Život bez bariér, občanské sdružení
Nov{ Paka
Lomen{ 533
509 01 Nov{ Paka
Tel.: +420 493 724 159
Mob.: +420 731 070 142
E-mail: info@zbb.cz
www.zbb.cz
IČO: 266 52 561
IBAN: CZ 6001000000788511550297
Č.ú.: 78 – 8511550297/0100 u KB
GPS: 50°29'49"N,15°30'37.37"E

občanské sdružení
Nov{ Paka

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.

Děkujeme všem d{rcům, pomocníkům, dobrovolníkům a lidem
s dobrým srdcem, kteří našemu sdružení pomohli a pom{hají.

Dlouhodobým z{měrem našeho sdružení je vybudov{ní centra soci{lních
a doplňkových služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory i veřejnost
v prostor{ch Centra Kl{šter (bývalý kl{šter a nemocnice) v Nové Pace.

Pomozte s n{mi opravit Centrum Kl{šter v Nové Pace, které bude sloužit
osob{m se zdravotním postižením a seniorům z celé ČR.

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru

DMS KLASTERZIJE
na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30,- Kč. Centrum Klášter obdrží 27,- Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz

Děkujeme všem,
kteří n{m pom{hají
pom{hat těm,
kteří to potřebují.
Všechno nejlepší,
hodně úspěchů v roce 2010
V{m přeje občanské sdružení
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-

Město Nov{ Paka
Nadace Dagmar a V{clava Havlových VIZE 97
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Nadace Charty 77
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a další

ŽIVOT BEZ BARIÉR
občanské sdružení
Adresa: Lomen{ 533, 509 01 Nov{ Paka
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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
pod č.j. VS/1-1/56154/04-R
Výbor sdružení:
Josef Fučík
Jitka Fučíkov{
Ilona Hylmarov{

Revizní komise sdružení:
Lucie Němcov{
Miluše Líbalov{
Iveta Vítov{
K 31. 12. 2009 mělo sdružení:
Členů: 28
Zaměstnanců: 38
Dobrovolníků a externistů: 4
Klientů: 111
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UD[LOSTI ROKU 2009
Rok 2009 byl pro sdružení velmi pracovně n{ročný, neboť organizace m{
několik středisek, poskytuje čtyři registrované soci{lní služby, tradičně poř{d{
kulturní a společenské akce. Největší ud{lostí bylo získ{ní dvou dotací
ze struktur{lních fondů. Tím se postupně naplňují cíle občanského sdružení, a to
v Centru Kl{šter vybudovat centrum komplexních služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory z Kr{lovéhradeckého a Libereckého kraje. K významným
ud{lostem roku 2009 mimo jiné patřilo:
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-

Leden:
o Zah{jení programu pravidelných setk{ní v Domově pro seniory
v Nové Pace

-

Únor:
o
o

Slunce
- je symbolem života
- je symbolem našeho občanského sdružení
- ukazuje n{m cestu do budoucna
- snahou sdružení je, aby všechny jeho paprsky směřovaly k těm,
kteří pomoc potřebují

Výstava výrobků chr{něné dílny Vyšehrad v Turnově
Nav{z{ní spolupr{ce s SDŽ Jičín

-

Březen:
o N{vštěva poslankyně Ing. Hany Orgoníkové
o Získ{ní dotace ze struktur{lních fondů na celkovou rekonstrukci
objektu Centrum bez bariér v Nové Pace

-

Duben:
o Velikonoční jarmark v Centru Vyšehrad
o P{lení čarodějnic v Centru Kl{šter
o N{vštěva z{stupců z Danety, centrum pro zdravotně postižné,
Hradec Kr{lové

-

Květen:
o Účast na otvír{ní l{zeňské sezóny v L{zních Bělohrad
o Čtvrtý ročník sportovního dne „Hry bez hranic“
o Koncert skupiny Komun{lní odpad v Centru Kl{šter
o Setk{ní s poslancem Evropského parlamentu Dr. Liborem
Roučkem
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-

Červen:
o Slavnostní setk{ní se z{stupci Nadace VIA v Hradci Kr{lové

-

Červenec:
o Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Severovýchod na rekonstrukci – projekt „Centrum bez bariér
v Nové Pace“
o Kulturní „Večer nejen pro seniory“ v Centru Kl{šter
o Třetí ročník multikulturního benefičního festivalu Kl{šter žije!

