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ŽIVOT BEZ BARIÉR, z.ú. 
 

Registrace u MV ČR dne 10. 2. 2004, pod č. j. VS/1-1/56154/04-R; 
od 1. 1. 2015 zapsaný ústav, registrovaný v Rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v 
Hradci Králové, oddíl U, vložka 31. 

  _________________________ 

Ředitelka:   Jitka Fučíková 

Předseda správní rady:   Josef Fučík 

Členové správní rady:  Pavel Bouchner, Aleš Fučík 

  _________________________ 

Dozorčí rada:    JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., Miluše Líbalová, Bohdan Čančík 

                  __________________________ 

V roce 2020 pracovalo v Životě bez bariér, z.ú.: 39 zaměstnanců, z toho 26 se zdravotním 
postižením. 

  _____________________________ 

Obecně prospěšné práce celkem 1 

              ___________________________ 

KLIENTI A INTERVENCE V REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Odborné sociální poradenství, počet uživatelů celkem 149 z toho 66 žen a 83 mužů. 
Zvýšený celkový počet uživatelů byl dán nouzovým stavem od 18. 3.- do 25. 5. V tomto období 
byla  zvýšená telefonická komunikace v OSP, ohledně pomoci po telefonu řešit různé problémy 
popovídat si, poradit, kde sehnat roušky atd. (občané, uživatelé, senioři, mladí). Také se v 
tomto období objevil zvýšený výskyt anonymních telefonátů.OSP poskytovalo i terénní službu 
(nákupy,dovoz léků přes el. recept, dovoz jídla, zajištění různých pomůcek k pobytu doma). 
Celkem v počtu ze 149 - 21 anonymních (15 mužů, 6 žen). 
  
Sociální rehabilitace – 30 z toho 12 mužů a 18 žen 
Denní stacionář – 26 z toho 15 mužů a 11 žen  
 
Další služby, činnosti a projekty 

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 174 zápůjček 

Bezbariérové ubytování: 81 

 

 

 



Leden- dokončení archeologického průzkumu kláštera v
začátek realizace pravidelnýchvzdělávacích kurzů 
rehabilitace 
 

Únor
prostřednictvím ČOI zaměstnancům a 
klientům, účast ČT1, akce 
 
 
Březen

šití roušek pro veřejnost, obce, města
 
Duben- realizace projektu „Příklady dobré praxe v
poradenství pro seniory a specifické vzdělávání
a.  s. - Jistota 
 
Květen-  otevřeníprovozu sociálních služeb po pandemii Covid 
výroba nových produktů keramické dílny DODO (
aktivity klientů dle harmonogramu 
 
Červen – předání finančního příspěvkuod kapely Komunál, předání 

Prováděcí projektové 
„Stavební práce objektu č.144 v
 
Červenec
sbírky DONIO na opravu střechy bývalé fary v
vozu Dacia Duster
 
Srpen

Bělohrad, akce canisterapie, účast na exkurzi na soukromé farmě 
v Radimi. 
 
Září - výstavy a prodeje v Jilemnici, Staré Pace, Lázních Bělohrad, 
návštěva Botanicus s uživateli sociálních služeb
 
Říjen- tématické přednášky a vzdělávací kurzy v
projektů od Nadace ČEZ a Komerční banky, a.s. 
terase 

Listopad
„Stavební práce objektu č.
Pace (bývalý klášter P
staveniště firmě MBQ s.r.o. v
realizace projektů Centrum bez bariér 
II a Komunitní centrum Nová Paka. 

Projekty realizované s finanční podporou EU, Města Nová Paka, KHK
 
Prosinec - výroční dny s klienty  Denního stacionáře a Sociální rehabilitace,

AKCE ROKU 2020 
okončení archeologického průzkumu kláštera v Nové Pace, 

pravidelnýchvzdělávacích kurzů Sociální 

Únor-předání padělků z tržnic 
střednictvím ČOI zaměstnancům a 

klientům, účast ČT1, akce masopust v Životě bez bariér

Březen-  COVID -19 - předání daru roušek pro Královéhradecký kraj, 
šití roušek pro veřejnost, obce, města atd. 

realizace projektu „Příklady dobré praxe v odborném poradenství se zaměřením na d
a specifické vzdělávání“ z finančního příspěvku od Nadace Komerční banky, 

otevřeníprovozu sociálních služeb po pandemii Covid - 19, 
produktů keramické dílny DODO (Domaluj Doma), 

