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Občanské sdružení

Nov{ Paka

Každá práce má smysl, 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:

Děkujeme všem d{rcům, pomocníkům, dobrovolníkům a lidem
s dobrým srdcem, kteří našemu sdružení pomohli v roce 2007.

„Za celých deset let doma jsem nezažila tolik krásného jako za 2 měsíce u
vás ve sdružení …“
Jsme přesvědčeni, že naše práce má smysl a úsměv člověka je pro nás tím
největším ohodnocením.
Dlouhodobým z{měrem našeho sdružení je vybudov{ní centra komplexní
rehabilitace a služeb pro osoby se zdravotním postižením i veřejnost
v prostor{ch bývalého kl{štera a nemocnice v Nové Pace.
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Děkujeme všem,
kteří n{m pom{hají
pom{hat postiženým.
Všechno nejlepší,
hodně úspěchů v roce 2008
V{m přeje občanské sdružení

Život bez bariér

Finančními dary n{s podpořili:
Česká televize Praha
Seznam.cz
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Metrostav, a.s. Praha
Východočeská plynárenská, a.s.
Ing. Iva Kábrtová, Nová Paka
Pario, s.r.o. Hradec Králové
VOS, a.s. Jičín
Nadace Charty 77
Isolit – Bravo, s.r.o. Jablonné n. O.
Beads 4you, s.r.o. Lázně Bělohrad
Compek Medical Services, s.r.o.
Ing. Martin Deml, Praha
Jerie Miloslav, Heřmanice
TEPAS, s.r.o. Stará Paka
Obec Studenec
Město Hořice
Kopecká Růžena, Desná

Imperial Logistic, s.r.o. Jičín
Lohmann a Rauscher, s.r.o. NP
Knobloch Petr, Český Dub
Klepsa Josef, Nová Paka
ZŠ Lysá nad Labem
DMA Praha, s.r.o.
ZŠ Soběslav
JVJ Jičín, s.r.o.
ZŠ Hnojník
IRPŠ Uherský Brod
Jebavá Růžena, Studenec
ZŠ a MŠ Újezd
Knapová Gabriela, Praha
Včeláková Marie
ZŠ Halenkov
ZŠ Huslenky
ZŠ Luhačovice
ZŠ Husitská, Nová Paka

Hmotnými dary n{s podpořili:
Best, a.s. Kaznějov
VARME, s.r.o. Brno
Komerční banka, a.s. Praha
TTK CZ, s.r.o. Dolní Čermná
Regulus, s.r.o. Praha
Studio RESI Chlumec n. Cidlinou
Lasselsberger, a.s. Plzeň
Reflex CZ, s.r.o. Praha
Haironville Vikam, s.r.o.
Fe-MAT Hruban, s.r.o. Prostějov
Česká spořitelna, a.s. Praha
Nadace Charty 77
Smolka Milan, Vizovice
Švec – APPL Letohrad
Provazárna Forte Nová Paka
ALFA 3, s.r.o. Pardubice
Laufen Bathrooms Praha
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Armenit, s.r.o. Praha
SETOS, s.r.o. Praha
VYKONA Teplice
SAPHO, s.r.o. Líbeznice u Prahy
BENCOPO, s.r.o Velké Losiny
East Mop, s.r.o. Dvůr n. Labem
AQUAMONT – R. Jiroušek, Třeboň
VV Voch, s.r.o. Plzeň
LI-FO, s.r.o. Jičín
Čoko Klasik družstvo
Petr Kubík, Hostinné
Fontea, a.s. Veselí n. Lužnicí
VDV
Luboš Nosek – FORTE – WESPA
Nadace Preciosa, Jablonec n. Nis.
Papírnictví Zelenková, Praha
Děkujeme všem dalším dárcům, děkujeme i
těm, kteří si nepřejí být zveřejněni.

