing. Milena Reinischová
- NAUTILUS nábytek a doplňky, s.r.o., Praha 3, Ing. Miloslav Kolařík
- COLOSUS.CZ, Třinec, Jakub Rotter
- AMANN, s.r.o., Praha
- CHEMCOSMETIC service, s.r.o., Ing. Miroslav Dostál, Jaroměř
- PEGA - VEL, a.s., Krnov, Ing. Jiří Flašar
- ACRA, s.r.o., Semily, paní J. Kubešová
- ROSA, Ing. Jitka Váchová, Praha
- KOZOMÍNSKÝMED, Kamila a Radomil RUBEŠOVI, Kozomín
- Česká florbalová unie, Praha 4
- NADACE Dagmar a Václava Havlových VIZE
- Electronic Bidets s.r.o.
- Pardubický pivovar a.s., Pardubice, PERNŠTEJN
- MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU, zast. Místostarostou Josefem Horinkou
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FINAČNÍ DAR NA NÁKUP „ BOBÍKA“ B961
V listopadu 2012 nečekaně zazvonil telefon a přinesl jedno z nejpříjemnějších
sdělení celého roku. Zástupce Nadace VINCI oznámil: “Chtěli bychom sdružení
předat finanční dar na částečnou úhradu zemního stroje B961“. “Bobík“ je stroj,
bez kterého se rozsáhlý areál Centra Klášter neobejde. Již od roku 2008 jej má
sdružení zapůjčený od firmy Novotný Dubicko, obsluhuje ho vozíčkář a využit je
téměř denně. Pro sdružení znamená práce svépomocí významnou úsporu
finančních prostředků, bez kterých by nebylo možné areál spravovat. Sehnat
prostředky na splátky stroje je však pro sdružení velmi složité.
Nadace VINCI spolu s Nadačním fondem Veolia se nabídly, že část kupní ceny
stroje uhradí. Sdružení tak mohlo splatit část závazků vůči p. Novotnému,
výrobci zemního stroje, který na postupné splátky „bobíka“ čeká trpělivě již let
několik. Také stálý partner sdružení, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského, přispěl na úhradu pořizovací ceny tohoto zemního stroje.

5

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Cílem sociální služby je poskytování informací osobám se zdravotním
postižením a seniorům v nepříznivé sociální situaci a jejich rodinným
příslušníkům či osobám blízkým a to formou vyřizování různých žádostí,
pomoci, podpory a odborných poradenských služeb či formou zapůjčení
kompenzačních pomůcek. Půjčovna má k dispozici více než 110 pomůcek např.
mechanické invalidní vozíky, polohovací postele, koupelnové programy,
schodolezy, motomedy, elektrické vozíky, tříkolky a mnoho dalších. Služba je
financována zčásti MPSV a Královéhradeckým krajem. V roce 2012 pomohly
finančními dary Nadace Charty 77, Nadace VDV, Citibank, AstraZeneca,
Východočeská plynárenská a.s., Nadace Duha, Nadace Komerční banky Jistota a
Město Lázně Bělohrad. Mnohé pomůcky jsme získali darem od Nadace Dobré
dílo sester sv. Karla Boromejského a Církve Ježíše Krista Svatých posledních
dnů. Službu využilo v roce 2012 více než 120 zájemců.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Posláním sociální rehabilitace je pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé
životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami z důvodu
zdravotního postižení. Uživatelé si mají možnost nacvičit různé činnosti např.:
péče o domácnost a vlastní osobu. Služba také zprostředkovává klientům
vzdělání, například v oblasti finanční gramotnosti, a podporuje upevňování
pracovních návyků a kontakt se společenským prostředím. V roce 2012 využilo
službu celkem 22 osob.
Tato aktivita je součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji“.

