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Nová Paka

Každá práce má smyl, pokud ji člověk dělá s láskou a těší se na každý den,co
nového mu přinese.
- někdo postaví dům, který slouží mnoha generacím
- někdo složí písničku a lidé si ji léta notují
- někdo vymyslí nový lék, který uzdraví miliony lidí
- někdo vyrobí součástku, která je dílkem celého stroje
Naší činností je pomáhat lidem, aby i oni mohli být někdo. Příkladem je věta
jedné naší klientky, která nám pověděla toto:

„Za celých deset let doma jsem nezažila tolik krásného jako za 2 měsíce u
vás u sdružení …“
Jsme přesvědčeni, že naše práce má smysl a úsměv člověka je pro nás tím
největším ohodnocením.

Občanské sdružení

ŽIVOT BEZ BARIÉR

Děkujeme všem,
kteří nám pomáhají
pomáhat postiženým
Všechno nejlepší,
hodně úspěchů v roce 2007
vám přeje občanské sdružení

Život bez bariér

Adresa : Lomená 533, 509 01 Nová Paka
Mobil : +420 603 828 353
Tel. : +420 493 724 159
E-mail : info@zbb.cz
Internetové stránky : www.zbb.cz
IČO : 266 52 561
DIČ : CZ26652561
Číslo účtu : 78-8511550297/0100 ( Komerční banka, Nová Paka )
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Registrace u Ministerstva vnitra České republiky dne 10.2.2004

Výbor sdružení :
Josef Fučík
Jitka Fučíková
Ilona Hylmarová

Dozorčí rada sdružení :
Jana Procházková
Alena Roušalová
Růžena Preislerová

Posláním občanského sdružení Život bez bariér je vyrovnávání příležitostí mezi
lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez postižení. Sdružení usiluje o
naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením, poskytuje jim poradenství,
pomoc a podporu.
Cíle sdružení:
•
•
•
•

zajistit člověku žádajícímu o pomoc veškeré nám dostupné informace a
v případě nutnosti i pomoc při vyřizování veškerých žádostí.
zajišťování postupného odstranění bariérovosti na Novopacku
zamezení izolace lidí se zdravotním postižením
vyrovnávání příležitostí mezi lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez
postižení

Spolu s Městem Nová Paka spolupracujeme na projektu “Projekt Nová Paka bezbariérové město“ již od roku 2004. Naším cílem bylo a je odstranit bariéry
hlavně ke vstupům do veřejných budov a obchodů.

Konkrétní krátkodobé cíle:
•
•
•

pomoc při hledání chráněného bydlení v našem regionu
bezbariérové vzdělávání formou kurzů včetně výuky práce se speciálními
kompenzačními pomůckami
větší rozvoj zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

Poskytované služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyřizování žádostí o invalidní důchod na všech institucích a úřadech
vyřizování žádostí o průkaz ZTP, bezmocnost
vyřizování žádostí na zřízení chráněného pracoviště
sepisování žádostí u nadací k finanční pomoci postiženým
půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství
vyřizování žádostí na kompenzační pomůcky
doprovod zdravotně postižených k vyřizování osobních záležitostí na
úřadech
poskytnutí informací ohledně lázeňské péče a rehabilitačních kurzů
pomoc při hledání zaměstnání
poradenství rodinným příslušníkům zdravotně postižených klientů
zaměstnávání v chráněné dílně
provozování bezbariérové dopravy
pořádání sportovních a kulturních aktivit a akcí pro postižené i pro veřejnost
příprava pořádání vzdělávacích kurzů s bezbariérovým přístupem a také
kurzů využívání speciálních kompenzačních pomůcek pro lidi s postižením

Od ESF jsme získali v listopadu grant v oblasti vzdělávání ten bude určen pro
motivační kurzy PC pro zdravotně postižené, seniory, nezaměstnané a matky
s dětmi. Novinkou bude také místnost tzv. dětský koutek, který bude určen pro
děti učících se maminek a tatínků.

V současné době vlastníme téměř 100 různých kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek. Jsou určeny lidem těžce tělesně postiženým, seniorům a všem lidem
s dočasným pohybovým omezením. Tyto pomůcky jsme získali darem nebo
nákupem z vlastních prostředků. Půjčovné je symbolické a pohybuje se
v rozmezí 1,- až 5,- Kč na den v závislosti na druhu pomůcky. V roce 2006 jsme
tímto způsobem pomohli několika desítkám lidem nejen z Královehradeckého
kraje.

