Život bez bariér, o.s.
Nová Paka

Život bez bariér, o.s.
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
https://www.facebook.com/Zivotbezbarier
IČO: 266 52 561
IBAN: CZ 6001000000788511550297

Výroční zpráva
za rok 2013

Č.ú.: 78 – 8511550297/0100 u KB
GPS: 50°29'49"N,15°30'37.37"E

Život bez bariér usiluje od roku 2004
o naplňování potřeb lidí se
zdravotním postižením a seniorů a
pomáhá jim se začleňováním do
společnosti.
Dlouhodobým záměrem 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.

ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s.
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
Výbor sdružení:
Josef Fučík
Jitka Fučíková
Ilona Hylmarová

Revizní komise
sdružení:
Olga Banýrová
Miluše Líbalová
Iveta Vítová
K 31. 12. 2013 mělo sdružení:
Členů: 17 z toho 10 osob zdravotně postižených
Zaměstnanců: 40 z toho 27 zdravotně postižených
Dobrovolníků a externistů: 5
Klientů: 206 z toho:
Denní stacionář – 16 stálých klientů
Sociální rehabilitace – 25 klientů
Odborné sociální poradenství – 159 klientů
Bezbariérové ubytování – 6 klientů
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- Město Nová Paka
- Královéhradecký kraj
- 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
- o. s. Péče o duševní zdraví středisko Jičín
- Polski Zwiazek Niewidomych, Dzierzoniów, Polsko
- Pražská organizace vozíčkářů, o.s.
- Pro Infirmis – Švýcarsko
- Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Jičín
- Jičínský deník
- SK Integra Hradec Králové
- Diakonie ČCE, Středisko Světlo Vrchlabí
- Petr Švandrlík, vedoucí pobočky ČSOB Nová Paka
- Česká asociace paraplegiků - CZEPA
a další …..

DĚKUJEME

VŠEM DÁRCŮM, POMOCNÍKŮM,

DOBROVOLNÍKŮM A LIDEM S DOBRÝM SRDCEM,

Příspěvek na bezbariérový bagr od
Nadace Divoké husy

Účast na zimních hrách Speciálních
olympiád díky Nadaci Charty 77

Nové otevírání dveří do Centra bez
bariér od Nadace České pojišťovny

Podpora bariérové iniciativy ve
spolupráci s Nadací VIA
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KTEŘÍ NAŠEMU SDRUŽENÍ POMOHLI A POMÁHAJÍ

Všechno nejlepší, hodně úspěchů v roce 2014 Vám přeje
občanské sdružení Život bez bariér.

Nové kompenzační pomůcky od Nadace
Dagmar a Václava Havlových - VIZE 97
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Denní stacionář - pomoc a podpora osobám s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením. V roce 2013 službu využilo 16 klientů.
(náklady služby činily v roce 2013 částku 1 850 000,-Kč)

Jak
jsme
pomáhali

Sociální rehabilitace
Učí lidi se zdravotním postižením samostatnosti tím, že rozvíjí jejich schopnosti a
dovednosti. V roce 2013 službu využilo 25 klientů.
(náklady služby činily v roce 2013 částku 1 200 000,-Kč)
Tato aktivita je součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji II“.

Odborné sociální poradenství
Pomáhá lidem se zdravotním postižením
a
jejich
rodinným
příslušníkům
psychicky a fyzicky zvládnout náročné
situace, a to formou poskytování
informací a rad a také zapůjčováním
kompenzačních pomůcek. V roce 2013
využilo službu celkem 159 osob.
(náklady služby odb. soc. poradenství
činily v roce 2013 částku 750 000,-Kč)
(náklady na provoz půjčovny kom.
pomůcek činily v roce 2013 částku
500 000,-Kč)
Sociální služby jsou financovány MPSV,
Královéhradeckým krajem, Městem Nová
Paka, finančními příspěvky okolních měst,
obcí a klientů. Provoz služeb nadále
podpořily Nadace ČEZ, Nadační fond
Pomoci, Nadace Charty 77, Nadace České
pojišťovny, Východočeská plynárenská
a.s, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Společnost Duha - Nadace pro
děti postižené mozkovou obrnou, Nadační fond pomoci, Nadace Jistota Komerční
banky, ČSOB a Era Pomáháme společně, projekt Abeceda rodinných financí,
Metrostav, a.s..
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Zdravotně postižené a seniory jsme spojovali „se světem“ prostřednictvím
Kurzů počítačových dovedností, jejichž vedení se v roce 2013 ujal náš
zrakově postižený kolega, p. Petr Šusta.
V rámci kurzů finanční gramotnosti jsme učili naše klienty a klienty
partnerských organizací zacházet s penězi tak, aby byli schopni vést svoji
domácnost s vyrovnaným rozpočtem. Cenné informace jim předávala naše
kolegyně, Maruška Holubová, která získala certifikát pro finanční vzdělávání.