-

Srpen:
o Prezentace a prodej výrobků chr{něné dílny Vyšehrad na akci
Lidov{ řemesla Kohoutov a na Hrubé pouti v Nové Pace

-

Z{ří:
o
o
o
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Výstava k pětiletému výročí činnosti sdružení v MKS Nov{
Paka
Účast na Evropském týdnu imobility v L{zních Bělohrad
Setk{ní se z{stupci ČSSD v Kopidlně

-

Říjen:
o Prodej výrobků na Kopidlenském kvítku v Kopidlně
o Účast sdružení na prezentaci neziskových organizací v r{mci
Libereckého kraje

-

Listopad:
o Předv{noční jarmark v Centru Vyšehrad
o Prezentace sdružení v Sen{tu ČR v Praze
o Poukazy k pobytu na Kan{rských ostrovech pro seniory
sdružení darované nadací Dagmar a V{clava Havlových Vize
97 našemu sdružení
o Před{ní ceny za „Projekt roku v programu pro Evropu“ Nadací
OKD Ostrava

-

Prosinec:
o Účast na charitativním bazaru v Pražské křižovatce v Praze
o Ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby na projekt
„Centrum bez bariér v Nové Pace“
o Člensk{ schůze a v{noční besídka zaměstnanců a klientů
v Centru Vyšehrad
3

HRY BEZ HRANIC
Dne 26.5.2009 se konal 4. ročník sportovního kl{ní, kterého se zúčastnilo
230 účastníků ze 14 organizací z Kr{lovéhradeckého a Libereckého kraje. Sešli
se hendikepovaní, zdraví, senioři, děti… Dopoledne se soutěžilo v různých
disciplín{ch, n{sledoval oběd a vystoupení kouzelníka s klaunem. Odpoledne
se opékaly vuřty a tančilo se u živé hudby v Centru Vyšehrad. Z{jemci si opět
mohli vyzkoušet různé kompenzační pomůcky firmy DMA Praha. Poděkov{ní
patří Kr{lovéhradeckému a Libereckému kraji, Městu Nov{ Paka, Nadaci
Charty 77 a dalším, kteří tuto sportovní akci finančně podpořili.

BENEFIČNÍ FESTIVAL „KL[ŠTER ŽIJE!“
V předvečer benefičního festivalu jsme poř{dali „Večer (nejen) pro seniory“,
který byl v duchu dechové hudby a vystoupení ochotnického divadla.
Třetí ročník benefičního festivalu se konal dne 18.7.2009 a byl v duchu deštivém.
Na 2 podiích vystoupilo celkem 18 hudebních skupin (např.: Doctor P.P.,
Queenie – Queen Revival, N.V.Ú. a další). Díky finanční podpoře od d{rců
(Kr{lovéhradecký kraj, Město Nov{ Paka, Nadace Divoké Husy, Nadace OKD,
Nadace Život umělce, …) se podařilo akci úspěšně uskutečnit. Výtěžek z akce byl
použit na rekonstrukci are{lu Centrum Kl{šter.

Hmotnými dary n{s podpořili:
KOOBAL Czech Republic s.r.o., Havířov - Dolní Datyně
TEXTIL FORUM s.r.o., Praha
GIENGER CENTRON, s.r.o., Praha 4
ASKO a.s., Praha 10
Petr Kubík, Hostinné
Identifikační systémy, s.r.o., Praha
GERL Textilní úpravna a barevna spol. s r.o. Háje nad Jizerou
Euronitě, s.r.o., Hradec Králové
Atotech CZ, a.s., Jablonec nad Nisou
PEMAR, spol. s.r.o., Praha
EUROTANK DIESEL s.r.o., Chomutov
Výroba stuh - ELAS s.r.o., Hrádek nad Nisou
PASTORA CS, spol. s r.o., Praha 4
Jiří Hudec, Most
JELÍNEK -TRADING spol. s r.o., Zlín
SVOBODA - HORKA s.r.o., Horka u Staré Paky
Fa. Jelínek s.r.o., Hradec Králové
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Praha
Jana Puskarčíková , Okenní a dveřní kování, Jablonec n/ Jiz.
IMPOL TRADE s.r.o., Havířov
Martina Strolená, Uniobal Josef Michálek
LASSELSBERGER, s.r.o., Plzeň
nkt cables Vrchlabí k.s., člen skupiny NKT
GAS - TM s.r.o., Olomouc
Marek Polišenský, Kroměříţ
PROMA CZ s.r.o., Sezemice
SOFTCOM Group.spol.s r.o., Praha
INCOT s.r.o., Králíky
Grund, a.s., Mladé Buky
Apex Central Europe, s.r.o., Nikolčice
Josef Drbohlav, Nová Paka
Luboš Suchánek - Studio Resi

