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Základní údaje o organizaci
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

Statutární orgán:

ředitel organizace, předseda výkonného výboru organizace

Datum a místo registrace:

30. 5. 2002, Ministerstvo vnitra ČR, č. VS/1 – 1/50 363/02 – R

Zřizovatel:

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.



 

 

 

 

výroční zpráva CZP LK 2008 | 3

OBSAH
Slovo úvodem ................................................................................................................... 4

Poslání organizace ........................................................................................................... 5

Cíle organizace ................................................................................................................ 5

Centra pro zdravotně postižené v libereckém kraji .......................................................... 6

Organizační schéma ........................................................................................................ 7

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Přehled registrovaných sociálních služeb ........................................................................ 8

Přehled regionálních projektů .......................................................................................... 8

Odborné sociální poradenství .......................................................................................... 9

Osobní asistence ............................................................................................................ 12

Respitní péče – odlehčovací služba ............................................................................... 14

REGIONÁLNÍ PROJEKTY 

Komunitní centra ............................................................................................................ 15

Modrý slon 2008 ............................................................................................................ 18

Posezení s barvami ........................................................................................................ 20

„Společně najdeme cestu“ – blokový grant 2008-2010.................................................. 22

Regionální výstava ......................................................................................................... 23

Podzimní výstava prací .................................................................................................. 23

Krajské sportovní hry ..................................................................................................... 24

Den se zdravotně postiženými dětmi ............................................................................. 24

Přehled hospodaření ...................................................................................................... 25

Poděkování ..................................................................................................................... 26



 

 

 

 

4 | výroční zpráva CZP LK 2008

Slovo úvodem
Vážení kolegové, partneři a přátelé,

uplynul další rok v existenci Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Když se za-
myslím nad hodnocením uplynulého roku, napadá mě myšlenka, jak je těžké vše, co se v 
organizaci stalo, vtěsnat do několika slov. Během posledního roku se naše organizace sta-
la nejen fungujícím poskytovatelem sociálních služeb, ale zejména „živou“, přátelskou a dy-
namickou organizací, která se ráda učí a tím prochází každodenním vývojem. Je tomu tak 
proto, že neutuchající nadšení mých kolegů a jejich snaha zajistit našim klientům tu nejvyš-
ší kvalitu služeb nelze popsat slovy jinak, než tak, že se musí cítit.

Jsem přesvědčen o tom, že se nám přes veškeré překážky a problémy, které se v uplynu-
lém roce nevyhnuly ani naší organizaci, dařilo naplňovat poslání i cíle, které jsme si stanovi-
li. Na dalších stránkách naleznete informace o nejdůležitějších událostech uplynulého roku. 
Když budete číst pozorně, pochopíte, proč svou práci děláme dobře a co nás odlišuje od 
celé řady jiných podobných organizací.

Nezbývá mi, než poděkovat všem mým kolegům za obětavost a profesionalitu, s kterou tuto 
nelehkou a nedoceněnou práci vykonávají. Rád bych také poděkoval všem ostatním kole-
gům, jejichž práce není přímo vidět za statistickými čísly práce s klienty. Rád bych také ujis-
til všechny, kteří nám v uplynulém roce nějakým způsobem pomohli, ať už se jedná o insti-
tuce, úředníky, politiky, sponzory nebo dobrovolníky, že jejich podpora nevyšla nazmar, že 
se nám celou řadu úkolů podařilo splnit, další posunout dopředu a přispět tím u významné-
ho počtu klientů, žít přes jejich potíže, plnohodnotný život v prostředí, na které jsou zvyklí.

Jaroslav Leško

ředitel CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s.
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Poslání organizace
Posláním Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s.  je umožnit osobám 
se zdravotním postižením a seniorům plnohodnotný život v prostředí, na které jsou 
zvyklí.

Uživatelům poskytujeme přímo v jejich přirozeném prostředí odborné sociální poradenství, 
osobní asistenci a odlehčovací službu. Odborné sociální poradenství a další navazující služ-
by 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 společnosti v regionu. Aktivně podporujeme samostatnost a nezávislost 
uživatelů a respektujeme tak jejich individualitu, lidskou důstojnost a občanská práva. 

Odborné sociální poradenství poskytujeme osobám se zdravotním postižením od 15 let 
věku, osobní asistenci a odlehčovací službu osobám se zdravotním postižením od 3 let 
věku, dále seniorům, nebo o ně pečujícím osobám na území celého Libereckého kraje pod-
le možnosti kapacit organizace. 

Cíle organizace
■ Být součástí fungující sociální sítě organizací poskytujících služby osobám se zdravot-

ním postižením a seniorům.

■ Pokrýt kapacitou i nabídkou poskytovaných služeb poptávku v regionu Libereckého 
kraje.

■ Vytvořit a trvale udržet kvalitní a otevřené pracovní prostředí s angažovaným týmem 
profesionálních pracovníků.

■ Zjišťovat a analyzovat potřeby cílových skupin v jednotlivých regionech s cílem posky-
tovat služby „šité na míru“ cílové skupině s ohledem na místní podmínky. 

■ Poskytovat služby a zajistit dostupnost služeb – místní, časovou, dle skutečných poža-
davků uživatelů v regionu

■ Zajistit odpovídající kvalitu a bezpečnost služeb pro uživatele

■ Podporovat upevňování a vytváření nových vnějších partnerských vztahů, společné 
sdílení informací a pozitivní spolupráci s cílem poskytování služeb „šitých na míru“jed-
notlivým obcím.
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Centra pro zdravotně postižené
v Libereckém kraji
Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa

Konopeova 812                                                                              

470 01 Česká Lípa                                                                                    

Tel./Fax: 487 853 481                                                                                           

E-mail: czpcl@volny.cz

Vedoucí zařízení: Anna Pacholíková

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
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Organizační
schéma 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem 
Centra a tvoří ji delegovaní zástupci 
členů. Valná hromada v roce 2008 za-
sedala jedenkrát.

Výkonný výbor organizace 

Výkonný výbor organizace je výkon-
ným orgánem v době mezi zasedáními 
Valné hromady. Výkonný výbor v roce 
2008 zasedal pětkrát. 

