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Vážení a milí,

podle posledních průzkumů více než 90 % osob se zdravotním 

postižením, seniorů a nepochybně i dětí v ohrožených rodinách 

chce žít svůj život v domácím prostředí, ve svém domově.

Já osobně věřím, že většině lze toto přání s vynaložením určitého 

úsilí vyplnit.

Z celého srdce proto děkuji všem svým kolegům 

a spolupracovníkům, spolupracujícím institucím, úředníkům, 

politikům, sponzorům a dobrovolníkům, že to prostřednictvím 

naší obecně prospěšné společnosti stovkám z nich každý den 

znovu a znovu umožňují.

Zhodnocení přínosu naší organizace celé společnosti 

rád přenechám na posouzení každému z vás.

Jaroslav Leško,
ředitel Centra pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje, o.p.s.

V Liberci dne 3. 6. 2015

Slovo úvodem
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 Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

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

 Identifi kační 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)

Základní údaje 
o organizaci
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Cíle společnosti

a) svými aktivitami podpořit fungování moderní 

společnosti na principech demokracie, spolupráce, 

tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu, prosazování 

zájmů a oprávněných nároků sociálně znevýhodněných 

skupin občanů, zejména zdravotně postižených a seniorů,

b) vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších 

podpůrných aktivit za účelem podpory zmírňování 

příčin sociální exkluze, a to zejména u lidí se zdravotním 

postižením a seniorů,

c) 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,

d) vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších 

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,

e) vytvářet a realizovat programy zaměřené na ochranu 

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.

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 (rekvalifi kace a poradenství) – 

zajištění zprostředkování služeb formou kontaktů 

s jinými poskytovateli,

 • pořádání osvětových a informačních akcí.

Hlavní předmět 
činnosti a služeb
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Centra 
pro zdravotně postižené 
v Libereckém kraji

Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa

Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa

T/F  487 853 481      E  czpcl@volny.cz

Centrum pro zdravotně postižené Jablonec nad Nisou

Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou

T/F  483 356 218      E  czpjbc@volny.cz

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

T/F  485 104 044      E  czplk@volny.cz

Centrum pro zdravotně postižené Semily
Archivní 570, 513 01 Semily

T/F  488 577 841      E  czpsm@volny.cz
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1. Poskytování 
sociálních služeb

 • Odborné sociální poradenství 

(Liberecký kraj)

 • Osobní asistence 

(Liberecký kraj)

 • Odlehčovací služby 

(Liberecký kraj)

 • Tlumočnické služby 

(Liberecký kraj)

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 kompetencí

 • 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)

 • 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 

(celá ČR)

 • Metodika poskytování osobní 

asistence dětem a mladistvým 

se zdravotním postižením 

(celá ČR)

 • Veřejně přístupná knihovna 

odborné literatury 

(Liberecký kraj)

Stručný přehled 
činnosti organizace 
v roce 2014
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Poslání odborného 
sociálního poradenství

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. Zde 

vám naši odborní pracovníci pomohou 

najít a realizovat cestu, která povede 

k řešení a zlepšení vaší obtížné životní 

situace. 

Službu poskytujeme s více než 15letou 

tradicí.

Součástí odborného sociálního 

poradenství je i poradenství v oblasti 

kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek. 

Komu je služba určena?

Osobám starším 15 let věku v obtížné 

životní situaci, která nastala v souvislosti 

se zdravotním postižením nebo věkem 

a k jejímuž 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 systémech 

a platné legislativy, práva, sociálního 

zabezpečení, odstraňování bariér, 

vzdělávání, pracovního uplatnění, 

kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek a dalších individuálních 

problémů souvisejících se zdravotním 

postižením nebo věkem. 

Terénní formu poskytujeme osobám 

žijícím v Libereckém kraji.

Neposkytujeme poradenství osobám, 

které vyžadují jiný druh poradenství.

Odborné sociální 
poradenství

Přehled poskytování odborné poradenské činnosti v roce 2014

Počet sociálních 

intervencí 

ambulantní forma

Počet sociálních 

intervencí 

terénní forma

Odborné sociální poradenství Česká Lípa

385

31

Odborné sociální poradenství Jablonec nad Nisou

244

4

Odborné sociální poradenství Liberec

146

34

Odborné sociální poradenství Semily

149

65

Celkem

924

134

Službu poskytujeme 

od roku:

Registrované 
sociální služby:

Odborné sociální 

poradenství Česká Lípa 

(identifi kátor č. 1840164)

Odborné sociální 

poradenství 

Jablonec nad Nisou 

(identifi kátor č. 9725207)

Odborné sociální 

poradenství Liberec 

(identifi kátor č. 5451090)

Odborné sociální 

poradenství Semily 

(identifi kátor č. 4148036)
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Poslání osobní asistence

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 budeme 

napomáhat, abyste je zvládli sami.

Nabízíme vám tak 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 podle svých 

představ.

Osobní asistenci poskytujeme s více než 

10letou tradicí.

