Občanské sdružení Život bez bariér
Nov{ Paka
Lomen{ 533
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tel.: +420 493 724 159
mob.: +420 603 828 353
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Občanské sdružení

Nov{ Paka

Kaţdá práce má smysl, pokud ji člověk dělá s láskou a těší se na kaţdý den,co
nového mu přinese.
- někdo postaví dům, který slouţí mnoha generacím
- někdo sloţí 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 a pom{hají.

„Za celých deset let doma jsem nezažila tolik krásného jako za 2 měsíce u
vás ve sdružení …“
Jsme přesvědčeni, ţe 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 Centra Kl{šter (bývalý kl{šter a nemocnice) v Nové Pace.
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Děkujeme všem,
kteří n{m pom{hají
pom{hat těm,
kteří to potřebují.
Všechno nejlepší,
hodně úspěchů v roce 2009
V{m přeje občanské sdružení

Život bez bariér

Občanské sdružení

ŽIVOT BEZ BARIÉR
Adresa: Lomen{ 533, 509 01 Nov{ Paka
Mobil: +420 603 828 353, +420 603 434 833
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. 2008 mělo sdružení:
Členů: 39
Zaměstnanců: 42
Dobrovolníků a externistů: 10
Klientů: 305 + 81
(305 osob jsou uživateli v r{mci poskytov{ní soci{lní služeb; 81 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

Soci{lní rehabilitace
Centrum Vyšehrad pom{h{ osob{m se zdravotním postižením a seniorům
v činnostech směřujících k dosažení samostatnosti, nez{vislosti a soběstačnosti a
podporuje integraci klientů do společnosti.




N{cvik dovedností vedoucích k soběstačnosti a nez{vislost
Výchovné, vzděl{vací a aktivizační činnosti

ŘETĚZÁRNA a.s., Česká Ves
Tiskárna Turnov
Zahrady Centrum MK3 a.s.
ARMSTRONGFLOOR PRODUCT CZ s.r.o.
Omega H2, Vrchlabí
Švec Miroslav
CONDI s.r.o., Hradec Králové
Kartonáţ Dvůr Králové
Sapril s.r.o., Most
PEGA - VEL a.s., Krnov
ELASTA - VESTIL spol.s.r.o.,
Veronika Řezáčová, Praha
Decoupage Shop
Cheport, spol.s.r.o., Vizovice
ROKOSPOL a.s.
Martin Peroutka, Buštěhrad
PRESCO GROUP a.s., Praha
Tašky. cz, spol.s.r.o., Praha
Jiří Rupprecht, Sázava
COATS CZECHO, spol.s.r.o., Staré Město

Přispěli v roce 2008 na projekty roku 2009:
Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové

Osobní asistence
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.
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Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

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
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Krkonošské vápenky Kunčice a.s.
CHEDS, Praha

Denní stacion{ř

Cominvest CZ, s.r.o., Brno

Tato ambulantní služba bude nově poskytov{na od dubna 2009 a to v první
zrekonstruované budově v Centru Kl{šter. Služba nabízí komplexní
celodenní péči od činností, včetně péče o vlastní osobu, zajištění stravy,
aktivizačních činností a dalších.

CS - MARKETING spol.s.r.o., Praha
DMA Praha s.r.o.
Výroba stuh - ELAS s.r.o.
STUHA a.s.Dobruška
Tomáš Šimek - Rejnok, Semily

Další služby

E - SHOP 60.cz, Mohelnice
FENIX Trading spol.s.r.o., Jeseník
Glazura s.r.o., Roudnice nad Labem
Polysan, s.r.o., Zruč nad Sázavou
Fontea, a.s., Veselí nad Luţnicí
SIT - in CZ s.r.o., Olomouc
LI - FO s.r.o., Jičín
TABULE - Pavel Rychetský
Pavel Horáček - HOST - DDD, Brandýs nad Labem

 možnost bezbariérové dopravy
pro naše klienty nabízíme možnost využití bezbariérové dopravy
(na výlet, k lékaři atd.); jedn{ se o přepravu dod{vkou, kter{ je
opatřena
plošinou a mechanismy
pro
upevnění
vozíku
s vozíčk{řem


