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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. 
 

 

 

Dlouhodobým záměrem našeho sdružení je vybudování centra sociálních 

a doplňkových služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory i veřejnost 

v prostorách Centra Klášter (bývalý klášter a nemocnice) v Nové Pace. 
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Děkujeme všem dárcům, pomocníkům, dobrovolníkům a lidem 

s dobrým srdcem, kteří našemu sdružení pomohli a pomáhají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Děkujeme všem, 

kteří nám pomáhají 

pomáhat těm,  

kteří to potřebují. 

 

Všechno nejlepší, 

hodně úspěchů v roce 2012 

Vám přeje občanské sdružení 

 

Život bez bariér. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NAŠI PARTNEŘI 
 

- Město Nová Paka 

- Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 

- Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského v Praze 

- Nadace Charty 77 

- Probační a mediační služba ČR, středisko Jičín 

- Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace 

- Svaz tělesně postižených v České republice o.s. Nová Paka 

- Věra Kosinová – DANETA, Zařízení pro zdravotně postižené, Hradec 

Králové 

- Polski Zwiazek Niewidomych, Dzierzoniów, Polsko 

- Nadační fond Jičín - město pohádky 

- a další 
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ŽIVOT BEZ BARIÉR 
občanské sdružení 

 

Adresa: Lomená 533, 509 01 Nová Paka 

                  Mobil: +420 731 070 142 
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) 

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 Fučíková 

Ilona Hylmarová   

 

 

Revizní komise sdružení:  
 

Bc. Lenka Schickerová 

 Miluše Líbalová 

 Iveta Vítová 
 

K 31. 12. 2011 mělo sdružení: 

 

Členů: 26 

Zaměstnanců: 41 

Dobrovolníků a externistů: 10 

Klientů: 240 
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Slunce 

- je symbolem života 

- je symbolem našeho občanského sdružení 

- ukazuje nám cestu do budoucna 

- snahou sdružení je, aby všechny jeho paprsky směřovaly k těm,   

  kteří pomoc potřebují 
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UDÁLOSTI ROKU 2011 

 
V roce 2011 sdružení naplnilo mnoho cílů v rámci rozvoje sdružení a zajištění 

stability. I v tomto roce byly klientům z novopacka, Královéhradeckého 

a Libereckého kraje nabídnuty registrované sociální služby, a to odborné sociální 

poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář. Sdružení tradičně pořádalo 

a organizovalo doplňkové programy, kterými jsou sportovní, kulturní 

a společenské akce. Snahou sdružení bylo zviditelnit práci zdravotně postižených 

zaměstnanců v naší chráněné dílně. Při tom všem se podařilo dokončit realizaci 

rozsáhlého projektu a uvést do provozu Centrum bez bariér v Nové Pace.  

 

K významným událostem roku 2011 mimo jiné patřilo: 

 

- Leden: 

o Zahájení mikroprojektu „Aktivně bez hranic“ s polskými partnery 

z Dzierzoniówa (česko-polská spolupráce) 
 

- Únor: 

o Účast na společenském plesu pro lidi s handicapem ve Dvoře Králové nad 

Labem 

o Navázání spolupráce s Krajkářskou školou ve Vamberku za účelem 

uspořádání společné výstavy 
 

- Březen: 

o slavnostní převzetí vyhledávacího zařízení SHERLOG od Nadačního 

fondu CESTA BEZPEČÍ  

o účast na protestním shromáždění v Praze, organizované Národní radou 

zdravotně postižených 
 

- Duben: 

o Den otevřených dveří „Velikonoční jarmark“ v Centru Vyšehrad  

o Pálení čarodějnic v Centru Klášter 

o Účast na koncertě „Chceme žít s vámi“ v Praze 
 

- Květen: 

o 6. ročník sportovního dne „Hry bez hranic“ 

o Účast na otevírání lázeňské sezóny v Lázních Bělohradě 
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- Červen: 

o Účast na Pikniku  Dolnoslaski v rámci česko-polské spolupráce  

o Dobrovolnická akce ČEZ v rámci projektu „Zapojimse.cz“ 

o 5. ročník benefičního multikulturního festivalu „Klášter žije!“ spojený 

s návštěvou senátora a vícehejtmana Královéhradeckého kraje Josefa 

Táborského 
 

- Červenec: 

