ŽIVOT BEZ BARIÉR, O. S. - 2004 - 2012

2/2004
- založení občanského sdružení ŽBB – pořádání prvních sportovních a vzdělávacích akcí pro zdravotně
postižené a seniory
2005
- vznik prvních chráněných pracovních míst v budově pronajaté od městského úřadu Nová Paka
- otevření půjčovny kompenzačních pomůcek
- poskytování služby terénní rehabilitace
- iniciace dlouholetých projektů sdružení pokračujících do současnosti.
 „Společně proti bariérám v Nové Pace“ - odstraňování bariér ve městě Nová Paka ve spolupráci s městským
úřadem
 „Prevence proti úrazům“ – pořádání přednášek zdravotně postižených spolupracovníků sdružení určených
žákům a studentům základních a středních škol
2006
- zakoupení areálu bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace od Královéhradeckého kraje s cílem vytvořit zde
centrum služeb pro osoby se zdrav. postižením, seniory i širokou veřejnost
- poskytování služby terénní rehabilitace
- poskytování služby sociálního poradenství
- zahájení projektu obecně prospěšných prací
- první ročník sportovních her pro zdravotně postižení pod názvem „Hry bez hranic“
2007
- registrace služeb sociální rehabilitace, sociálního poradenství zahrnujícího půjčovnu kom. pomůcek a osobní
asistence
- první ročník benefičního festivalu na podporu osob se zdravotním postižením pod názvem „Klášter žije“
2008
- poskytování tří registrovaných sociálních služeb
- nabídka bezbariérové dopravy
- započetí rekonstrukce jedné z hospodářských budov klášterního areálu
- nákup univerzálního nakladače určeného pro zajištění prací souvisejících s revitalizací klášterního areálu
2009
- dokončení částečné rekonstrukce první budovy areálu – otevření denního stacionáře
- získání 30 mil. dotace z Evropského fondu pro obnovu a rozvoj určenou na celkovou rekonstrukci druhé budovy
klášterního areálu
- zahájení projektu veřejně prospěšných prací
2010
- realizace projektu rekonstrukce Centra bez bariér
- zrušení služby osobní asistence s ohledem na její duplicitu – služba začala být poskytována soukromou osobou
působící v regionu Nové Paky
2011
- úspěšné dokončení projektu rekonstrukce druhé budovy klášterního areálu a otevření Centra bez bariér – nové
prostory pro soc. rehabilitaci a soc. poradenství – půjčovna kom. pomůcek, bezbariérové ubytování pro zdrav.
postižené zaměstnance a klienty sdružení, keramická a textilní dílna, vzdělávací místnost, cvičebna a další
- realizace česko-polského projektu „Aktivně bez hranic“ ve spolupráci s dlouholetým partnerem sdružení Polským svazkem nevidomých z Dzierzoniówa, projekt byl podpořen z programu Česko-polské spolupráce
- získání prostředků z fondu Partnerství, programu Švýcarsko-české spolupráce pro realizaci projektu
zaměřeného na výměnu zkušeností v oblastech bezbariérové výstavby, sociálních služeb a ochrany práv osob
se zdravotním postižením
- první ročník divadelního festivalu pro osoby se zdravotním postižením pod názvem „Hraní bez hranic“

2012

- realizace projektu švýcarsko-české spolupráce – studijní návštěvy ve Švýcarsku a návštěva švýcarských
expertů v ČR

- zahájení projektu revitalizace venkovního prostranství klášterního areálů
- kompletace všech nezbytných průzkumů nutných pro dokončení projektové dokumentace pro rekonstrukci třetí,

hlavní, památkově chráněné budovy býv. klášterního areálu – dokončení projektové dokumentace a získání
stavebního povolení

- příprava projektu rekonstrukce budovy denního stacionáře
- založení sportovního oddílu klientů Denního stacionáře

