


Posláním Centra pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje o.s.  je umožnit osobám se zdravotním postižením 
a seniorům plnohodnotný život podle svých představ  
v prostředí, na které jsou zvyklí. 

Uživatelům poskytujeme přímo v jejich přirozeném pro-
středí odborné sociální poradenství, osobní asistenci, 
odlehčovací a tlumočnické služby. Odborné sociální 
poradenství a další navazující služby poskytujeme také 
v našich poradnách pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory.

Společně s uživateli usilujeme o dosažení maximální 
kvality jejich života a začlenění do běžného života spo-

lečnosti v regionu. Aktivně podporujeme samostatnost  
a nezávislost uživatelů a respektujeme tak jejich indivi-
dualitu, lidskou důstojnost a občanská práva. 

Odborné sociální poradenství poskytujeme osobám se 
zdravotním postižením od 18 let věku, tlumočnické služ-
by osobám se sluchovým postižením, komunikujícím čes-
kým znakovým jazykem od 7 let věku, osobní asistenci  
a odlehčovací službu osobám se zdravotním postižením 
od 3 let věku, dále seniorům, nebo o ně pečujícím oso-
bám na území celého Libereckého kraje podle možnosti 
kapacit organizace. 

Název organizace:  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s.

Sídlo organizace:  Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI-Růžodol I

Identifikační číslo:  26593980

Číslo účtu:  94 – 4655980247 / 0100

Právní forma organizace:  nezisková, nestátní, občanské sdružení

Datum a místo registrace:  30. 5. 2002, Ministerstvo vnitra ČR, č. VS/1 – 1/50 363/02 – R

Statutární orgán:  ředitel organizace, předseda výkonného výboru organizace

Zřizovatelé:
Centrum je dle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružením právnických osob (dále jen členů), kterými jsou:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR »

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, »

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. »

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. »

Členové jsou si ve svých právech rovni.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. 
je významnou nestátní neziskovou organizací, působící  
v Libereckém kraji v oblasti poskytování sociálních služeb. 
Dlouhodobě se zaměřuje na tvorbu a realizaci programů 
zaměřených na zvyšování kvality života osob se zdravot-

ním postižením a seniorů v Libereckém kraji. Nabízí part-
nerskou spolupráci a plnou podporu všem svým uživate-
lům, jejich rodinám a všem dalším subjektům, kteří chtějí 
přispět tomuto cíli.
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Vážení kolegoVé, partneři a přátelé,

představte si deset našich zkušených pracovníků nebo 
lépe pracovnic, jak poskytují individuální pomoc a podpo-
ru deseti různým uživatelům, nejčastěji v jejich přiroze-
ném prostředí na deseti různých místech po celém Libe-
reckém kraji.

Přesně tak vypadá průměrný výkon naší organizace v kaž-
dém okamžiku, každého dne, nepřetržitě po celý rok. Naši 
pracovníci, uživatelé i místa poskytování služby se během 
dne mění, stejně jako se střídá den a noc nebo ručičky 
na hodinách. Náš výkon zůstává v každém okamžiku vždy 
stejný, užitečný pro deset lidí, kteří by jinak neměli mož-
nost žít důstojně tam, kde se cítí doma, s rodinou, přáteli 
a vším, co mají rádi a neměli možnost dělat věci, které je 
baví, žít plnohodnotný život podle svých představ.

Jenom díky Vám, Vašemu společnému úsilí a vynalože-
né energii může mít deset občanů v nepříznivé sociální 
situaci právě v tomto okamžiku i dalších minutách nebo 
hodinách dne po celý rok zajištěnou potřebnou sociální 
službu.

DĚkUJi VáM !!!

V České Lípě, dne 11. 7. 2013

jaroslav Leško

ředitel CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ  
Libereckého kraje o.s.



poskytoVání sociálních slUžeb

Odborné sociální poradenství vč. půjčování kom- »
penzačních, rehabilitačních pomůcek a didaktických 
pomůcek pro děti – poradny pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory   |   Liberecký kraj

Odborné sociální poradenství –  » Centrum odborné 
psychologické pomoci   |   Novoborsko

Osobní asistence »    |   Liberecký kraj

Odlehčovací služby »    |   Liberecký kraj

Tlumočnické služby   |   Liberecký kraj »

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi »    |    
Českolipsko a Novoborsko

poskytoVání slUžeb V oblasti celožiVotního 
VzDĚláVaní pracoVníků V sociálních slUžbách 
a sociálních pracoVníků

kurz „ » Osobní asistent osob se zdravotním postižením 
a seniorů“ – akreditace MPSV č. 2007/223-Pk   

kurz „ » kurz českého znakového jazyka – úvod do proble-
matiky a získání základních jazykových a komunikač-
ních kompetencí“ – akreditace MPSV č. 2008-490/SP

kurz českého znakového jazyka – rozšíření »  jazyko-
vých a komunikačních kompetencí I – akreditace  
č. 2009/686-PC/SP

sociálnĚ – aktiVizační  
a sociálnĚ – rehabilitační činnosti

kontaktní (terénní) sociální práce »    |   Liberecký kraj

Vzdělávací činnost »  (kurzy PC a IT, kurzy českého 
znakového jazyka, kurzy „jednoduše získej práci“, 
pracovní semináře, přednášky, metodická podpora  
a další)   |   Liberecký kraj

klubová činnost »  – klub Neslyšících   |   Semilsko  
a Turnovsko, klub duševního zdraví   |   Českolipsko

„Posezení s barvami“ »    |   Liberecký kraj

Projekt „Tvoříme duší…“  »   |   Liberecký kraj

Soutěž o Cenu Modrého slona »    |   celá ČR

Sociální automobil »    |   Liberec

PC a IT centrum »    |   Českolipsko

Regionální výstavy prací osob se zdravotním   »
postižením   |   Liberecký kraj

VyDaVatelská a osVĚtoVá činnost

Časopis Sdruženáček »    |   Liberecký kraj

Internetový portál a on-line poradna »    |   celá ČR

Metodika poskytování osobní asistence »  dětem a mla-
distvým se zdravotním postižením   |   celá ČR

Distribuce Sociálně právního minima »  pro osoby se 
zdravotním postižením a dalších publikací    
|   Liberecký kraj

Veřejně přístupná knihovna »  odborné literatury    
|   Liberecký kraj



Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa
 konopeova 812                                                                              
 470 01 Česká Lípa                                                                                    

Tel./Fax:  487 853 481                                                                                           
E-mail:  czpcl@volny.cz
Vedoucí zařízení:  Bc. Anna kasincová
mobil:  731 653 003

Centrum pro zdravotně postižené jablonec nad Nisou
 Spolkový dům - Emílie Floriánové 8
 466 01 jablonec nad Nisou

Tel./Fax:  483 356 218
E-mail:  czpjbc@volny.cz
Vedoucí zařízení:  Dana Šormová
mobil:  731 653 006

Centrum pro zdravotně postižené Liberec
 Zahradní 415/10
 460 01 Liberec XI

Tel./Fax:  485 104 044
E-mail:  czplk@volny.cz
Vedoucí zařízení:  Dana Pisková
Mobil:  731 653 005

Centrum pro zdravotně postižené Semily
 Archivní 570
 513 01 Semily

Tel./Fax:  488 577 841
E-mail:  czpsm@volny.cz
Vedoucí zařízení:  Zuzana Albrechtová
Mobil:  731 653 007



Valná hromada je nejvyšším orgánem Centra a tvoří ji  »
delegovaní zástupci členů. 

Valná hromada v roce 2012 zasedala jedenkrát. »

Výkonný výbor 

Výkonný výbor organizace je výkonným orgánem  »
v době mezi zasedáními Valné hromady. 