 

předání finančního příspěvkuod kapely Komunál, předání 
Prováděcí projektové dokumentace v rámci realizace 
Stavební práce objektu č.144 v Nové Pace (bývalý klášter 

Červenec- pobyt uživatelů sociálních služeb v 
sbírky DONIO na opravu střechy bývalé fary v
vozu Dacia Duster 

Srpen - prodejní a výstavní akce chráněné dílny v
akce canisterapie, účast na exkurzi na soukromé farmě 

Jilemnici, Staré Pace, Lázních Bělohrad, 
uživateli sociálních služeb 

tématické přednášky a vzdělávací kurzy v rámci realizace 
projektů od Nadace ČEZ a Komerční banky, a.s. -Jistota, grilování s klienty sociá

Listopad - podpis Smlouvy o dílo 
Stavební práce objektu č. 144 v Nové 

Pace (bývalý klášter Paulánů) a předání 
staveniště firmě MBQ s.r.o. v rámci 
realizace projektů Centrum bez bariér 
II a Komunitní centrum Nová Paka. 

finanční podporou EU, Města Nová Paka, KHK. 

Denního stacionáře a Sociální rehabilitace, rozs

Životě bez bariér 

pro Královéhradecký kraj, 

odborném poradenství se zaměřením na dluhové 
příspěvku od Nadace Komerční banky,  

rámci realizace projektů 
bývalý klášter Paulánů) 

campu Pecka, vyhlášení 
sbírky DONIO na opravu střechy bývalé fary v areálu kláštera, nákup 

prodejní a výstavní akce chráněné dílny v Kuksu, Lázních 

klienty sociální rehabilitace na 

rozsvícení stromečku 



Sociální registrované služby

jsou nedílnou součástí provozování služby.

Sociální rehabilitaceje sociální službou pro osoby se zdravotním 
postižením pro nácvik soběstačnosti, péče o domácnost a dal
činnosti, důležité pro samostatný život osoby se zdravotním 
postižením. Jedná se o službu bezplatnou, provozovanou ve zcela 
bezbariérovém prostředí. Cílem je zajistit nebo vyhledat uživatelům i 
možnost pracovního uplatnění, neboť klienti sociální rehabi
převážně v produktivním věku. 

 

Odborné sociální poradenství
situaci a jejich rodinným příslušníkům zvládnout náročné situace 
formou poskytnutých rad, zajištění kompenzačních pomůcek. 
Tato služba dokáže pomoci
zájemcům doslova od 
Sociální služba je službou 
bezplatnou ve formě 

ambulantní i terénní. Výhodou tamní
návaznost na rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
neboť je službou navazující. 
 

 

 

 

 

 

Podpořili nás: 

Sociální registrované služby 

Denní stacionářje sociální službou, která nahradí rodinu a 
zajistí handicapovaným a seniorům v nepříznivé sociální 
situaci v průběhu dne potřebnou pomoc a podporu. Zajistí 
činnostmi a aktivitami trávit čas smysluplně a hlavně se svými 
vrstevníky. Nedílnou součástí je tzv. Gentleman club a L
club zaměřený pro individuální péči o klienta. Služba je 
hrazena dle aktuálního ceníku služeb. Bezbariérové prostory 

jsou nedílnou součástí provozování služby. 

je sociální službou pro osoby se zdravotním 
postižením pro nácvik soběstačnosti, péče o domácnost a další 
činnosti, důležité pro samostatný život osoby se zdravotním 
postižením. Jedná se o službu bezplatnou, provozovanou ve zcela 
bezbariérovém prostředí. Cílem je zajistit nebo vyhledat uživatelům i 
možnost pracovního uplatnění, neboť klienti sociální rehabilitace jsou 

Odborné sociální poradenstvípomáhá lidem v
situaci a jejich rodinným příslušníkům zvládnout náročné situace 
formou poskytnutých rad, zajištění kompenzačních pomůcek. 
Tato služba dokáže pomoci 
zájemcům doslova od „a po z“. 
Sociální služba je službou 
bezplatnou ve formě 

lantní i terénní. Výhodou tamního poradenství je 
návaznost na rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, 

 

 

 

je sociální službou, která nahradí rodinu a 
nepříznivé sociální 

průběhu dne potřebnou pomoc a podporu. Zajistí 
činnostmi a aktivitami trávit čas smysluplně a hlavně se svými 

částí je tzv. Gentleman club a Lady 
ní péči o klienta. Služba je 

hrazena dle aktuálního ceníku služeb. Bezbariérové prostory 

pomáhá lidem v nepříznivé sociální 
situaci a jejich rodinným příslušníkům zvládnout náročné situace 
formou poskytnutých rad, zajištění kompenzačních pomůcek. 



Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek je Životem bez bariér provozována již 16 let. K
jsou k dispozici pomůcky pro zlepšení zdravotního stavu, po úrazu, pro osoby s
handicapu nebo pro ty, kteří se vrátili 
motomed, zvedák, schodolez, chodítka, vozíky, koupelnovéprogramy, to vše je uloženo 
v bezbariérovém prostředí. Lze navázat i službu odborného sociálního poradenství, aby každý 
kdo se nachází v nepříznivé sociální situaci odcházel s

 

 

 

 

Chráněné dílny 

Zaměstnávání lidí s různým zdravotním postižením je jednou z
dílnách jsou vyráběny výrobky z keramiky, šité nebo tkané výrobky. Prodeje a nabídky jsou 
uskutečněny formou trhů a jarmarků nebo v
Lze uplatnit i náhradní plnění a proto naši zaměstnanci
jsou oboustranně výhodné jak pro firmu
zaměstnanci jsou lidé se zdravotním postižením

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je Životem bez bariér provozována již 16 let. K
dispozici pomůcky pro zlepšení zdravotního stavu, po úrazu, pro osoby s

handicapu nebo pro ty, kteří se vrátili z nemocničního zařízení.  Polohovací postele s
motomed, zvedák, schodolez, chodítka, vozíky, koupelnovéprogramy, to vše je uloženo 

bezbariérovém prostředí. Lze navázat i službu odborného sociálního poradenství, aby každý 
ivé sociální situaci odcházel s pocitem, že získal maximum informací.

  

zdravotním postižením je jednou z priorit organizace. V
keramiky, šité nebo tkané výrobky. Prodeje a nabídky jsou 

uskutečněny formou trhů a jarmarků nebo v rámci Dny otevřených dveří 2 x ročně v
ze uplatnit i náhradní plnění a proto naši zaměstnanci zajišťují i kompletační práce 

jsou oboustranně výhodné jak pro firmu, tak pro naši organizaci, neboť vždy musíme mít na paměti, že 
zaměstnanci jsou lidé se zdravotním postižením. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je Životem bez bariér provozována již 16 let. K zapůjčení 
dispozici pomůcky pro zlepšení zdravotního stavu, po úrazu, pro osoby s různým typem 

nemocničního zařízení.  Polohovací postele s matrací, 
motomed, zvedák, schodolez, chodítka, vozíky, koupelnovéprogramy, to vše je uloženo 

bezbariérovém prostředí. Lze navázat i službu odborného sociálního poradenství, aby každý 
pocitem, že získal maximum informací. 

 

priorit organizace. V rukodělných 
keramiky, šité nebo tkané výrobky. Prodeje a nabídky jsou 

rámci Dny otevřených dveří 2 x ročně v místech dílen. 
zajišťují i kompletační práce nebo práce, které 

neboť vždy musíme mít na paměti, že 

 

 

 

 

 

 



Projekty z EU dotací obnovy kláštera v

Projekty: Centrum Bez bariér II, 
Komunitní centrum Nová Paka. 

Financované v rámci intergrovaného 
operačního programu ( IROP) jsou realizovány od roku 2017. V
podařilo naplno rozjet stavební práce, které by měly být dokončeny za 14 měsíců. Projekty jsou 
financovány zčásti dotací z evropských fondů 43 mil. Kč, nemalou finanční částkou se podílel na 
přípravách i nyní Život bez bariér, z. ú. Město Nová Paka přispěl
Královéhradecký kraj 36 mil. Kč. Cílem je rozsáhlá rekonstrukce objektu bývalého kláštera v
Pace, který Život bez bariér v roce 2006 zakoupil s
a navazujících služeb. V současné době probíhá
Kč. 

 

Projekt: Vybavení kláštera 
Projekt: Život bez bariér, z.ú. - vybavení kláštera je financovaný v
programu ( IROP)  prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje 
nábytku, počítačové techniky, ozvučení a další
služeb v nově opravených prostorách bývalého kláštera. Celkem b
5 % finanční částky uhradí organizace Život bez bariér, z.ú.

