
NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY MOSTY 2021 
VÝROČNÍ CENA NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR 

INFORMACE O NAVRHOVATELI 
Jméno a příjmení | název navrhovatele (podává návrh na ocenění): 

Jana Sitová 

Adresa: Opolského 165, Nová Paka PSČ: 509 01 

Telefon:  725843930 E-mail: sitja@seznam.cz 

KATEGORIE PRO ROK 2021 
Kategorie I. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo 
čin ve prospěch osob se zdravotním postižením 
Kategorie II. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin 
ve prospěch osob se zdravotním postižením 
Kategorie III. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením 
Kategorie IV. Zvláštní cena 

NOMINACE 
V kategorii: Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin 
ve prospěch osob se zdravotním postižením 

Navrhuji/navrhujeme na cenu MOSTY za rok 2021: Život bez bariér, z. ú. 

Popis navrhované mimořádné aktivity nebo činu:  Revitalizace bývalého 
kláštera za účelem nových prostor pro poskytování stávajících sociálních 
služeb s rozšířením o cílovou skupinu Alzheimerova choroba a demence a 
vytvořené komunitního centra. 

Zdůvodnění návrhu a popis přínosu pro osoby se zdravotním postižením 
(zdůvodnění je možné doplnit fotografiemi, dalším textem či jinými dokumenty): 

V roce 2022 budou slavnostně otevřeny nové prostory v Nové Pace pro 
poskytování sociálních služeb s rozšířením oddělení o cílovou skupinu osob 
s demencí a Alzheimerovou chorobou. Této události předcházelo 15 let 
příprav Života bez bariér, z. ú. k realizaci rozsáhlého projektu revitalizace 
bývalého barokního kláštera v Nové Pace. Organizace tehdy jako malé 
občanské sdružení v roce 2006 areál kláštera zakoupilo na splátky. Cíl byl 
obrovský: opravit jej a využít pro prospěch osob se zdravotním postižením. 
Podařilo se připravit projekty, které byly v roce 2017 schváleny, z EU 



přiznány dotace ve výši cca 45 mil. Kč na obnovu a zajištěno kofinancování 
Královéhradeckým krajem a Městem Nová Paka, neboť oživení kláštera bude 
v celkové výši 120 mil. Kč. Životu bez bariér, z. ú. se podařilo nemožné. 
Zajistit při tom všem rozvoj vlastních sociálních a doplňkových služeb, 
zaměstnávat osoby s handicapem, provozovat rozsáhlou půjčovnu 
kompenzačních pomůcek a dokončit patnáctiletý rozsáhlý projekt 
revitalizace areálu kláštera v Nové Pace. Život bez bariér, z.ú zaměstnává 40 
pracovníků, z toho více než 50 % se zdravotním postižením. Příkladem dobré 
praxe je i skutečnost, že zakladatel organizace, trvale upoutaný na elektrický 
invalidní vozík má vlastní upravený zemní stroj a mnohé zemní práce 
v areálu kláštera pomáhá zajistit se svými kolegy z údržby.  Život bez bariér 
je neziskovou organizací, která má v Královéhradeckém kraji vybudovanou 
tradici a obnovit bývalý klášter v Nové Pace nazývaný jako novopacké 
Hradčany stálo opravdu hodně úsilí. Přínosem je, že opravený objekt je 
kulturní památkou a bude opět sloužit lidem, kteří pomoc potřebují. 
Výstižně je na zdi kláštera nápis:  „Dokud síla, hleďme díla, by památka po 
nás zbyla“ .V příloze posílám článek s ředitelkou Života bez bariér p. Jitkou 
Fučíkovou. Posílám i brožuru projektu postupné revitalizace kláštera v Nové 
Pace. Posílám i několik fotografií, kde představena každodenní činnost 
organizace.  

 ..................................................................................................................................  

Kontaktní adresa navrhovaného: Život bez bariér, Lomená 533, Nová Paka 

 PSČ: 509 01 Webová prezentace:  https://zbb.cz 

Telefon: 603434833 E-mail: jitka.fucikova@zbb.cz 

Datum: 13.12.2021 Podpis navrhovatele: ........  

Podpis nominovaného: ……………………………………………………. 

https://zbb.cz/


SOUTĚŽNÍ ŘÁD VÝROČNÍ CENY MOSTY 2021 
 

Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
navrženým subjektům za mimořádnou aktivitu, čin nebo projekt ve prospěch 
osob se zdravotním postižením. 

VYHLAŠOVATEL CENY 
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. 
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 | Telefon: +420 266 753 421 | E-mail: 
nrzpcr@nrzp.cz 

 
VYHLÁŠENÉ KATEGORIE 
Cena MOSTY 2021 je vyhlášená ve čtyřech kategoriích: 

I. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin 
ve prospěch osob se zdravotním postižením 

II. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch 
osob se zdravotním postižením 

III. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením 

IV. Zvláštní cena 

 
NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY 
Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je 
společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici i na stránkách 
www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy 
na předepsaném formuláři se zasílají poštou na uvedenou adresu Národní 
rady osob se zdravotním postižením ČR. 
Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2021. Pro zařazení návrhu 
poslaného poštou je rozhodné datum podací pošty na zásilce. Později 
odeslané návrhy již nebudou zahrnuty do hodnocení. 

 
POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ 
Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá 
nominační komise pět návrhů v každé kategorii. Ve 2. kole rozhoduje 
hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží 
pamětní diplom. 



Složení nominační komise: Předsednictvo Republikového výboru NRZP ČR 
Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, 
zástupci spolupořadatelů předávání cen, Asociace krajů ČR, Svazu měst 
a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 

 
CENA MOSTY 
Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. 
Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena 
z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř 
Otakar Tragan. 
Výsledky výroční ceny MOSTY 2021 budou slavnostně vyhlášeny a ceny 
uděleny 24. března 2022. 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje poskytnuté navrhovatelem pro účely nominace na udělení 
ceny MOSTY 2020 zpracovává Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR, z. s., v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů[1] 
a uchovává je pouze po nezbytně nutnou dobu podle zvláštního právního 
předpisu. Osobní údaje nejsou dále předávány. Navrhovatel a navrhovaný 
mají právo požadovat informaci, jaké osobní údaje Správce (Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR, z. s.) zpracovává, právo požadovat 
po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, právo vyžádat si 
u Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování 
nebo výmaz, jakož i právo na vznesení námitky proti zpracování a právo 
podání stížnosti u dozorového úřadu. 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

 

 V Praze dne 11. 10. 2021 