Jak jsme
pomáhali

Vzdělávací kurzy podpořily: Projekt Abeceda rodinných financí, Nadace Škola hrou,
Nadace ČEZ, Program ČSOB a Era Pomáháme společně, Nadace Charta 77.
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Pracovní integrace je jednou z přirozených
forem začlenění dospělých lidí s různým
typem zdravotního postižení do společnosti. V
keramické a textilní dílně sdružení našlo
rozmanitou práci osmnáct zaměstnanců. Na
provoz dílen přispěl Úřad práce.
Výrobky si můžete prohlédnout a objednat
v našem E-shopu na www.zbb.cz
Zdravotně
postižené
zaměstnává
sdružení
také
v administrativě a účetnictví, v oblasti soc.
služeb, úklidu a údržby.
(náklady na provoz chráněných dílen činily
v roce 2013 částku 2 700 000,-Kč)
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V roce 2013 nalezlo v našem Centru bez
bariér dlouhodobé ubytování 6 zdravotně
postižených.

Akce
roku
2013




Jarní jarmark – březen 2013
Výstava výrobků zdravotně postižených ve Staré Pace – březen 2013





Čarodějnice na Klášteře, duben 2013 - účast 150 osob
Hry bez hranic VIII., květen 2013 - účast 200 osob
Klášter žije! VII. - multikulturní benefiční festival, červen 2013 - účast
500 osob
CZEPA – Setkání vozíčkářů
v Nové Pace – srpen 2013
Hraní bez hranic II., září 2013 –
účast 180 osob
Předvánoční jarmark prosinec
2013
Výstava výrobků zdravotně
postižených ve Staré Pace –
prosinec 2013
Vánoční proměna klientů sociálních služeb v dobrovolnickém
kosmetickém,
kadeřnickém, masážním
a pedikérském studiu
v Centru bez bariér –
prosinec 2013








Mapování bariér
V roce 2013 sdružení pokračovalo ve své
bezbariérové iniciativě.
Díky grantu od Nadace VIA a konzultační
podpoře Pražské organizaci vozíčkářů upozornilo
na problém přístupnosti hřbitovní kaple
Panny Marie Bolestné a na snižování finanční
prostředků alokovaných v rozpočtu města na
odstraňování drobných bariér.
„Zvládneme to i doma aneb
může to potkat i vás“

Novinky roku
2013

Ve spolupráci s Jičínským deníkem jsme začali v pravidelné čtrnáctidenní
páteční rubrice uveřejňovat články informující o tématech spojených
s domácí péčí, abychom ještě více podpořily všechny, kteří pečují o své blízké.
Články naleznete na www.zbb.cz/stitky/pribehy-klientu

Chceme, abyste o nás věděli
S podporou Fondu Pomoci společnosti Siemens se nám podařilo vytvořit a
spustit nové webové stránky - www.zbb.cz, na kterých naleznete opravdu
vše, a pokud něco chybí, tak to určitě bude na našem novém facebookovém
profilu https://www.facebook.com/Zivotbezbarier
„KamPak“- pracovní integrace zdrav. postižených
Navázali jsme spolupráci s Diakonií ČCE Středisko Světlo Vrchlabí, která u
nás v Denním stacionáři našla zázemí pro službu Podporovaného
zaměstnávání. Ta velice dobře doplnila regionální nabídku služeb pro
zdravotně postižené.
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V roce 2013 pokračoval ve své činnosti,
také díky podpoře Libereckého kraje,
Sportovní
oddíl
Denního
stacionáře Života bez bariér, o.s.
Jeho členové se zúčastnili několika
regionálních i národních sportovních
akcí
a
soutěží.,
např.
Turnaje
integrovaného kuželníku, či mistrovství
ČR v atletice a cyklistice, kde nás skvěle
reprezentovali a získali několik medailí.

Výměna zkušeností se švýcarskými partnery
Sdružení úspěšně uzavřelo sub-projekt „Výměna
zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného
přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení
kvality jejich života“ v jehož rámci
probíhala výměna zkušeností se
švýcarskými partnery: organizací Pro
Infirmis,
sdružením
Handicap
Architecture
Urbanisme
a
organizací Égalité Handicap.