Projekty jsou podpořeny Městem Nová Paka

 
 
 
 
 

EU dotací obnovy kláštera v Nové Pace

 

 

Projekty: Centrum Bez bariér II, 

rámci intergrovaného 
operačního programu ( IROP) jsou realizovány od roku 2017. V listopadu 2020 se firmě MBQ s.r.o. 
podařilo naplno rozjet stavební práce, které by měly být dokončeny za 14 měsíců. Projekty jsou 

evropských fondů 43 mil. Kč, nemalou finanční částkou se podílel na 
přípravách i nyní Život bez bariér, z. ú. Město Nová Paka přispělo na realizaci projektů 21 mil. Kč a 
Královéhradecký kraj 36 mil. Kč. Cílem je rozsáhlá rekonstrukce objektu bývalého kláštera v

roce 2006 zakoupil s cílem opravit prostory pro provozování sociálních 
současné době probíhá rekonstrukce poloviny objektu v

vybavení kláštera je financovaný v Rámci Integrovaného regionálního 
prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje a je určen k zajištění  nákupu 

nábytku, počítačové techniky, ozvučení a dalšího zařízení pro provozování sociálních a doplňkových 
nově opravených prostorách bývalého kláštera. Celkem byla schválena částka

5 % finanční částky uhradí organizace Život bez bariér, z.ú. 

Projekty jsou podpořeny Městem Nová Paka  a Královéhradeckým krajem.

Nové Pace 

listopadu 2020 se firmě MBQ s.r.o. 
podařilo naplno rozjet stavební práce, které by měly být dokončeny za 14 měsíců. Projekty jsou 

evropských fondů 43 mil. Kč, nemalou finanční částkou se podílel na 
o na realizaci projektů 21 mil. Kč a 

Královéhradecký kraj 36 mil. Kč. Cílem je rozsáhlá rekonstrukce objektu bývalého kláštera v Nové 
cílem opravit prostory pro provozování sociálních 

rekonstrukce poloviny objektu v nákladech cca 120 mil. 

 
 
 
 
 
 
 

Rámci Integrovaného regionálního 
zajištění  nákupu 

zařízení pro provozování sociálních a doplňkových 
yla schválena částka 2,7 mil Kč, kde 

 



Hmotnými dary nám v roce 20
 
 ESET software spol. s r. o., www.eset.com/cz/

   

 Naše galanterie - Homzovi, www.nasegalanterie.cz

 Lumatrading s. r. o., www.luma-trading.cz

 PMH s.r.o., www.pmh.cz 

 MATTESTRADING s.r.o., www.mattesgroup.com

 2Traders CZ, s.r.o., www.elektrocz.com

 Jarico s. r. o. www.jarico.cz 

 Blanka Podestátová - SCHUPO v.o.s., 

www.schupo.cz 

 MirkaSport s.r.o., www.mirkasport.cz

 Probaltape, spol. s r.o., www.probaltape.cz

 FlowerService s.r.o., www.flowerservice.cz

 Alza.cz a.s., www.alza.cz 

 Mattoncz s.r.o., www.fajnspanek.cz

 DMA PRAHA s.r.o.,www.dmapraha.cz

 KoresEurope s.r.o., 

www.kores.com 

 Encetex s.r.o., www.encetex.cz 

 Isolit-Bravo,spol. s r. o., https://isolit

 Zdeněk Zach 

... a další individuální dárci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nám v roce 2020 pomohli: 

www.eset.com/cz/   

www.nasegalanterie.cz 

trading.cz 

www.mattesgroup.com 

www.elektrocz.com 

SCHUPO v.o.s., 

www.mirkasport.cz 

www.probaltape.cz 

www.flowerservice.cz 

www.fajnspanek.cz 

www.dmapraha.cz 

https://isolit-bravo.cz 

 Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, 

www.duhatu.cz 

 Dres.cz, www.dres.cz 

 FRENsport - Dalibor Šálek, 

 LUMAtrading s.r.o., www.e

 Trikoty,www.trikoty.com

 KPPSnatur s. r. o.,  www.kpps.cz

 Matějovský a.s.www.matejovsky

 MA-DONA s. r. o. - www.ma

 RecyklBox s.r.o. - www.recyklbox

 Europlast s. r. o. - www.europlast.cz

 Impoltrade s. r. o. www.tapety

 p. Čisár - Nová Paka 

 TEREZA Tempo Line, s.r.o., 

 Vileda.cz, www.vileda.com/cz

 Sabe, spol. s r. o., www.sabe.cz

 Isolit-Bravo,spol. s r. o., 

 Tuto studio s.r.o., www.tutostudio.cz

 Jiří Hartman, www.pilahartman.cz

 Reprotisk s. r. o. - Šumperk, 

Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, 

Dalibor Šálek, www.frensport.cz 

www.e-luma.cz 

www.trikoty.com 

www.kpps.cz  

www.matejovsky-povleceni.cz 

www.ma-dona.cz 

www.recyklbox.cz 

www.europlast.cz 

www.tapety-folie.cz 

TEREZA Tempo Line, s.r.o., www.tereza.cz 

www.vileda.com/cz 

www.sabe.cz 

r. o., https://isolit-bravo.cz 

www.tutostudio.cz 

www.pilahartman.cz 

Šumperk, www.reprotisk.cz



Finančními dary a příspěvky nám v roce 2020 pomohli: 
 