Nákup zboží
Opravy a udržování budov a strojů
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby (telefony, internet, poštovné, propagace, nájemné,
poradenské služby, školení, semináře, drobný software,…
Mzdové náklady
Ostatní daně a poplatky, smluvní pokuty a úroky z prodlení
Úroky z bankovních účtů
Poskytnuté dary
Ostatní náklady - pojištění, bankovní poplatky, rozhlasový
poplatek, úroky z půjček
Odpisy majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

9 856 606,00
147 269,00
95 351,00
30 217,00
1 362 741,00
5 086 217,00
14 769,00
23 121,00
9 625,00
190 298,00
2 487 437,00
1 250,00
21 107 630,00

Finančními dary, příspěvky a dotacemi nás podpořili:
- MPSV Praha 2
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje
- Město Nová Paka
- Město Hořice
- Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
- Nadace ČEZ
- Východočeská plynárenská, a.s.
- Nadace EURONISA
- Obec Jeřice
- Citibank Europe plc
- Sofie - o.s. InternetPoradna.cz
- Rykobito s.r.o.
- Nadace Charty 77
- Obec Lužany
- BOMAR, spol. s r.o.
- Miroslav Banýr – Zemní práce a doprava
- Věra Plašilová, Jablonec nad Nisou
- CJP s.r.o., Milín, Jiřina a Petr Císařovi
- MUDr. Růžena DVOŘÁKOVÁ, Bystřice
- Sbor Jednoty bratrské, Nová Paka
- MUDr. Petr HORKÝ, Náměšť n. Oslavou
- Nadace Divoké Husy, Praha 1
- Quittner a Schimek s.r.o., Nová Paka
- Auto VALOUŠEK s.r.o., pan Pavel Valoušek, Otrokovice
- Obec Stará Paka
- Ministerstvo kultury ČR, Praha
- Město Kopidlno
- Nadace Život umělce
- METROSTAV, a.s. Praha
- PILA - Jiří Hartman, Lázně Bělohrad
- Nadace Škola hrou
- Nadace Umění pro zdraví
- PRYM CONSUMER CZ s.r.o., Zliv
- Město Jičín
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Obec Stará Paka - provozní náklady denního stacionáře
5 000,00
Obec Jeřice - provozní náklady denního stacionáře
1 500,00
Úřad práce Jičín:
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné dílny
468 529,00
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
1 529 590,00
Příspěvek na projekt "Vzdělávejte se pro růst!"
82 272,00
Krajský úřad Královéhradeckého kraje:
Klášter žije!
20 000,00
Sociální poradenství
27 000,00
Denní stacionář
180 000,00
Projekt švýcarsko-české spolupráce
45 000,00
Hry bez hranic
14 000,00
Liberecký kraj:
Hraní bez hranic
10 000,00
Sportovní oddíl denního stacionáře
10 000,00
Nadace OKD -Odpočinkové prostranství u starého jasanu
135 270,00
Nadace D. a V. Havlových VIZE 97 - podlahová krytina denní stacionář
10 009,00
Nadace Umění pro zdraví - Klášter žije!
10 000,00
Nadace Škola hrou
2 000,00
Hraní bez hranic
Vánoční dílničky
1 500,00
Nadace Život umělce - Klášter žije!
10 000,00
"Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou,
Trutnov kompenzační pomůcky"
10 000,00
Nadační fond Jičín - město pohádky - chráněná dílna
2 000,00
Nadace EURONISA - Hraní bez hranic
10 000,00
Nadace VINCI - kompaktní nakladač
100 000,00
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského - bezbariérová
plocha u CBB
120 000,00
Nadace Výbor dobré vůle - kompenzační pomůcky
7 770,00
Nadace ČEZ - chráněná dílna
30 000,00
Prostředky z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis -mikroprojekt
„Aktivně bez hranic“ z roku 2011
-50 045.00
Finanční dary
705 581,00
Hmotné dary
373 337,00
Tržby - prodej výrobků chráněné dílny
495 788,00
Tržby - prodej výrobků denního stacionáře
153,00
Tržby - Individuální projekt sociální rehabilitace
929 742,00
Tržby - sociální služby (denní stacionář, půjčovna k. pomůcek
304 341,00
Tržby – pronájem,ubytování
375 243,00
Tržby -, fotovoltaika
131 953,00
Tržby - prodej služeb chráněné dílny
126 623,00
Tržby - prodej zboží
10 888 979,00
Ostatní výnosy, přijaté úroky
147 244,00
Zúčtování odpisů
2 056 517,00
Výnosy celkem
21 147 747,00