Jana Pospíšilová - Kunovice
Arcelor Mittal Frýdek - Místek a.s.
ABC MAGNET s.r.o.
RIHO CZ a.s., Boskovice
Poly - group cz, s.r.o., Hořice
Kreisa s.r.o., Zvole u Prahy
Kartony - Obaly s.r.o., Trutnov
Ivana Pourová, Nová Paka
Výroba nábytku, obchod kováním, Kadaň
Zdeňka Ţákovychová, Olomouc
Vyšívání Nitka s.r.o., Praha
CHEMIE STAR, spol.s.r.o., Hradec Králové
GRAS SPOL.s.r.o., Horní Maršov

zaměstn{v{ní v chr{něné dílně
zaměstnanci zde s pomocí a dohledem mistrových vyr{bějí
d{rkové a upomínkové předměty z ručního papíru, keramické
hlíny, proutí, pracují na ručním tkalcovském stavu, atp. <
(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


obecně prospěšné pr{ce
od roku 2006 je naše sdružení poskytovatelem výkonu trestu OPP;
v roce 2008 u n{s vykonalo trest 11 osob v r{mci přibližně 1 000
hodin prací a to přev{žně na rekonstrukci Centra Kl{šter

Lithoplast, s.r.o., Brno
Cheport, spol.s.r.o., Vizovice
BRAND - HK s.r.o., Hradec Králové
BETA OLOMOUC a.s.
PETR HÁLA - PH NÁBYTEK
SARA LEE CZECH REPUBLIC, a.s
TARMAC CZ a.s., Liberec

 turistika
naše země je n{dhern{ a proto se chceme podělit 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.

KORADO, a.s., Vrchlabí
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Isolit - Bravo s.r.o., Jablonné nad Orlicí



Ondřej Hájek - bagry.cz

sport
ne vždy musí platit jen pořekadlo „Sportem ku zdraví“. U n{s platí
především „Sportem k 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.
Všechno toto sportovní n{činí 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.

Cílov{ skupina osob, jimž jsou naše služby nabízeny

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, z výtěţku - Mikulášský charitativní bazar
Petr Knobloch, Jenišovice
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
ELEKTRO DOUBEK, NOVÁ PAKA
Nadace OKD
NADACE VIA - FOND T - MOBILE
SKLOPÍSEK STŘELEČ
JARMILA DOMLÁTILOVÁ
AGROPODNIK HUMBURKY a.s.
Fórum dárců
PFP s.r.o.

Hmotnými dary n{s podpořili:
Vaše Dedra, s.r.o., Česká Skalice

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.

Petr Kubík, Hostinné
Svoboda - Horka, s.r.o., Horka u Staré Paky
Nadace Charty 77, Praha
BÖLLHOFF s.r.o., Hostivice

Principy poskytovaných služeb

Provazárna Forte, Nová Paka
Identifikační systémy, s.r.o., Praha

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

Zelené kolo, s.r.o., Ústí nad Labem
ALL - Izol stav. a technická izolace,Třemošná
Fontea a.s., Veselí nad Luţnicí
Hennlich industrietechnik spol.s.r.o., Litoměřice
Armenit s.r.o., Praha
Nkt cables k.s., Vrchlabí

Úhrada za poskytov{ní služeb

IVAR CS spol.s.r.o., Praha
D - Media, spol.s.r.o., Praha

Soci{lní poradenství i soci{lní rehabilitace jsou poskytov{ny bezplatně.
Osobní asistence, denní stacion{ř a další doplňkové služby jsou služby placené

NIXE s.r.o., Strakonice
AGROKOP HB s.r.o., Havlíčkův Brod
PEMAR, spol.s.r.o., Praha
Ferrero Česká s.r.o., Praha
Mátl&Bula, spol.s.ro., Rajhrad u Brna
Ivo Ulich - Materiál &Technology, Nové Město nad Metují
NO - KE - TA s.r.o., Praha
ATOTECH CZ, a.s., Jablonec nad Nisou

4
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Získané investiční dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Městský úřad Nová Paka
Společnost Siemens
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Investiční dary:

ROK 2008
1 900 000,00
505 000,00
60 000,00
70 000,00

Také v roce 2008 jsme se snažili o kvalitní poskytov{ní soci{lních služeb
a realizaci dalších projektů a společenských akcí. Nově byla registrov{na další
služba – denní stacion{ř, který bude v dubnu 2009 otevřen v Centru Kl{šter.

