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PŘEHLED MINULÝCH A SOUČASNÝCH AKTIVIT OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY 

NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Klienti sdružení se pravidelně účastní následujících sportovních akcí:  

 Zimní hry Speciálních olympiád – České hnutí speciálních olympiád 

 Hry bez hranic – Život bez bariér, o.s. Nová Paka  

 Mistrovství ČR v atletice – Český svaz mentálně postižených sportovců  

 Turistický pochod Českým rájem – Život bez bariér, o.s.  

 Mistrovství ČR v cyklistice – Český svaz mentálně postižených sportovců  

 Turistické závody – Český svaz mentálně postižených sportovců  

 Soutěže v závěsném kuželníku – Asociace integrovaných sportů  

 

 

Aktivity podporující sportovní činnost klientů sociálních služeb občanského sdružení 

 „Hry bez hranic“ – každoroční sportovní klání osob se zdravotním postižením pořádá 
občanské sdružení Život bez bariér ve sportovní hale při 1. ZŠ v Nové Pace pro 150-200 
zdravotně postižených účastníků z organizací z Královéhradeckého a Libereckého kraje. 

Hry bez hranic – VII. ročník 

 Účast na sportovních kláních pořádaných pod záštitou Českého hnutí speciálních 

olympiád 

 Účast na soutěžích pořádaných Českým svazem mentálně postižených, konkrétně se 

jedná o atletiku, cyklistiku a turistiku a zimní sporty  

 Účast na turnajích v závěsném kulečníku organizovaných Asociací integrovaných 

sportů – regionální a republikové kolo soutěže 
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 Organizace pravidelných letních a zimních ozdravných pobytů pro zdravotně postižené klienty 

soc. služeb s vysokým podílem sportovních aktivit v programu 
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 Pravidelné sportování zdravotně postižených klientů soc. služeb v plaveckém stadionu 

 

 Pravidelné sportování zdravotně postižených klientů soc. služeb na letním a zimním 

stadionu 

 Leden 2012 – založení sportovního oddílu „Denní stacionář Život bez bariér, o.s. Nová 

Paka“. Oddíl je registrován u Českého svazu mentálně postižených sportovců a Českého 

hnutí speciálních olympiád. Uživatelé občanského sdružení se účastní mnoha turnajů a 

závodů po celé ČR. Ve sportovním oddílu jsou uživatelé denního stacionáře a sociální 

rehabilitace, kteří jsou vedeni trenérem. Veškeré závody a turnaje, jejich účast a výsledky 

jsou vedeny v sekci akce uživatelů sociálních služeb na www.zbb.cz. Členové oddílu 

pravidelně trénují a připravují se na jednotlivé závody. 

 Listopad 2012 otevření nové, plně vybavené, bezbariérové cvičebny pro zdravotně 
postižené klienty i hendikepované zaměstnance občanského sdružení Život bez bariér ve 
zrekonstruovaném Centru bez bariér. 
 

 
 

 

http://www.zbb.cz/