Téměř 3 roky naše sdružení zajišťuje terénní rehabilitaci těžce tělesně
postiženým lidem. Prioritou je ta skutečnost, že člověk s těžkým pohybovým
omezením nemusí složitě dojíždět na rehabilitaci, ale rehabilitační pracovnice
navštíví klienta přímo v místě bydliště. Rehabilitace je zaměřena především na
pasivní cvičení, reflexní masáže, nácvik sebeobsluhy. Cvičení v domácnosti je
oblíbené nejen pro fyzickou, ale i psychickou podporu klienta. Služby jsou
využívány 1 x týdně, v případě nutnosti je možnost dohody. Tuto službu vítají i
rodinní příslušníci, kteří při této příležitosti mohou využít i konzultace
s fyzioterapeutem.

Projekt „Prevence proti úrazům“, uskutečňují naši vozíčkáři formou besed se
žáky základních a středních škol. Hlavním cílem projektu je seznámit děti, jak a
čeho se vyvarovat, aby k úrazům nedocházelo. Důležité také je, aby se děti
seznámily s tím, jak se žije po úrazu, jaká je nutná rehabilitace a jakou formu
pomoci tělesně postižený člověk potřebuje.
V roce 2006 uskutečnili školitelé 249 besed cca na 85 školách a každé besedy
se v průměru zúčastnilo 30 mladých lidí. Téměř 7,5 tis. mladých lidí dnes už ví,
jak je důležité chránit si své zdraví. V roce 2006 nám finančně pomohli s
realizací projektu: Česká národní agentura „Mládež“, Grund a.s. Mladé Buky,
Společnost Duha – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou v Trutnově,
Nadace Zdraví pro Moravu v Brně, Město Jičín, drobnou částkou přispěly i
některé školy. Děkujeme

Další aktivitou poskytovanou našim klientům a zaměstnancům je sport.
Kuželník a boccia jsou součástí letní aktivity v Centru Vyšehrad. Vyvrcholení
sportovních aktivit našeho sdružení jsou však "Hry bez hranic". V roce 2006
proběhl první ročník, kterého se zúčastnilo více než 100 klientů z různých
ústavů sociální péče. V naplněné sportovní hale se soutěžilo ve známých i
méně známých soutěžních disciplínách jako např. lov dukátů, stavění komínu,
metaná, motání myší na čas apod. Celý den vládla sportovní nálada, štěstí a
radost z podaných výkonů a chuť zvítězit.

Rok 2006 by mohl být nazván jako „ bod zlomu“. Podařilo se nám po dvou letech
činnosti stabilizovat základnu, vytvořit profesionální tým lidí, za kterým je vidět
neuvěřitelné množství práce. Před námi bylo několik cílů, které jsme se snažili
v průběhu roku zrealizovat.To by však nebylo možné bez pomoci sponzorů,
drobných dárců, nadací a mnoha dobrých lidí. A za to všem patří velký dík.

Sportovní akce jako např. sportovní odpoledne v ÚSP Jičín nebo I.ročník Hry
bez hranic si našli své příznivce a byli zpestřením vyžití našich klientů, členů a
zaměstnanců.

Dokončili jsme rekonstrukci centra Vyšehrad, které je naším zázemím pro mnoho
klientů a zaměstnanců sdružení. Svoje místečko v životě zde nalezlo přes 30
zdravotně postižených lidí a mnoho našich členů.
Lidé s postižením chtějí žít jako
lidé zdraví, chtějí se bavit,
cestovat, sportovat, vzdělávat se,
scházet se. Tento rok jsme
uspořádali 2 benefiční koncerty:
Benefiční léto v Nové Pace a na
podzim
„Žijeme
s vámi
2“
v Poděbradech.

Turistické výlety se staly nedílnou doplňkovou činností našeho sdružení, neboť
mnoho lidí nemělo nikdy možnost se osobně kamkoli podívat. Výlet na Kumburk,
pochod krajem Karoliny Světlé, Prachovské skály, Krkonoše, Jičín město
pohádek, Vrchlabí, zámek Kuks, Velehrad a Praha se stali pro naše klienty
nezapomenutelným zážitkem.

