


Název organizace: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.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, obecně prospěšná společnost

Datum zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností: 1. listopadu 2013

Spisová značka: O 485 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Statutární orgán: Jaroslav Leško, ředitel organizace

Zakladatel společnosti: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8

Správní rada: Latislavová Helena (předseda), Paur Jaroslav (člen), Prouzová Vlasta (člen)

Dozorčí rada: Pomikálková Jindřiška (předseda), Vosáhlová Eva (člen), Kasincová Anna (člen)

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ČESKá LíPA
 Konopeova 812
 470 01 Česká Lípa

Tel./Fax:  487 853 481
E-mail:  czpcl@volny.cz

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

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIbEREC
 Zahradní 415/10
 460 01 Liberec XI

Tel./Fax:  485 104 044
E-mail:  czplk@volny.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SEMILy
 Archivní 570
 513 01 Semily

Tel./Fax:  488 577 841
E-mail:  czpsm@volny.cz



ZáKLADNí ÚDAJE O ORgANIZACI .............................2

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V LIbERECKÉM 
KRAJI ............................................................... 2

SLOVO ÚVODEM ....................................................3

CíLE SPOLEČNOSTI ................................................4

HLAVNí PŘEDMĚT ČINNOSTI A SLUŽEb ......................4

ODbORNÉ SOCIáLNí PORADENSTVí ..........................5

OSObNí ASISTENCE...............................................6

ODLEHČOVACí SLUŽby ...........................................7

TLUMOČNICKÉ SLUŽby ...........................................8

SOCIáLNĚ PRáVNí OCHRANA ..................................9

PŮJČOVNy KOMPENZAČNíCH, REHAbILITAČNíCH 
A DIDAKTICKÝCH POMŮCEK ................................... 10

MODRÝ SLON 2013 .............................................. 11

PŘEHLED HOSPODAŘENí ...................................... 12

PODĚKOVáNí ...................................................... 15

POMáHEJTE S NáMI ............................................. 17

STRUČNÝ PŘEHLED ČINNOSTI ORgANIZACE ............... 18

LIDÉ V CENTRECH PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ  
LIbERECKÉHO KRAJE ........................................... 19

VáŽENí A MILí,

v roce 2013 prošlo Centrum pro zdravotně postižené Libe-
reckého kraje další proměnou. Valná hromada, jako nej-
vyšší orgán organizace, za přítomnosti všech členů a notá-
ře rozhodla o přeměně dosavadního občanského sdružení 
na obecně prospěšnou společnost. Ke změně právní formy 
došlo ve smyslu zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní 
formy občanského sdružení na obecně prospěšnou spo-
lečnost. Výše uvedení členové se současně dohodli, že za-
kladatelem vznikající obecně prospěšné společnosti bude 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kra-
je, o.p.s. je v současné době největším poskytovatelem 
terénních sociálních služeb v Libereckém kraji. Všechny 
služby poskytuje zejména terénním způsobem v domácím 
prostředí osob s těžkým zdravotním postižením, seniorů 
a ohrožených rodin s dětmi proto, aby i pro ně, byl jejich 
domov, skutečným domovem. Nabízíme tím uživatelům 
našich služeb možnost žít důstojně tam, kde se cítí doma, 
s rodinou, přáteli a vším, co mají rádi a dělat věci, které je 
baví, žít plnohodnotný život podle svých představ.

Přestože stanovené cíle nejsou malé, víme, že se nám je 
daří úspěšně plnit. Každý den nás o tom ujišťují stovky lid-
ských příběhů z naší každodenní praxe.

Rád bych proto poděkoval Vám všem, kteří jste svým zá-
jmem i osobní účastí přispěli k tomu, že stovky lidí díky 
vaší podpoře a pomoci každý den, znovu a znovu zvládají 
svou nepříznivou sociální situaci a přes veškeré překážky  
a problémy, které jim stojí v cestě, žijí plnohodnotný a dů-
stojný život tam, kde se cítí být doma.

byl bych nesmírně rád, aby každý z Vás, kdo se na činnosti 
naší organizace v uplynulém roce podílel, ať už se jedná  
o mé kolegy a spolupracovníky, klienty, instituce, úřední-
ky, politiky, sponzory nebo dobrovolníky našel na násle-
dujících stránkách potvrzení toho, že jeho pomoc nevyšla 
nazmar a přispěla k tomu, že organizace odpovědně plní 
všechny úkoly, které si stanovila.