Výkonný výbor v roce 2012 zasedal pětkrát. »

Helena Latislavová   |   předsedkyně

jaroslav Macháček

Mgr. Milada Veselá
Ing. Vladimír Braum

Revizní komise 

Mgr. jindřiška Pomikálková

Mgr. Vlasta Prouzová

Markéta Němcová

Ředitel Centra

jaroslav Leško

účetnictví a daně

Eximex, s.r.o

Ing. Helena Bezoušková

Mzdové účetnictví

Alena keberlová

Vedoucí Center

Česká Lípa   |   Bc. Anna kasincová

jablonec nad Nisou   |   Dana Šormová

Liberec   |   Dana Pisková

Semily   |   Zuzana Albrechtová

Osobní asistenti, kontaktní sociální pracovníci

Externí odborní pracovníci

Právníci, psychologové, lékaři, lektoři, ad.

Administrativní pracovníci

Dobrovolníci

Odborné sociální poradenství Česká Lípa »

Odborné sociální poradenství jablonec nad Nisou »

Odborné sociální poradenství Liberec »

Odborné sociální poradenství Semily »

Centrum odborné psychologické pomoci Nový Bor »

Osobní asistence Česká Lípa »

Osobní asistence jablonec nad Nisou »

Osobní asistence Liberec »

Osobní asistence Semily »

Odlehčovací služby Česká Lípa »

Odlehčovací služby jablonec nad Nisou »

Odlehčovací služby Liberec »

Odlehčovací služby Semily »

Tlumočnické služby Liberecký kraj »

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   »
Česká Lípa a Nový Bor

Projekt „Tvoříme duší …“ – 9. ročník »

Celostátní soutěž o Cenu Modrého slona 2012 – 7. ročník »

klub neslyšících v Semilech »

klub duševního zdraví v České Lípě »

Otevřená cesta ke vzdělání 3 »

Vzdělávací a osvětová činnost (2012) »



Odborné sociální poradenství (ambulantní, terén-

ní) včetně právního a psychologického poradenství 

a poradenství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 

kompen-

začních 

pomůcek

albrechtice v Jizerských horách 3 1

bělá 2 0

benešov u semil 5 2

Odborné sociální poradenství (ambulantní, terén-

ní) včetně právního a psychologického poradenství 

a poradenství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 

kompen-

začních 

pomůcek

blíževedly 1 0

bozkov 28 2

brniště 4 6

cvikov 15 10

Registrované sociální služby:
odborné sociální poradenství česká lípa – identifikátor č. 1840164
odborné sociální poradenství Jablonec nad nisou – identifikátor č. 9725207
odborné sociální poradenství liberec – identifikátor č. 5451090
odborné sociální poradenství semily – identifikátor č. 4148036

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením 
nebo věkem, považujete ji za naléhavou a v tuto chvíli ji nemůžete zvládnout vlastními silami? Nabízíme Vám podporu 
našich specializovaných poraden pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kde Vám naši odborní pracovníci po-
mohou najít a realizovat cestu, která povede k řešení a zlepšení Vaší obtížné životní situace. Službu poskytujeme s více 
než 15ti letou tradicí. Součástí odborného sociálního poradenství je i poradenství v rámci půjčování kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek. 

okrUh osob, kterýM Je naše oDborné sociální poraDenstVí Určeno

Osobám starším 15 let věku v obtížné životní situaci, kte-
rá nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo 
věkem a k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo 
odbornou radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby 
se zdravotním postižením, orientace v sociálních systé-
mech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, 
odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších indi-
viduálních problémů souvisejících se zdravotním postiže-
ním nebo věkem. 

Terénní formu poskytujeme osobám, žijícím v Libereckém 

kraji.

Neposkytujeme poradenství osobám, které vyžadují jiný 

druh poradenství.

Zlepšili jsme systém statistického zpracování údajů,  »
který nám poskytuje lepší přehled o poskytování soci-
ální služby

Rozšířili jsme nabídku půjčoven kompenzačních a re- »
habilitačních pomůcek o další elektrické polohovací 
postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky a dal-
ší žádané pomůcky ve všech našich půjčovnách

Rozšířili jsme spektrum výukových pomůcek Montes- »
sori pro naše dětské uživatele i jejich rodiny v Semi-
lech, katalog pomůcek Montessori je ke stažení na 
webových stránkách organizace

úspěšně proběhla státní kontrola Inspekce poskyto- »
vání všech námi poskytovaných služeb odborného so-
ciálního poradenství

neJDůležitĚJší UDálosti rokU 2012:

přehleD poskytoVání oDborné poraDenské činnosti V roce 2012



Odborné sociální poradenství (ambulantní, terén-

ní) včetně právního a psychologického poradenství 

a poradenství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 

kompen-

začních 

pomůcek

česká lípa 303 52

český Dub 13 0

Dalešice 1 0

Desná 29 2

Dlouhý Most 2 0

Doksy 33 9

Dubá 26 5

Frýdlant 14 0

Frýdštejn 1 1

háje nad Jizerou 1 1

hamr na Jezeře 1 0

hejnice 16 0

heřmanice 1 1

hodkovice nad Mohelkou 15 1

holany 3 0

horní libchava 5 3

horní police 1 0

hrádek nad nisou 15 2

chotyně 1 0

chrastava 1 0

chuchelna 3 0

Jablonec nad Jizerou 1 0

Jablonec nad nisou 239 103

Jablonné v podještědí 12 3

Janov nad nisou 9 3

Jesenný 7 1

Jestřabí v krkonoších 0 1

Jestřebí 5 0

Jilemnice 36 0

Jílové u Držkova 2 0

Josefův Důl 4 2

kamenický šenov 39 5

koberovy 2 1

Odborné sociální poradenství (ambulantní, terén-

ní) včetně právního a psychologického poradenství 

a poradenství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 

kompen-

začních 

pomůcek

kořenov 5 3

košťálov 28 0

kravaře 10 7

kunratice 1 0

kunratice u cvikova 1 1

liberec 176 39

libštát 54 4

lomnice nad popelkou 40 3

loužnice 1 0

lučany nad nisou 10 8

Malá skála 2 1

Maršovice 2 0

Mařenice 0 1

Mimoň 50 2

Mříčná 1 0

nová Ves nad nisou 3 2

nová Ves nad popelkou 15 1

nové Město pod smrkem 12 0

nový bor 78 24

nový oldřichov 3 1

okna 1 0

okrouhlá 4 0

osečná 10 2

pěnčín 3 2

plavy 3 1

polevsko 1 0

praha 3 0

proseč pod Ještědem 0 1

provodín 5 2

pulečný 1 1

radčice 1 0

rádlo 2 2

ralsko 1 0



Odborné sociální poradenství (ambulantní, terén-

ní) včetně právního a psychologického poradenství 

a poradenství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 

kompen-

začních 

pomůcek

raspenava 14 0

rokytnice nad Jizerou 1 0

rovensko pod troskami 3 0

roztoky u semil 3 0

rychnov u Jablonce nad nisou 9 5

semily 228 12

skalice u české lípy 12 4

slaná 4 0

smržovka 8 6

sosnová 3 4

stráž nad nisou 1 0

stráž pod ralskem 7 1

stružinec 1 0

stružnice 4 1

studenec 3 0

stvolínky 1 0

světlá pod Ještědem 0 0

Odborné sociální poradenství (ambulantní, terén-

ní) včetně právního a psychologického poradenství 

a poradenství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 

kompen-

začních 

pomůcek

svor 0 1

syřenov 1 0

tanvald 36 8

turnov 35 2

Velké hamry 7 4

Vlastiboř 3 2

Volfartice 14 4

Vyskeř 0 1

Vysoké nad Jizerou 4 1

zahrádky 3 1

zákupy 49 6

zásada 7 3

zlatá olešnice 1 0

žandov 11 2

železný brod 18 5

celkeM 1917 398

obec Adresa Termín Čas

bozkov

obecní úřad bozkov, č.p.191

512 13 Bozkov

kancelář v 1. patře

2. čtvrtek  

v měsíci
8,30 - 10,00

cvikov

Městský úřad cvikov 

nám. Osvobození 63 

471 54 Cvikov

zasedací místnost v 1. patře

4. úterý  

v měsíci
8,00 - 10,00

český Dub

Dps český Dub

V Parku 190

463 43 Český Dub IV

hala v přízemí

4. čtvrtek  

v měsíci
9,00-10,30

Desná

Dům s pečovatelskou službou Desná

krkonošská 630

468 61 Desná

společenská místnost v 1. patře

3. pátek  

v měsíci
9,30 - 11,00

přehleD kontaktních a poraDenských Míst naší organizace V libereckéM kraJi



obec Adresa Termín Čas

Doksy

Městský úřad Doksy

nám. Republiky 193

472 01 Doksy

zasedací místnost v 1. patře

4. čtvrtek  

v měsíci
11,00 -13,00

Dubá

Městský úřad Dubá

Masarykovo nám. 138/1

471 41 Dubá

obřadní místnost v přízemí

4. čtvrtek  

v měsíci
8,00 - 10,00

Frýdlant

Městský úřad Frýdlant

Nám. T. G. Masaryka 37

464 01 Frýdlant

sociální odbor

2. čtvrtek  

v měsíci
9,30 - 10,45

hejnice

Městský úřad hejnice

Nádražní 521

463 62 Hejnice

sociální odbor

1. úterý  

v měsíci
9,00 - 10,30

hodkovice nad  

Mohelkou

Dům s pečovatelskou službou 

hodkovice nad Mohelkou

Podlesí 653

Hodkovice nad Mohelkou

1. čtvrtek  

v měsíci
9,30 - 10,30

hrádek  

nad nisou

Dům s pečovatelskou službou hrádek nad nisou

Žitavská 670

463 34 Hrádek nad Nisou

kancelář ředitelky

2. úterý  

v měsíci
11,00 - 13,00

Jablonné  

v podještědí

Dům s pečovatelskou službou  

Jablonné v podještědí

p. Zdislavy 37

společenská místnost

2. středa  

v měsíci
8,00-11,00

Jilemnice

Dům s pečovatelskou službou Jilemnice

jana Buchara 985

514 01 jilemnice

klubovna MO STP v 1. patře

1. úterý  

v měsíci
9,30 - 11,30

kamenický šenov

Městská knihovna

Osvobození 470

471 14 kamenický Šenov

přízemí

1. čtvrtek  

v měsíci
10,00 - 12,00

košťálov

Dům s pečovatelskou službou košťálov 201

512 02 košťálov

hala v přízemí

3. čtvrtek  

v měsíci
11,00 – 11,45

libštát

Dům s pečovatelskou službou libštát 324

512 03 Libštát

jídelna v přízemí

3. čtvrtek  

v měsíci
8,30 - 10,50

lomnice nad popelkou

Městský úřad  

lomnice nad popelkou

Husovo náměstí 6

malá zasedací místnost v 2. patře

1. čtvrtek  

v měsíci
9,00 - 10,45

Mimoň

Dům pro seniory

Dolní sídliště

471 24 Mimoň 

2. čtvrtek  

v měsíci
10,00 - 12,00



obec Adresa Termín Čas

nová Ves nad nisou

obecní úřad

468 27 Nová Ves nad Nisou 281

ordinace lékaře v přízemí

1. čtvrtek  

v měsíci
8,30 - 10,00

nová Ves nad  

popelkou

obecní úřad 

512 71 Nová Ves nad Popelkou 244

kancelář v přízemí

1. čtvrtek  

v měsíci
11,00 - 12,00

nové Město pod 

smrkem

Dům s pečovatelskou službou nové Město pod 

smrkem

Švermova 301

463 65 Nové Město pod Smrkem

společenská místnost

2. čtvrtek  

v měsíci
11,00 - 12,00

nový bor

Dům s pečovatelskou službou nový bor

Žižkova ul. (proti Parkhotelu)

473 03 Nový Bor

společenská místnost v přízemí

3. čtvrtek  

v měsíci     
8,00 - 10,00

osečná

Městský úřad osečná

Svatovítské nám. 103

403 52 Osečná

kancelář místostarostky

2. pátek  

v měsíci
9,30 - 10,30

raspenava

Městský úřad raspenava

Fučíkova 421

463 61 Raspenava

sociální odbor

1. úterý  

v měsíci
10,45 - 11,45

skalice u české lípy

základní a mateřská škola

Skalice u České Lípy 264, 471 17

učebna v přízemí

1. pondělí  

v měsíci
14,00-16,00

tanvald

Městský úřad tanvald

krkonošská 350, Tanvald

sociální odbor  

1. pátek  

v měsíci
9,00 - 11,00

turnov

terénní pečovatelská služba

28. října 812 (U Nemocnice)

511 01 Turnov

2. úterý  

v měsíci
8,30 - 10,00

zákupy

Městský úřad, Borská 5

471 23 Zákupy

zasedací místnost v přízemí

2. pondělí 

v měsíci
8,00 - 11,00

zásada

Úřad městyse zásada 

468 25 Zásada č.p. 188 

zasedací místnost v přízemí

2. čtvrtek  

v měsíci
9,00-10,45

žandov

Městský úřad žandov

Náměstí 82

471 07 Žandov 

podatelna v přízemí

2. pondělí  

v měsíci
13,00-15,00



okrUh osob, kterýM Je naše oDborné sociální poraDenstVí Určeno

přehleD poskytoVání oDborné poraDenské činnosti V roce 2012 (počet sociálních interVencí)

Počet krizových intervencí (trvání min. 60 minut) 50

Registrovaná sociální služba:
odborné sociální poradenství – identifikátor č. 5695757

Posláním Centrum odborné psychologické pomoci v Novém Boru je poskytnout osobám v obtížné či krizové životní 
situaci odborné sociální poradenství a psychoterapeutickou pomoc a podporu v důvěrném a neutrálním prostředí, 
pomoci jim obdobným situacím předcházet a podporovat je v řešení problému vlastními silami prostřednictvím kvali-
fikovaného psychologa.

Cílovou skupinou služby jsou osoby od 16 let (jedinci, páry, 
rodiny), které prožívají krizi nebo obtížnou životní situaci 
nebo se s ní setkávají ve svém okolí. Nejčastěji jde o in-
dividuální krize osob (problémy se sebou samým) a krize 
pramenící ze vztahových problémů. Spouštěče krize mo-
hou být různého druhu (změny v životě jedince nebo jeho 
blízkých, ohrožení jistot, traumatické zážitky a další).

Osobám mladším 16 let je služba poskytnuta pouze v pří-
padě, když se jedná o rodinnou konzultaci.

Neposkytujeme poradenství osobám, které vyžadu-
jí jiný druh poradenství. Dále neposkytujeme zdravotní 
péči, hospitalizaci, nocleh, finanční a materiální pomoc.  
V těchto případech nabízíme nebo vyjednáváme pomoc ve 
spolupracujících zařízeních.

neJDůležitĚJší UDálosti rokU 2012:

Sociální služba byla poskytována po celý rok 2012 »



Počet uživatelů

Blíževedly 1

Cvikov 1

Česká Lípa 49

Český Dub 1

Doksy 6

Dubá 7

Háje nad jizerou 1

Hodkovice nad Mohelkou 2

Holany 1

Holenice 1

Horní Branná 1

Hrádek nad Nisou 5

Chrastava 1

Chuchelna 1

jablonec nad Nisou 33

jablonné v Podještědí 1

Počet uživatelů

jesenný 1

jestřebí 1

jilemnice 1

kamenický Šenov 8

karlovice 1

košťálov 1

Liberec 49

Libštát 2

Lomnice nad Popelkou 1

Lučany nad Nisou 2

Maršovice 1

Mimoň 2

Mříčná 1

Nová Ves nad Nisou 1

Nový Bor 6

Pěnčín-jbc 1

Počet uživatelů

Polevsko 1

Poniklá 1

Prysk 2

Pulečný 1

Raspenava 1

Semily 4

Sosnová 2

Svor 1

Sychrov 2

Turnov 10

Vlastiboř 1

Volfartice 1

Zahrádky 2

CELkEM 220

Registrované sociální služby:
osobní asistence česká lípa – identifikátor č. 7559709
osobní asistence Jablonec nad nisou – identifikátor č. 7135154
osobní asistence liberec – identifikátor č. 9349276
osobní asistence semily – identifikátor č. 3852372

Žijete v Libereckém kraji? jste osobou se zdravotním postižením nebo vyššího věku? 
Chcete samostatně zvládat běžné činnosti každodenního života? 
Nabízíme Vám sociální službu osobní asistence, u které si sami rozhodnete kde, kdy a při kterých činnostech vám bu-
deme napomáhat, abyste je zvládli sami.
Nabízíme Vám tím možnost žít důstojně tam, kde se cítíte doma, s rodinou, přáteli a vším, co máte rádi a dělat věci, 
které vás baví, žít plnohodnotný život ve společnosti.
Osobní asistenci poskytujeme s více než 10tiletou tradicí.