Helena Latislavová – předsedkyně

Jaroslav Macháček

Mgr. Milada Veselá

Ing. Vladimír Braum

Revizní komise

Mgr. Jindřiška Pomikálková

PhDr. Zdenka Zahrádková

Markéta Němcová

Ředitel Centra

Jaroslav Leško

Účetnictví a daně

Eximex, s.r.o

Ing. Helena Bezoušková

Mzdové účetnictví

Alena Keberlová

Vedoucí Center:

Česká Lípa - Anna Pacholíková

Jablonec nad Nisou - Dana Šormová

Liberec - Dana Pisková

Semily - Zuzana Albrechtová

Osobní asistenti

Kontaktní sociální pracovníci

Externí odborní pracovníci

Právníci

Psychologové

Lektoři

Administrativní pracovníci

Dobrovolníci
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Přehled registrovaných sociálních služeb

■ Odborné sociální poradenství Česká Lípa

■ Odborné sociální poradenství Jablonec nad Nisou

■ Odborné sociální poradenství Liberec

■ Odborné sociální poradenství Semily

■ Osobní asistence Česká Lípa

■ Osobní asistence Jablonec nad Nisou

■ Osobní asistence Liberec

■ Osobní asistence Semily

■ Odlehčovací služby Česká Lípa

■ Odlehčovací služby Liberec

Přehled regionálních projektů

■ Projekt komunitních center

■ Rekvalifikační kurz „Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů“

■ XV. regionální výstava prací osob se zdravotním postižením

■ IV. podzimní výstava prací osob se zdravotním postižením

■ Krajské sportovní hry s občany se zdravotním postižením – 7. ročník

■ Den se zdravotně postiženými dětmi – 4. ročník

■ Projekt „Tvoříme duší …“ – 5. ročník

■ Celostátní soutěž o Cenu Modrého slona 2008 – 3. ročník

■ Projekt „Posezení s barvami“ – 2. ročník

■ Projekt „SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU“
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Odborné sociální 
poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje o.s. poskytuje odborné sociální 
poradenství jako specializovanou odbornou 
činnost, která pomáhá uživateli služby lépe 
se orientovat v náročné životní situaci a pod-
poruje ho v nalezení strategie směřující ke 
zlepšení kvality jeho života.

Cílem je orientovat uživatele na samostat-
né a efektivní vyrovnávání se s danou pro-
blémovou situací, pomoci mu při posuzová-
ní vlastních možností a při rozhodování o ře-
šení problému a v některých případech uži-
vateli pomoci přímo s řešením problémů, s 
cílem dosažení co nejvyššího stupně soci-
ální integrace.

Odborné sociální poradenství poskytu-
jeme ambulantní formou v našich porad-
nách pro osoby se zdravotním postiže-
ním a seniory i terénní formou v přiroze-
ném prostředí osob, osobně, telefonicky, 
písemně i prostřednictvím internetu for-
mou on-line poradny a e-mailových do-
tazů.

Odborné sociální poradenství poskytuje-
me se zaměřením na specifické potřeby cí-
lové skupiny osob. Základní činnosti jsou 
poskytovány v rozsahu uvedeném v záko-
nu č.108/2006 Sb., o sociálních službách a 
vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádě-
jí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách.

Uživatelům poskytujeme odborné sociál-
ní poradenství v oblasti orientace v sociál-
ních systémech a práva, psychologie, vzdě-
lávání, v oblasti pracovního uplatnění osob 
se zdravotním postižením, v oblasti životní-
ho prostředí a odstraňování architektonic-
kých bariér, v oblasti rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek a dalších individuál-
ních otázek souvisejících se zdravotním po-
stižením.

Uživatelům zprostředkujeme přímý kontakt 
se společenským prostředím (např. kontakty 
na jiné poskytovatele sociálních služeb, na 
odborná pracoviště, úřady, kontakty na akti-
vity v regionu, na organizace zdravotně po-
stižených nebo seniorů a jejich aktivizační 
služby apod.), nebo prostřednictvím vybra-
né navazující služby. Součástí odborného 
sociálního poradenství je i zapůjčovaní kom-
penzačních a rehabilitačních pomůcek včet-
ně kompletního poradenství, zahrnujícího i 
zácvik a informace o tom, jak správně kom-
penzační pomůcku využívat. Uživatelům po-
máháme při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitos-
tí, zahrnující odborné konzultace, doprovody 
na úřady a instituce, pomoc při jednáních, 
sepsání žádostí, odvolání a dalších písem-
ností apod.

Do odborného sociálního poradenství patří 
také vyhledávání osob se zdravotním posti-
žením a těch seniorů, kteří z nejrůznějších 
důvodů nevyhledali institucionální pomoc, 
přesto, že žijí v nevyhovujících sociálních 
poměrech, bez rodinného zázemí apod. 
Těmto osobám je poskytováno poradenství 
terénní formou, a to buď přímo v jejich do-
mácnosti, nebo místě bydliště ve spoluprá-
ci s příslušnou obcí. Do služby odborného 
sociálního poradenství také patří vydávání 
různých informačních tiskovin, zpravodajů a 
dalších dokumentů s nabídkou služeb CZP.

Kromě individuálního poradenství je také ši-
roce poskytováno odborné sociální pora-
denství skupinové v organizacích nebo klu-
bech zdravotně postižených nebo seniorů, 
se kterými jednotlivá pracoviště CZP úzce 
spolupracují.

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB

Centrum pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje o.s. poskytuje odborné sociál-
ní poradenství osobám se zdravotním po-
stižením, osobám s tělesným postižením, 
osobám se sluchovým postižením, osobám 
se zrakovým postižením, osobám s mentál-
ním postižením, osobám s chronickým one-
mocněním, osobám s chronickým duševním 



 

 

 

 

10 | výroční zpráva CZP LK 2008

onemocněním, osobám s kombinovaným 
postižením, osobám s jiným zdravotním po-
stižením a seniorům.

Služba je poskytována uvedeným cílovým 
skupinám od 15 let věku. Služba není urče-
na pro občany do 15 let věku.