V České Lípě, dne 10. 6. 2014

Jaroslav Leško

ředitel CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ  
Libereckého kraje, o.p.s.



Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování registrovaných 
terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb dle platné právní 
úpravy osobám v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitli z důvodů 
zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku a terénní 
sociální práce v ohrožených rodinách s dětmi. 

Jde zejména o:

poskytování odborného sociálního poradenství, »  

poskytování poradenství v oblasti výběru vhodné kompenzační  »
pomůcky

poskytování poradenství při úpravách bezbariérového prostředí  »
jednotlivcům a institucím,

poskytování právního, psychologického a dluhového poradenství »

poskytování osobní asistence, »

poskytování odlehčovacích služeb, »

tlumočnické služby pro sluchově postižené, »

sociálně aktivizační služby, »

služby sociální rehabilitace, »

poskytování činností v rámci pověření k výkonu sociálně právní  »
ochrany dětí (SPOD),

podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením, »

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vstup na  »
trh práce (rekvalifikace a poradenství) – zajištění zprostředkování 
služeb formou kontaktů s jinými poskytovateli,

pořádání osvětových a informačních akcí. »

svými aktivitami podpořit fungování moderní společ- »
nosti na principech demokracie, spolupráce, toleran-
ce a solidarity s důrazem na obhajobu, prosazování 
zájmů a oprávněných nároků sociálně znevýhodně-
ných skupin občanů s důrazem na lidi se zdravotním 
postižením a seniory,

vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a  »
dalších podpůrných aktivit za účelem podpory zmír-
ňování příčin sociální exkluze, a to zejména u lidí se 
zdravotním postižením a seniorů,

vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a  »
dalších podpůrných aktivit zajišťujících pomoc a 
podporu osobám se zdravotním postižením, osobám 
dlouhodobě nemocným, seniorům a ohroženým 
rodinám s dětmi za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení,

vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dal- »
ších podpůrných aktivit osobám v nepříznivé sociální 
situaci, ve které se ocitli z důvodů věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení za účelem 
umožnit jim důstojný a plnohodnotný život v jejich 
přirozeném prostředí,

vytvářet a realizovat programy, zaměřené na ochra- »
nu práv a potřeb zejména zdravotně postižených 
(ZP) dětí s cílem podpory prohloubení vztahu rodičů 
s těmito dětmi, prevence zanedbávání péče o ZP 
děti, zvyšování rodičovských kompetencí v péči o ZP 
děti, zvyšování „životaschopnosti“ ohrožených rodin 
a podpory vytváření sítě na ochranu práv a potřeb ZP 
dětí.



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 pomohou najít a realizovat cestu, která povede k řešení a zlepšení Vaší obtížné životní situace. 

Službu poskytujeme s více než 15 letou tradicí.

Součástí odborného sociálního poradenství je i poradenství v rámci půjčování kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek. 

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.

PŘEHLED POSKyTOVáNí ODbORNÉ PORADENSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2013 (POČET INTERVENCí)

počet soc. intervencí 
ambulantní forma

počet soc. intervencí 
terénní forma

Odborné sociální poradenství Česká Lípa 454 70

Odborné sociální poradenství Jablonec nad Nisou 208 14

Odborné sociální poradenství Liberec 194 49

Odborné sociální poradenství Semily 131 93

Celkem 987 226

OKRUH OSOb, KTERÝM JE NAšE ODbORNÉ SOCIáLNí PORADENSTVí URČENO



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.

PŘEHLED ČINNOSTI OSObNí ASISTENCE V ROCE 2013 (POČET UŽIVATELŮ)

počet uživatelů
počet hodin přímého 

výkonu služby

Osobní asistence Česká Lípa 104 17 383,5

Osobní asistence Jablonec nad Nisou 33 5 535

Osobní asistence Liberec 54 11 086,5

Osobní asistence Semily 28 7 439,5

Celkem 219 41 444,5

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

OKRUH OSOb, KTERÝM JE NAšE OSObNí ASISTENCE URČENA

Osobní asistenci poskytujeme osobám, které

z důvodu zdravotního postižení, věku nebo chronic- »
kého onemocnění

samostatně nezvládají běžné činnosti a aktivity  »
každodenního života

chtějí tyto činnosti a aktivity zvládat sami »

k tomu potřebují individuální fyzickou a psychic- »
kou podporu jiné osoby, která jim pomůže vytvořit 
vhodné podmínky a prostředí pro jejich samostatné 
zvládnutí

Věkové hranice: Sociální služba je poskytována osobám 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.