DENNÍ STACIONÁŘ
Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu osobám
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, vedoucí k dosažení větší
soběstačnosti, samostatnosti, a pomoci rodině v péči o postiženého. Jedná se o
pomoc při zvládání běžných úkonů - péče o vlastní osobu, osobní hygienu, rozvoj
motoriky, opakování a rozvoj již dosažených dovedností. V roce 2012 službu
využilo 14 osob. Sociální služba je financována MPSV, Královéhradeckým krajem,
Městem Nová Paka, finančními příspěvky okolních měst a obcí a klientů, kteří
službu využívají. Nadace Charty 77 a Nadace Václava a Dagmar Havlových se
podílely na položení nového linolea ve společenské místnosti denního stacionáře.
Nadační fond nadaných poskytl finanční dar na nákup nádobí.

Úspěchy našich sportovců
Uživatelé DS a SR jsou členy sportovního klubu SK Integra Hradec králové.
V rámci tohoto klubu se v roce 2012 zúčastnili závodů a olympiád, z kterých
přivezli několik medailí: regionální olympiáda v Šumperku a v Olomouci,
Přizpůsobené sporty Mladé Běchovice, MČR cyklistika - závod na trojkole, MČR
v atletice. Uživatelé se dále zúčastnili závodů v plavání a závěsném kuželníku.
Tyto aktivity byly realizovány díky podpoře Nadace Charty 77, Libereckému kraji
a dalším.

Náklady sdružení:
Nákup a spotřeba materiálu
Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn)
Spotřeba PHM
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1 060 272,00
510 366,00
232 091,00
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Aktivity v rámci mikroprojektu:
Důležitá období v roce 2012
Naše sdružení navštívilo v roce 2012 mnoho zajímavých hostů, čehož si velmi
vážíme. Přijeli jak z ČR, tak ze zahraničí a byli mezi nimi také zástupci států, krajů a
měst. Sdružení navštívili také lidi s dobrým srdcem s cílem přiložit ruku k dílu.
Mnohdy jsme ani nestihli zjistit jejich jména, abychom jim mohli opakovaně
poděkovat. V rámci programu Zapojímse.cz se jednalo o anonymní zaměstnance
různých společností, kteří přijeli za účelem pomoci dobré věci. Jejich práce si
nesmírně vážíme.
S mnoha lidmi, kteří sdružení podpořili, se jeho zástupci poznali také v rámci
různých setkání. Sdružení našlo nové partnery a přátelé i za hranicemi ČR a díky
jejich zkušenostem a poznatkům se posunulo zase o kus dopředu.
V rámci profesionalizace získalo sdružení finanční prostředky na vytvoření nových
webových stránek od Fondu pomoci společnosti Siemens.

- 28.3.2012 Světový den invalidů v Polsku
- 2.4.2012 Jarní jarmark a den otevřených dveří v Nové Pace v ČR
- 30.4.2012 Čarodějnice na Klášteře, kulturní akce v Nové Pace v ČR
- 22.5.2012 Hry bez hranic sportovní klání v Nové Pace v ČR
- 23.6.2012 Multikulturní benefiční festival Klášter žije! V Nové Pace v ČR
- 25.6.26.6. Piknik Dolnoslaski s dvoudenním pobytem v Polsku
- 18.9.2012 Hraní bez hranic, kulturní vystoupení v Nové Pace v ČR
- 28.11.2012 Vánoční jarmark a den otevřených dveří, Centrum bez bariér,
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