o „Grilování s Lucií Bílou“ v Praze - program „Cesty k lidem“ 

o Dobrovolnická akce T-Mobile v rámci programu „Zapojimse.cz“ 
 

- Srpen: 

o „Den pro neziskovku“- v rámci dobrovolnictví zaměstnanci Vodafone 

Czech Republik 

o výlety klientů do ČCE středisko Světlo Vrchlabí, rozhledna Kozákov 
 

- Září:  

o Slavnostní otevření zrekonstruované budovy Centrum bez bariér 

v Nové Pace 

o Košumberský pohár - účast na sportovním klání v závěsném kuželníku 

v Košumberku 

o Týdenní pobyt polských partnerů Polski Zwiazkek Niewidomých 

z Dzierzoniówa v Nové Pace 

o „Hraní bez hranic“ - divadelní vystoupení stacionářů Libereckého 

a Královéhradeckého kraje 
 

- Říjen: 

o Prodej výrobků chráněné dílny na „Kopidlenský kvítek“ v Kopidlně 

o Zahájení projektu v rámci švýcarsko-české spolupráce 
 

- Listopad: 

o Den otevřených dveří „Předvánoční jarmark“ v Centru bez bariér  

o Výstava a prezentace ŽBB v aule Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje v Hradci Králové pod záštitou poslankyně Vladimíry Lesenské 

o Slavnostní předání automobilu FIAT DUCATO v rámci projektu „Cesty 

k lidem“ v Praze na Žofíně 
 

- Prosinec:  

o Účast na Mikulášském charitativním bazaru v Pražské křižovatce 

v Praze 

o Konání členské schůze Život bez bariér, o.s. 

o Předání šeku od zástupců Nadace ČEZ z programu „Plníme přání“ 
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HRY BEZ HRANIC 

Každoročně pořádáme sportovní klání pod názvem Hry bez hranic. 

Dne 24.5.2011 jsme přivítali téměř 200 účastníků ze stacionářů, domovů 

pro seniory, ústavů z Královéhradeckého a Libereckého kraje. Přijeli i přátelé 

z Polska. Soutěžilo se v netradičních disciplínách, kde vyhrává každý. V průběhu 

závodů mohli všichni účastníci využít služeb VZP ČR, a to měření tlaku, 

cholesterolu, tuku. Nechyběly ani závody na elektrických tříkolkách, 

které zorganizoval prodejce kompenzačních pomůcek firma DMA Praha s.r.o. 

Kouzelník se šaškem zpříjemnili hry svým vystoupením. Každý ze sportovců 

získal drobné dárečky od firmy Unilever, Preciosa a dalších. Poděkování patří 

Městu Nová Paka, Královéhradeckému kraji a dalším za finanční podporu této 

akce. Dále byl projekt spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 

Euroregionu Glacensis v rámci mikroprojektu „Aktivně bez hranic“. 
 

       
 

HRANÍ BEZ HRANIC 

Ve čtvrtek 22.9.2011 proběhl první ročník divadelního festivalu Hraní bez hranic. 

Své představení předvedli: Uživatelé denního stacionáře a sociální rehabilitace 

Život bez bariér, o.s. a jejich Červená Karkulka, ZŠ speciální Diakonie ČCE 

Vrchlabí – Ptačí tanec jinak, SSP Tereza z Benešova u Semil – Písničky z pohádek, 

Diakonie středisko Světlo ve Vrchlabí – Pátá, stacionář Kamarád z Jičína – Holky 

z naší školky a na závěr se nám představil Polský Związek Niewidomých, 

Dzierżoniów s pásmem lidových písní. Festival přináší kromě kulturního vyžití 

také možnost spřátelit se s novými kamarády a společně se pobavit. Pracovníci 

zase mají možnost vyměnit si spoustu cenných informací.  
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Jizerka - Textil s.r.o.   

RPGASTRO.CZ   

Sedacky.cz    

Těsnění Nývlt s.r.o.    

Jeko Moravia s.r.o.    

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.     

Bendi s.r.o.    

Bela Most   

SUPERSEKTOR, s.r.o.  

UNIS-N, spol.s.r.o.    

Whirlpool CR, spol. s r.o.    

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97   

MATRACE A POSTELE s.r.o.   

DRÁČIK - DUVI, s.r.o.   

Ing. Marie Marseničová, výroba dřevěných hraček  

Tic Toc Nábytek, Liliova Concierge s.r.o.  

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu  

HAK velkoobchod, s.r.o.  