Přispěli v roce 2009 na projekty roku 2010:
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Nadace Umění pro zdraví
Nadace VIA - FOND T- MOBILE
Nadace Open Society Fund Praha

4
4
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Investice:
Investiční dotace:
Regionální rada regionu soudrţnosti Severovýchod, Hradec Králové na
projekt „Centrum bez bariér v Nové Pace“
Město Nová Paka
Ministerstvo zdravotnictví
Společnost DUHA, Nadace pro děti postiţené mozkovou obrnou, Trutnov
Nadace Charty 77
Nadace OKD
Nadace Divoké husy
Nadační fond J&T
Investiční dary:

Finančními dary n{s podpořili:
LUMEN INTERNATIONAL a.s., České Budějovice

271 571,00
50 000,00
106 600,00
20 000,00
25 000,00
143 000,00
115 800,00
67 800,00
83 891,00

VÝSTAVA V MKS NOV[ PAKA
Výstava se konala při příležitosti p{tého výročí založení občanského sdružení
Život bez bariér. Cílem bylo uk{zat naše aktivity a výrobky zaměstnanců
chr{něné dílny Vyšehrad. Během tří týdnů navštívilo výstavu mnoho n{vštěvníků
z řad široké veřejnosti, škol, neziskových organizací, ústavů a významných
osobností.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK OD NADACE DAGMAR A V[CLAVA
HAVLOVÝCH VIZE 97
Pro naše dobrovolníky z řad seniorů byly určeny d{rkové poukazy na pobyt
na Kan{rských ostrovech. Zač{tkem listopadu se tedy ti, kteří našemu sdružení
velmi pom{hají, zúčastnili týdenního pobytu s polopenzí na ostrově Lanzarote.
Pobyt byl pro ně naším poděkov{ním za jejich podporu a pomoc.
MIKUL[ŠSKÝ CHARITATIVNÍ BAZAR V PRAZE
Dne 5.12.2009 naše sdružení s poděkov{ním přijalo pozv{ní na Mikul{šský
charitativní bazar v prostor{ch Pražské křižovatky, bývalého kostela sv. Anny
v Praze. Akci poř{dala Nadace Dagmar a V{clava Havlových Vize 97.

Nadace VIA, Praha 1
Nadace Charty 77, Praha
Metrostav a.s., Praha
Jiří Hartman, Lázně Bělohrad

SOCI[LNÍ SLUŽBY

Albert Králiček, Nová Paka
Nadační fond - Modrá Nike
Quittner&Schimek, s.r.o., Nová Paka
AVEFLOR, a.s. Kopidlno
Martina Vondráčková, Milovice
Ing. Ondřej Hájek, Brno
Ratiopharm CZ s.r.o., Praha
Miloslav Jerie, Nová Paka
Nadační fond J&T, Praha
Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové
Ing. Vojtěch Novotný, Dubicko
Růţena Kopecká, Desná v Jizerských horách

ODBORNÉ 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. Služba je poskytov{na bezplatně.
N{jem za půjčení kompenzační pomůcky je symbolický. Služba klientům nabízí:
Pomoc při uplatňov{ní pr{v a při obstar{v{ní osobních z{ležitostí
Kompenzační pomůcky
Psychosoci{lní podpora
Kontakt se společenským prostředím
V roce 2009 poskytli naši pracovníci 343 intervencí pro 106 uživatelů. V r{mci
půjčovny kompenzačních pomůcek bylo uzavřeno 46 smluv.
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5

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. Služba je poskytovan{ bezplatně
a klientům nabízí:
N{cvik dovedností vedoucích k soběstačnosti a nez{vislosti
Výchovné, vzděl{vací a aktivizační činnosti
V roce 2009 měla tato služba 41 uživatelů, na vzděl{vacích kurzech bylo
proškoleno 8 uživatelů služby.
V roce 2009 se služba stala souč{stí individu{lního projektu Služby soci{lní
prevence v Kr{lovéhradeckém kraji. Veřejn{ zak{zka je financov{na z ESF
a st{tního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