Občanské sdružení

ŽIVOT BEZ BARIÉR
Adresa : Lomen{ 533, 509 01 Nov{ Paka
Mobil : +420 603 828 353
Tel. : +420 493 724 159
E-mail : info@zbb.cz
Internetové str{nky : www.zbb.cz
IČO : 266 52 561
DIČ : CZ26652561
Číslo účtu : 78-8511550297/0100 ( Komerční banka, Nov{ Paka )
IBAN : CZ6001000000788511550297
Registrace u Ministerstva vnitra České republiky dne 10.2.2004

Výbor sdružení :
Josef Fučík
Jitka Fučíkov{
Ilona Hylmarov{

Dozorčí rada sdružení :
Alena Roušalov{
Růžena Preislerov{
Lucie Němcov{

K 31.12.07 mělo sdružení:
Členů: 41
Zaměstnanců: 57
Dobrovolníků a externistů: 28
Klientů: 358 + 98
( 358 osob jsou uživatelé v r{mci poskytov{ní soci{lní služeb; 98
osob jsou ostatní klienti, kteří se také účastnili vzděl{vacích kurzů
a dalších akcí poř{daných sdružením. )
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POSL[NÍM
občanského sdružení Život bez bariér je vyrovn{v{ní příležitostí mezi lidmi se
zdravotním postižením a lidmi bez postižení. Sdružení usiluje o naplňov{ní
potřeb lidí se zdravotním postižením.
Jsme registrovaným poskytovatelem těchto soci{lních služeb:

Soci{lní poradenství
Naše centrum poradenských služeb poskytuje informace, pomoc, podporu
a odborné poradenské služby osob{m se zdravotním postižením, seniorům
a jejich rodinným příslušníkům i blízkým osob{m.





pomoc při uplatňov{ní pr{v a při obstar{v{ní osobních z{ležitostí
kompenzační pomůcky
psychosoci{lní podpora
kontakt se společenským prostředím

Výdaje sdružení
Nákup a spotřeba materiálu - soc. služby
Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn)

V Centru Vyšehrad pom{h{me osob{m se zdravotním postižením a seniorům
v činnostech směřujících k dosažení samostatnosti, nez{vislosti a soběstačnosti
a podporujeme integraci klientů do společnosti.

 n{cvik dovedností vedoucích k soběstačnosti a nez{vislost
 výchovné, vzděl{vací a aktivizační činnosti

74 461,00

Nákup zboží (pomůcky)

99 109,00

Opravy a udržování budov a strojů

578 507,00

Cestovní náklady

192 159,00

Náklady na reprezentaci

drobný software, propagace, telefony, internet)

841 047,00

Mzdové náklady

4 248 000,00

Sociální a zdravotní pojištění

1 182 159,00

Úroky z bankovních účtů
Kursové ztráty

5 550,00
850,00
1 421,00

Poskytnuté dary

28 900,00

Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky)

94 014,00

Úroky z půjček

75 600,00

Odpisy majetku

471 139,00

Poskytnuté členské příspěvky

Jedn{ se o terénní službu pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku,
onemocnění nebo zdravotního postižení. Osobní asistent pom{h{ klientovi
v jeho přirozeném prostředí při činnostech, které klient potřebuje.

Výdaje celkem

pomoc při zvl{d{ní běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění a přípravě stravy
pomoc při zajištění chodu dom{cnosti
výchovné a aktivizační činnosti
pomoc při obstar{v{ní osobních z{ležitostí

62 096,00

Služby (oprava automobilů, poradenské služby

Osobní asistence








322 576,00

Spotřeba PHM

Pokuty a penále

Soci{lní rehabilitace

1 070 909,00

500,00

9 348 997,00

Získané investiční dotace:
MÚ Nová Paka

560 000,00

Královéhradecký krajský úřad

161 000,00

Nadace Siemens

60 000,00

Nadace Divoké husy

40 000,00

2
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FINANČNÍ ZPR[VA ZA ROK 2007

Další služby

Příjmy sdružení a jejich zdroje
Úřad práce Jičín – příspěvky na provoz
Městský úřad Nová Paka – příspěvky na provoz

Ministerstvo práce a sociálních věcí – neinvest. dotace

550 000,00

Nadace Dobré dílo – neinvestiční dotace

150 000,00

Úřad práce Hradec Králové – neinvest. dotace

667 514,00

Společnost Duha – grant na provoz

15 000,00

Charta 77 – neinvestiční dotace

50 000,00

Nadace Zdraví pro Moravu – neinvestiční dotace

13 900,00

Nadace Zdraví pro Moravu – neinvestiční dotace

29 000,00

Nadace Děti, kultura a sport – neinvest. dotace

15 000,00
1 357 899,00

Hmotné dary

251 234,00

Tržby – prodej výrobků chráněné dílny

478 577,00

Tržby – prodej zboží

151 870,00

Tržby – Prevence proti úrazům

88 995,00
2 800,00

Tržby – pronájem

61 506,00

Jiné výnosy – vratka od zdrav. pojišťoven

94 889,00

Jiné výnosy – prodej vstupenek (Klášter žije!)
Ostatní výnosy

249 220,00
49 979,00

Kurzové zisky

323,50

Přijaté úroky

169,50

Příjmy celkem
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zaměstn{v{ní v chr{něné dílně
Zaměstnanci zde s pomocí a odborným dohledem vyr{bějí d{rkové
a upomínkové předměty z ručního papíru, keramické hlíny, proutí,
pracují na ručním tkalcovském stavu, atd. <
( viz sekce „Centrum Vyšehrad“ ).