PROJEKTY SDRUŽENÍ
Ve spolupráci s městem Nová Paka realizuje sdružení projekt pod názvem Nová
Paka - město bez bariér, k jehož aktivitám patří mapování bariér ve městě a snaha
o jejich postupné odstraňování. Realizace projektu běží již od vzniku sdružení,
tedy od roku 2004. Prevence proti úrazům je projektem sdružení, který byl
představen v roce 2005. Zaměstnanci - školitelé navštívili v roce 2012 žáky
základních škol v Královéhradeckém kraji a besedovali s nimi o životě lidí s
handicapem. Dobrovolnická činnost představuje pro rozvoj sdružení jednu z
nejdůležitějších iniciativ. V rámci programu Zapojímse.cz a projektu Čas pro
dobrou věc podpořili sdružení svoji prací v průběhu roku 2012 zaměstnanci
různých společností, např.: ČEZ, T-Mobile, Kooperativa pojišťovna a.s., Allianz
pojišťovna a další. Ruce k dílu přidali i zástupci Církve Ježíše Krista Svatých
posledních dnů, kteří opakovaně přijíždějí pomoci s pracemi v rozsáhlém areálu
sdružení.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Investiční dotace:
Město Nová Paka
Nadační fond AVAST
Investiční dary

Výnosy sdružení a jejich zdroje:
Ministerstvo práce a soc. věcí - provozní, mzdové náklady soc. služeb
Ministerstvo kultury - Velikonoční a Předvánoční jarmark
Ministerstvo financí - projekt švýcarsko-české spolupráce
Město Nová Paka:
Denní stacionář - provozní náklady
Klášter žije!
Projekt švýcarsko-české spolupráce
Město Jičín - provozní náklady sociální rehabilitace
Město Hořice - provozní náklady denního stacionáře
Město Kopidlno - provozní náklady sociální rehabilitace
Město Lázně Bělohrad - kompenzační pomůcky
Obec Lužany - provozní náklady denního stacionáře
Obec Syřenov - provozní náklady denního stacionáře
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100 000,00
100 000,00
140 060,00
1 130 000,00
30 000,00
513 851,00
52 000,00
25 000,00
25 000,00
15 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
14 000,00
15 000,00
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Zaměstnávání zdravotně postižených

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
Projekt Švýcarsko-české spolupráce
V rámci sub-projektu nesoucího název
„Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti
integrovaného přístupu k péči o pohybově
postižené pro zlepšení kvality jejich života“ navázalo občanské sdružení Život bez
bariér v roce 2012 spolupráci se třemi švýcarskými partnery, konkrétně:
organizací Pro Infirmis, sdružením Handicap Architecture Urbanisme a
organizací Égalité Handicap. Prostřednictvím zkušeností a přenosu dobré praxe
se občanské sdružení snaží nejenom dále rozvíjet své služby a navrhovat nové
aktivity, zlepšující kvalitu života handicapovaných, ale také v co největší míře
nově nabyté zkušenosti a poznatky sdílet se všemi, kteří mohou život osob se
zdravotním postižením pozitivně ovlivnit. V roce 2011 byla sdružení na realizaci
projektu přidělena dotace z Fondu partnerství, Programu Švýcarsko-české
spolupráce, ve výši 1.903.533,-Kč. Aktivity projektu se v jeho první fázi
soustředily na výměnu zkušeností v oblasti bezbariérových řešení. Druhá fáze
projektu byla zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti sociálních služeb ve
Švýcarsku i ČR a na právní ochranu osob se zdravotním postižením. Na projektu
se finančně spolupodílely Královéhradecký kraj a Město Nová Paka.

Pracovní integrace je jednou z přirozených forem začlenění dospělých lidí
s různým typem zdravotního postižení do společnosti. V rukodělných dílnách
nabízí sdružení více než dvaceti zaměstnancům rozmanitou práci s různými
druhy materiálu, která jim umožňuje rozvíjet jejich manuální zručnost a fantazii.
Na provoz a materiál v roce 2012 přispěli: Město Nová Paka, Úřad práce Hradec
Králové, Jičín, Nadace Škola hrou, Nadace Charty 77 a Ministerstvo vnitra.