Díky
úžasnému nasazení kolegyň
z Denního stacionáře a finanční podpoře
Nadace Charty 77 se naši sportovci
zúčastnili Zimních her Speciálních
Olympiád a hned napoprvé získali tři
stříbrné a jednu zlatou medaili.
„Volání deště“
Pracovnice denního stacionáře nacvičili s klienty soc. služeb krásné barevné
taneční vystoupení, se kterým se
zúčastnili například festivalů Patříme
k sobě, Jičín – město pohádky, i námi
organizovaného Hraní bez hranic.
„Andělský čaj“
Po celé léto sbírali klienti v okolí
Novopacka a na polích společnosti Planta
Naturalis bylinky, ze kterých vyráběli
čaje, oleje a dalších voňavé výrobky.
A co jsme ještě stihli…
letní pobyt uživatelů soc. služeb
v Kořenově, canisterapii, společenský
ples, kino a divadlo, ekovýchovu,
exkurze..

Projekt
financovaný
z Fondu
Partnerství, programu Švýcarsko-české
spolupráce, byl uzavřen dvěma akcemi
pro odbornou veřejnost, které proběhly
v únoru za účasti zástupců švýcarských
partnerů v Centru bez bariér:


konference o bezbariérovosti a



workshop zaměřeným na oblast
kompenzačních pomůcek.

Děkujeme
především
p.
Christianu
Lohrovi, p. André Meierovi a pí. Silvii
Heinzmann za jejich aktivní zapojení do
projektu a všechny poznatky, které s námi
otevřeně sdíleli. K dispozici jsou všem na
stránkách projektu www.zbb.cz/svycarsko.
Projekt podpořily Královéhradecký kraj a Město Nová Paka.
„Aktivně bez hranic“
s polskými partnery
Spolupráce
s
klienty
Polského
svazu
nevidomých z Dzierzoniówa, financovaná
v roce 2011 z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis, pokračovala také v roce 2013
vzájemnou účastí klientů obou organizací na
společných aktivitách v ČR a v Polsku.
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Pro sociální pracovníky byly připraveny vzdělávací kurzy v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst“, který byl hrazen z ESF OPLZZ a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Úřadu práce ČR.



Vzdělávání zaměstnanců působících v oblasti účetnictví bylo podpořeno
Nadací VIA prostřednictvím Příspěvku na podporu rozvoje organizace.



Společnost NICOM, a.s. poskytla sdružení zdarma školení pro jednoho
zaměstnance zaměřené na práci s grafickým programem CorelDRAW.



Zaměstnanci sdružení byli díky podpoře Fondu pomoci Siemens vyškoleni
v používání nového online redakčního systému.



Pražská organizace vozíčkářů poskytla pracovníkům školení v oblasti
metodiky mapování přístupnosti staveb.



Pracovnice sdružení úspěšně absolvovala školení společnosti CSR Consult
s.r.o. určené pro lektory finančního vzdělávání.
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Bezbariérové ubytování

Kompletační a pomocné práce, zajištění menší výroby – náhradní plnění

K
Kd
doo ssii vvššiim
mll n
naaššíí p
prrááccee





Sdružení
bylo
prezentováno
v
dokumentu paní režisérky Marie
Šandové uveřejněném v rámci pořadu
Pomáhejme s humorem, který vznikl ve
spolupráci Nadace Charty 77 a České
televize a byl odvysílán na ČT1.
Josef Fučík získal ocenění Zaměstnanec roku 2013 na chráněném
pracovním trhu udělované NFOZP
Ilona Hylmarová získala ocenění v kategorii Osobnost sociálních služeb
Královéhradeckého kraje za rok 2013

Pronájem konferenčního sálu a dalších
prostor

Akce pro žáky a studenty
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1) Kancelář – ul. Lomená 533 - administrativní zázemí
2) Centrum Vyšehrad - sklad materiálu chráněné dílny a nábytku
3) Centrum Klášter - zakoupeno v roce 2006 na splátky od
Královéhradeckého kraje za 8.8 mil. Kč.
a)

Památkově
chráněná
budova
barokního kláštera – dokončena
projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení, prozatím využita jako
sklad a depozitář Muzea Jičín.
b) Centrum bez bariér - denně využívá
30-40 osob z toho 80% se zdravotním
postižením.
V roce
2013
bylo
dokončeno severní bezbariérové
prostranství. Zbývá dokončit opěrné zdi
na západní a jižní straně objektu a jižní venkovní prostranství.