rehabilitace v terénu
Rehabilitace je prov{děna v dom{cím prostředí klienta se zdravotním
postižením podle individu{lního pl{nu s ohledem na aktu{lní zdravotní
stav a dohodu klienta s terapeutem.



turistika
Naše země je n{dhern{ a proto poř{d{me výlety, abychom se podělili o
tyto kr{sy se všemi lidmi, kteří jsou omezeni v pohybu a vzhledem ke
svému životnímu osudu doposud neměli možnost vyjet na výlet za
kr{sami nejen podkrkonošského kraje.



sport
Ne vždy musí platit jen pořekadlo „Sportem ku zdraví“. U n{s platí
především „Sportem ku dobré n{ladě“. V našem sdružení je sport pro
všechny osoby se zdravotním postižením, pro seniory a i pro další bez
rozdílu věku. Jsme r{di, když se lidé setkají při našich Hr{ch bez hranic
a dalších organizovaných akcí. Všichni vyhrají, neboť disciplíny jsou
přizpůsobeny tak, aby je všichni zvl{dli. I postižení lidé mohou
sportovat v mnoha oblastech: např. kuželník, boccia, lukostřelba.
Všechny tyto sportovní pomůcky vlastníme a našim klientům nabízíme.
S pomocí asistence lze dok{zat, jak je fajn se setkat, odreagovat se a pro
mnohé je i jen jeden den nevšedním z{žitkem. Naše sdružení je navíc
prodejcem sad míčků hry boccia, které distribuujeme nejen v ČR, ale i
do mnoha okolních zemí.

68 041,00
129 000,00

Tržby – sociální služby

bezbariérov{ doprava
Pro naše klienty nabízíme možnost využití bezbariérové dopravy ( na
výlet, k lékaři atd. ); jedn{ se o přepravu dod{vkou pro 3 osoby a 2
vozíčk{ře. Dod{vka je opatřena n{jezdovou plošinou a mechanismy
pro upevnění vozíků i s vozíčk{ři.

6 847 125,00

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – neinvest. dotace

Finanční dary



11 322 042,00
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Cílov{ skupina osob, které jsou naše služby nabízeny
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.

Principy poskytovaných služeb
-

dodržov{ní osobních pr{v
respektov{ní volby klientů
individu{lní přístup
zachov{ní mlčenlivosti a důvěrnosti
zachov{ní a podpora důstojnosti klienta

b) VZDĚL[V[NÍ
Od listopadu roku 2006 probíh{ v Centru Vyšehrad projekt vzděl{v{ní. Díky
dotaci ze st{tního rozpočtu ČR v r{mci OPRLZ spolufinancovaného ze
st{tního rozpočtu ČR a ESF jsme mohli otevřít výukové kurzy počítačové
techniky pro zač{tečníky a pokročilé a s využitím speci{lních kompenzačních
pomůcek a kurz ručních prací. Kromě těchto byl otevřen také kurz Angličtiny
pro zač{tečníky a pokročilé a to díky lektorům z řad Církve Ježíše Krista
Posledních dní a díky daru od Nadace Charty 77. Kurzy jsou určené nejen pro
zdravotně postižené, ale i pro seniory a rodiče na mateřské dovolené. Pro
zdravotně postižené m{me počítačovou místnost vybavenou speci{lními
pomůckami jako je počítač s hlasovým výstupem, myš ovl{dan{ ústy, speci{lní
kl{vesnice pro poruchu jemné motoriky, díky kterým mohou i těžce zdravotně
postižení pracovat na počítači. Pro děti rodičů na mateřské dovolené m{me
zajištěné hlíd{ní v dětském koutku, díky kterému se rodiče mohou ř{dně
věnovat výuce a děti poznat i jiné formy hry.
V roce 2007 prošlo těmito kurzy 130 lidí. Z toho 30 osob bylo se zdravotním postižením a senioři – uživatelé soci{lní rehabilitace, dalších 98 lidí
navštívilo kurzy mimo tuto oblast. Kurzy jsou nabízeny všem, kdo mají z{jem
se vzděl{vat. Finanční prostředky z dotací a darů jsme použili na mzdy lektorů
a na režii prostor pro výuku. Také na mzdy dívek, hlídající děti maminek, které
na kurzy doch{zejí. Poslední etapa kurzů začala v únoru 2008.
Protože je ale st{le o kurzy z{jem, douf{me, že se n{m znovu podaří získat
finanční prostředky na další a další etapy projektu vzděl{v{ní.