Osobní asistenci poskytujeme osobám, které:

z důvodu zdravotního postižení, věku nebo chronické- »
ho onemocnění

samostatně nezvládají běžné činnosti a aktivity kaž- »
dodenního života

chtějí tyto činnosti a aktivity zvládat sami »

k tomu potřebují individuální fyzickou a psychickou  »
podporu jiné osoby, která jim pomůže vytvořit vhodné 

podmínky a prostředí pro jejich samostatné zvládnutí

Věkové hranice: Sociální služba je poskytována oso- »
bám od 3 let věku.

Regionální hranice: Sociální služba je poskytována na  »
území Libereckého kraje.

Služba není určena pro osoby, které vyžadují jiný druh so-
ciální služby.

okrUh osob, kterýM Je naše osobní asistence Určena

neJDůležitĚJší UDálosti rokU 2012:

Celoročně jsme se zaměřovali na další zvyšování kvality sociální služby »

Stanovili jsme základní kritéria efektivity poskytování sociální služby »

přehleD činnosti osobní asistence V roce 2012



Počet uživatelů

Česká Lípa 31

Doksy 4

kamenický Šenov 1

kravaře 4

Mimoň 1

Nový Bor 2

Provodín 1

Sosnová 1

Stráž pod Ralskem 1

Počet uživatelů

Stružnice 1

Velenice 1

Zahrádky 1

Zákupy 3

Držkov 1

jablonec nad Nisou 8

janov nad Nisou 3

Lučany nad Nisou 1

Pulečný 1

Počet uživatelů

Liberec 12

Benešov u Semil 1

Horní Branná 1

jilemnice 1

Lomnice nad Popelkou 1

Poniklá 1

Semily 1

Turnov 1

CELkEM 85

Registrované sociální služby:
odlehčovací služba česká lípa – identifikátor č. 1656576
odlehčovací služba Jablonec nad nisou – identifikátor č. 5362299
odlehčovací služba liberec – identifikátor č. 2164863
odlehčovací služba semily – identifikátor č. 6806376

Pečujete o blízkou osobu v Libereckém kraji? Potřebujete zastoupit v této péči? 
Nabízíme Vám odbornou a profesionální odlehčovací službu, abychom Vám poskytli čas na odpočinek a realizaci 
vlastních potřeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou pečujete, může nadále zůstat ve svém prostředí a zachovat 
si vlastní důstojnost a životní styl, který ji vyhovuje. Služba v nejvyšší možné míře respektuje individuální potřeby  
a zájmy uživatelů a podporuje jejich samostatnost.

okrUh osob, kterýM Je naše oDlehčoVací slUžba Určena

Osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám 
s těžkým chronickým onemocněním od 3 let věku, žijí-
cím v Libereckém kraji, o které je jinak pečováno v jejich 
domácím prostředí k odlehčení pro pečující blízké osoby, 
které o tuto službu požádali a v rozsahu, který potřebují 
k nutnému odpočinku nebo realizaci svých potřeb a přání.

Věkové hranice: Sociální služba je poskytována oso- »
bám od 3 let věku.

Regionální hranice: Sociální služba je poskytována na  »
území Libereckého kraje.

Služba není určena pro osoby, které vyžadují jiný druh so-
ciální služby.

neJDůležitĚJší UDálosti rokU 2012:

Celoročně jsme se zaměřovali na další zvyšování kvality sociální služby »

Stanovili jsme základní kritéria efektivity poskytování sociální služby »

přehleD činnosti oDlehčoVacích slUžeb V roce 2012



Registrované sociální služby:
odlehčovací služba česká lípa – identifikátor č. 1656576
odlehčovací služba Jablonec nad nisou – identifikátor č. 5362299
odlehčovací služba liberec – identifikátor č. 2164863
odlehčovací služba semily – identifikátor č. 6806376

Registrované sociální služby:
tlumočnické služby liberecký kraj – identifikátor č. 2453453

Žijete na území Libereckého kraje? jste neslyšící? Potřebujete pomoc tlumočníka při jednání s úřady, lékaři, v zaměst-
nání nebo v jiných situacích? Nabízíme Vám profesionální sociální službu - tlumočení českého znakového jazyka.

okrUh osob, kterýM Je naše tlUMočnická slUžba Určena

Služba je poskytována neslyšícím osobám a osobám  
s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením od  
7 let věku. Osobě mladší než 15 let věku je služba poskyto-
vána jen za přítomnosti jeho/jejího zákonného zástupce. 

Služba je určena osobám, které potřebují pomoc při komu-
nikaci, aby mohly uplatnit svá práva a oprávněné zájmy, 
nebo osobám, které potřebují pomoc při vyřizování svých 

běžných záležitostí, např. tlumočení v záležitosti rodinné, 
lékařské, pracovní, úřední, apod.

jedná se o službu ambulantní i terénní. kromě klasického 
tlumočení mezi neslyšícími a slyšícími lidmi tváří v tvář za-
jišťujeme i tlumočení telefonických hovorů nebo překlad 
písemností souvisejících s nepříznivou sociální situací 
osoby.

neJDůležitĚJší UDálosti rokU 2012:

Celoročně jsme se zaměřovali na další zvyšování kvality sociální služby »

přehleD Výkonů tlUMočnických slUžeb V roce 2012

POČET UŽIVATELŮ 85



Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023, realizovaný podle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS22-12/2009, je financován z prostředků 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Registrované sociální služby: 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi česká lípa a nový bor – identifikátor č. 6068949

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje umož-
nit rodinám s dětmi, žijícím na Českolipsku a Novoborsku přesto, že se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci 
z finančních a materiálních důvodů, odlišného životního stylu nebo chybějícímu rodinnému zázemí, vést normální 
rodinný život dle jejich představ. 

Služba je určena rodinám s dětmi do max. 26 let věku, ži-
jícím na Českolipsku a Novoborsku, nacházejícím se dlou-
hodobě v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou 
sami bez pomoci překonat z důvodu 

materiálních a ekonomických podmínek života – dlu- »
hy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova apod.

odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějí- »
cího zázemí rodiny – výchovných a vztahových problé-
mů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdravotně 
postiženým dítětem apod.

Službu neposkytujeme osobám, ani rodinám, které vyža-
dují jiný druh služby.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje 
poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi jako komplexní preventivní program, který má před-
cházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte  

a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachová-
ní celé rodiny. Společným jmenovatelem není druh nepří-
znivé sociální situace, ve které se rodina nachází, ale fakt, 
že tato dlouhodobě existující obtížná životní situace ro-
diny, kterou rodina nezvládá řešit vlastními silami, může 
v konečném důsledku ohrozit dítě i jeho zdravý vývoj. 
Základním principem preventivního programu je pomoc 
dítěti, které je ohrožené v sociálním, biologickém a psy-
chickém (psychologickém) vývoji, prostřednictvím pomoci 
jeho rodině.

