
Historie zapsaného ústavu 2013 – 2019  

 
 
2013 
- Projekt Nová Paka město bez bariér, mapování obchodů, služeb, zpracování návrhu na bezbariérovost kapličky 

v Nové Pace 
- Rozsáhlý pravidelný soubor příběhů „Zvládneme to i doma“ zveřejněný v tisku (13 článků - rady podněty 

laickým pečujícím) při péči o osobu blízkou v domácnosti. 
- Zahájení mezinárodní spolupráce se švýcarskými partnery. Výměnná setkání, předávání příkladů dobré praxe 

v oblasti bezbariérovosti, pomůcek pro handicapované. 
- Pokračování spolupráce s polskými partnery v rámci v rámci projektu Aktivně bez hranic. 
- Zpracování projektová dokumentace se stavebním povolením objektu bývalého kláštera( vlastnictví Života bez 

bariér v Nové Pace), který bude po celkové revitalizaci sloužit za účelem poskytování sociálních a doplňkových 
služeb Života bez bariér. 

- Dokončeno vybudování venkovního prostranství v severní části u objektu Centrum bez bariér. 
- Ocenění zakladatele organizace Josefa Fučíka Zaměstnancem roku 2013 a Ilony Hylmarové Osobnost 

sociálních služeb Královéhradeckého kraje za rok 2013. 
 
2014 
- Dokončení bezbariérového prostranství 800m2 u objektu Centra bez bariér včetně úpravy lesoparku v areálu 

Kláštera. 
- Rozsáhlá výpomoc dobrovolnické práce ČSOB, ČS, Církev Ježíše Krista posledních dnů, T-mobile studentů 

Gymnázia a SŠGaS Nová Paka v rámci pořádání akcí Života bez bariér. 
- Organizování besed na školách v rámci projektu Prevence proti úrazům. 
- Významná společenská akce „Oslavy 10ti let založení Života bez bariér s pozváním donorů, samospráv . 
 
2015 
- Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové -Tominové a setkání zástupců 

neziskového sektoru na téma sociální služby. 
- Návštěva partnerů ze Švýcarska z organizace Pro Infirmis a prezentace sociálních služeb v Královéhradeckém 

kraji. 
- Vývoj nové pomůcky pro handicapované – autonabíječka a představení na veletrhu Rehaprotex v Brně. 
- Rozvoj sociálních služeb, rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek, rozvoj přechodného ubytování pro 

handicapované. 
-  
2016 
- Zahájen projekt podpory osob pečujících o osoby se zdravotním postižením za podpory Nadace Agrofert a Pro 

Infirmis Švýcarsko. 
- Vývoj prototypu elektrického vozíku No limit  v rámci programu ČS ImpactFirst a svépomocí . 
- Dobrovolnický den Nadace Wallace Toronto v Životě bez bariér ( účast 100 dobrovolníků). 
- Podání 2 žádostí z dotace  Výzvy č.29 a 38 Integrovaného regionálního operačního programu 

IROP na rekonstrukci části objektu kláštera v Nové Pace. Předmětem žádostí jsou stavební úpravy 
2PP,1PP,1NP pro využití rozšíření sociálních služeb (sociální poradenství, sociální rehabilitace, denní stacionář) 
a komunitní centrum) 

- Navázání spolupráce se Slovenským zvazom tělesno postihnutých v Bratislavě. 
- Pořádání sportovních, kulturních akcí včetně účasti na prodejních akcích v rámci Královéhradeckého kraje. 
- Předání a zapůjčení osobního vozu Dacia Dokker od firmy Kompakt s.r.o Poděbrady 
 
2017 
- Účast na Dni invalidů v Polsku v rámci spolupráce se Svazem nevidomých. 
- Stavba kláštera podpořena EU. Náklady stavby 95 mil. Kč 
- Zahájení spolupráce s Úřadem práce v Jičíně v rámci projektu Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém 

kraji (představení sociálních a navazujících služeb ŽBB veřejnosti) 
 
2018 
- Slavnostní křest knihy „Poselství novopackého klášterního mnicha“. Kniha je ukázkou života v klášteře v Nové 

Pace v období 19.století. 



- Zahájení spolupráce s městem Nová Paka v rámci realizace projektů Centrum bez bariér II a Komunitní 
centrum v Nové Pace podpořených z EU. Zahájení intenzivních jednání s Královéhradeckým krajem ohledně 
finanční podpory projektů podpořených u IROP. 

- Pozvání a účast na benefiční akci Den krásy, relaxace a pohybu pořádaný v hotelu Centrál Nová Paka. 
- Účast v projektu Ježíškova vnoučata (dárci věnují dárky klientům sociálních služeb dle přání) 
- Zahájení jednání v oblasti diskriminace řidičů na elektrickém vozíku s poslanci ČR. Návštěva poslance Mariana 

Jurečky v Životě bez bariér. 
 

2019 
 
- Získání finanční podpory Královéhradeckého kraje a města Nová Paka na projekty revitalizace kláštera, 

podpořené z dotací EU. Realizace projektů dle harmonogramu. Zahájení zpracování prováděcí projektové 
dokumentace. 

- Vyhodnocení Života bez bariér v rámci soutěže Neziskovka roku 2019 s hodnocením nadprůměrným. 
- Volby do správní rady a dozorčí rady Života bez bariér na další pětileté období. 
- Účast na akci „Oranžové kolo nadace ČEZ“ v Jičíně, desítky akcí pořádaných Životem bez bariér  (sportovní, 

společenské, prezentační, prodejní), semináře a kurzy pro zaměstnance za účelem profesního růstu. 