Ing. Miroslav Scholze, Obchůdek "U Tuleníka"  

XERTEC a.s.   

BÜROPROFI s.r.o.  

NOTES Bohemia, s.r.o.  

ALFA CLASSIC, a.s.  

CardHouse s.r.o.   

BestForKids.cz, Vít Černý   

LOWLANDS INTERNATIONAL s.r.o.  

METRIE spol. s r.o.   

V + Z REPRO SERVIS spol. s r.o.  

Babypoint s.r.o.   

DG Tip, spol. s r.o.  

ORCHARD spol. s r.o.  

domaci-soda.cz   

Induo, s.r.o.   

Brněnská továrna plstí, s.r.o.   

GRUND, a.s.   

Textil 4 Hotels, Daniel Korpas   

Drogerie STIX, Karel Stix   

Balkanova, s.r.o.   

PERLOZA s.r.o.   

ALBI Česká republika a.s.   

VEBA, textilní závody a.s.   

o.s. Dobrý skutek   

IMPOL TRADE, s.r.o.   

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů        

a další… 
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BENEFIČNÍ FESTIVAL „KLÁŠTER ŽIJE!“ 

Dne 25.6.2011 se konal 5. ročník benefičního festivalu Klášter žije!. Veřejnost měla 

možnost zažít den plný hudby, tance, divadla a nechyběla ani prezentace 

neziskových organizací. Pozvání přijaly hudební skupiny Skandaal, Morčata na 

útěku, Tleskač, Lucie a Pepa Nosovi, Komunál. Mezi jednotlivými vystoupeními 

kapel se představili klienti denního stacionáře s divadelním představením, 

ZUŠ Nová Paka a africké bubnování. Nově zpříjemnily atmosféru festivalu 

i písničky partnerů z Polska. Významným hostem festivalu byl senátor 

a vícehejtman Královéhradeckého kraje Josef Táborský. Akce by se nemohla 

uskutečnit bez stálých sponzorů, kterými jsou Město Nová Paka, Královéhradecký 

kraj, Pila Hartman Choteč, Nadace Umění pro zdraví, Pivovar Nová Paka a další. 

Dále byl projekt spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 

Euroregionu Glacensis v rámci mikroprojektu „Aktivně bez hranic“. Výtěžek 

z akce byl použit na rekonstrukci areálu Centrum Klášter.  
 

          
 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ AUTOMOBILU FIAT DUCATO 

Dne 23.11.2011 se konalo slavnostní ukončení projektu Konta BARIÉRY a Globusu 

ČR, k.s. nazvaného „Cesty k lidem“. Ředitelka Konta BARIÉRY paní Boženka 

Jirků a ředitel marketingu Globus ČR pan Boris Malý předali 16ti organizacím 

nové velkoplošné automobily Fiat Ducato. I naše sdružení získalo jedno z nich 

a my si této pocty velmi vážíme. Naše nové autíčko pod názvem "Méďa" bude 

sloužit klientům sociální rehabilitace a denního stacionáře. Slavnostní předání 

se konalo na Slovanském ostrově Žofín v Praze i za přítomnosti patronky projektu 

Lucie Bílé. 
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Finančními dary, příspěvky a dotacemi nás podpořili: 
 

Nadace ČEZ    

Nadace Charty 77 

Nadační fond J&T   

Fórum dárců, o.s. 

Tipsport.net a.s. 

AZ Stavební Heřmanův Městec s.r.o. 

Město Nová Paka    

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové    

Ministerstvo kultury   

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského    

Ministerstvo práce a sociálních věcí   

Obec Jeřice   

Nadační fond Jičín - město pohádky  

PFP s.r.o.    

Metrostav a.s.    

Jiří Hartman - Pila-dřevovýroba    

Nadace Škola hrou    

Královéhradecký kraj   

Nadace Umění pro zdraví   

Nadace OKD - program Pro Evropu    

Obec Syřenov  

Liberecký kraj   

Quittner & Schimek s.r.o.  

Obec Lužany   

MFP paper s.r.o.   

DMA Praha s.r.o.   

Obchod papírem Irina Kubelková 

PRO.MED.CS Praha a.s.  

Město Lázně Bělohrad   

Rolf - Rudolf Jurajda   

Nadační fond nadaných, Jablonné nad Orlicí 

ISOTRA a.s.   

Schwarzberger Publishing s.r.o.   