217 691,00

a) soci{lní služby:

Finančními dary n{s podpořili:
Město Nová Paka
MINISTERSTVO KULTURY ČR
KHKÚ

SOCI[LNÍ PORADENSTVÍ
-

Petr Kubík, Hostinné

v roce 2008 poskytli naši pracovníci 224 intervencí pro 138 uživatelů
v r{mci půjčovny kompenzačních pomůcek bylo uzavřeno 61 smluv,
což je o 9 více než v roce 2007

REDVEL, s.r.o., Jičín
A&CE GROUP, s.r.o., Brno

SOCI[LNÍ REHABILITACE

Nadace Charty 77, Praha
AG info software pro zemědělství, Jičín
Jiří Hartman, Lázně Bělohrad
JTC TRANSCENTRUM s.r.o., Jičín

-

v roce 2008 měla tato služba 54 uživatelů
na vzděl{vacích kurzech bylo proškoleno 18 uživatelů služby
služby terénní rehabilitace dlouhodobě využívali dva členové sdružení

Lohmann & Rauscher, s.r.o., Nová Paka
Metrostav a.s., Praha

OSOBNÍ ASISTENCE

Obec Nová Ves nad Popelkou
Společnost Siemens - Fond pomoci, Praha

-

na konci roku 2008 využívalo tuto službu 9 klientů

CITIBANK EUROPE plc, Praha
ABK - Pardubice, a.s.
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha
Dřevosklad Petr Řeháček, Nová Paka
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín
Ing. Vojtěch Novotný, Dúbicko
AVEFLOR a.s., Kopidlno
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Jičín

CO ZŮST[V[ A NENÍ SOCI[LNÍ SLUŽBOU?
-

možnost bezbariérové dopravy
zaměstn{v{ní v chr{něné dílně
nabídka společenských, kulturních a sportovních akcí
dny otevřených dveří v Centru Vyšehrad
projekt Prevence proti úrazům (PPÚ)

Ratiopharm CZ s.r.o., Praha
Řízení letového provozu ČR, státní podnik, Jeneč
OPTYS, spol.s.r.o., Opava
Společnost DUHA, Nadace pro děti postiţené mozkovou obrnou, Trutnov
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Praha
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b) HRY BEZ HRANIC
Třetí ročník se opět konal ve Sportovní hale při I. ZŠ v Nové Pace a zúčastnilo se
ho přes 200 lidí z různých organizací (Tyflocentrum, Svaz zdravotně postižených
Nov{ Paka, Domov důchodců Nov{ Paka, Kamar{d Jičín, Světlo Vrchlabí,
Domov Tereza Benešov u Semil, Občanské sdružení Pojďte d{l z Neratovic 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
a kompenzačních pomůcek firmy DMA Praha.

Trţby - Prevence proti úrazům

9 260,00

Trţby - pronájem

94 556,00

Trţby - prodej zboţí

61 308,00

Ostatní výnosy - Akce (Hry bez hranic, Klášter ţije!)
Ostatní výnosy
Přijaté úroky
Kurzové zisky
Výnosy celkem

237 610,00
54 956,00
20,00
5 959,00

6 543 380,36

N{klady sdružení
Nákup a spotřeba materiálu

696 649,00

Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn)

314 325,00

Spotřeba PHM

83 815,00

Nákup zboţí

16 643,00

Opravy a udrţování budov a strojů

c) FOUR X
Naše sdružení je 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.

Cestovné

77 874,00

Náklady na reprezentaci

27 861,00

Sluţby (telefony, internet, poštovné, propagace, nájemné,
poradenské sluţby, školení, semináře, drobný software,…)

564 440,00

Mzdové náklady

3 634 629,00

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění zaměstnavatele

1 049 198,00

Ostatní daně a poplatky

3 080,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

18,00

Ostatní pokuty a penále

90,00

Úroky z bankovních účtů

7 483,00

Kursové ztráty

396,00

Poskytnuté dary

930,00

Ostatní náklady - pojištění, bankovní poplatky
Ostatní náklady - úroky z půjček
Odpisy majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

6

330 148,00

107 408,00
43 500,00
873 773,00
500,00

7 832 760,00
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FINANČNÍ ZPR[VA ZA ROK 2008

d) PREVENCE PROTI ÚRAZŮM

Výnosy sdružení a jejich zdroje
Ministerstvo práce a soc. věcí - provozní, mzdové náklady soc. sluţeb
Ministerstvo kultury - Velikonoční jarmark

844 000,00
20 000,00

MÚ Nová Paka: Osobní asistence - provozní náklady

100 000,00

MÚ Nová Paka: Klášter ţije!