 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 

www.vdv.cz  

 Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota, 

www.kb.cz/cs/nadace-jistota 

 Obec Syřenov, www.syrenov.cz 

 Marie Černíčková 

 CZECH PARTNER 

 Město Kopidlno, www.kopidlno.cz 

 Obec Jeřice, www.obecjerice.cz 

 Obec Třebihošť, www.trebihost.cz 

 Nadace ČEZ, www.nadacecez.cz 

 Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, 

www.kontobariery.cz 

 Pěnička Jiří 

 Vlastimil Šídlo - Podlahářství, www.podlahy-

sidlo.cz 

 Redvel s.r.o., www.redvel.cz 

 Bazény A&M Borovnička, www.bazeny-

borovnicka.cz 

 ISOTRA a.s., www.isotra.cz 

 OBIS, spol. s r.o., www.obis-sro.cz 

 Skupina Komunál, www.komunalniodpad.com 

 Královéhradecký kraj, www.kr-

kralovehradecky.cz 

 Město Nová Paka, www.munovapaka.cz 

 Jiří Hartman, www.pilahartman.cz 

 Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, 

www.duhatu.cz 

 Nadace Agrofert, nadace-agrofert.cz 

 Obec Studenec, www.studenec.cz 

 QuittnerSchimek, s.r.o., www.qscomp.cz 

 Město Lomnice nad 

Popelkou,www.lomnicenadpopelkou.cz 

 Město Jičín, https://mujicin.cz 

 Město Vrchlabí,www.muvrchlabi.cz 

 Obec Stará Paka, www.starapaka.cz 

 Město Lázně Bělohrad, www.lazne-belohrad.cz 

 Obec Lužany, www.luzany.cz 

 Úřad práce Jičín, http://portal.mpsv.cz 

 Miroslav Banýr - Zemní práce, doprava, 

www.zpdbanyr.cz 

 

 

 

… a další individuální dárci 

 
 
 

Všem, kteří nás v roce 
2020 podpořili, moc 

děkujeme! 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Náklady a výnosy 2020 

Náklady (Kč) 

Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 
       

14699,55 

Spotřeba materiálu - potraviny 
         

10290,50 
Spotřeba materiálu - PHM  131639,90 

  Spotřeba materiálu - DDHM 107875,10 
Spotřeba materiálu - ostatní 786394,97 
Elektřina 232619,74 
Plyn 190187,94 
Voda 75778,89 
Prodané zboží 0,00 
Věcné dary 120751 
Spotřebované nákupy - celkem 1670237,59 
    
Oprava a udržování - budov 10795,09 
Náklady na reprezentaci  6748,70 
Oprava a udržování - majetku 26595,00 
Cestovné 31723,00 
Nájemné 164077,45 
Spoje 111787,70 
Kurzy a školení 42859,50 
Strava dodavatelsky 69463,24 
Jiné ostatní služby 248325,42 
Právní a ekonomické služby 305664,00 
Provize 14229,95 
Služby - celkem 1032269,05 
    
Mzdové náklady 6922733,00 
SP zaměstnavatel 1205766,00 
ZP zaměstnavatel 436341,00 
Zákonné soc.náklady 1650,00 
Osobní náklady - celkem 8566490,00 
    
Ostatní pokuty a penále 746,00 
Daně a poplatky 11095,00 
Nákladové úroky podnikat.úvěr KB 36203,77 
Nákladové úroky ost.půjčky 562445,00 
Kurzové ztráty 0,00 
Jiné ostatní náklady 18236,42 
Jiné ostatní náklady - zákonné poj. Kooper. 36649,00 

Jiné ostatní náklady - ostatní pojištění 107599,00 
Jiné ostatní náklady - neovlivňující 260,00 
Manka a škody 0,00 
Ostatní náklady - celkem 773234,19 
Odpisy dl.hm. a nehm.majetku 137324,00 
Odpisy DHM darovaného, dotovaného 1141524,00 
Odpisy - areál nemocnice 333670,00 
Odpisy drobného DHM a DNM 0,00 

