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                 Oživme znovu klášter
Klášterní budova v Nové Pace se nachází na návrší od centra města Nová Paka. V současné době prochází historický 
objekt rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2022 budou opravené prostory připraveny pro činnosti a aktivity Života bez 
bariér, z.ú.  Z bývalého refektáře vznikne zrekonstruovaný reprezentativní barokní víceúčelový sál o výměře 145 m2, 
vhodný ke konání kulturních, společenských akcí jako např. svatební obřad, výstava, koncert, banket, přednáška nebo 
různé aktivity komunitních skupin. Na tento sál navazuje přilehlé zázemí s plochou 27 m2. Ze sálu bude vstup na 
přilehlou venkovní terasu, která je orientována do lesoparku areálu kláštera. Bude možné využít i rajský dvůr s centrální 
studnou, která tvoří středobod kláštera a nachází se proti víceúčelovému sálu. Tento prostor se nazývá 
komunitní centrum (fotodokumentace níže).
  

Klášter je významnou kulturní památkou. Společně v projektu „Oživme znovu klášter“ se obracíme na občany města 
Nová Paka a širokou veřejnost. Pro Život bez bariér, z.ú. budou vaše podněty, názory, připomínky velkým přínosem. 
Lidově řečeno se ptáme „Jak přímo Vy byste si představovali využít prostory kláštera (komunitní centrum) a na 
jaké akce?“. Již nyní připravujeme činnosti a aktivity, které by byly určeny pro různé cílové skupiny bez omezení věku 
či postižení. Prostory budou zcela bezbariérové.

Dotazníky, které jsme pro vás připravili, budou v průběhu října 2021 vyhodnoceny a výsledky zveřejněny.

Jak dotazníky vyplnit?
- přímo na www.zbb.cz najdete odkaz, Facebooku www.facebook.com/Zivotbezbarier 
- dotazníky na požádání odešleme na váš email, vyplněný můžete odeslat emailem na jitka.fucikova@zbb.cz
- lze podněty konzultovat telefonicky na 603 434 833 či osobním setkáním s ředitelkou ústavu Jitkou Fučíkovou
- dotazníky budou v tištěné podobě k dispozici na určeném místě v budově Městského úřadu v Nové Pace  
             v přízemí před kanceláří „Pokladna“. Vyplněné dotazníky lze vložit do schránky města Nová Paka
- v budově Centra bez bariér, Opolského 148 v recepci v přízemí v Nové Pace spolu se schránkou, kam lze   
             vyplněný dotazník vložit.
Děkujeme za spolupráci a součinnost při společném oživení kláštera. 
                                                                                              Jitka Fučíková, ředitelka Život bez bariér, z.ú., Nová Paka
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1  Jaké aktivity byste v komunitním centru uvítali?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

kulturní 
akce

vzdělávací 
akce

sportovní 
akce

jiné
 

2  Jak často by měly aktivity probíhat?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

         denně           týdně         měsíčně    nepravidelně        jinak

3  Jaké vybavení by mělo komunitní centrum mít?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

televize ozvučení stolovací 
servis

  pomůcky pro rukodělné aktivity        plátno jiné

5  Jak by mohl být prostor využíván?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

pro 
sebe

pro 
skupinu

sdílený 
prostor

prostor pro širokou 
veřejnost

   jiné

6  Uvítali by jste v komunitním centru občerstvení?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

ano ne       nevím

7  Jaké další služby by mělo poskytovat komunitní centrum?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

hlídání dětí výpomoc s 
přípravou

příprava              hudba
pohoštění             

  ubytování     jiné

 8  Jaké by mělo být finanční plnění za využití komunitního centra?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

        zdarma         dle platného            dohodou         protislužbou         jinak
                                 ceníku     

 Chcete se vyjádřit, co v dotazníku nezaznělo?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                         Děkujeme za Váš názor!