100 000,00

MÚ Nová Paka: Centrum Klášter - oprava ţlabů

33 000,00

MÚ Nová Paka: Chráněná dílna - materiál

5 000,00

MÚ Nová Paka: Prevence proti úrazům

3 012,00

MÚ Nová Paka: Hry bez hranic

1 000,00

Město Jičín - provozní, mzdové náklady soc. rehabilitace
ÚP Jičín: Chráněná dílna - provozní náklady
ÚP Jičín: Náklady na vytvoření chráněného pracovního místa

40 000,00
239 380,00
263 800,00

ÚP Jičín: Dotace na zaměstnávání zdravotně postiţených zaměstnanců

1 831 711,00

Úřad práce Semily - vyhrazení společensky účelového pracovního místa

30 000,00

KHKÚ: Projekt ESF

192 222,36

KHKÚ: Sociální rehabilitace - provozní, mzdové náklady

200 000,00

KHKÚ: Osobní asistence - provozní, mzdové náklady

100 000,00

KHKÚ: Chráněná dílna - provozní, mzdové náklady

100 000,00

KHKÚ: Centrum Klášter - oprava ţlabů, omítek, poklopů

100 000,00

KHKÚ: Klášter ţije!

50 000,00

KHKÚ: Hry bez hranic

10 000,00

Společnost DUHA, Nadace pro děti postiţené mozkovou obrnou, Trutnov
- Prevence proti úrazům

10 000,00

Nadace Charty 77: Osobní asistence - mzdové náklady

22 680,00

Nadace Charty 77: Počítačové kurzy

65 000,00

Nadace OKD - Příprava ţádosti o dotaci ROP NUTS II Severovýchod

50 000,00

Nadace VIA - materiál, provozní náklady chráněné dílny

50 000,00

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 - materiál pro chráněnou dílnu

30 000,00

e) FUSAK

VZP ČR

150 000,00

Finanční dary

439 396,00

Hmotné dary

308 061,00

Trţby - prodej výrobků chráněné dílny

526 480,00

Trţby - sociální sluţby

164 969,00
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Hlavním partnerem projektu v roce 2008 byla VZP ČR, d{le pak N{rodní cirkus
JO-JOO a Společnost Duha Trutnov. V tomto roce jsme bohužel ztratili některé
z preventistů, což se odrazilo na celkovém počtu provedených besed. I tak byl
ale rok poměrně úspěšný. Bylo provedeno 142 besed v Kr{lovéhradeckém,
Zlínském, Ústeckém, Jihočeském kraji a v Praze, od podzimu n{s podpořil
nový školitel v Libereckém kraji. Celkem tak bylo proškoleno přibližně 5 500
ž{ků a studentů. Zvl{štností byla soutěž poř{dan{ pr{vě ve spolupr{ci
s N{rodním cirkusem. Vítězové se budou moci zúčastnit „VIP dne“ v cirkuse,
kde si vyzkouší spoustu zajímavých činností a večer shlédnou představení.
Projekt bude pokračovat i nad{le. Do roku 2009 jsme vstoupili se šesti
preventisty a s odhodl{ním udržet trv{ní a úspěšnost projektu.