  Odpisy, prodaný maj.,….. celkem 1612518,00 
    
NÁKLADY CELKEM 13654748,83 
    
Výnosy (Kč)   
    
Tržby za vlastní výrobky 207751,70 
Tržby z prodeje služeb 1161662,10 
Tržby z prodeje služeb - obědy 9623,00 
Tržby z prodeje služeb KP - prodej, montáž 379258,40 
Tržby - fakultativní činnost 24910,00 

  Tržby z prodeje DNM a DHM 0,00 
Tržby za vlastní výkony a zboží 1783205,20 
    
Kurzovné zisky 0,00 
Jiné ostatní výnosy 1280400,03 
Jiné ostatní výnosy - opravy 0,00 
Ostatní výnosy 1280400,03 
    
Dary finanční 493527,00 
Dary věcné 120751,00 
Přijaté příspěvky - celkem 614278,00 
    
Provozní dotace 9157177,00 
Provozní dotace - celkem 9157177,00 
    
Výnosy celkem 12835060,23 
    

Výsledek hospodaření = ztráta 819688,60 

 
 
 
 



 
 

 

kompenzační pomůcky, ubytovaní,odběratelé.
postupně opadají, ale příští rok se objeví další,
světlo. Tím jsou naši podporovatelé, partneři,
se stromu lépe daří. 
 
Každý strom musí mít zázemí a musí být chráněn. 
strom má šanci dosáhnout velikosti a nemusí se obávat, že snad bude pokácen.
 
Dobře vyrostlý strom dokáže chránit před okolním světem, před prudkým světlem, před větrem, 
deštěm a to si myslím, že Život bez bariér je a dokáže nabídnout útočiště těm, kteří potřebují klid, 
pohodu, zázemí, naději. 
 
Jitka Fučíková, ředitelka 
 
 
 

Děkujeme, že 
 
 
 

 

Život bez bariér je jako strom
 

Kořínky malého stromečku se jménem Život bez bariér 
byly zasazeny v roce 2004, kmen sílil, větve postupně 
rostly, košatily se to jsme mi zaměstnanci
nějaká větvička uschne, zlomí se, ovšem místo ní 
vyroste nová, která postupně sílí. Čím je strom 
mohutnější, má delší kořeny a dobře vzrostlé větve je 
stabilní. 
 
Listy na stromech se bez větví  a kmene neobejdou.Těmi 
lístečky jsou uživatelé sociálních služeb, záj

kompenzační pomůcky, ubytovaní,odběratelé. Jsou jich desítky, stovky, snad tisíce. Pravdou je, že 
postupně opadají, ale příští rok se objeví další,košatější.Každý strom potřebuje  k

podporovatelé, partneři, dárci a lidi co pomáhají. Čím je příznivější klima, tím 

Každý strom musí mít zázemí a musí být chráněn. Centrum Klášter v Nové Pace
strom má šanci dosáhnout velikosti a nemusí se obávat, že snad bude pokácen.

vyrostlý strom dokáže chránit před okolním světem, před prudkým světlem, před větrem, 
deštěm a to si myslím, že Život bez bariér je a dokáže nabídnout útočiště těm, kteří potřebují klid, 

Děkujeme, že nám pomáháte!

 
 

 

www.zbb.cz www.facebook.com/Zivotbezbarie

Život bez bariér je jako strom 
Kořínky malého stromečku se jménem Život bez bariér 

roce 2004, kmen sílil, větve postupně 
zaměstnanci. Někdy 

větvička uschne, zlomí se, ovšem místo ní 
která postupně sílí. Čím je strom 

a dobře vzrostlé větve je 

Listy na stromech se bez větví  a kmene neobejdou.Těmi 
uživatelé sociálních služeb, zájemci o 

Jsou jich desítky, stovky, snad tisíce. Pravdou je, že 
.Každý strom potřebuje  k životu vodu, slunce, 

Čím je příznivější klima, tím 

Nové Paceje tím místem, kde 
strom má šanci dosáhnout velikosti a nemusí se obávat, že snad bude pokácen. 

vyrostlý strom dokáže chránit před okolním světem, před prudkým světlem, před větrem, 
deštěm a to si myslím, že Život bez bariér je a dokáže nabídnout útočiště těm, kteří potřebují klid, 

nám pomáháte! 

www.facebook.com/Zivotbezbarier 