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.

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 osobám 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.

PŘEHLED ČINNOSTI ODLEHČOVACíCH SLUŽEb V ROCE 2013 (POČET UŽIVATELŮ)

počet uživatelů
počet hodin přímého výkonu 

služby

Odlehčovací služby Česká Lípa 62 3 366,5

Odlehčovací služby Jablonec nad Nisou 19 978

Odlehčovací služby Liberec 8 617

Odlehčovací služby Semily 8 2 524,5

Celkem 97 7 486

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

OKRUH OSOb, KTERÝM JE NAšE ODLEHČOVACí SLUŽbA URČENA



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.

PŘEHLED ČINNOSTI TLUMOČNICKÝCH SLUŽEb V ROCE 2013 (POČET UŽIVATELŮ)

počet uživatelů

Tlumočnické služby Liberecký kraj 32

Celkem 32



PŘEHLED ČINNOSTI SOCIáLNĚ-PRáVNí OCHRANy V ROCE 2013 (POČET UŽIVATELŮ = POČET 
OHROŽENÝCH RODIN V EVIDENCI SPOD)

počet uživatelů

Sociálně – právní ochrana 112

Celkem 112

Projekt je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV ČR.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje rea-
lizovalo v roce 2013 v rámci pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany všechny činnosti v rámci realizace projektu 
„Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohro-
ženým rodinám s dětmi na Českolipsku a Novoborsku“.

Naším posláním v programu „Komplexní odborné terén-
ní a ambulantní pomoci ohroženým rodinám s dětmi na 
Českolipsku a Novoborsku“ bylo na základě doporučení 
pracovníků OSPOD dát rodinám s dětmi v evidenci SPOD, 
šanci rozhodnout se a zkusit využít našich služeb.

Účinnou, častou a intenzivní podporou a pomocí při řeše-
ní aktuálních problémů v rodině jsme usilovali o posílení 
schopností a dovedností rodičů tak, aby dítě se svými ro-
diči mohlo zůstat a domov byl pro něj domovem.

Chránili jsme práva a potřeby dětí v rodinách, kde rodiče 
bez pomoci a podpory odborníků nebyli schopni vytvo-
řit svým dětem podmínky a šance do života, které mají 
děti vyrůstající ve funkčních neohrožených rodinách. 

Nefunkčnost rodiny měla mnoho příčin od složité život-
ní situace přes finanční problémy po chybějící rodinné 
zázemí. Smyslem bylo, aby terénní pomoc byla opravdu 
účinná, tedy aby kontakt s klienty byl co nejbližší. Pou-
ze v takovém přístupu bylo možné smysluplně pracovat 
s rodinou, řešit nejen její akutní problémy, ale také 
mnohým dalším problémům předcházet. Veškeré naše 
snažení směřovalo k tomu, aby byl domov opravdu do-
movem.

CíLE AKTIVIT PROJEKTU:

PODPORA PROHLOUbENí VZTAHU RODIČŮ S DĚTMI

 Svými aktivitami v rodině jsme se snažili prohloubit vztah 
rodičů s dětmi – podporou a motivací členů rodiny ke zlep-
šení komunikace mezi rodiči a dětmi, ale také mezi rodiči 
navzájem anebo pomoc se sjednocením jejich výchovných 
postojů vůči dítěti. Oporu pro tuto činnost jsme čerpali  
z odborné psychologické pomoci a krizové intervence 
(problematika osobních, vztahových a rodinných problé-
mů ohrožujících vývoj a práva dítěte).

PREVENCE ZANEDbáNí PÉČE O DĚTI A PODPORA 

VyTVáŘENí SíTĚ NA OCHRANU PRáV A POTŘEb DĚTí

Problematika prevence zanedbání péče o děti a podpory 
vytváření sítě na ochranu práv a potřeb dítěte, byla šířena 
pomocí osvětových přednášek pro laickou veřejnost - tato 
činnost měla za cíl informovat, předcházet či odstraňovat 
následky zanedbání péče o děti – a konference pro od-
bornou veřejnost, jejímiž hlavními cíli bylo - pojmenovat 
hlavní rizika tohoto regionu, představení a síťování po-
moci ohroženým rodinám, sdílení zkušeností a hledání 
nových možností.