6

Finanční dary
Hmotné dary
Trţby - prodej výrobků chráněné dílny
Trţby - Individuální projekt sociální rehabilitace
Trţby - sociální sluţby
Trţby - Prevence proti úrazům
Trţby - pronájem
Trţby - prodej zboţí
Ostatní výnosy - Akce (Hry bez hranic, Klášter ţije!)
Ostatní výnosy
Přijaté úroky

452 214,00
249 424,00
640 190,00
1 084 699,00
74 394,00
7 562,00
81 977,00
13 480,00
157 106,00
66 031,00
47,00

Výnosy celkem

6 516 772,00

N{klady sdružení
Nákup a spotřeba materiálu
Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn)
Spotřeba PHM
Nákup zboţí
Opravy a udrţování budov a strojů
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Sluţby (telefony, internet, poštovné, propagace, nájemné,
poradenské sluţby, školení, semináře, drobný software,…)
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady - dávky nemocenského
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Úroky z bankovních účtů
Poskytnuté dary
Ostatní náklady - pojištění, bankovní poplatky
Ostatní náklady - úroky z půjček
Odpisy majetku
Poskytnuté členské příspěvky

3 307 156,00
752 347,00
9 314,00
4 070,00
1 492,00
11 242,00
23 595,00
9 630,00
102 562,00
32 340,00
972 314,00
2 500,00

Náklady celkem

7 398 206,00

517 356,00
382 108,00
64 041,00
2 423,00
167 409,00
99 311,00
2 448,00
934 548,00
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FINANČNÍ ZPR[VA ZA ROK 2009

OSOBNÍ ASISTENCE

Výnosy sdružení a jejich zdroje
Ministerstvo práce a soc. věcí - provozní, mzdové náklady soc. sluţeb
Ministerstvo kultury - Velikonoční a Předvánoční jarmark
Ministerstvo zdravotnictví - kompenzační pomůcky
Město Nová Paka:
- Sociální sluţby - mzdové náklady
- Klášter ţije!
- Velikonoční jarmark
- Předvánoční jarmark
- Hry bez hranic
- Centrum Klášter - výsadba stromů
- Sociální rehabilitace - akce, materiál
Město Jičín - provozní, mzdové náklady soc. rehabilitace
Město Lomnice nad Popelkou - činnost sdruţení
Úřad práce Jičín:
- Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné dílny
- Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením
- Příspěvek na společensky účelné pracovní místo
- Příspěvek na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně
prospěšných prací
Úřad práce Semily – příspěvek na společensky účelné pracovní místo
Krajský úřad Královéhradeckého kraje:
- Klášter ţije!
- Hry bez hranic
Krajský úřad Libereckého kraje - Hry bez hranic
Nadace OKD:
- Klášter ţije!
- Projektová dokumentace
Nadace VIA - materiál, provozní náklady chráněné dílny
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97:
- Materiál na chráněnou dílnu
- Zájezd na Kanárské ostrovy
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského - vybavení relax. plochy
Nadace Škola hrou - Prevence proti úrazům
Nadace Ţivot umělce - Klášter ţije!
Nadace Open Society Fund Praha - Veřejně prospěšné práce
Regionální rada regionu soudrţnosti Severovýchod, Hradec Králové na
projekt „Centrum bez bariér v Nové Pace“
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1 040 000,00
31 000,00
43 400,00
50 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
2 000,00
2 750,00
40 000,00
1 000,00
674 516,00
1 038 393,00
42 000,00
67 778,00
6 000,00
40 000,00
15 000,00
5 000,00
50 000,00
45 000,00
60 000,00
50 000,00
100 000,00
170 000,00
3 000,00
20 000,00
15 300,00

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. Služba je klienty
placena dle platného ceníku sdružení a nabízí:
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
V roce 2009 využilo tuto službu 9 klientů.

DENNÍ STACION[Ř
Tato ambulantní služba je poskytov{na v první zrekonstruované budově
v Centru Kl{šter. Služba je klienty placena dle platného ceníku sdružení
a klientům nabízí:
Pomoc při zvl{d{ní běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Poskytnutí stravy
Výchovné, vzděl{vací a aktivizační činnosti
Zprostředkov{ní kontaktu se společenským prostředím
Soci{lně terapeutické činnosti
Pomoc při obstar{v{ní osobních z{ležitostí
Denní stacion{ř se podařilo zrekonstruovat díky dotaci od Ministerstva pr{ce
a soci{lních věcí a od Města Nov{ Paka. Velk{ č{st rekonstrukce byla provedena
svépomocí a také díky sponzorům, kteří n{m pomohli finančními
a materi{lovými dary.