Komu je služba určena?

Osobní asistenci poskytujeme osobám, 

které z důvodu zdravotního postižení, 

věku nebo chronického onemocnění 

samostatně nezvládají běžné činnosti 

a aktivity každodenního života, chtějí 

tyto činnosti a aktivity zvládat sami 

a k tomu potřebují individuální fyzickou 

a psychickou podporu jiné osoby, která 

jim pomůže vytvořit vhodné podmínky 

a prostředí pro samostatné zvládnutí 

těchto činností.

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 sociální služby.

Osobní asistence

Přehled činnosti osobní asistence v roce 2014

Počet uživatelů
Počet hodin přímého výkonu 

služby

Osobní asistence Česká Lípa 

101

16 172,0

Osobní asistence Jablonec nad Nisou

28

6 266,5

Osobní asistence Liberec

45

9 538,5

Osobní asistence Semily

36

7 312,0

Celkem

210
39 289,0

Službu poskytujeme 

od roku:

Registrované 
sociální služby:

Osobní asistence 
Česká Lípa 

(identifi kátor č. 7559709)

Osobní asistence 
Jablonec nad Nisou 
(identifi kátor č. 7135154)

Osobní asistence Liberec 
(identifi kátor č. 9349276)

Osobní asistence Semily 
(identifi kátor č. 3852372)
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Poslání odlehčovacích služeb

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 prostor pro 

vaše přání a zájmy, možnost uspokojit 

vaše vlastní potřeby. Osoba, o kterou 

pečujete, může nadále zůstat ve svém 

prostředí a zachovat si vlastní důstojnost 

a životní styl, který jí vyhovuje. Služba 

v nejvyšší možné míře respektuje 

individuální potřeby a zájmy uživatelů 

a podporuje jejich samostatnost.

Komu je služba určena?

Osobám se zdravotním postižením, 

seniorům a osobám s těžkým chronickým 

onemocněním od 3 let věku žijícím 

v Libereckém kraji, o které je jinak 

pečováno v jejich domácím prostředí, 

k odlehčení pro pečující o blízké osoby, 

kteří 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 sociální služby.

Odlehčovací služby

Přehled činnosti odlehčovacích služeb v roce 2014

Počet uživatelů Počet hodin přímého 

výkonu služby

Odlehčovací služby Česká Lípa 

7
2 555,5

Odlehčovací služby Jablonec nad Nisou

4
1 703,0

Odlehčovací služby Liberec

6
1 356,5

Odlehčovací služby Semily

7
2 037,0

Celkem

24 7 652,0

Službu poskytujeme 

od roku:

Registrované 
sociální služby:

Odlehčovací služba 

Česká Lípa 

(identifi kátor č. 1656576)

Odlehčovací služba 

Jablonec nad Nisou 

(identifi kátor č. 5362299)

Odlehčovací služba 

Liberec 

(identifi kátor č. 2164863)

Odlehčovací služba 

Semily 
(identifi kátor č. 6806376)
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Poslání tlumočnické služby

Žijete na území Libereckého kraje? Jste 

neslyšící? Potřebujete pomoc tlumočníka 

při jednání s úřady, lékaři, v zaměstnání 

nebo v jiných situacích? Nabízíme vám 

profesionální sociální službu – tlumočení 

českého znakového jazyka.

Komu je 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 poskytována 

jen za přítomnosti jejího zákonného 

zástupce. 

Služba je určena osobám, které potřebují 

pomoc při komunikaci, 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 

zajišťujeme i tlumočení telefonických 

hovorů nebo překlad písemností 

souvisejících s nepříznivou sociální 

situací osoby.

Tlumočnické služby

Přehled činnosti tlumočnických služeb v roce 2014

Počet uživatelů

Tlumočnické služby Liberecký kraj

52

Celkem

52

Službu poskytujeme 

od roku:

Registrované 

sociální služby:

Tlumočnické služby 

Liberecký kraj 

(identifi kátor č. 2453453)
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Poslání

Chráníme práva a potřeby dětí v ohrožených 

rodinách v evidenci sociálně právní 

ochrany, kde rodiče bez pomoci a podpory 

odborníků nejsou schopni vytvořit svým 

dětem takové podmínky a šance do života, 

jaké mají děti vyrůstající ve funkčních 

neohrožených rodinách.

Cílenou, účinnou a intenzivní podporou 

při řešení aktuálních problémů v rodině 

usilujeme o posílení schopností 

a dovedností rodičů tak, aby dítě se svými 

rodiči mohlo zůstat doma a domov byl pro 

něj domovem.

Komu je služba určena?

Služba je určena dětem v rodinách, jenž 

jsou v evidenci sociálně právní ochrany 

v Libereckém kraji.