Služba je poskytována na území Liberecké-
ho kraje občanům ČR i cizincům, pokud se 
dorozumí v českém jazyce, nebo si zajistí 
tlumočníka.

Služba je v případě potřeby poskytována 
také rodinným příslušníkům, zákonným zá-
stupcům osob z cílové skupiny nebo oso-
bám pečujícím o osoby z cílové skupiny.

Pokud současně nejsou osobami se zdra-
votním postižením, není určena obětem do-
mácího násilí, etnickým menšinám, imigran-
tům a azylantům, obětem obchodu s lidmi, 
obětem trestní činnosti, osobám bez přístře-
ší, pachatelům trestní činnosti, osobám zá-
vislým na návykových látkách a osobám ko-
merčně zneužívaným.

Druh kontaktu Počet 
celkem

Česká 
Lípa

Jablonec 
n./N. Liberec Semily

Telefonický kontakt 3 595 832 784 657 1 322

Písemný kontakt 325 104 1 33 187

Elektronický kontakt 174 62 10 8 94

Osobní kontakt (bez intervencí) 768 201 125 146 296

Sociální intervence 1 674 507 386 438 343

Sociální intervence v přirozeném 
prostředí uživatelů 259 87 33 94 45

PřEHLED PORADENSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2008
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Druh kontaktu Počet 
celkem

Česká 
Lípa

Jablonec 
n./N. Liberec Semily

Právní 75 33 0 42 0

Pro neslyšící a nedoslýchavé 246 26 41 18 161

Psychologická 147 51 15 52 29

Druh kontaktu Počet 
celkem

Česká 
Lípa

Jablonec 
n./N. Liberec Semily

Telefonický kontakt 175 20 35 55 66

Písemný kontakt 15 0 5 7 3

Elektronický kontakt 7 0 0 0 7

Osobní kontakt (bez intervencí) 96 7 32 35 22

Sociální intervence 479 216 20 70 173

Sociální intervence v přirozeném 
prostředí uživatelů 39 3 11 24 1

Kontaktní a poradenská místa
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Druh kontaktu Počet 
celkem

Česká 
Lípa

Jablonec 
n./N. Liberec Semily

Počet uživatelů 287 132 66 41 48

PřEHLED PORADENSKÉ ČINNOSTI SPECIALIZOVANýCH PORADEN V ROCE 2008

PřEHLED ČINNOSTI KONTAKTNÍCH A PORADENSKýCH MÍST V ROCE 2008

PřEHLED ČINNOSTI PůJČOVEN KOMPENZAČNÍCH POMůCEK V ROCE 2008
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Osobní asistence

Centrum pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje o.s. poskytuje osobní asistenci 
jako terénní sociální službu poskytovanou 
osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služ-
ba se poskytuje bez časového omezení, 
v přirozeném sociálním prostředí osob a 
při činnostech, které osoba potřebuje.

Osobní asistenci cíleně zaměřujeme na to, 
aby se klienti mohli realizovat, rozvíjet své 
schopnosti, nadání a vědomosti, aby se 
mohli podílet na životě společnosti, žít s 
ostatními a rozhodovat o svém životě. Na 
rozdíl od klasické sociální péče, či pasivní 
pomoci směrujeme osobní asistenci k aktiv-
ní podpoře samostatnosti i sebeurčení klien-
ta a respektujeme tak jeho individualitu, lid-
skou důstojnost a občanská práva.

Základní činnosti při poskytování osobní asi-
stence poskytujeme  v rozsahu uvedeném 
v zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách a vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o so-
ciálních službách.

Uživatel sám, podle svých možností, formu-
luje obsah i rozsah služby, které jsou zapra-
covány do Smlouvy o poskytování služby. 
Obsah i časový rozsah si sám uživatel sta-
novuje tak, aby mu služba osobní asistence 
umožnila žít v jeho přirozeném prostředí, po-
mohla jeho individuálnímu rozvoji a pomoh-
la mu realizovat jeho životní cíle. Stanoví si 
také svůj osobní cíl a potřebné kroky, které k 
němu povedou. Ve spolupráci se sociálním 
pracovníkem nebo přímo s osobním asisten-
tem zpracují jeho individuální plán služby. V 
průběhu služby může uživatel měnit obsah 
nebo rozsah služby, podle svých individuál-
ních potřeb.

Osobní asistenci poskytujeme také dětem 
s těžkým zdravotním postižením nebo kom-

binovanými vadami. Osobní asistenti pomá-
hají při zajišťování aktivit spojených s před-
školním a školním vzděláváním, využívá-
ním volného času, s rozvojem zájmů dítě-
te a v dalších důležitých činnostech, týka-
jících se života dětí se zdravotním postiže-
ním včetně spolupráce s rodinou. S pomo-
cí osobního asistenta mohou i děti se zdra-
votním postižením absolvovat předškolní a 
školní docházku s důsledným respektová-
ním jejich individuálních zvláštností (indivi-
duálního plánu výuky vytvořeného Speciál-
ními pedagogickými centry) a potřeb a sou-
časně respektováním individuálních potřeb 
rodiny (zákonného zástupce) dítěte.

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB

Centrum pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje poskytuje osobní asistenci oso-
bám se zdravotním postižením, osobám s 
tělesným postižením, osobám se sluchovým 
postižením, osobám se zrakovým postiže-
ním, osobám s mentálním postižením, oso-
bám s chronickým onemocněním, osobám 
s chronickým duševním onemocněním, oso-
bám s kombinovaným postižením, osobám 
s jiným zdravotním postižením a seniorům.

Služba je poskytována uvedeným cílovým 
skupinám od  3 let věku. Služba není určena 
pro děti do 3 let věku.

Služba je poskytována na území Liberecké-
ho kraje občanům ČR i cizincům, pokud se 
dorozumí v českém jazyce, nebo si zajistí 
tlumočníka.