16 511,00

7

VÝZNAMN[ SETK[NÍ 2009
Naše sdružení navštívili: sen{tor MVDr. Jiří Liška, poslanec Zdeněk Lhota,
poslankyně Ing. Vladimíra Lesensk{, poslankyně Ing. Hana Orgoníkov{,
předsedkyně spr{vní rady Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Ing. Jana Mindlov{ CSc., vícehejtman Kr{lovéhradeckého kraje Ing. Josef
T{borský a mnoho dalších.
Přijali jsme pozv{ní od paní Dagmar Havlové za Nadaci Dagmar a V{clava
Havlových VIZE 97 na Mikul{šský charitativní bazar v Pražské křižovatce.
D{le jsme se setkali s bývalým prezidentem panem V{clavem Havlem,
poslancem Evropského parlamentu Dr. Liborem Roučkou, hejtmanem
Kr{lovéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem, předsedkyní spr{vní rady
Nadace Charty 77 Boženou Jirků, herci Evou Holubovou, Kateřinou
Hrachovcovou, moder{torem Pavlem Andělem a mnoha dalšími.

Po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace n{sledovalo v roce 2009 výběrové
řízení na gener{lního dodavatele stavby. Vítězným uchazečem se stal OBIS spol.
s r. o. Nov{ Paka. Od ledna 2010 se již naplno rozběhne rekonstrukce stavby.

PROJEKTY SDRUŽENÍ
BEZBARIÉROVOST
Projekt je sdružením realizov{n od roku 2004. Sdružení předkl{d{ n{vrhy
a připomínky na vzniklé bariéry ve městě. V r{mci programu Nov{ Paka Město bez bariér spolupracujeme s Městem Nov{ Paka, které se snaží vzniklé
bariéry odstranit nebo v r{mci tohoto programu vyčlení určité finanční
prostředky na jejich odstranění.

PREVENCE PROTI ÚRAZŮM (PPÚ)
Hlavním posl{ním toho projektu je pomoc zdravotně postiženým lidem tak,
aby mohli žít jako lidé zdraví. Pro naše školitele je tato činnost významn{ tím,
že své zkušenosti osoby s hendikepem před{vají mladým lidem a mohou pro
sebe a celou společnost mnohé dok{zat. Zamezení úrazům znamen{ odvr{tit
neštěstí v mnoha rodin{ch i velkou úsporu prostředků vynaložených
na dlouhodobou léčbu.
V roce 2009 působilo v projektu 5 zdravotně postižených školitelů
z Kr{lovéhradeckého, Libereckého, Ústeckého, Zlínského kraje a z Prahy.
Uskutečnili 87 besed pro téměř 2 700 ž{ků z{kladních a středních škol.
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CENTRUM BEZ BARIÉR V NOVÉ PACE - vizualizace

OCENĚNÍ PROJEKTU – CENA NADACE OKD 2009
Nadace OKD poprvé ocenila největší osobnosti neziskové sféry a také projekty
realizované s podporou Nadace OKD v roce 2008, které měly největší dopad
a dlouhodobý přínos pro veřejnost.
V kategorii „Pro Evropu“ získalo naše občanské sdružení z nominovaných
projektů první místo za projekt „Příprava ž{dosti o dotaci z ROP NUTS II
Severovýchod“ a tím vlastně získal ocenění projekt „Centrum bez bariér v Nové
Pace“.
S cenou byl z{roveň našemu sdružení před{n finanční dar Nadace OKD ve výši
10.000,- Kč. Do soutěže bylo přihl{šeno cca 600 projektů z celé České republiky,
nominov{no bylo 70 projektů, a proto si umístění na prvním místě ve své
kategorii velice v{žíme.
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CENTRUM KL[ŠTER
Občanské sdružení zakoupilo v roce 2006 od Kr{lovéhradeckého kraje na spl{tky
are{l bývalé nemocnice v Nové Pace. Jedn{ se o tři budovy a park s komunikacemi.
Cílem je are{l postupně zrekonstruovat na centrum komplexních služeb pro osoby
se zdravotním postižením a seniory.
PROJEKT „CENTRUM BEZ BARIÉR V NOVÉ PACE“