c)
d)

Objekt Denního stacionáře. V roce 2013 bylo dokončeno bezbariérové
prostranství na severní straně objektu.
Park a venkovní prostranství
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VÝNOSY 2013
Tržby za služby
Prodej výrobků a služeb chráněné dílny
Příjmy od uživatelů služeb denního stacionáře
Služby sociální prevence
Fakultativní služby
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Tržby za ubytování a pronájem prostor
Vstupné na akce
Sponzoring
Prodej majetku
Fotovoltaika
Tržby za zboží
Tržby za zboží
Dary
Finanční dary
Věcné dary

2 968 414
472 512
312 543
1 184 500
8 750
153 870
542 642
140 447
25 300
23 155
104 696
6 920 536
6 920 536
1 477 731
1 131 624
346 107

VÝNOSY 2013
Dotace
Dotace Liberecký kraj
Dotace Úřad práce
Ostatní výnosy
Zúčtování vlastního jmění - majetek hrazený z dotace
Jiné ostatní výnosy - úroky a kurzové zisky
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY 2013
Materiálové náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba PHM
Zboží
Prodané zboží
Služby
Opravy budov, automobilů a kompenzačních pomůcek
Pojištění budov, automobilů a majetku
Cestovné
Občerstvení
Telefon a internet
Nájemné
Workshopy, semináře a další akce
Poštovné
Právní a notářské služby
Propagace
Vzdělávání
Software
Ostatní služby
Mzdové náklady
Hrubé mzdy
Sociální pojištění zaměstnavatele
Zdravotní pojištění zaměstnavatele
Zákonné sociální náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné náklady
Odpisy DHM a HM
Úroky z úvěru a kurzové ztráty
Bankovní poplatky
Daně a poplatky
Poskytnuté členské příspěvky
Správní poplatky a jiné
Ostatní jiné náklady
NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4 339 116
12 000
2 301 919
1 634 136
1 632 549
1 587
17 339 933
1 436 714
781 673
481 089
173 952
6 312 635
1 569 301
338 942
89 756
26 318
36 130
91 062
174 000
528 775
15 391
25 827
60 620
103 610
6 962
71 907
5 419 412
4 112 361
995 019
241 779
42 731
27 522
2 574 337
2 445 807
48 898
34 730
1 850
1 000
13 015
29 037
17 312 398
27 535

F
Fiin
naan
nččn
níím
mii d
daarryy,, p
přřííssp
pěěvvkkyy aa d
doottaacceem
mii
n
nááss p
pood
dp
poořřiillii::

































Miroslav Banýr - Zemní práce a doprava, www.zpdbanyr.cz
Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz
Liberecký kraj, www.kraj-lbc.cz
Město Nová Paka, www.munovapaka.cz
Portál www.dobravec.cz
Nadace Občanského fóra, www.nadaceof.cz
Nadace Komerční banky Jistota, www.nadacejistota.cz
Nadace Škola hrou, www.nsh.cz
Nadace VIA, www.nadacevia.cz
Nadace České pojišťovny, www.nadace.ceskapojistovna.cz
ČSOB, www.csob.cz
ERA/poštovní spořitelna, www.erasvet.cz
Nadace Divoké husy, www.divokehusy.cz
Pan Miloslav JERIE, Praha
ISOTRA a.s., Opava www.isotra.cz
Nadace EURONISA, www.euronisa.cz
ANCORA Praha, s.r.o. Praha 4 – Chodov, www.ancorapraha.cz
Konto Bariéry - Nadace Charty 77, www.kontobariery.cz/home.aspx
Nadace ČEZ, www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
Projekt ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ, www.abecedarodinnychfinanci.cz
Město Jilemnice, www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver
Společnost DUHA, www.spolecnostduha.cz
Metrostav, a.s., www.metrostav.cz/cz
Nadační fond Pomoci, www.nfpomoci.cz
Nadace Umění pro zdraví, www.umeniprozdravi.wz.cz
Nadace Dagmar a Václava Havlových - Vize 97, www.vize.cz
Nadační fond nadaných
Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové, www.vdv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz
Nadace AGROFERT HOLDING, www.nadace-agrofert.cz
Město Lázně Bělohrad, Město Lomnice nad Popelkou, Obec Studenec,
Obec Lužany, Město Stará Paka, Obec Čistá u Horek, Obec Jeřice
a další individuální dárci