Pokud současně nejsou osobami se zdra-
votním postižením, není určena obětem do-
mácího násilí, etnickým menšinám, imigran-
tům a azylantům, obětem obchodu s lidmi, 
obětem trestní činnosti, osobám bez přístře-
ší, pachatelům trestní činnosti, osobám zá-
vislým na návykových látkách a osobám ko-
merčně zneužívaným.
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Region

Počet uživatelů 
celkem z toho dospělí z toho děti

zahájeno ukončeno zahájeno ukončeno zahájeno ukončeno

Česká Lípa 87 16 84 16 3 0

Jablonec n./Nisou 24 8 19 7 5 1

Liberec 46 16 35 12 11 4

Semily 26 7 17 6 9 1

CELKEM 183 47

PřEHLED OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2008
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Respitní péče –
odlehčovací služba

Centrum pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje o.s. poskytuje respitní péči (od-
lehčovací službu) jako terénní službu sociál-
ní péče osobám, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení, o kte-
ré je jinak pečováno v jejich přirozeném so-
ciálním prostředí.

Cílem služby je umožnit pečující osobě ne-
zbytný odpočinek a čas na vyřízení vlast-
ních záležitostí.

Základní činnosti při poskytování odlehčo-
vací služby poskytujeme v rozsahu uvede-
ném v zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách a vyhlášce 505/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách.

Uživatel a pečující osoba, podle svých mož-
ností, formulují obsah i rozsah služby, kte-
ré jsou zapracovány do Smlouvy o poskyto-
vání služby. Stanoví si také svůj osobní cíl a 
potřebné kroky, které k němu povedou. Ve 
spolupráci s dispečerem OA nebo přímo s 
osobním asistentem zpracují jeho individuál-
ní plán služby. V průběhu služby může uži-
vatel měnit obsah nebo rozsah služby, pod-
le svých individuálních potřeb. Může také (i 
bez udání důvodů) službu kdykoliv ukončit.

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB

Centrum pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje poskytuje odlehčovací službu 
osobám se zdravotním postižením, osobám 
s tělesným postižením, osobám se slucho-
vým postižením, osobám se zrakovým po-
stižením, osobám s mentálním postižením, 
osobám s chronickým onemocněním, oso-
bám s chronickým duševním onemocněním, 
osobám s kombinovaným postižením, oso-
bám s jiným zdravotním postižením a seni-
orům.

Služba je poskytována uvedeným cílovým 
skupinám od 3 let věku. Služba není určena 
pro děti do 3 let věku.

Služba je poskytována na území Liberecké-
ho kraje občanům ČR i cizincům, pokud se 
dorozumí v českém jazyce, nebo si zajistí 
tlumočníka.

Pokud současně nejsou osobami se zdra-
votním postižením není určena obětem do-
mácího násilí, etnickým menšinám, imigran-
tům a azylantům, obětem obchodu s lidmi, 
obětem trestní činnosti, osobám bez přístře-
ší, pachatelům trestní činnosti, osobám zá-
vislým na návykových látkách a osobám ko-
merčně zneužívaným.

Cílovou skupinou jsou také osoby, které pe-
čují o osoby z uvedených cílových skupin.

Region

Počet uživatelů 
celkem z toho dospělí z toho děti

zahájeno ukončeno zahájeno ukončeno zahájeno ukončeno

Česká Lípa 41 2 41 2 0 0

Liberec 11 0 11 0 0 0

CELKEM 52 2

PřEHLED ČINNOSTI ODLEHČOVACÍ SLUŽBY V ROCE 2008
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Komunitní centra

Pojem komunita pochází z latinského slova 
„communitas“ a znamená lidské společen-
ství, jehož příslušníci jsou spojeni určitou 
spřízněností a vzájemnou spoluprácí. Po-
jem komunita je používán v mnoha význa-
mech. Komunita je charakteristická svými 
hranicemi (např. geografické, ekonomické, 
sociální), základními pilíři (společné zájmy, 
účinná komunikace, vzájemná spolupráce) 
a strukturou (formální a neformální organi-
zace, skrze něž členové komunity prosazu-
jí své zájmy).

Komunitní práce je podpora a pomoc čle-
nům komunity směřující ke zlepšení jejich 
dovedností, které jim umožní řešit problémy 
komunity vlastními silami. Komunitní pří-
stup vytváří příležitost pro diskusi a spolu-
práci jednotlivců a skupin při řešení problé-
mů a rozvoji komunity. Komunitní péče je 
uspořádání služeb pro občany, které jsou 
zaměřeny na ohrožené jedince nebo skupi-
ny v dané komunitě.

CÍLE PROJEKTU

■ vyhledávat znevýhodněné nebo ohro-
žené jedince či celé skupiny v jejich při-
rozeném prostředí a vztazích

■ snižovat bezprostřední sociální rizika, 
která vyplývají z životního stylu, kon-
fliktního chování či příslušnosti ke sku-
pině

■ aktivizovat a začleňovat osoby se zdra-
votním postižením a seniory do společ-
nosti, včetně jejich zapojování do dění 
místní komunity

■ zvýšit orientaci obyvatel jednotlivých re-
gionů ve službách místních sociálních 
sítí 

■ rozvíjet a doplňovat existující služby v 
regionech dle místních potřeb tak, aby 

zde postupně vznikala komplexní síť 
služeb

■ zvýšit informovanost obyvatel komunity 
o dění v jejich bezprostředním okolí

■ posílit pocit sounáležitosti s komunitou 
a celkově posilovat celé společenství 
regionů

■ aktivizovat potenciál a schopnosti oby-
vatel směrem k zodpovědnosti za svůj 
osud, zdraví a schopnost postarat se o 
své slabší rizikové spoluobčany

■ provázat stávající služby s přesahem do 
místní komunity

■ posílit týmovou spolupráci všech zainte-
resovaných organizací

CÍLOVÁ SKUPINA

PRIMÁRNÍ - Jedná se o jednotlivce a sku-
piny osob se zdravotním postižením a seni-
orů, jejichž sociální dovednosti jsou sníženy 
nepříznivým vztahovým a sociálním prostře-
dím, pasivními životními stereotypy a malými 
možnostmi a příležitostmi k aktivnímu uplat-
nění v sociálně akceptovaných činnostech.