Jsme prodejcem fusaků
pro vozíčk{ře. Tyto
jsou šité na míru
a jsou anatomicky
tvarované
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Leden, únor:
o besedy „Rok v Krkonoších“ a „Putov{ní po Jižní Americe“
v Centru Vyšehrad
Březen:
o Velikonoční jarmark v Centru Vyšehrad
o Prezentace chr{něné dílny v O2 v Praze
Duben:
o P{lení čarodějnic v Centru Kl{šter
Květen:
o Účast na otvír{ní l{zeňské sezóny v L{zních Bělohrad
o Zač{tek spolupr{ce s organizací pro nevidomé v Polsku
o Třetí ročník sportovního dne „Hry bez hranic“
Červen:
o Účast na akci „Zaměstnavatel roku“ v Praze
o Pozv{ní k 15. výročí založení Nadace Dobré dílo sv. Karla
Boromejského v Praze
o Zač{tek st{lé spolupr{ce s Anenskými l{zněmi v L{zních Bělohrad
v oblasti prezentace a prodeje výrobků naší chr{něné dílny
Červenec:
o N{vštěva seniorů ze Španělska
o II. ročník multikulturního benefičního festivalu Kl{šter žije!
Srpen:
o Výlet do ZOO ve Dvoře Kr{lové
Z{ří:
o N{vštěva poslance ODS Zdeňka Lhoty a z{stupců
Kr{lovéhradeckého kraje
o N{vštěva z{stupce ČSSD Ing. Josefa T{borského
Říjen:
o Prezentace a prodej na Kopidlenském kvítku v Kopidlně
Listopad:
o Předv{noční jarmark v Centru Vyšehrad
Prosinec:
o Účast na charitativním bazaru v Pražské křižovatce – Kostel
sv. Anny v Praze
o Nav{z{ní spolupr{ce s o.s. Pojďte d{l z Neratovic

b) VZDĚL[V[NÍ
Od ledna do června 2008 probíhaly z{věrečné etapy kurzů podporované ESF. Za
toto období bylo proškoleno 44 lidí. Od z{ří 2008 probíhaly vzděl{vací kurzy po
dvou liniích. Za prvé se jednalo o kurzy PC s využív{ním kompenzačních
pomůcek, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením. Tyto kurzy
byly podporované finančním příspěvkem z nadace Charta 77. V r{mci těchto
kurzů bylo vzděl{v{no 15 lidí. Za druhé se jednalo o jazykové kurzy, které již
byly hrazeny samotnými účastníky. Proběhl kurz angličtiny pro zač{tečníky
a kurz angličtiny pro pokročilé. V r{mci kurzů angličtiny bylo vzděl{v{no 22 lidí.
Celkem tedy bylo za rok 2008 vzděl{no 81 lidí, z toho 26 osob se zdravotním
postižením, 9 seniorů, 9 matek na mateřské dovolené a 3 nezaměstnaní.
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a) CHR[NĚN[ DÍLNA

a) VÝZNAMN[ SETK[NÍ 2008

Pracovní integrace je jednou z nejpřirozenějších a nejoček{vanějších forem
začlenění dospělých lidí s různým typem zdravotního postižení do společnosti.
Během pětiletého provozu chr{něné dílny zde našlo pracovní uplatnění téměř 75
lidí s různým zdravotním postižením 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 již od roku 2005, 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.

Naše sdružení v roce 2008 navštívili: sen{tor MVDr. Jiří Liška, poslanec Zdeněk
Lhota, poslankyně Ing. Vladimíra Lesensk{, starosta města Kopidlno Ing. Josef
T{borský, starosta města Hořice Ivan Doležal, starosta Semil Mgr. Jan Farský,
místostarosta polského města Pieszyce Pawel Brzozowski, n{městci hejtmana
Kr{lovéhradeckého kraje Petr Kuřík a Miloslav Plass, papežský prel{t Mons.
Mgr. Josef Socha a mnoho dalších, pro naše sdružení důležitých osobností.
Přijali jsme pozv{ní od Dagmar Havlové a od ministra pr{ce a soci{lních věcí
RNDr. Petra Nečase.
D{le jsme se setkali s: předsedou NRZP V{clavem Kr{sou, převorem –
administr{torem Petrem Prokopem Siostrzonkem OSB, zpěvačkou Anetou
Langerovou, herci Markem Vašutem, Ondřejem Vetchým, Janem Potměšilem,
Ivanou Chýlkovou, Evou Holubovou a dalšími, moder{torem Alešem
Cibulkou, brank{řem Dominikem Haškem a mnoha dalšími.