Sociálně-právní 
ochrana dětí

Přehled činnosti sociálně-právní ochrany v roce 2014

Počet ohrožených rodin s dětmi 

v evidenci sociálně právní ochrany

Sociálně-právní ochrana
107

Celkem
107

Službu poskytujeme 

od roku:

Všechny činnosti v rámci 

pověření k výkonu sociálně-

-právní ochrany vykonáváme 

v rámci projektu 

Komplexní odborná terénní 
a ambulantní pomoc 
ohroženým rodinám s dětmi 
v Libereckém kraji.

Projekt je fi nancován 

ze státního rozpočtu 

prostřednictvím MPSV ČR.

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 odbornou veřejnost, 

jejímiž hlavními cíli bylo pojmenovat hlavní 

rizika tohoto regionu, představení a síťování 

pomoci 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 pilířům 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, spolupráce 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 společnosti. 

Vnitřní vazby mezi členy rodiny i vnější 

vzájemné vztahy rodiny a společnosti jako 

celku se tímto upevní.

Cíle aktivit projektu

Podpora prohloubení 
vztahu rodičů s dětmi
Svými aktivitami v rodině jsme se snažili 

prohloubit vztah rodičů s dětmi, a to 

podporou a motivací členů rodiny 

ke zlepšení 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 problémů 

ohrožujících vývoj a práva dítěte).
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Někdy stačí opravdu málo

Vhodná kompenzační nebo rehabilitační 

pomůcka pomáhá osobám se 

zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním 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 

onemocněním, a zvýšit tak kvalitu jejich 

života. 

Konkrétní cíle:

 • okamžitě řešit potřebu 

kompenzačních, rehabilitačních 

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 adekvátními,

 • oddálení ústavní péče,

 • zachování či zlepšení kvality života,

 • zlepšení podmínek učení u dětí se 

zdravotním postižením,

 • 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 nebo zničena. 

Dlouhodobé zapůjčení pomůcky je 

možné jenom v případě, kdy zapůjčenou 

pomůckou nahrazujete nevhodnou 

pomůcku vlastní anebo nemáte možnost 

vhodnou pomůcku zajistit jiným 

způsobem.

Půjčovny kompenzačních, 
rehabilitačních a didaktických 
pomůcek

Přehled činnosti půjčoven kompenzačních, rehabilitačních 

a didaktických pomůcek v roce 2014

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

Službu poskytujeme 

od roku:
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Statistika soutěže:

 • do výtvarné soutěže ve vyhlášených 

uměleckých oborech bylo přihlášeno 

3 849 výtvarných děl,

 • pro závěrečnou fi nálovou přehlídku, 

která proběhla ve výstavním pavilónu 

ZOO Liberec ve dnech 17.–22. 6. 2014, 

bylo vybráno odbornou porotou 

782 výtvarných děl,

 • závěrečného vyhlášení cen Modrého 
slona se dne 21. 6. 2014 účastnilo přes 

104 oceněných umělců a kolem 600 

návštěvníků,

 • celostátní přehlídku umělecké 

a zájmové tvorby handicapovaných 

tvůrců a jejich přátel zhlédlo 

během týdne v ZOO Liberec kolem 

4 500 návštěvníků.

Odborná porota 
vybrala a udělila:

 • 10 hlavních cen Modrého slona 

ve vyhlášených kategoriích,

 • cenu ředitele ZOO Liberec za nejlépe 

výtvarně ztvárněné dílo získal kolektiv 

tvůrců z Domova Sluneční dvůr 

v Jestřebí – za dílo Žirafa,

 • 97 čestných uznání za vytvořená díla 

a umělecká vystoupení,

 • cenu v kategorii Osobnost roku 

2014 obdržela Miloslava Hudáková, 

dlouholetá starostka města Zákupy 

a nadšená podporovatelka projektu 

Tvoříme duší…

Modrý slon 2014
9. ročník celostátní soutěže

Motto projektu: 
„Bez bariér v duši i v životě.“

Projekt je fi nancován 

ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Ministerstva kultury ČR.

1. Malba

Nikola Buzková, 

DD Jablonec Nad Nisou

2. Keramika

Michal Šrám, 

středisko Diakonie Borovany 

u Českých Budějovic

3. Fotografi e

Josef Prantl, 

ŽBB Nová Paka

4. Textilní tvorba

Míla Melicharová, 

DPS Doksy

5. Kombinovaná technika

Kolektiv tvůrců, 

denní stacionář 

Nový Bor

6. Literární tvorba

Jan Durďák, 

Děčín

7. Divadelní tvorba

divadelní soubor 

Diakonie ČCE Čáslav, 

pobočka Kolín

8. Tanec

Azza Beya, 

Semily

9. Hudební tvorba

Skupina Rytmy, 

Čtyřlístek COZP Ostrava

10. Jiné formy tvorby 

Kolektiv tvůrců, 

Roska Jihlava

11. Osobnost roku 2014

Miloslava Hudáková

Cena ředitele ZOO Liberec

Kolektiv Domova 

Sluneční dvůr, 

Jestřebí

Posláním projektu je zapojení osob se 

zdravotním postižením do kulturních 

aktivit, při kterých nejsou oproti ostatním 

podstatně znevýhodněny 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 2014 se uskutečnilo dne 

21. června 2014 na letní scéně v ZOO 

Liberec.