SEKUNDÁRNÍ – jedná se o všechny členy 
komunity, kteří mají velký vliv na primární cí-
lovou skupinu nebo s primární cílovou skupi-
nou přímo pracují.
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Služby
komunitních center
KONTAKTNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Kontaktní práce mezi lidmi se zdravotním 
postižením nabízí místo pasivních stacio-
nárních modelů řešení sociálních problémů 
aktivní vyhledávací formu sociální interven-
ce a pomoci. Jedná se o vyhledávací, do-
provodnou a mobilní sociální práci zaměře-
nou na ty občany se zdravotním postižením, 
kteří z nejrůznějších důvodů nemohou nebo 
nechtějí sociální pomoc vyhledat přesto, že 
ji potřebují. Tato pomoc je jim poskytována 
převážně v jejich přirozeném prostředí, tj. v 
místě bydliště. Vyhledávací funkce této prá-
ce spočívá především v aktivní depistáži a 
navazování kontaktu s členy cílové skupiny. 
Význam doprovodné funkce spatřujeme v 
poskytování pomoci a podpory při zvládání 
sociálních problémů, zvláště pak v krizových 
situacích. Součástí kontaktní práce je zjiš-
ťování a analýza potřeb cílové skupiny, pří-
mo v místě, kde žije a současně zjišťování 
a analýza potřeb celé komunity. V součas-
né době je tato síť kontaktní sociální prá-
ce rozšířena do 27 měst a obcí Liberec-
kého kraje.

KOMUNITNÍ ČINNOST NESLYŠÍCÍCH 
LIDÍ

Jedná se o komunitní setkávání, která smě-
řují k posílení otevřenosti komunity Neslyší-
cích na lokální i regionální úrovni. Tato ko-
munitní setkání umožní neslyšícím lidem ře-
šit své problémy společně. Na tomto zákla-
dě mohou členové jazykové a kulturní men-
šiny Neslyšících připravovat a pořádat ak-
tivity, které jsou zaměřené na „otevření se“ 
a představení své komunity širší veřejnos-
ti. Na druhé straně se v rámci těchto setká-
ní uskutečňují přednášky a besedy pro ne-
slyšící lidi. Prostřednictvím těchto aktivit ne-
slyšící lidé získají lepší orientaci ve většino-

vé slyšící společnosti. Vedle toho, že pozna-
jí lépe kulturu většinové slyšící společnos-
ti, mohou získat snadný přístup k tlumočnic-
kým službám a uplatnit se lépe na trhu prá-
ce.

KLUB NESLYŠÍCÍCH V SEMILECH

V roce 2008 se uskutečnilo v rámci tohoto 
klubu deset  setkání v klubovně CZP Semi-
ly a jedno společenské setkání v divadle v 
Jablonci nad Nisou na akci „Společně nejen 
na jevišti“, která byla tlumočena do české-
ho znakového jazyka. Klub navštívilo za celý 
rok celkem 62 neslyšících lidí preferujících v 
komunikaci český znakový jazyk a z toho 30 
lidí navštěvovalo klub pravidelně. Celkový 
počet účastníků klubových setkání činí 240 
(součet obsahuje i opakovné návštěvy stej-
ných účastníků). Průměrně se tedy účastní 
jednoho setkání 22 lidí. Klubová setkání se 
konají vždy jednou za měsíc kromě letních 
měsíců a těší se velké oblibě neslyšících lidí 
žijících nejen v Libereckém kraji, ale i v kra-
jích přilehlých.

KURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA 
PRO VEřEJNOST

CZP LK pořádá v Liberci, v Semilech a Čes-
ké Lípě kurzy pro začátečníky a kurzy pro 
pokročilé. Obsahem kurzů je lexikální i gra-
matická stránka jazyka. Každý z účastníků 
kurzu získá základní jazykové a komunikač-
ní kompetence v českém znakovém jazyce a 
uvědomí si svébytnost tohoto jazyka a jeho 
důležitost pro neslyšící lidi. Kromě toho kaž-
dý z účastníků získá povědomí o specific-
kých rysech jazykové a kulturní menšiny ne-
slyšících lidí žijící ve většinové slyšící spo-
lečnosti. Frekventanty kurzů motivujeme k 
tomu, aby se setkávali s členy komunity Ne-
slyšících a své jazykové a komunikační kom-
petence rozvíjeli právě v komunikaci s mluv-
čími tohoto jazyka (např. na komunitních se-
tkáních). Za tímto účelem jsou do kurzů zva-
ní i neslyšící hosti. Kurzy pro pokročilé  jsou 
z větší části vedeny samotnými neslyšícími 
lektory.
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KURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZY-
KA PRO VEřEJNOST V LIBERCI, ČESKÉ 
LÍPĚ A SEMILECH

V roce 2008 byl v Liberci ukončen kurz pro 
začátečníky a pro pokročilé, které úspěš-
ně absolvovalo celkem 10 účastníků. Těm-
to frekventantům bylo vydáno osvědčení o 
absolvování kurzu v rozsahu 40 a 50 vyučo-
vacích hodin.

V roce 2008 byly otevřeny nově kurzy pro 
začátečníky, které jsou již akreditované u 
MPSV. Jedná se o dva kurzy v Liberci, kte-
rých se účastní celkem 11 osob, kurz v Čes-
ké Lípě pro 4 osoby a kurz v Semilech pro 10 
osob. Absolventům budou v případě úspěš-
ného absolvování kurzu vydány certifikáty v 
rozsahu 50 vyučovacích hodin. 

INTERNETOVý PORTÁL PRO ZDRAVOT-
NĚ POSTIŽENÉ

Cílem Portálu pro zdravotně postižené je 
pokrýt informační potřeby seniorů a osob se 
zdravotním postižením a poskytnout jim tak 
prostřednictvím internetu, aktuální a ucele-
né informace, které potřebují pro svůj plno-
hodnotný život. Organizacím, které poskytu-
jí služby občanům s handicapem, nabídnout 
prostor k prezentaci své činnosti a poskyt-
nout jim potřebný informační servis pro je-
jich úspěšnou činnost.

ČASOPIS SDRUŽENÁČEK

Cílem časopisu Sdruženáček je pokrýt infor-
mační potřeby seniorů a osob se zdravotním 
postižením v Libereckém kraji a poskytnout 
jim tak informace, které potřebují pro svůj pl-
nohodnotný život. Časopis vychází jako mě-
síčník v nákladů 500 ks.
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Modrý slon 2008
3. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

Soutěž o Cenu modrého slona 2008 navá-
zala na úspěšný 5. ročník projektu Sdružení 
ARTEFAKTUM. CZ a Centra pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje „Tvoříme duší 
…“, jehož se stala významnou součástí.