DĚKUJEME

H
Hm
moottn
nýým
mii d
daarryy n
nááss p
pood
dp
poořřiillii::



































PETRA plast s.r.o., www.petraplast.cz
Řemeslné tržiště - Kamil Hromada, www.remeslnetrziste.cz
Planta Naturalis Markvartice u Sobotky, www.plantanaturalis.com
el nino parfum, s.r.o., www.parfemy-elnino.cz
Exiko International s. r. o., www.sportsmarket.cz
Al-namura spol. s r. o., www.shockenergy.cz
AGRO CS, www.agrocs.cz
DITIPO, a. s., www.ditipo.cz
Mincovna Dukát, www.kipos.cz
Pivovar Svijany a.s., www.pivovarsvijany.cz
ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., www.zepter.cz
Mgr. Simona Smutná, www.bytovakosmetika-smutna.eu
DATART INTERNATIONAL, a.s. www.datart.cz
LIMID Mohelno s.r.o. Mohelno, www.rezanilaserem.cz
VOLEJNÍK, s.r.o., Praha-Hloubětín, www.volejnik.cz
Českomoravská textilní s.r.o. Letovice, www.cmtex.cz
Michal KRBEC-Caffe Market, Roudnice n. L., www.caffemarket.cz
KORONA Lochovice, spol. s.r.o., Lochovice, www.korona.cz
Marie Daubnerová,KLOBOUKY-md., Olomouc, www.klobouky-md.cz
VOLF kancelářské potřeby, spol.s.r.o., České Budějovice, www.volfconcorde.cz
Martin Břečka M-PROFI, České Budějovice, www.mprofi.eu
PODĚKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY Lach-Ner,s.r.o., Neratovice za jejich
osobní sbírku darů: Pavlína Mázlová, Alena Prejzková, Jana Kapitánová,
Soňa Horáková, Lenka Skrbek, www.lach-ner.com
ČSOB a.s., Praha-Radlice, www.csob.cz
Nadace dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského, www.boromejky.cz/32.htm
ČEMAT trading, spol. s r.o., www.cemat.cz
KRPA PAPER Hostinné, www.krpa-paper.cz/cs
RITA-cz s.r.o., www.rita.cz
Rádio APPLAUS, www.radioapplaus.com
Graspo CZ, a.s. , www.graspo.com
Křesla.židle s.r.o., www.kresla-zidle.cz
JIROUT REKLAMY s.r.o., www.diar-kalendar.cz
NON-FOOD CATERING PRAHA, www.nfcp.cz
HOLTE MEDICAL, www.holtemedical.cz


























Fagor elektro s.r.o. , www.fagor.com
Zdeňka Eliášová, www.sikvkuchyni.cz
ALMECO, s.r.o., www.cokolady.cz
ELINS, s.r.o., www.topidlo.cz
BELIS s.r.o., www.belis.eu
ARVISIMAX s.r.o., www.lekarnauhygie.cz
Lékárna Rokytka Nová Paka, www.benu.cz
TPT COATING, s.r.o., www.titano.cz
MATTES TRADING s.r.o.,
www.mattesgroup.com
Jizerka - Textil s.r.o., www.jizerka-textil.cz
Petr Plašil, www.dpna.cz
pro|office, www.prooffice.cz
NICOM, a.s., www.nicom.cz
BENHOME s.r.o., www.emavi.cz
Isolit-Bravo, spol. s r.o., www.isolit-bravo.cz
Lenka Doležalová
GERICOMSHOP PRAHA, s.r.o., www.unuodesign.cz
Bepof spol. s r.o., www.bepof.com
HB plus spol. s r. o., www.lekarnain.cz
EPRINT, www.eprint.cz
Roman Hanzlík, http://rh-foto.wz.cz
Ateliér Dako s.r.o., www.dako.cz
Marius Pedersen a.s., www.mariuspedersen.cz
KORES PRAHA, www.kores-praha.cz
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Grant od Nadace Občanského fóra

Nový motomed od Nadace Jistota KB

Finanční dar od festivalu Pražské znění Nadační fond Pomoci

DĚKUJEME

Nový systém vytápění od Nadace ČEZ

Kompenzační pomůcky díky Nadaci
Dobré dílo sester sv. Karla
Boromejského a Výboru dobré vůle –
Nadaci Olgy Havlové