ZVÝšENí RODIČOVSKÝCH KOMPETENCí V PÉČI O DĚTI

Další neméně důležitou oblastí bylo zvýšení rodičovských 
kompetencí v péči o děti. Tento bod patřil ke stěžejním pi-
lířům našeho projektu podpory ohroženým rodinám. Svou 
přímou intervencí v rodinách jsme se snažili působit např. 
nácvikem praktických dovedností v péči o domácnost a dále 
aktivizovat rodiče v důslednosti ve výchově a péči o děti 
(dohled nad školní docházkou a školní přípravou, spoluprá-
ce s lékaři, dohled nad trávením volného času dětí atd.).

ZVÝšENí ŽIVOTASCHOPNOSTI RODINy

Veškeré tyto aktivity směřovaly k tomu, aby se nám povedlo 
zvýšit životaschopnost rodiny. Tento cíl vlastně zastřešoval 
veškerou námi vyvíjenou činnost. Pojem životaschopnosti 
rodiny znamená stav, kdy je rodina schopna sama za sebe 
přebrat zodpovědnost, tj. nespoléhat na pomoc zvenčí – ať 
ze strany úřadů či jiné, tedy, být samostatná v řešení svých 
problémů. Tento stav, kdy rodina funguje samostatně, má 
hluboký sociální význam. Rodina není vyčleněna a může 
získat své plnohodnotné místo jak v komunitě, tak ve spo-
lečnosti. Vnitřní vazby mezi členy rodiny i vnější vzájemné 
vztahy rodiny a společnosti jako celku se tímto upevní.



KONKRÉTNí CíLE:
okamžitě řešit potřebu kompenzačních, rehabilitač- »
ních a didaktických pomůcek

zlepšení podmínek rekonvalescence či domácí léčby,  »
jak pro samotné nemocné, tak pro osoby o ně pečující

usnadnění péče pečujícím osobám »

nahrazení nevhodných pomůcek pomůckami ade- »
kvátními

oddálení ústavní péče »

zachování či zlepšení kvality života »

zlepšení podmínek učení u dětí se zdravotním posti- »
žením

pomoci uživatelům zvládat v nepříznivých životních  »
situacích pobyt v domácím prostředí

zvýšení soběstačnosti klientů »

Půjčovny řeší zejména otázku okamžité potřeby  »
kompenzačních pomůcek. Pomůcky jsou určeny pro 
krátkodobou výpůjčku ve chvíli, kdy ještě nemáte 
k dispozici vlastní pomůcku či Vaše pomůcka byla 
poškozena či zničena. 

Dlouhodobé zapůjčení pomůcky je možné jenom   »
v případě, kdy zapůjčenou pomůckou nahrazujete 
nevhodnou pomůcku vlastní anebo nemáte možnost 
vhodnou pomůcku zajistit jiným způsobem.

PŘEHLED ČINNOSTI PŮJČOVEN KOMPENZAČNíCH, REHAbILITAČNíCH A DIDAKTICKÝCH POMŮCEK 
V ROCE 2013

počet uživatelů počet pronajatých pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Česká Lípa 218 272

Půjčovna kompenzačních pomůcek Jablonec nad Nisou 153 221

Půjčovna kompenzačních pomůcek  Liberec 110 155

Půjčovna kompenzačních pomůcek Semily    73    76

Celkem 554 724

Někdy stačí opravdu málo. 

Vhodná kompenzační nebo rehabilitační pomůcka pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo chronickým one-
mocněním zvládat v obtížných životních situacích pobyt v domácím prostředí a zlepšuje podmínky rekonvalescence či 
domácí léčby, jak pro ně samotné, tak i pro osoby o ně pečující. 

Cílem půjčoven je maximálně podpořit samostatnost osob se zdravotním postižením nebo chronickým onemoc-
něním a zvýšit tak kvalitu jejich života. 



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

Vyvrcholení osmého ročníku vyhlášené celostátní soutěže o Cenu modrého slona pro rok 2013 se uskutečnilo dne  
22. června 2013 na letní scéně v ZOO Liberec.