Naše občanské sdružení získalo v roce 2009 finanční podporu v r{mci
Region{lního operačního programu NUTS II Severovýchod – Rozvoj měst v č{stce
28,302 mil. Kč. Peníze jsou určeny na projekt „Centrum bez bariér v Nové Pace“.
Jedn{ se kompletní rekonstrukci objektu bývalé hospod{řské budovy v Centru
Kl{šter (dříve are{l bývalé nemocnice). Třípodlažní objekt bude přebudov{n
na půjčovnu kompenzačních pomůcek, z{zemí pro jejich údržbu, prezentaci
a prodejnu výrobků chr{něné dílny Vyšehrad. D{le zde najde své z{zemí soci{lní
rehabilitace, cvičebna, kancel{ř pro psychologa, terapeuta, osobního asistenta,
ve třetím patře bude vybudov{no chr{něné bydlení. Počít{ se s prostory
pro vzděl{v{ní, volnočasové aktivity, předn{škovou činnost, školení, výstavy.
Zaměstn{ní zde najde nejméně 5 nových pracovníků. Objekt bude určen
pro zdravotně postižené občany, seniory i pro širokou veřejnost. Celkové n{klady
rekonstrukce jsou vyčísleny na 30,597 mil. Kč.
V r{mci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity je n{m jako
pilotnímu projektu poskytov{na Centrem evropského projektov{ní v Hradci
Kr{lové asistence při realizaci a administraci projektu „Centrum bez bariér v Nové
Pace“.
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V průběhu roku 2008 se uskutečnila soutěž „Chraňte naše zdraví!“
ve spolupr{ci s VZP. Soutěž byla vyhl{šena pro všechny třídy, ve kterých
proběhly besedy PPÚ. Každý ž{k ze třídy měl za úkol nakreslit obr{zek
na témata: "Moje zkušenost s úrazem", "Jak předch{zet úrazům",
nebo "Jak pomoci tělesně postiženým". Do sdružení n{m bylo doručeno celkem
22 soutěžních knížek z různých koutů republiky. Všechny knížky byly moc
pěkné, a proto bylo velmi obtížné vyhodnotit nejlepší knížku. V roce 2009 byly
vyhl{šeny výsledky soutěže „Chraňte naše zdraví!“. Výhercem se stali ž{ci
5. třídy ZŠ a MŠ v Želči u T{bora. Děti dostali d{rkové balíčky s různými
drobnostmi a volnými vstupenkami do cirkusu JO-JOO.

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PR[CE (OPP)
Od roku 2006 je naše sdružení poskytovatelem výkonu trestu OPP. V roce 2009
u n{s vykonalo trest 8 osob v r{mci přibližně 1 050 hodin prací a to přev{žně
na rekonstrukci Centra Kl{šter.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PR[CE (VPP)
Od roku 2009 nabízí naše sdružení možnost zaměstn{ní těm, kteří neúspěšně
hledají pr{ci. Na tomto projektu a jeho realizaci spolupracujeme s Úřadem
pr{ce v Jičíně a v Nové Pace. Finančně tento projekt podpořila i Nadace Open
Society Fund Praha. Zaměstn{ní jsme nabídli 3 z{jemcům.
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STŘEDISKA
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. Ta se během let postupně rozrostla a v současné době zde
zaměstn{v{me 21 zaměstnanců s různým typem tělesného, ment{lního
a psychického postižení.

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 malý doprovodný program.
Na provoz a materi{l chr{něné dílny n{m v roce 2009 přispěli: Nadace Dagmar
a V{clava Havlových VIZE 97, Nadace VIA, Ministerstvo kultury ČR, Město
Nov{ Paka, Úřad pr{ce Jičín a mnoho dalších sponzorů.

VZDĚL[V[NÍ
CHR[NĚN[ DÍLNA
Pracovní integrace je jednou z nejpřirozenějších a nejoček{vanějších forem
začlenění dospělých lidí s různým typem zdravotního postižení do společnosti.
Během čtyřletého provozu chr{něné dílny zde našlo pracovní uplatnění 89 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.
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Od března do června roku 2009 probíhal kurz pr{ce s počítačem, který byl
určen pro osoby se zdravotním postižením – především pro naše zaměstnance.
Kurzu se zúčastnilo 5 zaměstnanců a 2 členové sdružení.

Vše se odehr{lo díky finanční podpoře Nadace Charty 77 z projektu
Počítače proti bariér{m.
Od července do prosince 2009 pak
proběhl další kurz, tentokr{t
určený klientům soci{lní rehabilitace. Opět se jednalo o kurz pr{ce
s počítačem. I tento kurz byl
podpořen Nadací Charta 77.
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