Dovednosti našich zaměstnanců jsme předvedli na velikonočních trzích
v Centru Vyšehrad a v budově O2 v Hradci Králové stejně tak jako na trzích
Vánočních znovu v Centru Vyšehrad, v budově O2 v Praze a na
Staroměstském náměstí. I lidé se zdravotním postižením touží po kulturním
zážitku a tak divadelní představení v Úbislavicích nebo představení v Nové
Pace v MKS jsou toho důkazem.
Naše sdružení navštívilo mnoho zajímavých osobností a lidí, kterých si hluboce
vážíme. Centrum Vyšehrad navštívil ministr práce a soc.věcí Ing.Zdeněk
Škromach, Mirek Topolánek s manželkou, senátor Jiří Liška, pozvání jsme
přijali od paní Dagmar Havlové. Měli jsme možnost setkat se s mnoha
osobnostmi kulturního života např. s Janem Potměšilem, zpěvákem Petrem
Bendem, Stanislavem Hložkem a mnoha dalšími.

Podzim byl pro naše sdružení významný tím, že jsme získali od
Královehradeckého kraje na splátky areál kláštera v Nové Pace. Jedná se o
komplex budov, kde dříve byla nemocnice. Naším snem je zde vytvořit kompletní
zázemí pro těžce tělesně a zdravotně postižené občany. Klášter je historickou
památkou, dominantou města, avšak jeho stav napovídá, že nás čeká velký kus
práce. Chtěli bychom, aby klášter získal zpět svoji vážnost a otevřel se lidem, tak
jako tomu bylo po celá staletí.

Nezapomenutelným zážitkem se pro nás stalo pozvání paní Dagmar Havlové na
slavnostní předání ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Zygmuntu
Baumanovi a oslavy 70. narozenin pana Václava Havla. Tato významná akce se
konala v „Pražské křižovatce“ v Praze.

Nejvýznamnější akcí pro naše sdružení bylo pozvání do České televize
k natáčení pořadu Advent 2006.
Tato účast se pro nás stala tím nejvýznamnějším oceněním po třech letech
činnosti naší organizace. Jsme na ni právem hrdi, neboť v České republice
působí několik tisíc neziskových organizací a naše občanské sdružení Život
bez bariér z podkrkonošského městečka Nová Paka bylo vybráno právě spolu
se třemi dalšími organizacemi z celé České Republiky. Zástupci naší neziskové
organizace Jitka a Josef Fučíkovi dne 3.12.2006 mohli v přímém přenosu
celému národu vyprávět o činnosti našeho sdružení. S paní Táňou Fischerovou
si povídali o projektech, které probíhají, o budoucnosti, ale hlavně o lidech, kteří
ve svém životě potřebují pomoc nás všech. Jsme za to velice rádi a děkujeme
České televizi, že jsme jejím prostřednictvím mohli ukázat všem lidem „plody“
naší tříleté práce. Této významné události, která se konala v kostele sv. Petra a
Pavla na Vyšehradě v Praze se zúčastnili členové sdružení, zástupci města a
pozvaní hosté. Pro všechny se tento večer stal nezapomenutelným zážitkem.

Pracovní integrace je jednou z nejpřirozenějších a nejočekávanějších forem
začleňování dospělých lidí se zdravotním postižením do společnosti. Během
jednoho a půl roku našlo v naší chráněné dílně pracovní uplatnění 30 lidí s různě
těžkým tělesným, mentálním nebo psychickým postižením. Rozdělení dílen na
výtvarnou, textilní a keramickou dílnu nabízí našim klientům rozmanitou pracovní
náplň, rozšíření jejich manuální zručnosti při výrobě ručního papíru, košíku,
keramiky, práce na tkalcovských stavech, dekorativních předmětů různými
technikami atd. Originální výrobky jsou prodávány na tradičním velikonočním a
vánočním jarmarku , který přiblíží široké veřejnosti práci zdravotně postižených.