Neoddělitelnou součástí našich sociálně aktivizačních slu-
žeb je i poskytování psychologické pomoci, právní pomoci, 
letní a víkendové pobytové setkávání dětí se sociálně akti-
vizačním programem, setkávání rodičů a dětí s odborníky 
a osvětové přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.

statistický přehleD činnosti sociálnĚ aktiVizačních slUžeb pro roDiny s DĚtMi V roce 2012

Počet sociálních intervencí

Blíževedly 2

Brniště 8

Cvikov 309

Česká Lípa 244

Doksy 7

Holany 3

Chotovice 2

kamenický Šenov 52

kvítkov 32

Počet sociálních intervencí

Luka 32

Nový Bor 334

Polevsko 1

Provodín 2

Radvanec 8

Skalice u České Lípy 52

Sloup v Čechách 3

Sosnová 8

Stráž pod Ralskem 42

Počet sociálních intervencí

Stružnice 2

Svojkov 4

Svor 27

Zákupy 10

CELkEM 1184



Hlavní motto projektu: 

„bez bariér V DUši i V žiVotĚ“

Projekt „Tvoříme duší…“ se stal neodmyslitelnou součástí 
kulturních akcí konaných v Libereckém kraji. Do projektu 
se již zapojily stovky účastníků a podporuje jej řada vý-
znamných osobností z oblasti kulturního a společenského 
života z celé republiky.

Umělci se zdravotním postižením se projevují velmi zají-
mavou tvorbou, která vede v dnešní uspěchané době člo-
věka k hlubšímu zamyšlení a pohlazení na duši...

každým rokem ve spolupráci se Sdružením ARTEFAkTUM.
CZ připravujeme čtyři prezentační setkání osob se zdra-
votním postižením se zajímavou uměleckou tvorbou, kte-
rá společně s podporou zdravých výtvarníků dokazují, jak 
neuvěřitelný talent tito umělci mají. Tato setkání jsou po-
sazena do zajímavých míst našeho kraje, kde projekt na-
bízí široké veřejnosti hodnotné kulturní vyžití, které nám 
nabízí nepopsatelné zážitky a často nás všechny překvapí 
svou ojedinělou tvorbou. 

harMonograM a Místa konání prezentačních setkání V ráMci 9. ročníkU proJektU

26. - 27. kVĚtna 2012 - státní záMek zákUpy

kulturní přehlídku zahájil ruský hudební virtuóz Andrey 
Mukameev. Další skladba programu byla velmi rozmanitá, 
svoji uměleckou tvorbu zde představilo 6 tanečních sou-
borů, 1 divadelně dramatický soubor, 4 pěvecké soubory, 
1 soubor mažoretek a 29 sólových hudebníků. Na tomto 
kulturním setkání vystoupilo celkem 228 účinkujících. 

Neděle patřila jako vždy především výstavě a prezentaci 
výtvarné činnosti v uměleckých kategoriích: malba v pěti 
kategoriích, fotografie, textilní tvorba, keramika a kombi-

novaná technika. Své umělecké práce prezentovalo celkem 
30 výtvarníků / 498 děl a prací / a 41 výtvarných kolektivů 
/ 450 členů - 47 kolekcí /. Výstava prezentovala tvorbu 
celkem 480 výtvarníků, klientů chráněných dílen regionu 
a žáků ŽŠ a ZUŠ. V rámci setkání svoji tvorbu prezentovalo 
také 23 chráněných dílen. 

Výstavu a kulturní vystoupení za příznivého počasí v nádher-
ném prostředí zámku Zákupy navštívilo kolem 1500 návštěv-
níků, na zajištění programů se podílelo 5 organizátorů.

3. listopaDU  2012 - seMily

V kulturním centru GOLF v Semilech svoji tvorbu předsta-
vilo 87 tvůrců, 8 tvůrčích kolektivů a 4 dětská centra. Před-
staveno zde bylo kolem 650 výtvarných děl a 19 kompo-
zičních souborů. Dalším zajímavým doplňkem setkání byly 
výtvarné dílny, kde si děti i dospělí návštěvníci mohli vy-
zkoušet své výtvarné schopnosti. Pod odborným vedením 
jarky Ňurkovičové ze ZUŠ Semily a paní Lenky Bartošové  
z Liberce si řada zájemců vytvořila svá vlastní výtvarná 
dílka, která si odnesla domů. Atraktivní součástí kultur-
ního setkání také byla prezentační a prodejní expozice  
13 chráněných dílen.

Ve 13 hodin byl zahájen kulturní program na Velké scéně 
kulturního centra. Na přehlídce se představilo 7 taneč-
ních souborů, 2 sólová taneční vystoupení, 18 sólových 
hudebních vystoupení, 1 sportovní vystoupení a 2 pěvec-
ké soubory. Celkem v kulturním programu vystoupilo 117 
účinkujících. 

Prezentačního setkání Semilského regionu se zúčastnilo 
kolem 600 různých umělců a více než 800 návštěvníků. 
Celé akci se dostalo potřebné prezentace ze strany regi-
onálních médií. 

1. prosince  2012 - Jablonec naD nisoU

Výstavy uměleckých prací ve Spolkovém domě v jablonci 
nad Nisou se účastnilo 31 výtvarníků a 8 kolektivů z den-
ních center sociálních služeb a dalších institucí. Tvořilo ji 
649 uměleckých děl a prací a 12 kompozičních souborů. 
Zastoupené byly obory malba, grafika, koláže, fotografie, 
keramika, textilní tvorba, kombinovaná technika, tvorba 
prezentačních předmětů.

V kulturním programu, který po celý den probíhal na sále 

Spolkového domu a od 14,00 hod. v kostele Dr. Farské-
ho, vystoupilo 11 hudebních sborů, 1 sportovní soubor,  
9 tanečních souborů, 14 uměleckých sólových vystoupení  
a 2 divadelní soubory. V kulturním programu vystoupilo 
celkem 187 účastníků. 

Letošního setkání v jablonci nad Nisou se zúčastnil největší 
počet tvůrců a návštěvníků v jeho sedmileté historii a dle 
vyjádření návštěvníku to byl krásný závěr uplynulého roku.

9. ROČNÍk PROjEkTU



7. ročník celostátní soUtĚže   |   12. - 17. čerVna 2012 - zoo liberec

Posláním projektu je zapojení osob se zdravotním postiže-
ním do kulturních aktivit, při kterých nejsou oproti ostat-
ním podstatně znevýhodněni a mohou významně přispět 
k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i společnosti jako 
celku.

Vyvrcholení sedmého ročníku celostátní soutěže o Cenu 
modrého slona pro rok 2012 se uskutečnilo ve dnech  
12. - 17. 6. 2012 v ZOO Liberec.

V rámci 7. ročníku bylo do výtvarné soutěže ve vyhlášených 
uměleckých oborech přihlášeno 3 0 83 výtvarných děl,  
z nichž bylo pro týdenní výstavu odbornou porotou vybrá-
no celkem 592 výtvarných děl. Výstava proběhla ve dnech 
12. – 17. června 2012 ve výstavním pavilonu ZOO Liberec  
s bezbariérovým přístupem.

Po týdenní výstavě se v sobotu 16. června 2012 předávali 
vytoužené Ceny Modrého slona 2012 ve všech vyhlášených 
kategoriích.

Odborná porota vybrala a udělila 10 HLAVNÍCH CEN MOD-
RÉHO SLONA ve vyhlášených kategoriích a 81 čestných 
uznání za vytvořená díla a umělecká vystoupení. Dále byly 
uděleny 2 mimořádné Ceny Modrého slona za přínosnou 
tvorbu k projektu Modrý slon, Cena Osobnost roku 2012 
a Cenu diváka, za nejlépe ztvárněného živočicha, kterou 
uděluje ředitel ZOO Liberec.