Úhrada za poskytov{ní služeb
Soci{lní poradenství i soci{lní rehabilitace jsou poskytov{ny bezplatně.
Osobní asistence a další doplňkové služby si klient hradí.
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a) CHR[NĚN[ DÍLNA
Pracovní integrace je jednou z nejpřirozenějších a nejoček{vanějších forem
začlenění dospělých lidí s různým typem zdravotního postižení do společnosti.
Během tříletého provozu chr{něné dílny našlo pracovní uplatnění 71 lidí s různě
těžkým ment{lním, tělesným, nebo duševním onemocněním nejen z Nové Paky,
ale z celého jičínského regionu.
Chr{něn{ dílna je rozdělena na dvě č{sti. Textilní a výtvarn{ dílna, kter{ je
v provozu od zač{tku a mladší dílna keramick{, kter{ byla otevřena v listopadu
roku 2006. Toto rozdělení nabízí našim zaměstnancům rozmanitou pr{ci s různými
druhy materi{lu, rozšíří jejich manu{lní zručnost při různých pracovních
postupech a umožní jim zapojit vlastní fantazii při výrobě. Není tedy divu, že
každý výrobek je origin{l. Výrobky z ručního papíru, keramiky, koberce tkané na
ručních tkalcovských stavech, dekorativní předměty zdobené ubrouskovou
technikou, pletené ošatky, košíky a mnoho dalších výrobků, které vznikají pod
rukama zdravotně postižených jsou důkazem, že i hendikepovaný člověk m{ své
místo ve společnosti. Chr{něn{ dílna otevír{ své dveře dvakr{t ročně i široké
veřejnosti v r{mci již tradičních Jarmarků, které se konají o Velikonocích a
V{nocích. Kromě prezentace naší činnosti si mohou n{vštěvníci zakoupit
netradiční origin{lní d{rky od našich zaměstnanců. Novinkou v tomto roce bylo
prodloužení těchto akcí na dva dny, což svědčí o úspěšnosti naší dílny.

ROK 2007
Rok 2007 přinesl spoustu změn týkajících se především poskytov{ní soci{lních
služeb:
-

museli jsme si zvyknout na to, že naši klienti již nejsou klienty, ale stali
se z nich uživatelé
vypracovali jsme standardy kvality poskytov{ní služeb
řada z n{s se musela ve svém oboru proškolit ještě kvalitněji
ač jsou naše služby v podstatě stejné, nyní jsou registrované u KHKÚ
( odborné soci{lní poradenství, soci{lní rehabilitace, osobní asistence )

I přes toto všechno jsme ale zůstali st{le stejní, nabízíme minim{lně stejné
služby a st{le se snažíme pomoci lidem s postižením a seniorům dos{hnout
plnohodnotného a spokojeného života.

a)
SOCI[LNÍ PORADENSTVÍ
-

v roce 2007 potřebovalo poradenskou pomoc přibližně 300 uživatelů
v r{mci půjčovny kompenzačních pomůcek bylo uzavřeno 52 smluv,
což je o 20 více než v roce 2006

SOCI[LNÍ REHABILITACE
-

v roce 2007 měla tato služba 32 uživatelů
na vzděl{vacích kurzech bylo proškoleno 30 uživatelů služby
služby terénní rehabilitace dlouhodobě využívali a využívají dva
členové sdružení

OSOBNÍ ASISTENCE
-
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v roce 2007 využívalo tuto službu 26 klientů
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CO ZŮST[V[ A NENÍ SOCI[LNÍ SLUŽBOU?
-

bezbariérov{ doprava
zaměstn{v{ní v chr{něné dílně
nabídka společenských, kulturních a sportovních akcí

b) HRY BEZ HRANIC
Druhý ročník her m{me za sebou. Konal se opět ve sportovní hale I. ZŠ v Nové
Pace a zúčastnilo se ho téměř 200 lidí z různých organizací ( Prointepo Hradec
Kr{lové, Tyflocentrum, Svaz zdravotně postižených Nov{ Paka, Beads 4U, Domov
Tereza Benešov u Semil a další ). Po sportovním dopoledni n{sledoval oběd a pak
voln{ z{bava s živou hudbou v Centru Vyšehrad, kde byla možn{ také prohlídka
chr{něné dílny.