STATISTIKA SOUTĚŽE:
do výtvarné soutěže ve vyhlášených uměleckých obo- »
rech bylo přihlášeno 3 451 výtvarných děl

pro závěrečnou finálovou přehlídku, která proběhla  »
ve výstavním pavilónu ZOO Liberec ve dnech 18. - 23. 
6. 2013 bylo vybráno odbornou porotou 648 výtvar-
ných děl

závěrečného vyhlášení Cen modrého slona se dne   »
22. 6. 2013 účastnilo přes 1000 oceněných umělců  
a návštěvníků

setkání se skládalo ze dvou částí - kulturního progra- »
mu a samotného slavnostního vyhlášení.

celostátní přehlídku umělecké a zájmové tvorby han- »
dicapovaných tvůrců a jejich přátel shlédlo během 
týdne v ZOO Liberec kolem 8 500 návštěvníků

ODbORNá POROTA VybRALA A UDĚLILA:
10 hlavních Cen modrého slona ve vyhlášených  »
kategoriích

1 mimořádnou Cenu modrého slona ředitele ZOO  »
Liberec za mimořádnou malířskou tvorbu ALENA 
HRAbALOVá z DSS SLATIŇANy

72 Čestných uznání »  za vytvořená díla a umělecká 
vystoupení

cenu v kategorii Osobnost roku 2013 »  obdržel han-
dicapovaný výtvarník PETR šRáMEK - za 10letý přínos 
a podporu projektu TVORíME DUší…

cenu diváka za nejlépe výtvarně ztvárněné dílo »  zís-
kal kolektiv autorů z Domova Sluneční dvůr v Jestřebí 
- za dílo MODRÝ SLON

MODRÝ SLON 2013 - VyHLášENÉ CENy 8. ROČNíKU SOUTĚŽE

1. MALbA RŮŽENA KOUTNíKOVá - ROSKA JIHLAVA

2. KERAMIKA KOLEKTIV TVŮRCŮ - DSS SLATIŇANy

3. FOTOgRAFIE ZUZANA STRNáDKOVá - MO STP JILEMNICE

4. TEXTILNí TVORbA LENKA NĚMCOVá - SDRUŽENí HANDICAP TŘEbíČ

5. KOMbINOVANá TECHNIKA KOLEKTIV TVŮRCŮ - DOMOV TEREZA bENEšOV U SEMIL

6. LITERáRNí TVORbA ROSTISLAV KUCHAŘ A ZITA CHALUPOVá - OLOMOUC

7. DIVADELNí TVORbA JANA HAVELKOVá - ČESKÝ DUb

8. TANEC LUCARINO DANCE - DOMOV NA SVObODĚ - ČíŽKOVICE - LITOMĚŘICE

9. HUDEbNí TVORbA bRONISLAV CHROMÝ A LIbOR gAJER - UNIČOV

10. JINÉ FORMy TVORby KOLEKTIV TVŮRCŮ - SLEZSKá DIAKONIE KARVINNá

11. OSObNOST ROKU 2012 (MIMOŘáDNÉ OCENĚNí 
ZA PŘíNOSNOU TVORbU K PROJEKTU MODRÝ SLON)

PETR šRáMEK

CENA DIVáKA CENA ZA NEJLÉPE VÝTVARNĚ ZTVáR-
NĚNÉHO ŽIVOCICHA

KOLEKTIV DOMOV SLUNEČNí DVŮR JESTŘEbí

Projekt je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

8. ROČNíK CELOSTáTNí SOUTĚŽE

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



VÝKAZ ZISKU A ZTRáTy KE DNI 31. 12. 2013

NÁKLADY částka v Kč

Spotřebované nákupy 919 519,93

Služby 3 710 286,35

Osobní náklady 12 157 056,00

Daně a poplatky 10 452,00

Ostatní náklady 152 035,24

Odpisy, prodej majetku a tvorba rezerv 579 737,00

NÁKLADY CELKEM 17 529 086,52

VÝNOSY částka v Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží 757 106,70

Ostatní výnosy 32 068,58

Přijaté příspěvky a dary 4 872 702,20

Provozní dotace 11 382 786,29

VÝNOSY CELKEM 17 044 663,77

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK částka v Kč

Hospodářský výsledek po zdanění - 484 422,75



ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2013 (V CELÝCH TISíCíCH KČ)

AKTIVA Začátek období Konec období

Dlouhodobý majetek 1 666 1 569

Dlouhodobý hmotný majetek 4 392 4 875

Oprávky k dlouhodobému majetku - 2 726 - 3 306

Krátkodobý majetek 3 897 3 536

Zásoby 68 48

Pohledávky 294 422

Krátkodobý finanční majetek 3 129 2 716

Jiná aktiva 406 350

AKTIVA CELKEM 5 563 5 105

PASIVA Začátek období Konec období

Vlastní zdroje 4 418 3 927

Jmění 3 852 4 411

Výsledek hospodaření 566 - 484

Cizí zdroje 1 145 1 178

Krátkodobé závazky 986 944

Jiná pasiva 159 234

PASIVA CELKEM 5 563 5 105





FINANČNí POMOC

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Česká Lípa
Město Jablonec nad Nisou
Úřad práce v České Lípě
Město Doksy
Nadace Charty 77
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové
Město Nový bor
Město Dubá
Svazek obcí Novoborska
Magistrát Města Liberec
Nadace EURONISA
Úřad práce v Jablonci nad Nisou
Hestia o.s. - nadační fond ETELA
Nadace České Spořitelny
Ministerstvo kultury
CSR Consult
Nadace Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nadace PRECIOSA
Město Turnov
Severočeská vodárenská společnost 