SLOVO řEDITELE

K VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

Přes veliký pokrok ve vnímání osob se zdra-
votním postižením existuje celá řada bari-
ér, které bude muset naše společnost v bu-
doucnu překonat. Projekt Centra pro zdra-
votně postižené Libereckého kraje a Sdru-
žení Artefaktum.cz „Tvoříme duší…“ je za-
měřen na odstraňování těchto bariér. Díky 
veřejné podpoře mnoha významných osob-
ností našeho společenského života a nad-
šení všech zúčastněných se projekt stal kul-
turně-společenskou tradicí, která hýbe myš-
lením lidí. Tímto chci poděkovat všem, kteří 
projekt v minulosti podpořili. I III. ročník celo-
státní soutěže o Cenu Modrého slona 2008, 
kterou dnes vyhlašujeme, zůstane v mých 
očích navždy spojen s myšlenkou, že bari-
éry v životě jsou odrazem bariér v našem 
myšlení. Proto motto „Bez bariér v duši i v 
životě“ zůstává hlavním mottem celého pro-
jektu „Tvoříme duší…“ i nadále.

Projekt se pomoci partnerů zaměřuje na 
prezentování zajímavé tvorby umělců se 
zdravotním postižením. Hlavním cílem je 
nejen pomoci při prezentaci těchto vý-
tvarníků, ale hlavně jejich díla spojovat s 
uměleckou činností běžných kulturních 
akcí. Významným krokem pro tento celo-
státní projekt se stala podpora řady význam-
ných osobností kulturního a společenského 
dění nejen z Libereckého kraje.

Vyvrcholení třetího ročníku celostátní soutě-
že o Cenu Modrého slona 2008 se usku-
tečnilo ve dnech 17. - 22. 6. 2008 v Liberec-

ké ZOO. Celý ročník byl kladně pozname-
nán neobvyklým zájmem o tuto soutěž jak 
ze strany soutěžících, tak i veřejnosti. Zapo-
jilo se i několik zahraničních umělců.

V 19 uměleckých oborech se prezentovalo 
celkem 196 jednotlivců, 38 tvůrčích kolekti-
vů, 18 ústavů sociální péče a 9 ZŠ a MŠ. 
Do výtvarné soutěže v různých uměleckých 
oborech bylo přihlášeno 2084 výtvarných 
děl a pro závěrečnou přehlídku, která pro-
běhla ve výstavním pavilónu Liberecké ZOO 
ve dnech 17. - 22. 6. 2008 bylo vybráno od-
bornou porotou 687 výtvarných děl. Závě-
rečné přehlídky oceněných skupin a jednot-
livců v kulturních kategoriích se dne 21. 6. 
2008 zúčastnilo 101 účinkujících všech vě-
kových kategorií.

V celkovém hodnocení lze konstatovat, 
že několikadenní přehlídku III. ročníku 
soutěže o Cenu modrého slona shlédlo 
přes 6500 návštěvníků z celé ČR.
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Vyhlášené ceny
III. ročníku soutěže 
o Cenu modrého 
slona 2008
MODRý SLON 2008

1. MALBA
 Július VALJENT - Česká Lípa
2. KERAMIKA 
 Jana BOUDOVÁ - Jablonec nad Nisou
3. FOTOGRAFIE 
 Pavel STEJSKAL - Liberec
4. TEXTILNÍ TVORBA
 Natálie SAZIMOVÁ - Jablonec nad Nisou
5. KOMBINOVANÁ TECHNIKA
 ZŠ RUPRECHTICKÁ - Liberec
6. LITERÁRNÍ TVORBA
 Jiří MÁRA - Opava
7. DIVADLO
 SC(H)ODY o.s. - Liberec
8. TANEC
 M. RICHTEROVÁ + L. MORKESOVÁ - Svitavy
9. HUDEBNÍ TVORBA
 DĚTSKÝ DOMOV - Česká Lípa
10. JINÉ FORMY
 POCHODEŇ o.s. – Liberec

OSOBNOST ROKU 2008

Mgr. Zdena SYNOVCOVÁ
- již několik let se věnuje práci s handicapovanými 
sportovci při SK SLUNÍČKO Jablonec nad Nisou. V 
r. 2007 úspěšně reprezentovali Českou republiku ve 
sportovní gymnastice na olympiádě v Číně.

CENA DIVÁKA 2008

kolektiv ÚSP Hodkovice nad Mohelkou - za kolektiv-
ní dílo - MODRý SLON

ČESTNÁ UZNÁNÍ
 
Marek Čukan - Pochodeň o.s. Liberec
Milena Ulčová - Skuhrov
Eva Koudelková - ÚSP Jablonec nad Nisou

Lorenc Harenčák - Stachy
Karel Čacký - ÚSP Maxov
Angelika Farkasová - Dětský domov Česká Lípa
Kolektiv CZP - Jablonec nad Nisou
Jaroslav Šorma - Janov nad Nisou
A. Strnádková - Benecko
Okamžik - Sdružení pro podporu nevidomých PRA-
HA
Eva Peterková - Jablonec nad Nisou
Věra Prokopová - Alšovice
Kolektiv CZP - Liberec
Magdaléna Richterová - Svitavy
Věra Vaňurová - Semily
Paedr. Ján Pochanič - Prešov - Slovenská republika
Ljuba Valentová - Liberec
Kolektiv CZP - Semily
Alena Bartoňová - Jilemnice
Ivan Učeň - ÚSP Maxov
Alexandra Kolínská - Košťálov
Denní stacionář - Česká Lípa
Antonín Dlapa - Doksy
Kolektiv CZP - Česká Lípa
Olga Valentová - Rychnov u Jablonec n/N.
FOKUS - Liberec
Dětský domov - Česká Lípa
Dětský domov - Jablonec nad Nisou
Jedličkův ústav - Liberec
ZŠ a MŠ - Kyjov
Domov důchodců - Česká Lípa
Helena Jakouběová - Jablonec nad Nisou
Marie Laníková - Opava
ÚSP Hodkovice nad Mohelkou - Hodkovice nad Mo-
helkou
Domov důchodců Novoveská - Jablonec nad Nisou
ÚSP Mařenice - Mařenice
Zdena Pacáková - MOTP Doksy
Helena Šábrtová - Jablonec nad Nisou
Michal Kalferst - Jablonec nad Nisou
Jaroslava Sladová - Doksy
Karolína Svobodová - Doksy
Danuše Lahodová - Česká Lípa
Marie Šavrdová - Liberec
Český svaz žen - Vratislavice
Jana Sladká - Horní Sytová
Ladislava Morkesová - Svitavy
Vlasta Vélová - Jablonec nad Nisou
Petr Sladký - Horní Sytová
p. Trnková - Doksy
Ivana Šafránková - Doksy
SONS - Česká Lípa
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Posezení s barvami
2. ROČNÍK