CENTRUM KL[ŠTER
Bývalý are{l nemocnice je komplex tří budov, z nichž jedna je kulturní barokní
pam{tka ( bývalý kl{šter). Zde pracujeme na vytvoření komplexního z{zemí pro
zdravotně postižené a seniory. V roce 2007 se n{m podařilo za pomoci finančních
prostředků z daru ČT1, Kr{lovéhradeckého kraje, Města Nov{ Paka a mnoha
sponzorů zajistit předprojektovou přípravu rekonstrukce barokního kl{štera.
Průzkumy objektu - historický, restaur{torský, statický a biologický uk{zaly,
v jakém stavu je pam{tka a kolik pr{ce n{s ček{.
U ostatních objektů jsme vypracovali projektovou dokumentaci. V celém are{lu
jsme opravili nejv{žnější havarijní stavy. Centrum Kl{šter potřebujeme pro naše
sdružení a klienty, jejichž počet velmi rychle narůst{.

KLÁŠTER

PSYCHIATRIE

HOSPOD[ŘSK[

-

dny otevřených dveří v Centru Vyšehrad
prodej sad míčků ke hře Boccia
projekt Prevence Proti Úrazům ( PPÚ )

c) PREVENCE PROTI ÚRAZŮM
Tento projekt fungoval i v roce 2007. Díky pomoci VČP, Charty 77, Nadace DětiKultura-Sport a příspěvkům z některých škol provedli naši školitelé 263 besed, na
kterých bylo proškoleno dalších přibližně 7 800 ž{ků a studentů. Ač n{s v roce
2008 čekají potíže s financov{ním celého projektu, chceme v něm pokračovat
i nad{le a douf{me v další úspěchy a případnou pomoc sponzorů.
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CENTRUM VYŠEHRAD
Objekt bývalých jeslí dostalo naše sdružení do dlouhodobého bezplatného
pron{jmu od Města Nové Paky v roce 2005. Rekonstrukcí se vytvořil z Centra
Vyšehrad bezbariérový objekt. V z{ří 2005 v č{sti budovy vznikla chr{něn{
dílna, kter{ se během tří let postupně rozrostla. V roce 2007 zde našlo pracovní
uplatnění 57 zaměstnanců s různým typem tělesného, ment{lního a psychického
postižení a obslužný person{l.
Tím využití našeho Centra Vyšehrad ovšem nekončí. Na podzim roku 2006 byla
zrekonstruov{na vzděl{vací místnost, kter{ již jeden a půl roku plní svoji funkci
a v odpoledních a večerních hodin{ch zde probíhají výukové kurzy angličtiny,
počítačové techniky a kurz ručních prací.
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c) ÚČAST NA VÝSTAV[CH
První výstava, které jsme se zúčastnili, byla v dubnu 2007 PRAGOMedica v Praze
Holešovicích. Zde jsme kromě našich projektů a produktů chr{něných dílen
prezentovali autíčko pro přepravu vozíčk{ře i s vozíkem. Na této výstavě jsme
kontaktovali firmu, se kterou jsme započali spolupr{ci na vývoji zcela nového typu
autíčka pro přepravu vozíčk{ře i s vozíkem bez pomoci osobní asistence.

d) PROTOTYP PLNĚ BEZBARIÉROVÉHO AUTÍČKA
Vlastníme ,,automobil“, který vozíčk{ři umožňuje najet zezadu k řízení, aniž
by musel přesedat z vozíku na sedačku. Vozíčk{ř tak nepotřebuje u svojí
přepravy osobní asistenci. Pracujeme na podobném ,,vozkamobilu“ s pohonem 4x4.