Cena Modrý slon je registrovanou 

ochrannou známkou Centra pro 

zdravotně postižené Libereckého kraje.

Vyhlášené ceny 9. ročníku soutěže
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Stalo se v roce 2014

Odborné sociální poradenství

 • Poskytli jsme odborné sociální 

poradenství 774 uživatelům z 93 měst 

a obcí Libereckého kraje.

 • Zaznamenali jsme nárůst specifi ckých 

odborných činností poskytovaných 

v rámci sociální služby.

 • Optimalizovali jsme síť kontaktních 

a poradenských míst organizace 

v Libereckém kraji s ohledem 

na potřeby jednotlivých obcí a jejich 

efektivitu.

 • Zavedli jsme funkci odborného 

garanta služby odborného sociálního 

poradenství jako prvek zvyšování 

kvality služeb na všech pobočkách.

Osobní asistence

 • Poskytovali jsme osobní asistenci 

210 uživatelům v 51 městech a obcích 

Libereckého kraje.

 • Při poskytování služby jsme vykonali 

celkem 24 933 návštěv v domácím 

prostředí uživatelů a poskytli 39 289 

hodin přímého výkonu sociální služby.

 • Při poskytování služby osobní 

asistentky a osobní asistenti na cestách 

k uživatelům osobními vozy najeli 

cca 270 000 km.

 • Zaznamenali jsme výrazný nárůst 

služeb poskytovaných v pozdních 

odpoledních a večerních hodinách 

a o víkendech a svátcích.

 • Nejmladšímu uživateli služby bylo 

3,5 roku a nejstarší uživatelce 100 let.

 • Aktualizovali jsme pracovní 

postupy a interní metodiky tak, aby 

zohledňovaly nově zjištěné požadavky 

uživatelů.

 • Zavedli jsme funkci krajské dispečerky 

a funkci odborného garanta služby 

osobní asistence jako prvek zvyšování 

kvality služeb na všech pobočkách.

Odlehčovací služby

 • Poskytovali jsme odlehčovací služby 

24 uživatelům v 9 městech a obcích 

Libereckého kraje.

 • Při poskytování služby jsme vykonali 

celkem 5 659 návštěv v domácím 

prostředí uživatelů a poskytli 7 652 

hodin přímého výkonu sociální služby.

 • Při poskytování služby najeli 

pracovníci odlehčovací služby 

na cestách k uživatelům osobními vozy 

cca 100 000 km.

 • Aktualizovali jsme pracovní 

postupy a interní metodiky tak, aby 

zohledňovaly nově zjištěné požadavky 

uživatelů. 

 • Zavedli jsme funkci krajské dispečerky 

a funkci odborného garanta 

odlehčovacích služeb jako prvek 

zvyšování kvality služeb na všech 

pobočkách.

Tlumočnické služby

 • Poskytovali jsme tlumočnické služby 

52 uživatelům ze 17 měst a obcí 

Libereckého kraje.

 • V rámci služby bylo poskytnuto 222 

individuálních tlumočnických úkonů 

a 19 skupinových tlumočnických úkonů 

v přirozeném prostředí uživatelů.

 • Při poskytování služby najel tlumočník 

na cestách k uživatelům osobním 

vozem cca 10 000 km.

 • Tlumočnická služba byla rozšířena 

o tlumočení on-line.

Sociálně právní ochrana

 • Poskytovali jsme činnosti sociálně 

právní ochrany u 107 rodin s dětmi 

ve 20 městech a obcích Libereckého 

kraje.

 • V rámci služby vykonali naši sociální 

pracovníci 946 návštěv přímo 

v rodinách s dětmi.

 • Ambulantní psychologickou pomoc, 

právní pomoc a pomoc v oblasti dluhů 

rodiny s dětmi využili celkem 270krát.

 • Nastavili jsme funkční spolupráci 

s orgány sociálně právní ochrany 

v České Lípě, Novém Boru, Jablonci 

nad Nisou, Tanvaldu a Železném 

Brodě.

 • Uspořádali jsme několik případových 

konferencí.

 • Zvýšili jsme kapacitu služby 

na Českolipsku a Novoborsku.

 • Rozšířili jsme poskytování služeb 

na Jablonecko, Tanvaldsko 

a Železnobrodsko.

 • Vytvořili jsme základní metodické 

postupy služby.

 • Uspořádali jsme dvě přednášky pro 

laickou veřejnost na téma Jak přežít 
s dluhy.

 • Uspořádali jsme konferenci formou 

workshopu pro odbornou veřejnost.

 • Uspořádali jsme vánoční besídku 

pro rodiny s dětmi a v době letních 

prázdnin kreativní Tvořivé léto pro děti 

z ohrožených rodin.

 • Zmapovali jsme potřebnost služby 

na Liberecku, Frýdlantsku, Semilsku, 

Turnovsku a Jilemnicku.
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 • Zpracovali jsme samostatnou výroční 

zprávu o výkonu sociálně právní 

ochrany v roce 2014.