„Cena MODRÝ SLON“ je registrovanou ochrannou známkou 
Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

MoDrý slon 2012  |   Vyhlášené ceny 7. ročníkU soUtĚže

1. MALBA PETRA HORÁČkOVÁ - jEDLIČkŮV úSTAV LIBEREC

2. kERAMIkA kAREL ČADSkÝ - DOMOV MAXOV

3. FOTOGRAFIE ONDŘEj HOHL - STŘEDISkO UCELENÉ PÉČE PŘI DMO PRAHA 1

4. TEXTILNÍ TVORBA CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB - HODkOVICE N. MOHELkOU

5. kOMBINOVANÁ TECHNIkA SOCIÁLNÍ SLUŽBY - NOVÝ BOR

6. LITERÁRNÍ TVORBA 
RENATA PINkASOVÁ - VELkÉ HYDČICE

LADISLAVA FARMAČkOVÁ - SOC. SLUŽBY NOVÝ BOR

7. DIVADLO HUHU - VERVA - CZP PRAHA 6

8. TANEC ADÉLA kUSALOVÁ - PATZ jABLONEC N. NISOU

9. HUDEBNÍ TVORBA jAkUB kAZDA - jIČÍN

10. RUZNÉ FORMY TVORBY ROSkA - jIHLAVA

11. OSOBNOST ROkU 2011 MGR. ILkA kULICHOVÁ

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ ZA PŘÍNOSNOU TVORBU k PRO-

jEkTU MODRÝ SLON

kOLEkTIVU TVŮRCŮ TYFLOCENTRUM BRNO

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ ZA PŘÍNOSNOU TVORBU k PRO-

jEkTU MODRÝ SLON

TANECNÍMU SOUBORU PATZ jABLONEC N. NISOU

CENA DIVÁkA CENA ZA NEjLÉPE VÝTVARNĚ ZTVÁRNĚ-

NÉHO ŽIVOCICHA
SOCIÁLNÍ SLUŽBY NOVÝ BOR, ZA PAPOUŠkA ARA

projekt je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury čr.



klub Neslyšících Semily je název volnočasové aktivity Ne-
slyšících bydlících převážně v Libereckém kraji. Tento klub 
vznikl na přání samotných neslyšících lidí, kteří cítili po-
třebu pravidelně se setkávat a sdílet společně své každo-
denní zážitky. Návštěvníci klubu jsou hlavně prelingválně 
neslyšící lidé, tedy ti, kteří primárně komunikují znakovým 
jazykem a čeština je pro ně cizí jazyk. klub mohou navští-
vit i lidé, kteří znakový jazyk neovládají, např. nedoslýcha-
ví lidé, lidé později ohluchlí, ale i lidé slyšící. Tito lidé se 
však budou cítit v prostředí klubu jako cizinci, kteří nebu-
dou rozumět tomu, co se kolem říká a sami se jen těžko do 
komunikace zapojí. Neznakující lidé se proto na těchto se-
tkáních stanou spíše pasivními účastníky, kteří budou dění 
kolem sebe jen pozorovat. I to však pro někoho může být 
velmi zajímavá zkušenost. jen málokdo si totiž uvědomu-
je, že takto se cítí sami neslyšící lidé v naší většinové sly-
šící společnosti. Právě z jazykové, komunikační a kulturní 
odlišnosti vychází název jazykové a kulturní menšiny - Ne-
slyšící. Pokud se zajímáte o to, jak se stát členem klubu, 
tak vězte, že žádné oficiální členství neexistuje. jedná se 

o volnočasovou aktivitu podporovanou naší organizací 
a vítaný je tedy kdokoliv. Realizace klubových setkání je  
v v režii neslyšících dobrovolníků, samotných účastníků klu-
bu, kteří si zajišťují veškerý servis související s pohoštěním 
a občerstvením pro sebe i příležitostné návštěvníky.

Chcete-li se klubu Neslyšících zúčastnit, jste srdečně vítáni.

jedná se o komunitní setkávání, která směřují k posílení 
otevřenosti komunity Neslyšících na lokální i regionální 
úrovni. Tato komunitní setkání umožňují neslyšícím lidem 
řešit své problémy společně. Na tomto základě mohou čle-
nové jazykové a kulturní menšiny Neslyšících připravovat 
a pořádat aktivity, které jsou zaměřené na „otevření se“  
a představení své komunity širší veřejnosti. Na druhé 
straně se v rámci těchto setkání uskutečňují přednášky 
a besedy pro neslyšící lidi. Prostřednictvím těchto aktivit 
neslyšící lidé získají lepší orientaci ve většinové slyšící 
společnosti. Vedle toho, že poznají lépe kulturu většinové 
slyšící společnosti, mohou získat snadný přístup k tlumoč-
nickým službám a uplatnit se lépe na trhu práce.

V roce 2012 oslavil klub Neslyšících Semily 5 let své exis-
tence. Dne 21. 1. 2012 se sešlo 55 neslyšících lidí v restau-
raci „U Pivovaru“ v Semilech, kde společně oslavili toto 
pěkné výročí. 

klub uspořádal dalších devět setkání v klubovně CZP Semi-
ly, která se konala pravidelně po celý rok, vždy jedenkrát 
měsíčně kromě letních měsíců. V rámci jednoho setkání 
proběhla přednáška s diskuzí na téma „Odborné sociální 
poradenství“, které ve znakovém jazyce přednesla Bc. jit-
ka Vrcholová z Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR. Na jaře klub uspořádal turistický výlet do Harrachova, 

kde se účastníci podívali do místního Hornického muzea, 
k Mumlavskému vodopádu, projeli se na bobové dráze  
a zavítali opět po roce do místní sklárny, kde byly k vidění 
krásné výrobky, které vznikaly přímo před očima diváků  
v rámci slavnosti konané k 300 letému výročí sklárny.

O všechna setkání pravidelně projevují zájem neslyšící lidé 
žijící nejen v Libereckém kraji, ale i v krajích přilehlých. 
Za rok 2012 navštívilo klub 55 neslyšících lidí - uživatelů 
českého znakového jazyka. Mnoho z nich se účastní setká-
ní pravidelně, o čemž svědčí celková návštěvnost klubu 
v počtu 187 neslyšících osob. 

charakteristika

přehleD činnosti





klub duševního zdraví již čtvrtým rokem organizuje 
ozdravný pobyt pro své klienty žijící v Libereckém kraji. 
Pobyt je pro ně jakousi „odměnou“ za vynaložené úsilí bě-
hem roku. Změna prostředí, ubytování v rekreačním zaří-
zení, jiný způsob stravování, sportovní a zájmové aktivity, 
kontakt s novými lidmi, skýtají mnoho nových příležitostí 
pro získání zkušeností a osvojení si nových dovedností pro 
osoby s duševním či psychiatrickým onemocněním. Tyto 
získané dovednosti a schopnosti, jsou pro jejich další ži-
vot neocenitelné. 

V roce 2010 a 2011 se pobyt uskutečnil ve Starých Slavech. 
V loňském roce to byl pobyt ve Sloupu v Čechách. 

Cílem těchto ozdravných pobytů je uskutečnění ozdravné-
ho pobytu bez rodinných příslušníků, který je neocenitel-

nou zkušeností v upevňování sociálních kontaktů nejen ve 
známém prostředí kDZ, účast na tomto pobytu jim posílí 
sebevědomí. Snižování stresu, napětí a pocitu nejistoty  
u těchto osob, které musí denně čelit nejrůznějším problé-
mům, které s sebou duševní onemocnění přináší.

Dalším je, edukace v oblasti osamostatnění se od rodiny 
to je například samostatné chráněné bydlení, pracovní 
uplatnění osob s duševním onemocněním., zdravý životní 
styl, relaxační cvičení. 

Tento pobyt se mohl uskutečnit díky podpoře Libereckého 
kraje.

Činnost klubu patří do základních komunitních aktivit 
Centra pro zdravotně postižené Česká Lípa. komunitní 
práce je podpora a pomoc členům komunity směřující ke 
zlepšení jejich dovedností, které jim umožní řešit problé-
my vlastními silami.

Cílem klubu je aktivizovat a začleňovat osoby s chronic-
kým duševním onemocněním nebo mentálním postižením 
do společnosti, včetně jejich zapojování do dění místní 
komunity, zvyšovat jejich informovanost o dění v jejich 
bezprostředním okolí, posilovat jejich pocit sounáležitos-
ti s komunitou, aktivizovat jejich potenciál a schopnosti 
směrem k vzájemné pomoci při řešení problémů se kterými 
se setkávají.

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním one-
mocněním a mentálním postižením, ale toto postižení 
není podmínkou.

klub duševního zdraví v České Lípě je název dobrovolné 
aktivity pro klienty, kteří trpí nějakou formou duševního 
a psychiatrického onemocnění. Na Českolipsku a Novo-
borsku, je tato činnost svého druhu ojedinělá. klienti se 
scházejí pravidelně jednou za měsíc, v prostorách Cent-
ra pro zdravotně postižené v České Lípě. je určen jak pro 
samotné klienty, tak i pro jejich rodinné příslušníky. klub 
duševního zdraví v České Lípě funguje již více než 10 let. 
Pro mnohé se stal součástí jejich života.