Chr{něn{ dílna otevír{ své dveře dvakr{t ročně také 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. Jarmarky jsou dvoudenní a pro n{vštěvníky je vždy připraven
drobný kulturní program.
Koncem roku 2008 jsme od ÚP Jičín získali finanční prostředky na rozšíření
provozu dílny. Můžeme tak nyní využívat další pec na výpal keramiky a d{le dva
speci{lní šicí stroje, díky kterým se vyr{bějí nové kr{sné výrobky.

b) NOV[ A POKRAČUJÍCÍ PARTNERSTVÍ
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-

Zarzad Kola Zwiazku Niewidomych Zaprasca
Centrum denních služeb Příbram
občanské sdružení Pojďte d{l z Neratovic

-

Město Nov{ Paka, Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, Probační
a mediační služba Jičín, Svaz zdravotně postižených Nov{ Paka,
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského v Praze, Křižovatka
handicap centrum Pardubice, Městys Pecka a další
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CENTRUM KL[ŠTER

c) BENEFIČNÍ FESTIVAL „KL[ŠTER ŽIJE!“
Druhý ročník multikulturního festivalu proběhl ve stejném duchu jako v roce
předchozím. N{vštěvníků bylo sice o trochu méně, především z důvodu
špatného počasí, ale i přesto se akce vydařila a splnila svůj účel. Díky výtěžku
bylo možné provést další rekonstrukční pr{ce v are{lu. Na jaře 2009 pak bude
moci být otevřena první z budov, kde bude denní stacion{ř pro osoby se
zdravotním postižením a seniory.
Již od podzimu 2008 probíhají přípravy na třetí ročník festivalu, který bude
rozšířen o dopolední program pro děti a bude mu předch{zet večer určený
(nejen) seniorům. 18. 7. 2009 se uskuteční třetí ročník, který bude, doufejme,
minim{lně stejně úspěšný, jako ročníky minulé.

V roce 2008 uplynuly dva roky, kdy jsme na spl{tky zakoupili od
Kr{lovéhradeckého kraje are{l bývalé nemocnice v Nové Pace. V roce 2007 jsme
započali s postupným odstraňov{ním havarijních stavů budovy č. 1 (bývalý
barokní kl{šter. V roce 2008 se n{m podařilo zrekonstruovat budovu č. 3 (býval{
psychiatrie), kter{ bude sloužit pro poskytov{ní další soci{lní služby – denní
stacion{ř. Kromě revitalizace č{sti parku byla vybudov{na také opěrn{ zeď
a dokončeno bezbariérové prostranství v č{sti Centra Kl{šter. Na podzim roku
2008 jsme předložili ž{dost o získ{ní dotace z Evropského fondu pro region{lní
rozvoj v r{mci ROP NUTS II Severovýchod na celkovou rekonstrukci budovy č. 2
(býval{ hospod{řsk{ budova). Centrum Kl{šter, byť se zde st{le buduje, slouží pro
poř{d{ní multikulturních benefičních festivalů a dalších akcí a r{di bychom celý
are{l postupně „olidnili“, jak tomu bylo po cel{ staletí.

DENNÍ STACIONÁŘ

KLÁŠTER

PLÁNOVANÁ PODOBA CENTRA BEZ BARIÉR
PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI

CENTRUM BEZ
BARIÉR

d) BEZBARIÉROVOST
V r{mci plnění programu pro zvýšení bezpečnosti dopravy, veřejných
prostranství a budov s omezenou dostupností spolupracujeme s Městem Nov{
Paka na projektu Nov{ Paka – Město bez bariér. V roce 2008 MÚ Nov{ Paka
z fondu na bezbariérovost finančně podpořilo vybudov{ní přístupové
komunikace k Centru Kl{šter. Naopak z{stupce našeho sdružení přednesl
n{vrhy a připomínky v r{mci projektu vybudov{ní bazénu v Nové Pace.
Vzhledem k rozs{hlým úprav{m komunikací a chodníků ve městě naše sdružení
předkl{d{ n{vrhy a připomínky v těch případech, kdy by bezbariérovost nebyla
dodržena.
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CENTRUM VYŠEHRAD
Objekt bývalých jeslí dostalo naše sdružení do dlouhodobého bezplatného
pron{jmu od Města Nové Paky v roce 2005. Po rekonstrukci, kter{ udělala z Centra
Vyšehrad bezbariérový objekt, vznikla v z{ří 2005 v č{sti budovy chr{něn{ dílna,
kter{ se během tří let postupně rozrostla a k dnešnímu dni zde našlo pracovní
uplatnění 32 zaměstnanců s různým typem tělesného, ment{lního a psychického
postižení.
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