 • Ve službě proběhla kontrola Krajského 

úřadu Libereckého kraje ve smyslu 

ustanovení § 49 odst. 12 zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. Při kontrole nebyla zjištěna 

žádná pochybení v souvislosti 

s výkonem sociálně-právní ochrany.

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek

 • Služby našich půjčoven využilo 

554 uživatelů z 90 měst a obcí 

Libereckého kraje.

 • Zaznamenali jsme nárůst 

uživatelů, kteří si půjčují dvě i více 

kompenzačních pomůcek.

 • Rozšířili jsme nabídku všech půjčoven 

o nové kompenzační a rehabilitační 

pomůcky.

 • Díky podpoře Výboru dobré vůle – 

Nadaci Olgy Havlové, Nadaci 

Euronisa a dalším subjektům jsme 

realizovali projekt Pořízení elektrických 
polohovacích postelí a antidekubitních 
matrací pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením „dožívající“ 
v domácím prostředí, v rámci něhož 

jsme zakoupili 8 nových elektrických 

polohovacích postelí a antidekubitních 

matrací.

 • Poměrně často se stává, že čekací 

doba na některé pomůcky činí několik 

týdnů až měsíců.

Vzdělávací činnost – kurzy 
znakového jazyka

 • Dva kurzy znakového jazyka pro 

začátečníky byly tradičně otevřeny 

v prostorách Krajské vědecké knihovny 

v Liberci. Do kurzů se přihlásilo celkem 

24 osob. Kurzy jsou akreditované 

MPSV. Výuky se účastní i neslyšící 

mluvčí znakového jazyka. Zpětná 

vazba od účastníků kurzů je velmi 

dobrá.

 • Na konci roku byl pro dvanáct 

začátečníků zahájen kurz znakového 

jazyka v semilské knihovně.

Spolková činnost neslyšících

 • Organizace uspořádala pro členy 

jazykové a kulturní komunity 

Neslyšících 9 klubových setkání 

na pobočce v Semilech, 2 sportovní 

aktivity a 2 vzpomínková setkání 

k výročí 200 let od narození významné 

osobnosti v historii rozvoje znakového 

jazyka na našem území.

 • Byla prohloubena spolupráce 

s Krajskou vědeckou knihovnou 

v Liberci, kde jsme uspořádali 

pro členy komunity Neslyšících 

tlumočenou exkurzi. Ve spolupráci 

s knihovnou byla dále tlumočena série 

veřejných přednášek a prezentován 

znakový jazyk při evropském dni 

jazyků.

Klub duševního zdraví

 • Uspořádali jsme celkem 10 setkání 

Klubu duševního zdraví v České Lípě.

 • Setkání se pravidelně účastní 

cca 20 osob s chronickým duševním 

onemocněním nebo kombinovaným 

postižením.

 • Uspořádali jsme ozdravný pobyt 

Klubu duševního zdraví v rekreačním 

středisku Oáza ve Sloupu v Čechách 

pro 18 účastníků.

Tvoříme duší…

 • Ve spolupráci se sdružením 

Artefaktum-cz jsme v rámci projektu 

uspořádali několik prezentačních 

setkání osob se zdravotním postižením 

a jejich přátel.

 • Prezentační setkání českolipského 

regionu proběhlo ve dnech 

24.–25. května 2014 na státním 

zámku v Zákupech. Na celodenní 

přehlídce tvořivosti vystoupilo 

celkem 192 účinkujících. Na výstavě 

byla zastoupena umělecká tvorba 

37 výtvarníků (387 děl a prací) 

a 46 výtvarných kolektivů.

 • Prezentační setkání semilského 

regionu Semilské impulzy proběhlo 

dne 8. listopadu 2014 v interiérech 

Kulturního centra GOLF v Semilech. 

Na výstavě představilo svoji tvorbu 

79 tvůrců, 37 tvůrčích kolektivů 

a 6 dětských center. Celkem bylo 

představeno 394 výtvarných 

děl a 11 kompozičních souborů. 

Na kulturní přehlídce ostatní tvořivosti 

vystoupilo v odpoledních hodinách 

129 účinkujících.
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 • Prezentační setkání jabloneckého 

regionu Adventní setkání se 

uskutečnilo dne 6. prosince 2014 

v kulturním sále Spolkového domu 

v Jablonci nad Nisou a kostele 

Dr. Farského. Na výstavě prezentovalo 

svoji tvorbu 47 výtvarníků a 10 tvůrčích 

kolektivů. Celkem bylo veřejnosti 

představeno přes 500 uměleckých děl 

a prací a 11 kompozičních souborů. 

V kulturním programu vystoupilo 

161 účinkujících.

 • Součástí všech setkání byla prezentace 

prací desítek chráněných dílen 

z celého regionu.

Modrý slon

 • Zaznamenali jsme nejvyšší počet 

účastníků za celou historii celostátní 

soutěže.