IDIADA CZ a.s.  a další… 
 

Hmotnými dary nás podpořili: 
 

CAT CUT s.r.o.   

Pivovar Nová Paka, a.s.   

NIXE s.r.o.    

KRPA FORM, a.s.    

EURO Enterprise s.r.o.  

Nadační fond CESTA BEZPEČÍ 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Záměrem služby Odborného sociálního poradenství je poskytování informací 

osobám se zdravotním postižením a seniorům v nepříznivé sociální situaci 

a jejich rodinným příslušníkům či blízkým osobám a to formou vyřizování 

různých žádostí, pomoci, podpory a odborných poradenských služeb či formou 

zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

Na konci roku 2011 byla půjčovna kompenzačních pomůcek přesunuta do nově 

otevřeného Centra bez bariér, půjčovna byla doplněna o nové kompenzační 

pomůcky. Bylo poskytnuto 221 intervencí. 

     
 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
 

Tato služba je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou 

nejsou schopny zvládnout vlastními silami z důvodu zdravotního postižení. 

Věková hranice je 11 let, horní hranice je neomezená.  

Od září 2011 mají uživatelé sociální rehabilitace k dispozici denní místnost 

v Centru bez bariér. V roce 2011 využilo službu celkem 24 osob.  

   
Tato aktivita je součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém 

kraji“. 
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Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec 

Králové na projekt "Centrum bez bariér v Nové Pace" 
34 743,00 

Finanční dary 

   

335 758,00 

Hmotné dary 

   

336 931,00 

Tržby - prodej výrobků chráněné dílny 

 

507 788,00 

Tržby - prodej výrobků denního stacionáře 690,00 

Tržby - Individuální projekt sociální rehabilitace 1 859 484,00 

Tržby - sociální služby (denní stacionář, půjčovna komp. pomůcek) 246 781,00 

Tržby - Prevence proti úrazům 

  

5 500,00 

Tržby - pronájem, ubytování, fotovoltaika 

 

286 012,00 

Tržby - prodej služeb chráněné dílny 331 563,00 

Tržby - prodej zboží 

   

360 290,00 

Ostatní výnosy, přijaté úroky 204 801,00 

Zúčtování odpisů 

   

1 551 352,00 

Výnosy celkem 
   

9 965 638,00 

 

Náklady sdružení: 
 

Nákup a spotřeba materiálu 

  

875 188,00 

Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) 

 

572 731,00 

Spotřeba PHM 

   

238 437,00 

Nákup zboží 

   

353 661,00 

Opravy a udržování budov a strojů 

 

173 587,00 

Cestovné 

    

10 180,00 

Náklady na reprezentaci 

  

4 700,00 

Služby (telefony, internet, poštovné, propagace, nájemné, 

poradenské služby, školení, semináře, drobný software,…) 
1 318 230,00 

Mzdové náklady 

   

5 699 650,00 

Ostatní daně a poplatky, smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

45 035,00 

Úroky z bankovních účtů 

  

6 738,00 

Poskytnuté dary 

   

25 675,00 

Ostatní náklady - pojištění, bankovní poplatky, rozhlasový 

poplatek, úroky z půjček 117 740,00 

Odpisy majetku 

   

2 610 973,00 

Poskytnuté členské příspěvky 

  

1 500,00 

Náklady celkem 

   

12 054 025,00 

 
 

15 
 
 



 

Výnosy sdružení a jejich zdroje: 
 

Ministerstvo práce a soc. věcí - provozní náklady soc. služeb 400 000,00 

Ministerstvo kultury - Velikonoční a Předvánoční jarmark 30 000,00 

Město Nová Paka: 

    - Denní stacionář - provozní náklady 

 

55 000,00 

- Klášter žije! 

 

20 000,00 

- Velikonoční a Předvánoční jarmark 

 

7 000,00 

- Hry bez hranic 

 

1 000,00 

Obec Syřenov - provozní náklady denního stacionáře 10 000,00 

Obec Lužany  - provozní náklady denního stacionáře 14 000,00 

Město Lázně Bělohrad - půjčovna kompenzačních pomůcek 2 000,00 

Úřad práce Jičín: 

    - Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné 

dílny 199 812,00 

- Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením 1 928 002,00 

- Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací 251 714,00 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje: 

 - Klášter žije! 