Duševní onemocnění působí těmto klientům nemalé potíže 
v osobním životě. Snahou je zlepšení psychického stavu, 
získání vyšší odolnosti vůči stresu a větší samostatnosti 
v životě. Pomoct osobám s duševním onemocněním žít co 
nejkvalitnější život a prožívat pocit štěstí. klienti si vzá-
jemně si vyměňují zkušenosti a na setkání se vždy těší.

činnost klUbU DUšeVního zDraVí:



PC a IT kurzy v roce 2012 probíhaly v prostorách PC a IT 
centra v České Lípě a v prostorách DPS Nový Bor. V průbě-
hu roku bylo uspořádáno a realizováno 5 kurzů „Základů 
práce s počítačem pro seniory a osoby se zdravotním po-
stižením“, z toho 4 kurzy byly součástí projektu „Otevřená 
cesta ke vzdělání 3“.

Do kurzů nastoupilo 16 nových účastníků, jeden účast-
ník kurz nedokončil. kurzů se účastnilo 10 žen a 6 mužů.  
9 účastníků byly osoby se zdravotním postižením, 2 účast-
níci s výrazným omezením celkové hybnosti, jeden účast-
ník silně nedoslýchavý, 2 účastníci s omezením hybnosti 
pravé ruky. kurzů se také zúčastnili 3 senioři ve věku 87-
89 let. Spokojenost účastníků kurzů dokládá i diskuze na 
našich webových stránkách.

Počítačové kurzy měly pevnou organizační strukturu, a to 
5 lekcí v rozsahu 4 hodin, celkem 20 hodin. Vstupní část 
kurzu byla zaměřena na posílení pocitu jistoty účastníků, 
na nenásilné odstranění strachu z počítačové techniky, 
podle stupně počítačových dovedností byly probírány  
i nejzákladnější informace, např. způsob práce s myší, 
držení myši apod. Probírané okruhy byly soustředěny na 

internetové prostředí, vyhledávání informací, bezpečnost 
práce s internetem, nebezpečí zneužití důvěry, zneužití 
dat, antivirové programy, způsob komunikace na sociál-
ních sítích, sdělování informací na internetu apod. jed-
notlivé lekce byly tvořeny tematickými celky: internet, 
mail, chat a herní prostředí, word, správa počítače. Roz-
sah informací byl individuálně přizpůsobený skupině, 
resp. jednotlivým účastníkům kurzu. Prioritou bylo nau-
čení a procvičení základních postupů tak, aby je účastníci 
mohli spolehlivě, samostatně používat. V průběhu kurzu 
byl kladen důraz také na doprovodné aktivity, zejména na 
správné rozložení přestávek v práci, včetně vhodného pro-
cvičení, a na bezpečnost internetu. 

Zajímavým, dlouhodobě velmi oceňovaným vedlejším 
efektem počítačových kurzů, jsou společenské kontakty, 
zcela přirozeně vznikající ve skupinách účastníků na zákla-
dě běžných hovorů o probírané lekci. Vztahy se v průběhu 
kurzu prohlubují a posilují. Vytváření a posilování přiro-
zených společenských kontaktů je mimořádnou přidanou 
hodnotou každého počítačového kurzu pořádaného naší 
organizací.

Projekt přímo navazuje na úspěšnou realizaci projektu 
„Otevřená cesta ke vzdělání 1 a 2“ podpořeného v rámci vý-
běrového řízení konta BARIÉRY ve spolupráci se společnos-
tí DELPHI Packard Electric ČR, s.r.o. na vybudování PC a IT 
centra v České Lípě, které funguje denně již od roku 2009.

Projekt je v souladu s postupně budovanými komunitními 
aktivitami organizace, vychází ze zjištěných potřeb cílových 

skupin a zapadá do střednědobé koncepce organizace.

účelem projektu byl vznik nového fungujícího počítačo-
vého centra v Novém Boru, které bude přesně odpovídat 
zjištěným potřebám cílové skupiny v regionu – klientům 
DPS Nový Bor.

přínoseM proJektU pro cíloVoU skUpinU Je:

Celoročně přístupné PC a IT centrum v Novém Boru s 3 PC a internetem pro seniory a osoby se zdravotním postižením  »

Pravidelně pořádané PC a IT kurzy probíhající vždy pro menší skupiny seniorů individuálně přizpůsobené jejich po- »
třebám



Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je vzdělávací institucí akreditovanou MPSV  č.  2011/1646 – I.

V roce 2012 měla naše organizace akreditovány následují-
cí vzdělávací programy:

kurz českého znakového jazyka – úvod do problematiky 
a získání základních jazykových a komunikačních kompe-
tencí – akreditace č. 2008/490 – SP (v rozsahu 50 vyučo-
vacích hodin)

kurz českého znakového jazyka – rozšíření jazykových  
a komunikačních kompetencí I – akreditace č. 2009/686-
PC/SP (v rozsahu 50 vyučovacích hodin)

Strategie komunikace s osobami se sluchovým postižením 
– úvod do problematiky – akreditace č. 2011/1647 – PC/
SP/VP/PP (v rozsahu 8 vyučovacích hodin)

kUrzy českého znakoVého Jazyka

Obsahem kurzů pro začátečníky i mírně pokročilé je lexikál-
ní i gramatická stránka jazyka. Snažíme se, aby každý účast-
ník kurzu pro začátečníky získal základní jazykové a komu-
nikační kompetence v českém znakovém jazyce a uvědomil 
si svébytnost tohoto jazyka a jeho důležitost pro neslyšící 
lidi. kromě toho účastníci získají povědomí o specifických 
rysech jazykové a kulturní menšiny neslyšících lidí žijící ve 
většinové slyšící společnosti. Frekventanty kurzů motivu-
jeme k tomu, aby se setkávali s členy komunity Neslyšících 
a své jazykové a komunikační kompetence rozvíjeli právě  

v komunikaci s mluvčími tohoto jazyka (např. na komunit-
ních setkáních). kurzy jsou hojně navštěvovány neslyšícími 
hosty/lektory, kteří jsou velmi vstřícní ke všem účastníkům 
kurzů a trpělivě je vedou a podporují na jejich cestě v po-
znání tohoto krásného jazyka.

V tomto roce byly ukončeny celkem dva kurzy českého 
znakového jazyka v Liberci (pro začátečníky a pro mír-
ně pokročilé). Tyto kurzy úspěšně absolvovalo celkem  
17 účastníků. 

kUrz strategie koMUnikace s osobaMi se slUchoVýM postiženíM

Tento kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin slouží jako 
úvod do celé škály možností komunikace osob se slucho-
vým postižením. Podává základní informace, ale ucele-
ným způsobem, tak aby si jeho účastník odnesl poznatky  
o strategiích, které ke komunikaci se slyšícími lidmi užívají 
lidé ohluchlí, nedoslýchaví a zejména prelingválně nesly-
šící. Tento kurz je možné absolvovat jako úvodní do kurzu 

českého znakového jazyka nebo samostatně pro zájemce  
o danou problematiku.

V tomto roce byl realizován kurz v Liberci v prostorách 
Centra pro zdravotně postižené v Libereckém kraji, o.s. 
kurz úspěšně absolvovalo celkem 23 účastníků.

časopis sDrUženáček

Naše organizace pravidelně vydává vlastní informační 
zpravodaj, který vychází pravidelně jako dvouměsíčník  
v barevné úpravě. Na svých stránkách informuje o důleži-
tých legislativních změnách v sociální oblasti, seznamuje 

čtenáře s nabídkou aktivit organizace i dalších subjektů 
na následující období a další informace. Sdruženáček je 
distribuován po celém Libereckém kraji zejména tištěnou 
formou a elektronickou poštou.

internetoVé stránky organizace.