 • Do výtvarné soutěže ve vyhlášených 

uměleckých oborech bylo přihlášeno 

3 849 výtvarných děl.

Posezení s barvami

 • Uspořádali jsme 11 tvořivých setkání 

v České Lípě pro celkem 58 účastníků.

Sociální automobil

 • Náš sociální automobil Centrumáček, 

provozovaný Dopravním podnikem 

měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 

v roce 2014 ujel celkem 33 445 km 

a přepravil 3 706 osob.

Regionální výstavy uměleckých 
prací osob se zdravotním 
postižením a seniorů

 • Uspořádali jsme dvě výstavy 

uměleckých prací v České Lípě a dvě 

výstavy v Liberci. Každá regionální 

výstava trvala 4 dny.

Časopis Sdruženáček

 • Bulletin Sdruženáček pravidelně 

vychází každé dva měsíce jako 

dvojčíslo. V roce 2014 jsme vydali 

6 dvojčísel bulletinu.

Webové stránky

 • Aktualizovali jsme vzhled webových 

stránek organizace.

Celá organizace

 • Všechny námi poskytované služby byly 

zařazeny do Základní sítě sociálních 

služeb Libereckého kraje.

 • Vytvořili jsme pracovní pozici 

fundraisera na zkrácený úvazek 

v oblasti individuálního a fi remního 

dárcovství.

 • Z poskytnutých darů nadací 

a podnikatelských subjektů jsme 

zakoupili první služební automobil 

Dacia Dokker pro naši jabloneckou 

pobočku.

 • Zpracovali jsme variantní 

architektonickou studii úprav našeho 

objektu v Liberci tak, aby lépe 

odpovídala současnému provozu 

i plánovanému rozšíření služeb 

o Centrum krizové pomoci pro rodiče 

s dětmi.

 • Uspořádali jsme zajímavé školení 

managementu organizace formou 

teambuildingu.

 • Pro pracovníky organizace 

v jednotlivých službách jsme 

uspořádali celkem 26 supervizí 

vedených externími supervizory.

 • Uskutečnili jsme dotazníkové šetření 

spokojenosti uživatelů služeb, kterého 

se zúčastnilo 75 uživatelů našich 

služeb.

 • A mnoho dalšího.
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Přehled hospodaření

NÁKLADY částka v Kč

Spotřebované nákupy celkem 991

Služby 3 723

Osobní náklady 14 130

Daně a poplatky 66

Ostatní náklady 131

Odpisy, prodej majetku a tvorba rezerv 644

Daň z příjmů 17

Náklady celkem 19 702

VÝNOSY částka v Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží 175

Ostatní výnosy 5 639

Přijaté příspěvky a dary 397

Provozní dotace 14 125

Výnosy celkem 20 336

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK částka v Kč

Hospodářský výsledek po zdanění 634

AKTIVA Začátek 
období

Konec 
období

Dlouhodobý majetek 1 569 1 762

Dlouhodobý hmotný majetek 4 875 5 712

Oprávky k dlouhodobému majetku −3 306 −3 950

Krátkodobý majetek 3 536 4 631

Zásoby 48 51

Pohledávky 422 469

Krátkodobý fi nanční majetek 2 716 3 803

Jiná aktiva 350 308

Aktiva celkem 5 105 6 393

PASIVA Začátek 
období

Konec 
období

Vlastní zdroje 3 927 4 682

Jmění 4 411 4 048

Výsledek hospodaření −484 634

Cizí zdroje 1 178 1 711

Rezervy 0 17

Krátkodobé závazky 944 1 412

Jiná pasiva 234 282

Pasiva celkem 5 105 6 393

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2014
(v celých tisících Kč)

Rozvaha ke dni 31. 12. 2014
(v celých tisících Kč)
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Zpráva nezávislého auditora

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku obecně prospěšné 

společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, o.p.s. k 31. 12. 2014, tj. rozvahu 

k 31. 12. 2014, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu 

použitých významných účetních metod. Údaje obecně 

prospěšné společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, o.p.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této 

účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu 
účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 

v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 

obecně prospěšné společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. Součástí této odpovědnosti 

je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním 

a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala 

významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, 

zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět na danou 

situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok 

k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 

zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy 

a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 

republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat 

etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 

nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž 

cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech 

uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí 

na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka 

obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo 

chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 

kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení 

účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout 

vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních 

kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 

účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených 

vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný 

a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv, pasiv obecně prospěšné společnosti 
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého 
kraje, o.p.s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledků 
jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Zpráva nezávislého auditora určená 
pro zakladatele obecně prospěšné společnosti

Ing. Štěpánka Grohová
Číslo oprávnění 1781

Lípová 597/9, 460 01 Liberec

Česká republika

V Liberci 10. června 2015
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Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají s námi. Za fi nanční, materiální i morální podporu 
děkujeme institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům.