  

20 000,00 

- Sociální poradenství 

  

150 000,00 

- Denní stacionář 

 

200 000,00 

- Hry bez hranic 

 

25 000,00 

- Podvečery v Centru Klášter 

 

10 000,00 

Liberecký kraj - volnočasový klub 

  

20 000,00 

Nadace OKD - revitalizace Klášter 

  

11 000,00 

Nadační fond Jičín - město pohádky - chráněná dílna 

 

5 900,00 

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové  - komp. pomůcky 

 

5 000,00 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 - vybavení 44 065,00 

Nadace Umění pro zdraví - Klášter žije! 

  

10 000,00 

Nadační fond nadaných - chráněná dílna 

   

15 000,00 

Nadace ČEZ - chráněná dílna 

  

50 591,00  

Nadace Škola hrou - volnočasový klub 

 

3 000,00 

Prostředky z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis 

mikroprojekt „Aktivně bez hranic“ (předpoklad) 
415 861,00 
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DENNÍ STACIONÁŘ 

 

Tato služba je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou 

nejsou schopny zvládnout vlastními silami z důvodu mentálního, tělesného 

či kombinovaného postižení. Poskytujeme pomoc a podporu k dosažení větší 

soběstačnosti a začlenění do běžného způsobu života. Jedná se o dobu, 

kdy pečující osoby mají jiné povinnosti nebo nejsou schopny zabezpečit jejich péči 

po celý den v domácím prostředí. V roce 2011 bylo 15 uživatelů. 

 

      
 

 

 

Fotografie z akcí klientů sociální rehabilitace a denního stacionáře    

  
 
     Ples ve Dvoře Králové          Košumberský pohár                     Letní pobyt v Kořenově          
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VÝZNAMNÁ SETKÁNÍ 2011 
 

Naše sdružení navštívili: senátor a vícehejtman Královéhradeckého kraje Josef 

Táborský, poslankyně Vladimíra Lesenská, místopředseda Petr Staněk 

a místopředsedkyně S.M.Goretti Marie Boltnarová z Nadace Dobré dílo sester 

sv. Karla Boromejského, ředitel Komerční banky Jičín Jiří Kačer a mnoho 

dalších. 

Přijali jsme pozvání od paní Dagmar Havlové za Nadaci Dagmar a Václava 

Havlových VIZE 97 na Mikulášský charitativní bazar v Pražské křižovatce. 

Dále jsme se setkali s Lucií Bílou, předsedkyní správní rady Nadace Charty 77 

Boženou Jirků, předsedkyní Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 

s paní Dagmar Havlovou, poslancem Josefem Coganem, s poslancem Jiřím 

Štětinou,  generálním ředitelem SHERLOG  Janem Rumlem, ředitelem ÚP HK 

Martinem Horákem, herci Halinou Pavlowskou, Ljubou Krbovou, Janem 

Potměšilem a mnoha dalšími. 

 

                
 

 

PROJEKTY SDRUŽENÍ 
 

Sdružení realizuje vlastní projekt pod názvem Nová Paka - město bez bariér. 

Snahou je spolupracovat s vedením města, spolupodílet se na mapování bariér 

ve městě a upozornit na jejich postupné odstraňování.  Projekt je realizován od 

počátku vzniku sdružení, to je od roku 2004. V roce 2011 se podařilo získat 

v rámci švýcarsko-české spolupráce dotaci na realizaci projektu. Výsledky 

mnohaleté činnosti v oblasti bezbariérovosti tak budou zahrnuty v závěrečné 

studii projektu.  
 

Dalším významným projektem pro sdružení byly v roce 2011 VPP (veřejně 

prospěšné práce). Díky Úřadu práce v Jičíně a v Nové Pace mohl být projekt 

úspěšně realizován. V roce 2011 jsme zajistili zaměstnání osmi dlouhodobě 

nezaměstnaným občanům z Novopacka. Významnou měrou se podíleli na 

úklidových pracích v objektech sdružení a při pomocných pracích terénních 

úprav v Centru Klášter. 
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Aktivity v rámci mikroprojektu: 

 