Naše druh{ výstava HOSPIMedica se konala v říjnu na brněnském výstavišti.
Kromě našich obvyklých produktů – výrobků chr{něných dílen a sad boccii jsme
vystavovali elektrický invalidní vozík s n{honem na všechna 4 kola. Stali jsme se
výhradními distributory finského výrobce pro ČR a Slovensko. Další novinkou byl
fusak pro vozíčk{ře šitý na míru z kvalitního materi{lu. Z{jemců bylo mnoho a to
nejen z důvodu prezentace výrobků trutnovského a novopackého pivovaru.

e) FOUR X
Stali jsme se výhradním distributorem finské firmy Chasswheel Oy pro
Českou a Slovenskou Republiku. Tato firma vyr{bí elektrické invalidní
vozíky s n{honem na všechna čtyři kola, které jsou schopné překonat i velmi
n{ročný terén, jezdit ve sněhu atd. Hlavně však umí překonat i několik
schodů a vysoké obrubníky chodníků. Pro vozíčk{ře se tak bariérov{ místa v
našich městech st{vají bezbariérovými. S pomocí této kompenzační pomůcky
se značně rozšiřuje prostor pro svobodný pohyb vozíčk{řů i v bariérovém
prostředí.

d) BEZBARIÉROVOST
Od roku 2004 pracujeme s Městem Nov{ Paka na projektu ,,Nov{ Paka bezbariérové město“. V roce 2007 jsme podali n{vrh na odstranění bariér
městského parku, různé úpravy chodníků, provedli posudky nových staveb a
komunikací. Vybudovali jsme bezbariérový chodník a parkoviště u Centra
Vyšehrad, průjezdnou komunikaci za kostelem. Vybudovali jsme zpevněnou
komunikaci z Podlevína k parku kl{štera se třemi novými vjezdy.
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f) FUSAK
Jsme prodejcem fusaků pro vozíčk{ře. Tyto jsou šité na míru, pratelné,
atomicky tvarované a s různými stupni zateplení.
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UD[LOSTI 2007
-

-

-
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4.1. se na ČT 2 vysílal pořad Klíč, který byl tentokr{t věnovaný našemu
sdružení
v březnu převzali z{stupci ŽBB finanční dar od České televize - výtěžek
ze sbírky na konto adventních koncertů v roce 2006

2. – 3. 4. se konal tradiční velikonoční jarmark v Centru Vyšehrad, kde si
lidé mohli zakoupit předměty s jarní a velikonoční tematikou, prohlédnout chr{něnou dílnu a k tomu poslechnout dětský pěvecký sbor
Sedmihlásek
13.4. se v MKS Nov{ Paka konala vernis{ž obr{zků a b{sní naší
zaměstnankyně Elišky Klímové
17. – 20. 4. účast na pražské výstavě Non-handicap
27.4. bylo slavnostně otevřeno dokončené parkoviště u Centra Vyšehrad
30.4. p{lení čarodějnic
05/2007 začínají pr{ce v are{lu kl{štera v Nové Pace
15.5. n{s navštívil člen Divadla J{ry Cimrmana Jan Kašpar
29.5. II.ročník Her bez hranic
2.8. n{s navštívil MVDr. Jiří Liška
22.9. benefiční festival Klášter žije!
16. – 19.10. účast na brněnské výstavě HOSPIMedica
26. – 27. 11. v{noční jarmark v Centru Vyšehrad
a samozřejmě spousta výletů<. ( bazén v Jičíně, hrad Pecka, z{mek
Chlumec n. Cidlinou, Hrub{ sk{la, < )

a) BENEFIČNÍ FESTIVAL „KL[ŠTER ŽIJE!“
Multikulturní benefiční festival odstartoval v našem Centru Kl{šter tradici, kdy
se širok{ veřejnost mohla setkat se šk{lou kultury pro všechny věkové
generace. 18 hudebních skupin, prezentace neziskových organizací, prodeje
výrobků chr{něných dílen, filmov{ produkce a uk{zka výtvarného umění
umocnily celou atmosféru slunného z{řijového dne. Cílem této akce bylo
sezn{mit veřejnost se současným stavem are{lu kl{štera a umožnit jí poznat
sílu ducha této historické dominanty Nové Paky. Potěšila n{s účast několika
tisíc div{ků, pl{nujeme proto tuto akci uspoř{dat i další rok.

b) HOSTÉ ROKU 2007
Naši organizaci navštívilo mnoho zajímavých a významných hostů: pan
sen{tor MVDr. Jiří Liška, z{stupci Rady kraje Kr{lovéhradeckého kraje pan
Miloslav Plass, pan Petr Kuřík a pan Ivan Doležal, starostové okolních měst a
obcí, z{stupci ministerstev, paní T{ňa Fischerov{ se št{bem adventních
koncertů ČT1 a št{bem pořadu Klíč, herec Jan Kašpar, z{stupci nadací, médií a
mnoho dalších osobností.
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