Finanční pomoc

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Liberecký kraj

 • Magistrát Města Liberce

 • Magistrát Města Jablonec nad Nisou

 • Město Česká Lípa

 • Úřad práce v Jablonci nad Nisou

 • Úřad práce v České Lípě

 • Město Doksy

 • Výbor dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové

 • Město Dubá

 • Město Nový Bor

 • Nadace Charty 77

 • Nadace PRECIOSA

 • Ministerstvo kultury

 • Nadace EURONISA

 • JABLOTRON ALARMS a.s.

 • ArtGlass s.r.o.

 • Nadace Nemocnice v Jablonci 

nad Nisou

 • Ti Automotive Ac, s.r.o.

 • A. RAYMOND JABLONEC

 • Město Turnov

 • Obec Skalice u České Lípy

 • Obec Mařenice

 • ARTEP výrobní družstvo 

 • Obec Dlouhý Most

 • Město Frýdlant

 • GIACOMINI CZECH, s.r.o.

 • Obec Háje nad Jizerou

 • Město Osečná

 • Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

 • Severočeská vodárenská společnost

 • Nadace Škola Hrou

 • Obec Svor

 • Obec Habartice

 • ESENTIER s.r.o.

 • Město Hejnice

 • Město Hodkovice nad Mohelkou

 • Obec Horní Libchava

 • HOSTR Liberec s.r.o.

 • Město Hrádek nad Nisou

 • Ing. Karel Kapoun

 • Obec Kunratice u Cvikova

 • Obec Maršovice

 • MEGA a.s.

 • Město Mimoň

 • Obec Mírová pod Kozákovem

 • Město Nové Město pod Smrkem

 • Obec Noviny pod Ralskem

 • Obec Nový Oldřichov

 • ODS Jablonec nad Nisou

 • Obec Pěnčín

 • Profi ltechnik alusystem s.r.o.

 • Město Ralsko

 • Město Semily

 • Obec Sloup v Čechách

 • Obec Stráž nad Nisou

 • JUDr. Weberová

 • Město Zákupy

 • Město Žandov

 • Obec Slunečná

 • Obec Vlastiboř

 • Obec Albrechtice v Jizerských horách

 • Kamenický Šenov

 • Obec Mníšek

 • UNCARIA ČR, s.r.o.

 • Obec Zahrádky

 • Městys Holany

 • Obec Janovice v Podještědí

 • Obec Jestřebí

 • Obec Koberovy

 • Městys Libštát

 • Obec Martinice v Krkonoších

 • Obec Nová Ves nad Popelkou

 • Obec Okna

 • Obec Volfartice

 • Město Cvikov

 • Obec Horní Branná

 • Obec Chuchelna

 • Obec Mříčná
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Technická, materiální 
a další formy pomoci

 • Microsoft 

 • Výbor dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové

 • Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

 • 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

 • kostel Dr. Farského Jablonec nad Nisou

 • as4u.cz, s.r.o.

 • „D“ občanské sdružení

 • Občanské sdružení LAMPA v Mimoni

 • a další

Mimořádné formy spolupráce

 • Svaz neslyšících 

a nedoslýchavých v ČR

 • Národní rada osob 

se zdravotním postižením

 • SPOLAK s.r.o.

 • Artefaktum-cz

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci

 • Dopravní podnik měst Liberce 

a Jablonce nad Nisou, a.s.

 • NTI – consulting, s.r.o.

 • Hestia o.s. – nadační fond ETELA

 • Krajská rada osob se zdravotním 

postižením Liberec

 • 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 Brodě

 • oddělení sociálně-právní ochrany 

v Železném Brodě

 • Denní a pobytové sociální služby, 

Hradecká ul.

 • Komplexní domácí péče Naděje 

Česká Lípa

 • ZŠ, Praktická škola a MŠ, 

Česká Lípa, Moskevská

 • 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 nemocnice Liberec, a.s.

 • DIONA s.r.o.

 • oddělení humanitní Magistrátu 

Města Liberec

 • a další
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Bez pomoci osobních automobilů nejde zajistit, aby naše služby 

byly dostupné opravdu každému občanovi v Libereckém kraji 

i v té nejmenší vesnici s omezenou dopravní obslužností 

a navíc v čase, kdy poskytnutí sociální služby skutečně potřebuje, 

365 dní v roce, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, o víkendech i svátcích, 

často i ve večerních, případně nočních hodinách.

Obracíme se proto na vás s prosbou, abyste naši činnost podpořili tím, 

že přispějete na náš bankovní účet

č. 94-4655980247/0100

jakoukoliv částkou na nákup osobního automobilu, který budeme 

při poskytování terénních služeb využívat.

Jako variabilní symbol prosím uveďte   2222. 

Pomáhejte s námi…

Na co automobil aktuálně potřebujeme?
Rádi bychom v roce 2015 zakoupili služební automobil pro naši pobočku v České Lípě. Cena jednoho automobilu činí cca 220 000 Kč.