 4.4.2011 Den otevřených dveří - Jarní jarmark, Centrum Vyšehrad, Nová Paka 

 24.5.2011 6. ročník sportovního klání Hry bez hranic, Nová Paka 

 20.6.2011 Piknik Dolnoslaski v Polsku 

 25.6.2011 5. ročník multikulturního benefičního festivalu Klášter žije!, 

Centrum Klášter, Nová Paka  

 16.9.2011 Den otevřených dveří v Centru bez bariér, Nová Paka  

 16.9 – 23.9. 2011 Týdenní pobyt polských partnerů v Nové Pace 

 11.10.2011 Setkání zástupců  našeho sdružení s polskými partnery, Piezsyce, 

Polsko  

 28.11.2011 Den otevřených dveří -Vánoční jarmark, Centrum bez bariér, Nová 

Paka 

 
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
 

   
 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 

 
Investice: 

    

      Investiční dotace: 

    Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec 

Králové na projekt "Centrum bez bariér v Nové Pace" 
9 816 939,00 

Prostředky z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis 

mikroprojekt „Aktivně bez hranic“ (předpoklad) 
94 789,00 

Městský úřad Nová Paka  

 

1 549 000,00 1 549 000,00 

Nadační fond J&T 85 000,00 

Nadace Charty 77 

   

524 029,00 

Nadační fond CESTA BEZPEČÍ 

   

25 000,00 

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 150 000,00 

Nadace OKD 

   

250 000,00 

Investiční dary: 

   

65 734,00 
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CHRÁNĚNÁ DÍLNA 
 

Pracovní integrace je jednou z nejpřirozenějších a nejočekávanějších forem 

začlenění dospělých lidí s různým typem zdravotního postižení do společnosti. 

Během šestiletého provozu chráněné dílny zde našlo pracovní uplatnění 94 lidí 

s různým zdravotním postižením nejen z Nové Paky, ale z celého jičínského 

regionu. Chráněná dílna je rozdělena na dvě části: textilní a výtvarná dílna, která je 

v provozu již od roku 2005 a mladší dílna keramická, která byla otevřena 

v listopadu roku 2006. Toto rozdělení nabízí našim zaměstnancům rozmanitou 

práci s různými druhy materiálu, rozšíří jejich manuální zručnost při různých 

pracovních postupech a umožní jim zapojit vlastní fantazii při výrobě. Není tedy 

divu, že každý výrobek je originál. 

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 má své místo 

ve společnosti.  

Chráněná dílna otevírá své dveře dvakrát ročně také široké veřejnosti v rámci již 

tradičních jarmarků, které se konají o Velikonocích a Vánocích. Kromě prezentace 

naší činnosti si mohou návštěvníci zakoupit netradiční originální dárky od našich 

zaměstnanců. Jarmarky jsou dvoudenní a pro návštěvníky je vždy připraven malý 

doprovodný program. 

Na provoz a materiál chráněné dílny nám v roce 2011 přispěli: Ministerstvo 

kultury ČR, Město Nová Paka, Úřad práce Jičín, Nadace ČEZ, Tipsport.net a.s., 

Nadační fond Jičín - město pohádky, Nadační fond nadaných a mnoho dalších. 

 
 

MIKROPROJEKT „AKTIVNĚ BEZ HRANIC“ 

CZ.3.22/3.3.02/10.02115 
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Sdružení je poskytovatelem výkonu trestu OPP (obecně prospěšné práce). 

V roce 2011 byl v našem sdružení registrován 1 odsouzený k výkonu trestu 

na svobodě. 
 

Prevence proti úrazům je projektem sdružení od roku 2005. Zaměstnanci 

(školitelé) v roce 2011 navštívili žáky základních škol v Královéhradeckém, 

Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji. Více než 2000 dětí získalo 

informace o životě lidí s handicapem. 
 

Vzdělávání - počítačové kurzy se staly nedílnou součástí vzdělávání zdravotně 

postižených klientů v našem sdružení. Díky finanční podpoře Nadace Charty 

77 z projektu Počítače proti bariérám bylo uspořádáno několik kurzů. Základy 

práce na PC a práce s internetem tak zajistila mnohým spojení se „světem“. 

Kurzy byly v průběhu roku 2011 pořádány v  objektu Denního stacionáře 

a od září 2011 v nové vzdělávací místnosti Centra bez bariér v Centru Klášter.  
 

  
 

Vážíme si této příležitosti a snahou sdružení je zájemcům zajistit co nejlepší 

podmínky pro další sebevzdělávání. 
 

Dobrovolnická činnost - v projektu „Zapojimse.cz“ pomohli zaměstnanci 

společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. a Skupina ČEZ s úklidovými 

a stavebními pracemi V Centru Klášter.  
 