a. s.
Nadace škola Hrou
Město Zákupy
Město Lomnice nad Popelkou
Nadace Umění pro zdraví
Peter Jasný
Město Skalice u České Lípy
Město Frýdlant v Čechách
A. RAyMOND JAbLONEC
Esentier s.r.o.
Město Mimoň
Město Hodkovice nad Mohelkou
Obec Pěnčín
Město Stráž pod Ralskem
Město Žandov
Město Rychnov  

u Jablonce nad Nisou
Obec Háje nad Jizerou

Obec Kravaře
Ing. Karel Kapoun
Ecoglass a.s.
Město Semily
Liberecký kraj
Město Tanvald
Obec Sloup v Čechách
Obec Vlastiboř
Obec Zahrádky
Město Kamenický šenov
Obec Ralsko
Obec Libštát
Obec Svor
Obec Dalešice
Město Jilemnice
Obec Jestřebí
Obec Nová Ves nad Popelkou
Obec Košťálov
MUDr. Ladislav Hnídek
Obec Holenice
Obec Habartice
Obec Zlatá Olešnice
Město Raspenava
Město Cvikov
Městys Holany
Obec Studenec
Obec Chuchelná
Město Smržovka
Obec Mříčná
Obec Horní branná

TECHNICKá, MATERIáLNí  
A DALší FORMy POMOCI

Microsoft
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové
Nadace Charty 77 - Konto bariéry
Warmpeace s.r.o.
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

Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají s námi ...

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



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
Kulturní a informační středisko  

v Lomnici nad Popelkou
kostel Dr. Farského Jablonec nad 

Nisou
Sodexo s. r. o.  
Dopravní podnik měst Liberce  

a Jablonce nad Nisou, a.s.
a další

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 

zdravotním postižením na 
Českolipsku

organizace sdružující osoby se 
zdravotním postižením na 
Semilsku

organizace sdružující osoby se 
zdravotním postižením na 
Jablonecku

organizace sdružující osoby se 
zdravotním postižením na 
Liberecku

odbor sociálních věcí MěÚ v České Lípě
oddělení sociálně-právní ochrany 

v České Lípě
odbor sociálních věcí MěÚ v Novém 

boru
oddělení sociálně-právní ochrany 

v Novém boru
odbor sociálních věcí MěÚ v Jablonci 

nad Nisou
oddělení sociálně-právní ochrany 

v Jablonci nad Nisou
Odbor sociálních věcí MěÚ v Tanvaldu
oddělení sociálně-právní ochrany 

v Tanvaldu
Odbor sociálních věcí MěÚ v Železném 

brodu
oddělení sociálně-právní 

ochrany v Železném 
brodu

Základní škola Liberec, 
Lesní

Základní škola, nám. 
Míru v Liberci

Zš a Mš pro tělesně postižené 
v Liberci

Krajská rada osob se 
zdravotním postižením 
Liberec

INSTAND o.s.

SPOLAK s.r.o.
odbor sociálních věcí v Turnově
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



UPŘESŇUJíCí INFORMACE:

Rádi bychom v příštím období zakoupili celkem čtyři osobní 
automobily, pro každou z našich poboček (Jablonec nad Ni-
sou, Česká Lípa, Liberec, Semily) po jednom osobním auto-
mobilu. Cena jednoho automobilu činí cca 200 000 Kč.