Vzdělávání
Vzdělávání klientů, zaměstnanců se stalo v roce 2012 žádanou formou
sebevzdělávání. Jednalo se o kursy finanční gramotnosti, určené pro zdravotně
postižené klienty, na které jsme získali příspěvek z ČSOB. PC kurzy, které jsou
tradičně pořádány již několik let, finančně podpořila Nadace Charty 77. Velmi
žádané byly základy práce na PC a práce s internetem, které zajistily mnohým
spojení se „světem“.

Mikroprojekt „Aktivně bez hranic“
Sdružení spolupracuje se „Sdružením nevidomých“ v Dzierzoniówe již několik let.
V rámci projektu „Aktivně bez hranic“ získalo sdružení v roce 2011 z Fondu
mikroprojektů Glacensis dotaci na společnou činnost. I po skončení projektu
udržuje sdružení s polskými partnery aktivity jak v ČR, tak v Polsku.
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Pro sociální pracovníky sdružení byly připraveny v roce 2012 vzdělávací aktivity
pod názvem „Vzdělávejte se pro růst“. Finance na tento projekt sdružení získalo
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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STŘEDISKA
CENTRUM VYŠEHRAD
Objekt získalo sdružení do bezplatného pronájmu od Města Nová Paka v roce 2005.
Do srpna 2011 zde byla provozována keramická a textilní rukodělná dílna.
Chráněná dílna byla postupně přestěhována do nového objektu v Centru Klášter.
V současné době budova slouží jako zázemí půjčovny kompenzačních pomůcek a
sklad materiálu pro výrobu v chráněných dílnách.

Centrum bez bariér
Objekt byl zrekonstruován v letech
2010-2011 díky finanční podpoře z
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rozvoj měst v částce
27,696 mil. Kč. Celkové náklady činily 29,773 mil. Kč. V září 2011 bylo Centrum bez
bariér uvedeno do provozu. V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní
kapacity byla sdružení v rámci pilotnímu projektu poskytována Centrem
evropského projektování v Hradci Králové asistence při realizaci a administraci
projektu, která bude trvat až do roku 2013.
V centru jsou poskytovány sociální a doplňkové služby pro zdravotně postižené a
seniory, v keramické a rukodělné dílně jsou zaměstnáváni lidi s různým druhem
zdravotního postižení. V objektu se nachází také bezbariérové ubytování pro 12
osob a konferenční sál, který je využíván pro přednášky, besedy, školení a pro
vzdělávání zdravotně postižených osob.
V roce 2012 se podařilo upravit část bezbariérového prostranství v okolí budovy
díky finančním příspěvkům od Nadace OKD, GE Money Bank a Nadace Preciosa.

CENTRUM KLÁŠTER
V roce 2006 sdružení zakoupilo od Královéhradeckého kraje na splátky areál
bývalé nemocnice v Nové Pace. Cílem je areál nyní pod názvem Centrum Klášter
postupně zrekonstruovat na centrum komplexních služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory. V areálu se nachází objekty Denní stacionář, Centrum bez
bariér a Klášter, které jsou spojeny parkem.

Klášter

Denní stacionář
Objekt sdružení opravilo v roce 2010 a slouží pro poskytování sociálních služeb
denní stacionář a sociální rehabilitace. U objektu se nachází bezbariérové
prostranství, které je určeno pro sportovní, kulturní a společenské aktivity.
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Bývalý barokní klášter Paulánů je největším objektem areálu. V roce 2012 byla
dokončena kompletní projektové dokumentace revitalizace kláštera včetně
stavebního povolení. S financováním pomohly Nadace Avast, Město Nová Paka,
Metrostav, a.s.. Cílem sdružení je v objektu vytvořit centrum pro doplňkové a
sociální aktivity sdružení a důstojné prostory pro širokou veřejnost. Objekt je
prozatím prázdný, slouží k uskladnění materiálu a pomůcek pro aktivity sdružení.
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