Posláním projektu je zapojení osob se zdra-
votním postižením do kulturních aktivit, při 
kterých nejsou oproti ostatním podstatně 
znevýhodněni a mohou významně přispět k 
rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i spo-
lečnosti jako celku. Díky podpoře Minister-
stva kultury ČR mohl být projekt realizován 
i v roce 2008.

CÍLE PROJEKTU

■ podpora alternativního využití volného 
času dětí a mládeže se zdravotním po-
stižením a seniorů

■ podpora kulturních a společenských ak-
tivit zdravotně postižených občanů v re-
gionu

■ umožnit co největšímu počtu osob se 
zdravotním postižením možnost aktivní-
ho zapojení do kulturně společenských 
aktivit a umělecké práce

■ eliminace sociální izolovanosti, aktiviza-
ce a podpora sociálního začlenění osob 
se zdravotním postižením

■ rozvoj osobnosti - v každé osobě se 
zdravotním postižením najít její silné 
stránky a podporovat její rozvoj, změna 
negativního sebehodnocení sebe sama 
a podpora pozitivního myšlení

ZDůVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU

Organizace se kromě poskytování sociál-
ních služeb již řadu let zaměřuje na rozvíje-
ní volnočasových, kulturně společenských a 
sportovních aktivit, které jsou pro občany se 
zdravotním postižením velice důležitou kom-
penzací společenských a psychických pro-
blémů, které jim jejich zdravotní postižení 

působí. Při těchto činnostech také dochází 
ke zcela rovnoprávné integraci s nepostiže-
nou populací.

ÚČEL PROJEKTU

„Posezení s barvami“ je místo, kde se mů-
žou společně lidé se zdravotním postižením, 
ale i zdraví lidé sejít a umělecky tvořit za vy-
užití různých uměleckých výtvarných tech-
nik. Uměleckou techniku, přípravu materiá-
lu, odborný dohled atd., zajišťuje lektor, kte-
rý se každého „posezení“ účastní. Projekt 
využívá zázemí Center pro zdravotně posti-
žené Libereckého kraje v České Lípě, Jab-
lonci nad Nisou a Semilech. Projekt je usa-
zen do budovaného komunitního prostředí 
center.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou projektu jsou všechny vě-
kové skupiny osob se zdravotním postiže-
ním, včetně dětí a seniorů, všichni spoluob-
čané.

HODNOCENÍ PROJEKTU

Z POHLEDU řEDITELE

Po celý rok 2008 jsem pozorně sledoval 
dění v rámci projektu. Z rozpačitého začátku 
se vyvinula smysluplná činnost, která si zce-
la oprávněně, zaslouží pozornost. „Poseze-
ní s barvami“ probíhalo pravidelně 1x týdně 
na všech Centrech pro zdravotně postiže-
né v Libereckém kraji. Pravidelně se ho na-
vštěvovala asi stovka účastníků. V posled-
ních měsících zájem prudce vzrostl. Všech-
ny cíle projektu byly splněny. Celkový přínos 
projektu hodnotím jako významný. 

PRůVODNÍ SLOVO řEDITELE

K ŽÁDOSTI NA ROK 2009

Vážení hodnotitelé, projekt „Posezení s bar-
vami Centra pro zdravotně postižené Libe-
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reckého kraje je velice jednoduchý. Společ-
ně se sejít, vytvořit něco hezkého a jít domu 
s pocitem, že je vše „jak má být“. Stačí tak 
málo… Musím přiznat, že tak veliký úspěch 
předchozího ročníku projektu jsem nečekal. 
Domníval jsem se, že lze úspěšnost projektu 
popsat slovy. V roce 2008 probíhalo „Pose-
zení s barvami“ každý týden ve čtyřech měs-
tech Libereckého kraje. V České Lípě, Jab-
lonci nad Nisou, Liberci a Semilech. Proč 
projekt hodnotím jako úspěšný? Lidé se za-
čali pravidelně scházet. Společně tvoří. Po-
vídají si… Já o tom slyšel v pohádkách. 

Projekt se financován ze státního roz-
počtu prostřednictvím Ministerstva kul-
tury ČR.
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„Společně
najdeme cestu“
BLOKOVý GRANT (2008 – 2010)

CÍLE PROJEKTU 

Celkovým cílem projektu je podpora dětí a 
mladistvých se specifickými potřebami, tak 
aby mohli spokojeně žít v biologické rodině a 
naplňovat svoje biologické potřeby.

Konkrétním cílem projektu je zvýšení do-
stupnosti a kvality osobní asistence v LK, 
jako moderní služby sociální péče, která v 
nejvyšší možné míře podporuje sociální in-
tegraci a minimalizuje riziko umístění do 
ústavní péče.

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mlá-
dež se zdravotním postižením od 3 do 18 let. 
V rámci projektu bude v minimálně 5 měs-
tech Libereckého kraje poskytnuta osobní 
asistence 12 osobám. 

POPIS REALIZACE PROJEKTU

Do projektu bude zapojeno a proškoleno 10 
osobních asistentů – proběhnou 2 navazují-
cí padesátihodinové vzdělávací programy. 