Uprostřed objektu bývalých jeslí se nyní nachází vzdělávací místnost. Tuto část
budovy jsme mohli opravit z přidělené dotace MPSV a zčásti z vlastních
prostředků. Na podzim roku 2006 byla rekonstrukce dokončena. Nadace
Charta 77 nám pomohla s vybavením počítači, nábytek jsme získali dary od
ostatních nadací a firem. Víme , že vzdělání všech lidí je velmi důležité.
Výhodou této místnosti je, že má bezbariérový přístup . Další výhodou budou
speciální pomůcky k počítačům určené pro zdravotně postižené občany. Od
ESF jsme získali v listopadu grant v oblasti vzdělávání a bude určen pro
motivační kursy PC pro zdravotně postižené, seniory, nezaměstnané a matky
s dětmi. Novinkou je také místnost tzv. dětský koutek, který bude určen pro děti
učících se maminek.

Kromě pracovní terapie pořádáme pro naše klienty výlety, sportovní a turistické
akce, návštěvy výstav, muzeí, kulturních představení a spousty dalších akcí. Od
roku 2007 plánujeme zahájení vzdělávacích kurzů v nově vybudované vzdělávací
místnosti.

Od června roku 2005 do září 2005 jsme postupně zrekonstruovali část objektu
bývalých jeslí na chráněnou dílnu. Tuto budovu máme v bezplatném pronájmu od
Města Nová Paka. V září 2005 téměř bez zařízení a bez finančních prostředků
jsme přijali prvních 9 lidiček s chutí pracovat. Nehledě na druh postižení se zde
vytvořila pod dohledem mistrové a vedoucí dílny bezvadná parta. Tato dílna je
speciální tím, že zde pracují lidé s různými druhy postižení. Někteří se naučili
sebeosluze, jiní si zlepšili sebevědomí, další ukázali svoji zručnost ale všichni
zde našli radost ze života. V průběhu roku 2006 se do této dílny přihlásilo dalších
20 zdravotně postižených lidí. Výrobky , které zde zdravotně postižení vyrábějí
jsou originální tím, že jsou tvořeny ze zbytků materiálů, které firmy nepotřebují .O
úspěchu těchto dárečků pro radost svědčí to, že všechny výrobky jsou ihned
vyprodány. Každým rokem pořádáme 2 x v roce akce typu „Dny otevřených
dveří“ v centru Vyšehrad. Vysoká návštěvnost široké veřejnosti svědčí o
úspěšnosti této dílny.

V roce 2006 jsme začali díky dotaci MPSV rekonstruovat druhou část budovy
bývalých jeslí v Nové Pace. Město Nová Paka nám tuto budova v roce 2005
předalo do bezplatného pronájmu . Naším snem bylo mít vlastní keramickou
dílnu, aby zdravotně postižení mohli z hlíny vyrábět různé dekorativní
předměty. Závěrem roku 2006 se v této dílně podařilo zaměstnat 8 zdravotně
postižených lidí. Díky Úřadu práce a mnoha sponzorům máme místo, kde lidé
nacházejí tvorbou z hlíny klid a mohou pod dozorem mistrové ukázat svoji
zručnost a představivost. Jsme rádi, že zdravotně postižení zde našli svoje
uplatnění . Máme radost, že se výrobky líbí a že tyto předměty mají své
místečko při výstavě a prodejní akci :Dny otevřených dveří v chráněných
dílnách centra Vyšehrad. Pro velký ohlas se tyto akce konají o velikonocích a
vánocích pro širokou veřejnost.

Příjmy sdružení :
Úřad práce Jičín
příspěvek na zaměstnání lidí se ZPS
příspěvek na vyhrazená pracovní místa
dotace na vybavení chráněné dílny
dotace na provoz chráněné dílny
Městský úřad Nová Paka
příspěvek na uhlí
příspěvek na projekt Prevence proti úrazům
příspěvek na Velikonoční jarmark
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
dotace na provoz Centra Vyšehrad
dotace na benefiční akci
Nadace Dobré dílo
dotace na údržbu pomůcek pro postižené
Úřad práce Hradec Králové
dotace na vzdělávání
Česká národní agentura Mládež
grant na projekt Prevence proti úrazům
Společnost Duha Trutnov
grant na projekt Prevence proti úrazům
Vize 97 - nadace Dagmar a Václava Havlových
dotace na opravu kompenzačních pomůcek
Nadace Divoké husy
dotace na benefiční akci
Nadace Zdraví pro Moravu
dotace na tisk letáků Prevence proti úrazům
Finanční dary
Hmotné dary
Tržby z prodeje výrobků chráněné dílny
Tržby za služby (půjčování kompenzačních pomůcek,
terenní rehabilitace, pronájem ubytovny)
Tržby z prodeje zboží (boccia)
Ostatní výnosy (prodej kovového šrotu,
tisk plakátů…)
Členské příspěvky
(vrácení příspěvků za r. 2005)