Zakoupené automobily budou sloužit zejména k následu-
jícím účelům:

a)  k přejezdům sociálních pracovníků ke klientům - kon-
taktní poradenské místa (každá pobočka má pora-
denské místa cca v deseti obcích, kam pracovníci 
pravidelně měsíčně vyjíždí), domácnosti klientů - po-
skytnutí poradenství, návštěvy u klientů, noví klienti 
apod. (každá pobočka má kolem 10 - 30 obcí, kde má 
klienty terénních služeb sociální péče)

b)  jako záložní automobil - i v případě, že pracovník pří-
mé péče - osobní asistentka nemůže z nějakého dů-
vodu použít svůj automobil např. z důvodu technické 
poruchy apod., musí být služba přesto poskytnuta

c)  převoz pomůcek ke klientům a od klientů (mnoho z na-
šich klientů nemá nikoho, kdo by jim pomůcku z naší 
půjčovny dopravil, často nemají dostatek finančních 
prostředků na zaplacení komerční služby)

d)  plánovaný převoz klientů v rámci poskytování služeb 
(osobní asistence, odlehčovací služby)

Naše organizace poskytuje zejména terénní sociální služ-
by osobám s těžkým zdravotním postižením a seniorům 
v jejich přirozeném domácím prostředí, tak aby mohli žít 
důstojně tam, kde se cítí doma, s rodinou, přáteli a vším, 
co mají rádi a aby mohli dělat věci, které je baví, žít plno-
hodnotný život podle svých představ.

Naše služby osobní asistence a odlehčovací služby celo-
ročně denně využívá přes 200 osob ve více než 60 městech 
a obcích na celém území Libereckého kraje.

Naši sociální pracovníci navíc pravidelně navštěvují více 
než 25 měst a obcí, kde poskytují na našich kontaktních 
a poradenských místech, případně i přímo v domácnos-
tech klientů odborné sociální poradenství.

Služby našich půjčoven kompenzačních a rehabilitačních 
využívají občané s více než 80 měst a obcí Libereckého 
kraje.

V roce 2013 činily náklady organizace na cestovné 1 561 
000 Kč. To odpovídá tomu, že naši pracovníci tak při po-
skytování služeb v terénu „najeli“ cca 260 000 km.

Přesto existuje celé spektrum činností nebo vznikají si-
tuace, které nemůžeme osobními vozy našich pracovníků 
zajistit.

Proto bychom rádi zakoupili čtyři osobní automobily  
a proto Vás žádáme o tuto finanční podporu.

DĚKUJEME !

To, aby naše služby byly dostupné opravdu každému obča-
novi v Libereckém kraji i v té nejmenší vesnici s omezenou 
dopravní obslužností a navíc v čase, kdy poskytnutí sociál-
ní služby skutečně potřebuje, nejde bez pomocí osobních 
automobilů zajistit. Naše organizace se proto na Vás 
obrací s prosbou o podporu naší činností tím, že nám 
přispějete na náš bankovní účet vedený u Komerční 
banky, a.s, č. účtu: 94 - 4655980247/0100 jakoukoliv 
částkou na nákup osobního automobilu, který budeme 
při poskytování terénních služeb využívat. Jako varia-

bilní symbol prosím uveďte: 2002. Na požádání Vám rádi 
vystavíme darovací smlouvu, díky které si budete moct 
poskytnutý dar odečíst z daní. Rádi také v případě zájmu 
Váš projev podpory umístíme vhodným způsobem na za-
koupený automobil. Děkujeme Vám předem za čas, který 
věnujete této naší dobré věci. O výši dosažené podpory 
Vás budeme pravidelně informovat na našich interneto-
vých stránkách.



1. POSKyTOVáNí SOCIáLNíCH SLUŽEb:
Odborné sociální poradenství - Liberecký kraj »

Osobní asistence - Liberecký kraj »

Odlehčovací služby - Liberecký kraj »

Tlumočnické služby - Liberecký kraj »

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

2. POSKyTOVáNí SLUŽEb V ObLASTI SOCIáLNĚ-PRáVNí OCHRANy
Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám - Českolipsko, Novoborsko, Jablonecko,  »
Tanvaldsko, Železnobrodsko

3. POSKyTOVáNí SLUŽEb V ObLASTI CELOŽIVOTNíHO VZDĚLáVáNí:
Kurz českého znakového jazyka - úvod do problematiky a získání základních jazykových a komunikačních kompe- »
tencí

Kurz českého znakového jazyka - rozšíření jazykových a komunikačních kompetencí I »

Kurz Strategie komunikace s osobami se sluchovým postižením - úvod do problematiky »

Kurz Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů »

4. SOCIáLNĚ - AKTIVIZAČNí A SOCIáLNĚ - REHAbILITAČNí ČINNOSTI:
Půjčovny kompenzačních rehabilitačních a didaktických pomůcek – Liberecký kraj »

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, Novoborsko »

Regionální výstavy prací osob se zdravotním postižením - Liberecký kraj »

5. VyDAVATELSKá A OSVĚTOVá ČINNOST
Časopis Sdruženáček - Liberecký kraj »

Internetový portál - celý ČR »

Metodika poskytování osobní asistenci dětem a mladistvým se zdravotním postižením - celá ČR »

Veřejně přístupná knihovna odborné literatury - Liberecký kraj »



Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2013 činil 53,04. Aktuální (stav k 10.6.2014) průměrný evidenční počet 
zaměstnanců činí 56,1.