Zakoupený automobil bude sloužit zejména k následujícím účelům:

a)  K přejezdům sociálních pracovníků ke klientům. Jezdíme na kontaktní poradenská místa (každá pobočka má poradenská místa cca v deseti obcích, kam pracovníci pravidelně měsíčně vyjíždí), do domácností klientů (poskytnutí poradenství, návštěvy u klientů, noví klienti apod.). Každá pobočka má kolem 10–30 obcí, ve kterých má klienty terénních služeb sociální péče.

b)  Jako záložní automobil. Služba musí být poskytnuta i v případě, že pracovník přímé péče (osobní asistentka) nemůže z nějakého důvodu použít svůj automobil, např. z důvodu technické poruchy apod.

c)  Převoz pomůcek ke klientům a od klientů. Mnoho z našich klientů nemá nikoho, kdo by jim pomůcku z naší půjčovny dopravil, často nemají dostatek fi nančních prostředků na zaplacení komerční služby.

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

Děkujeme!

Na požádání vám rádi vystavíme 

darovací smlouvu, díky které si budete 

moci poskytnutý dar odečíst z daní. 

Rádi také v případě zájmu váš projev 

podpory umístíme vhodným způsobem 

na zakoupený automobil. 

Děkujeme vám předem za čas, který 

věnujete této dobré věci. 

O výši dosažené podpory vás budeme 

pravidelně informovat na našich 

internetových stránkách.
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Lidé v Centrech pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje

V roce 2014 v Centru pracovali 

Adamcová Monika

Bauerová Sabina

Bindová Markéta, DiS.

Blažková Veronika

Boríková Lenka

Brogowská Ingrid

Burešová Martina, Ing.

Butterová Dominika, DiS.

Cyrus Monika

Čechová Jana, Mgr.

Černá Pavlína, Ing.

Černeková Simona

Červená Mariana

Dandová Lada

Dědková Jaromíra

Dobeš Tomáš, Ing.

Dontová Lucie

Dudiňáková Petra, DiS.

Dufková Miroslava

Dvořáková Kateřina

Eichlerová Jana

Eugelová Gabriela

Faltinková Lenka

Farská Lenka

Feriová Nela

Fléglová Marie, Mgr.

Geršová Pavla

Hampejsová Jana, Bc.

Havelka Jaroslav, Mgr.

Havrdová Jarmila

Horkelová Bronislava

Hošková Jana

Hrdá Marie

Chalupníčková Dagmar

Ignatovová Jiřina

Ivanová Miroslava

Janků Jitka

Jonášová Miroslava

Jordáková Eliška, DiS.

Kasincová Anna, Bc.

Konvičková Lenka

Košková Věra

Košnarová Jana, Mgr.

Koudelková Blanka

Krobová Jana, DiS.

Křížková Petra

Kubešová Jana

Kuruncziová Iva

Lacina Ctibor

Latislavová Helena

Lenická Jaroslava

Leško Jaroslav

Losertová Jana, Mgr.

Maděrová Lenka

Mádlíková Marcela

Mertová Jitka

Nováková Hana

Novotná Jitka, Ing.

Perglerová Alice

Pikousová Dana

Pisková Dana

Polanská Martina

Pospíšilová Renata

Redlich Karel, Bc.

Ryplová Irena, Mgr.

Salay Helena

Strnádková Ľubica, Bc.

Suchopárková Renata

Svatošová Ivana

Šafránková Světlana, Bc.

Škorpilová Renáta

Šormová Dana

Špicarová Lucie

Štrymplová Radka, Ing.

Turek Zdeněk, Ing.

Vacková Lenka

Valdmanová Monika, Mgr.

Veselá Hana

Vítová Eva, DiS.

Vobořilová Kateřina

Vtelenská Helena

Wildmannová Zuzana

Zajícová Hana

Zajíčková Milena

Zamastilová Dana

Zappová Hana

V roce 2014 s Centrem spolupracovali

Bezoušková Hana, Ing.

Bína Libor

Ceháková Aneta, Mgr.

Čížková Zuzana

Dneboská Marie

Glaserová Jana

Halama Martin, Mgr.

Honzková Martina

Hutař Jan, JUDr.

Jiráková Helena

Jodasová Jarmila

Jonášová Pavlína

Kinkor Milan, PhDr.

Kohout Milan, Mgr.

Konvalinková Blanka, Mgr.

Krása Václav

Lányová Božena, PhDr.

Milerová Štěpánka, Mgr.

Mojžíšová Romana

Novotný Jiljí, PaeDr.

Opelka Stanislav, Mgr.

Paur Jaroslav

Pivrncová Dana, Mgr.

Rolný David, Mgr.

Romana Staňková, JUDr.

Santner Zdeněk, Ing.

Schovanec Miroslav, PhDr.

Svoboda Pavel, Mgr.

Španihelová Markéta, Mgr.

Šuláková Renata

Vencl Jiří

Vítková Kamila, Mgr.

Vosáhlová Eva

Zemanová Alena, Mgr.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2014 činil 56,216.