Přijaté úroky
Příjmy celkem

Výdaje sdružení :
4 135 879,00
98 733,00
163 200,00
199 995,00
75 000,00
3 000,00
3 000,00
550 000,00
30 000,00
154 000,00
150 000,00
299 995,00

Nákup a spotřeba materiálu
Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn)
Spotřeba paliv (uhlí, dřevo)
Spotřeba PHM
Nákup zboží (boccia)
Opravy a udržování
Cestovní náklady
Náklady na reprezentaci
Služby (oprava automobilů, poradenské služby
Drobný software, propagace,telefony, internet
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Pokuty a penále
Kursové ztráty
Poskytnuté dary
Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky)
Jiné náklady nedaňové
Odpisy majetku
Poskytnuté členské příspěvky

1 097 913,32
109 849,60
76 433,90
31 707,00
122 092,13
207 264,00
192 181,00
12 133,00
536 819,61
2 664 604,00
856 617,00
118,00
722,86
167 992,00
45 540,44
108 836,00
347 102,25
500,00

Výdaje celkem

6 578 425,11

35 000,00
32 100,00
31 530,00

Přehled získaných investičních dotací:
17 553,00
456 190,00
271 566,50
224 246,50
59 978,50
226 579,20
118 762,45
-200,00

37,38
7 336 108,15

Ministerstvo práce a sociálních věcí
MÚ Nová Paka

1 300 000,00
860 000,00

Nadace Siemens

80 000,00

ÚP Jičín

68 000,00

Finančními dary nám nejvíce pomohli:
GRUND a.s. Mladé Buky
Český Telecom a.s. Praha
Vekra s.r.o. Lázně Toušeň
Česká zemědělská univerzita Praha

Další finanční prostředky jsme získali od:
Nadace Humanitarian
Applus Airon Hořice
Filipa s.r.o. Lázně Bělohrad
Silniční technika a.s. Nová Paka
Quittner a Schimek Nová Paka
Hewlett- Packard s.r.o. Praha
ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad
Kopecká Růžena, Desná
Vertigo při ZŠ Jičín
ZŠ a MŠ Jičín

VOS a.s. Jičín
Nadace Divoké husy
Nadace Charty 77
M+K stavební servis Nové Město n. Metují
Petarda Production a.s. Ostrava
Senátor MVDr Jiří Liška
Perseus a.s. Běchary
RP Tools Lázně Bělohrad
Kapela Fosilie
Jiří Bohun, Nová Paka

Děkujeme i všem drobným dárcům, přispěvovatelům, pomocníkům a
dobrovolníkům, kteří našemu sdružení pomohli.

Ludmila Kropáčková LI-FO
GERL s.r.o.
Nadace Charty 77
Central Europe Group s.r.o.
Fujitsu Siemens Computers s.r.o.
Nadace Dobré dílo
Glazura s.r.o.
EAST MOP s.r.o.
Kopos a.s.
Internet Shops a.s.
Atotech-M.A.G. CZ a.s.
DNV Czech Republic s.r.o.
SPIN Servis s.r.o.
SEZ ČR a.s.
EMSEKO CZ s.r.o.
Nedcon Bohemia s.r.o.
Isotra s.r.o.
Kopos a.s.
OEZ s.r.o.
Schoeller k.s.
Modus s.r.o.
Nadace Preciosa
Korona s.r.o.
Beam ČR s.r.o.
Kubík Petr
Nadace Charty 77
Širlo Karel
Bartl Jiří
Roman Torn RTC

samolepící folie
textilní zboží
3Com Switch, CRT monitory
nealko nápoje
Notebook Amilo
nábytek
glazura
čistící prostředky
kovový materiál
chladnička
čistící prostředky
faxový přístroj
LCD monitory BENQ
elektromateriál
igelitové tašky
regály
žaluzie
elektroinstalační lišty
jističe
balněná příze
svítidla
skleněné dekorace
kancelářské pořadače
průmyslový vysavač
kancelářské potřeby
PC sestava + monitor
tabulové nůžky
sítotiskový stroj s příslušenstvím
kancelářské potřeby