V ROCE 2013 V CENTRU PRACOVALI (ZVÝRAZNĚNÝ JE AKTUáLNí STAV K 10. 6. 2014): 

Adamcová Monika, Albrechtová Zuzana, balatková Jaroslava, bártová Olga, Bauerová Sabina, bílková Magdalena, bína 
Libor, Bindová Markéta Dis., Blažková Veronika, boháčová Petra, bornová Zlata, Boríková Lenka, böhmová štěpánka, 
Burešová Martina Ing., Ceháková Aneta Mgr., Cyrus Monika, Čechová Jana Mgr., Černeková Simona, Červená Mariana, 
Dandová Lada, Dědková Jaromíra, Dneboská Marie, Dobeš Tomáš Ing., Dontová Lucie, Duďiňáková Petra DiS., Duf-
ková Miroslava, Dvořáková Kateřina, Eugelová Gabriela, Faltinková Lenka, Farská Lenka, Farská Marcela, Hampejsová 
Jana bc., Havelka Jaroslav Mgr., Havrdová Jarmila, Holubová Mariya, Horkelová Bronislava, Hošková Jana, Hrdá Ma-
rie, Hývlová Marcela, Hudcová Markéta bc., Chalupníčková Dagmar, Chládková Petra, Ignatovová Jiřina, Janků Jitka, 
Jonášová Miroslava, Jordáková Eliška Dis., Kasincová Anna Bc., Kavková bohuslava, Konvičková Lenka, Košková Věra, 
Košnarová Jana, Mgr., Koudelková Blanka, Křížková Milada, Křížková Petra, Kubešová Jana, Kubištová Jaroslava, 

Landsperská Ivana, Lenická Jaroslava, Leško Jaroslav, Losertová Jana Mgr., Maděrová Lenka, Mádlí-
ková Marcela, Mertová Jitka, Milerová Štěpánka Mgr., Nováková Hana, Novotná Jiřina, Novotná 

Jitka Ing., Ondráková Alena, Opelka Stanislav Mgr., Perglerová Alice, Pikousová Dana, Pisková 
Dana, Pivrncová Dana Mgr., Polanská Martina, Pospíšilová Renata, Radlová Martina, Red-

lich Karel Bc., Růžičková Silvia, Samohrdová Lenka, Sladká Bohumila, Strnádková Ľubi-
ca Bc., Suchopárková Renata, Svatošová Ivana, Šafránková Světlana Mgr., Škorpilová 

Renáta, šormová Dana, Špicarová Lucie, Štrymplová Radka Ing., šuláková Renata, Tu-
rek Zdeněk Ing., Váradiová Etela, Veselá Hana, Valdmanová Monika Mgr., Vítová Eva 
Dis.,Vobořilová Kateřina, Weiserová Zdeňka Mgr., Zajícová Hana, Zajíčková Milena, 

Zamastilová Dana, Zappová Hana, Zumrová Věra.

V ROCE 2013 S CENTREM SPOLUPRACOVALI: 

bezoušková Hana Ing., glaserová Jana, Halama Martin Mgr., Honzková Martina, 
Hradiská Kateřina bc., Jiráková Helena Mgr., Jonášová Pavlína, Kinkor Milan 

PhDr., Konvalinková blanka Mgr., Krása Václav, Kubáňová Jiřina bc., Lányová 
božena PhDr., Latislavová Helena, Lemáková Jarmila Mgr., Löffelmann Jiří, Mi-

lerová štěpánka Mgr., Moudrá Hana Mgr., Navrátilová Jana bc., Novotná Petra 
Mgr., Novotný Jiljí PaeDr., Opelka Stanislav Mgr., Paukrtová Soňa Mgr., Paur 
Jaroslav, Pivrncová Dana Mgr., Rolný David Mgr., Romana Staňková JUDr., 

Santner Zdeněk Ing., Skokan Petr, Svoboda Pavel  Mgr., španihelová 
Markéta Mgr., Tulpa Petr Mgr., Vencl Jiří, Vosáhlová Eva, Zemanová 

Alena Mgr.
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