  
 

Vymalování Centra Vyšehrad zajistili zástupci Církve Ježíše Krista Svatých 

posledních dnů. Velice si pomoci v rámci dobrovolnických akcí vážíme. 
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Máme pomůcky i pro lidi s těžkým 

zdravotním postižením např. ovládání PC 

ústy, speciální klávesnici, mouse. V roce 2011 

se kurzů zúčastnilo více než 20 klientů 

se zdravotním postižením. 

Sdružení je od roku 2006 vedeno v síti 

podporovaných učeben PPB – Počítače proti 

bariérám z Nadace Charty 77. 

V rámci programu „Den pro neziskovku“ 

skupina zaměstnanců společnosti Vodafone 

Czech Republic a.s. pomohla s čištěním 

kompenzačních pomůcek.  

 

Po čtyřleté spolupráci s Polski Zwiazek 

Niewidomých z Dzierzoniów („Sdružení 

nevidomých“) jsme v rámci projektu 

„Aktivně bez hranic" získali dotaci z Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Glacensis 

ve výši 21 632,50 EUR. V roce 2011 jsme 

rozšířili oblast aktivit jak v ČR, tak v Polsku 

a jazyková bariéra nebyla již pro nikoho 

překážkou. 

 



 
STŘEDISKA 

 

CENTRUM VYŠEHRAD 
 

Objekt jsme získali do bezplatného pronájmu od Města Nová Paka v roce 2005. 

Do srpna 2011 zde byla provozována keramická a textilní rukodělná dílna. 

Chráněná dílna byla postupně přestěhována do nového objektu v Centru Klášter. 

V současné době budova slouží jako sklad materiálu pro chráněnou dílnu. 
 

 
 
 

CENTRUM KLÁŠTER 
 

Občanské sdružení zakoupilo v roce 2006 od Královéhradeckého kraje na splátky 

areál bývalé nemocnice v Nové Pace. Cílem je areál postupně zrekonstruovat 

na centrum komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 

V areálu se nachází objekty Denní stacionář, Centrum bez bariér a Klášter, které 

jsou spojeny parkem. 

 
 

Denní stacionář  
 

Objekt sdružení opravilo v roce 2010 a slouží pro poskytování sociální služby 

denní stacionář a sociální rehabilitace. U objektu se nachází bezbariérové 

prostranství, které je určeno pro sportovní, kulturní a společenské aktivity. 
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Centrum bez bariér  
 

Objekt byl zrekonstruován díky finanční podpoře v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod - Rozvoj měst v částce 27,696 mil. 

Kč. Celkové náklady činily 29,773 mil. Kč. V květnu 2011 byl zcela bezbariérový 

objekt zkolaudován a v  září 2011 bylo Centrum bez bariér slavnostně otevřeno 

a uvedeno do provozu. Realizací tohoto projektu vzniklo 5 nových pracovních 

míst. V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity nám byla 

jako pilotnímu projektu poskytována Centrem evropského projektování 

v Hradci Králové asistence při realizaci a administraci projektu, která bude 

trvat až do roku 2013.  

V centru jsou poskytovány sociální a doplňkové služby pro zdravotně 

postižené a seniory, v keramické a rukodělné dílně zaměstnáváme lidi 

s různým druhem zdravotního postižení. V objektu se nachází také 

bezbariérové ubytování pro 12 zájemců, konferenční sál, který je využíván 

pro přednášky, besedy, školení a pro vzdělávání zdravotně postižených osob. 

V roce 2011 jsme získali finanční prostředky na rekonstrukci budovy 

a dokončovací práce od Města Nová Paka, Královéhradeckého kraje, Nadace 

Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a dalších. 

 

            
 

           
 

Klášter  
 

Bývalý barokní klášter paulánů je největším objektem areálu. V roce 2011 byla 

vytvořena architektonická studie nové podoby kláštera pod názvem 

„Revitalizace bývalého kláštera paulánů v Nové Pace“. Na základě výběrového 

řízení započalo zpracování projektové dokumentace. Cílem sdružení 

je v objektu vytvořit centrum pro doplňkové a sociální aktivity sdružení 

a důstojné prostory pro širokou veřejnost. Objekt je prozatím prázdný, slouží 

k uskladnění materiálu a pomůcek pro aktivity sdružení. 

V roce 2011 jsme obdrželi finanční příspěvky na architektonickou studii 

od Města Nová Paka, Nadace OKD a od společnosti Metrostav a.s. 
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