V roce 2009 získala naše organizace partnera, který nám 
poskytuje za zvýhodněných podmínek vyspělý redakční  
a publikační systém. Postupně se učíme využívat všechny 
jeho přednosti k tomu, abychom zájemcům zpřístupnili 

všechny důležité informace, týkající se naší činnosti. Vý-
sledky našeho snažení naleznete na internetové adrese 
www.czplk.cz



Výnosy celkem 18 114 239,83 kč

z toho 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 667 271,76 kč

 64 - Ostatní výnosy 11 959,96 kč

 65 - Tržby z prodeje majetku 820 026,00 kč

68 - Přijaté příspěvky a dary 4 691 249,38 kč

 69 - Provozní dotace 11 923 732,73 kč

náklady celkem 17 259 650,20 kč

z toho 50 - Spotřebované nákupy 772 412,60 kč

 51 - Služby 3 323 925,04 kč

 52 - Osobní náklady 12 571 609,00 kč

53 - Daně a poplatky 3 270,00 kč

 54 - Ostatní náklady 152 925,46 kč

 55 - Odpisy, rezervy 435 508,10 kč

hospodářský výsledek 854 589,63 kč     

V Liberci, dne 3. 7. 2013

Zpracoval: Pavlína jonášová, za firmu Eximex, s.r.o.

ke Dni 31. 12. 2012



Finanční poMoc
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Liberecký kraj

Město Česká Lípa

úřad práce v České Lípě

úřad práce v jablonci nad Nisou

Město jablonec nad Nisou

Město Nový Bor

Město Doksy

Město Dubá

Hestia o.s. - nadační fond ETELA

Magistrát Města Liberec

Nadace EURONISA

Město Lomnice nad Popelkou

Město Turnov

ATLANTIS MARSHAL, a.s.

Město Semily

Obec Sosnová

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Nadace Škola Hrou

Město Sklalice u České Lípy

Esentier s.r.o.

Město Mimoň

Město Žandov

Město Rychnov u jablonce nad Nisou

Obec Brniště

Město Hrádek nad Nisou

Obec Háje nad jizerou

Obec Zahrádky

Město Hodkovice nad Mohelkou

Obec Pěnčín

Ing. karel kapoun

Město Zákupy

Město Osečná

Město Tanvald

Město Stráž pod Ralskem

Nákladní autodoprava - Martin Halasník

Obec Libštát

Město jilemnice

Město Hejnice

Obec jestřebí

Obec Sloup v Čechách

Obec Nová Ves nad Popelkou

Miloš Matys

Obec Svor

Obec košťálov

Obec Holenice

Městys Holany

Město Raspenava

Město Smržovka

Obec Studenec

Obec Chuchelná

Obec Horní Branná

Obec Mříčná

Obec Radvanec

technická, Materiální  

a Další ForMy poMoci
Nadace Charty 77 - konto Bariéry

Microsoft

Obec Bozkov

Město Cvikov

Město Český Dub

Město Desná

Město Doksy

Město Dubá

Město Frýdlant

Město Hejnice

Město Hodkovice nad Mohelkou

Město Hrádek nad Nisou

Město jablonné v Podještědí

Město jilemnice

Město kamenický Šenov

Obec košťálov

Obec Libštát

Město Lomnice nad Popelkou

Město Mimoň

Obec Nová Ves nad Nisou

Obec Nová Ves nad Popelkou

Město Nové Město pod Smrkem

Město Nový Bor

Město Osečná

Město Raspenava

Město Skalice u České Lípy

Město Tanvald

Město Turnov

Město Zákupy

Městys Zásada

Město Žandov

Sociální služby města Nový Bor

Státní okresní archiv Semily

Spolkový dům jablonec nad Nisou

Centrum intervenčních  

a psychosociálních služeb Lk

krajský úřad Libereckého kraje

ZOO Liberec

Státní zámek v Zákupech

kulturní centrum GOLF v Semilech

DPS Český Dub

DPS Desná

DPS Hodkovice nad Mohelkou

DPS Hrádek nad Nisou

DPS jablonné v Podještědí

DPS jilemnice

Městská knihovna kamenický Šenov

DPS košťálov

Lázně kundratice

DPS Libštát

Dům pro seniory Mimoň

DPS Nové Město pod Smrkem

DPS Nový Bor

Základní a mateřská škola Skalice  

u České Lípy

Terénní pečovatelská služba Turnov

jana Glaserová

ARTEFAkTUM.CZ

as4u.cz, s.r.o.

Městská knihovna Tanvald

Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům.



kulturní a informační středisko v Lomnici 

nad Popelkou

kostel Dr. Farského jablonec nad Nisou

Sodexo s. r. o.  

Dopravní podnik města Liberec a.s.

a další

MiMořáDná poMoc 

JeDnotliVců
Bc. Hana Moudrá

Eva Vosáhlová

Ing. Hana Bezoušková

Ing. karel kapoun

Bc. Milan Reichert

Ing. Tomáš Hrubý

Ing. Zdeněk Santner

jana Glaserová

jaroslav Paur

jiří Löffelmann

jiří Vencl

jUDr. Bc. Romana Staňková

Martina Honzková

Mgr. Alena Zemanová

Mgr. Dana Pivrncová

Mgr. David Rolný

Mgr. jarmila Lemáková

Mgr. Markéta Španihelová

Mgr. Milada Veselá

Mgr. Petr Tulpa

Mgr. Soňa Paukrtová

Mgr. Stanislav Opelka

Mgr. Štěpánka Němcová

Mgr. Vlasta Vyčichlová

Mrg. Pavel Svoboda

Pavlína jonášová

PaeDr. jiljí Novotný

Petr Skokan

PhDr. Božena Lányová

PhDr. Hana Palátová

PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D.

Václav krása

Mgr. Blanka konvalinková

Mgr. Petra Novotná

Bc. jiřina kubáňová

Bc. jana Navrátilová

Bc. kateřina Hradiská

Helena jiráková

MiMořáDné ForMy spolUpráce
Národní rada osob se zdravotním  

postižením

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

ZŠ, Praktická škola a MŠ, Česká Lípa, 

Moskevská

Denní a pobytové sociální služby,  

Hradecká ul.

komplexní domácí péče Naděje Česká 

Lípa

organizace sdružující osoby se zdravot-

ním postižením na Českolipsku

organizace sdružující osoby se zdravot-

ním postižením na Semilsku

organizace sdružující osoby se zdravot-

ním postižením na jablonecku

organizace sdružující osoby se zdravot-

ním postižením na Liberecku

odbor sociálních věcí Měú v České Lípě

odbor sociálních věcí Měú v Novém Boru

odbor sociálních věcí Měú v jablonci  

nad Nisou

Základní škola Liberec, Lesní

Základní škola, nám. Míru v Liberci

ZŠ a MŠ pro telesně postižené v Liberci

krajská rada osob se zdravotním postiže-

ním Liberec

INSTAND o.s.

SPOLAk s.r.o.

odbor sociálních věcí v Turnově

odbor sociálních věcí v Semilech

Masarykova základní škola Libštát

krakonošova ZŠ a MŠ Loukov

Základní škola a Mateřská škola, Turnov, 

Sobotecká

ZŠ jablonec nad Nisou – Rýnovice

ZŠ jablonec nad Nisou – Arbesova

ZŠ jablonec nad Nisou – 5. května

Soukromá obchodní a právní akademie 

jablonec nad Nisou

ZŠ jablonec nad Nisou – josefa Hory

Centrum denních služeb, U Balvanu, 

jablonec nad Nisou 

krajská vědecká knihovna v Liberci

a další



Rozhodnete-li se podpořit naši činnost    

/ materiálně, finančně nebo formou dobrovolné výpomoci /

       kontaktUJte nás

na tel.:      485 104 044 

email:       czplk@Volny.cz  
nebo nám svůj dar můžete poslat  

na adresu:       zahraDní 415/10, 460 01 liberec Xi
/ V případě materiálních darů prosíme o telefonickou konzultaci/

Pro zaslání finanční pomoci můžete využít náš  

účet č.   94 – 4655980247 / 0100  

vedený u komerční banky a.s.,       V. syMbol: 72013.



grafický design   |   Helena jiráková