Budou osloveny spolupracující organiza-
ce (školy, speciálně -pedagogické centrum) 
a rodiče zdravotně postižených s nabídkou 
účasti na jednom pracovním semináři. Se-
tkání bude směřovat k hledání modelu pro 
poskytování osobní asistence dětem a mla-
distvým a zpracování dotazníku. Dotazníko-
vého šetření se zúčastní 200 osob. 

Bude zpracována jedna metodika poskyto-
vání osobní asistence. 

V rámci projektu proběhnou 4 přednášky o 
poskytování osobní asistenci dětem a mla-

distvým se zdravotním postižením, ve 4 
městech Libereckého kraje. 

Bude vyrobeno a distribuováno 5 000 pro-
pagačních letáků. 

Doba trvání projektu je 24 měsíců.

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci Finančního me-
chanismu EHP a Norského finančního me-
chanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti.“
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Regionální
výstava prací
15. ROČNÍK

Regionální výstavy prací osob se zdravot-
ním postižením mají již svou dlouholetou tra-
dici a našly si i svou diváckou obec, která 
dokáže ocenit  šikovnost, fantazii a elán, se 
kterými své práce osoby se zdravotním po-
stižením vytváří. 

Regionální výstava prací osob se zdravot-
ním postižením postupně probíhala v Liber-
ci, Jablonci nad Nisou, Semilech a České 
Lípě. Zájemci si mohli prohlédnout kerami-
ku, malované a vyšívané obrazy, dřevořez-
by, proutěné výrobky, vyšívané a háčkova-
né dečky, malované  šály a šátky z hedvábí, 
tkané rohože a polštáře, svíčky, pletené sve-
try, bačkory, malované kameny a další umě-
lecké výrobky od stovky individuálních i sku-
pinových vystavovatelů. 

15. ročník regionální výstavy navštívilo v Li-
bereckém kraji více než 500 návštěvníků.

Podzimní
výstava prací
4. ROČNÍK

4. ročník podzimní regionální výstavy pro-
bíhal trochu netradičně současně v Liber-
ci, Semilech a České Lípě. Letošní výsta-
va byla motivována blížícími se Vánočními 
svátky. Proto se nesla i v tomto duchu. Po-
čet nových vystavovatelů a návštěvníků se 
neustále zvyšuje.

Věříme, že se všem návštěvníků líbila. Je-
jich ohlasy nás o tom každoročně přesvěd-
čují. Podzimní regionální výstavu v jednotli-
vých regionálních centrech navštívilo více 
než 400 návštěvníků. 
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Krajské
sportovní hry
7. ROČNÍK

“Není člověkem ten, kdo si neumí hrát.”

Fridrich Schiller

V roce 2008 se uskutečnil v Doksech již 7. 
ročník krajských sportovních her osob se 
zdrvotním postižením, kterého se zúčast-
nilo více než stovka osob se zdravotním 
postižením z celého Libereckého kraje a 
celá řada dobrovolníků, kteří pomáhali 
se zajištěním akce.

Záměrné pohybové aktivity jsou pro osoby 
se zdravotním postižením a častým omeze-
ním mobility velmi důležité. Obecným cílem 
je přispět k všestrannému rozvoji osobnosti, 
k obnovení, nebo znovuzískání částečné sa-
mostatnosti a soběstačnosti jako předpokla-
du hodnotného života osobního, rodinného i 
společenského. 

Významné jsou i socializační vlivy her. Do-
chází k sociálním kontaktům, zaujímání so-
ciálních rolí, vytváří se smysl pro skupinové 
cíle, sebekázeň ap. Možnosti individuální re-
alizace jsou rozvíjeny prostřednictvím tvoři-
vostních a kultivačních vlivů. Jde o odpou-
tání se od rutiny a utváření jednoty ducha 
a těla.

Den se zdravotně
postiženými dětmi
4. ROČNÍK

V naší společnosti neustále roste počet 
dětí s nejrůznějším zdravotním postižením 
a kombinovanými vadami. Každý den jsme 
svědky toho, jak roste počet požadavků na 
službu osobní asistence u takto postižených 
dětí. I to je jeden z důvodu, proč Centrum 
pro zdravotně postižené Libereckého kraje 
pořádá pro děti se zdravotním postižením je-
jich Den dětí. 

V roce 2008 se uskutečnil již 4. ročník Dne 
se zdravotně postiženými dětmi, pro které 
představuje jedinečnou možnost prožít Den 
podle svých představ. Dne se zdravotně po-
stiženými dětmi se zúčastnilo více než 50 
dětí s těžkým zdravotním postižením se 
svými rodiči, učiteli, vychovateli, osob-
ními asistenty a celá řada dobrovolníků, 
kteří pomáhali se zajištěním akce.
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Přehled
hospodaření
Výnosy celkem 12 196 52.88 Kč

z toho vlastní činnost 481 678.04

 dotace a granty 8 757 395.19

 dary 320 587.50

 příspěvky od klientů 2 576 210.00

 ostaní výnosy 60 650.15

Náklady celkem 12 027 422.99 Kč

z toho materiálové 408 741.50

 služby 1 642 531.59

 cestovné 566 360.00

 osobní náklady včetně pojistného 8 366 038.00

 ostatní režijní náklady 1 043 751.90

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 169 097.89 Kč

V Liberci, dne 1.7. 2009

Zpracoval:

Pavlína Jonášová, za firmu Eximex, s.r.o.
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Rádi bychom
poděkovali všem, 
kteří pomáhají
s námi...
ZA FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ I MORÁL-
NÍ PODPORU DĚKUJEME INSTITUCÍM, 
SPOLEČNOSTEM, JEDNOTLIVCůM A 
DOBROVOLNÍKůM.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Mi-
nisterstvo kultury ČR, Finanční mechanismy 
EHP / Norsko, Nadace rozvoje občanské 
společnosti, Krajský úřad Libereckého kra-
je, Úřad práce v Liberci, Úřad práce v Se-
milech, Nadace EURONISA, Nadace Ško-
la Hrou, Nadace Charty 77 – Konto Barié-
ry, Národní rada osob se zdravotním posti-
žením, Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR, Město Česká Lípa, Město Nový Bor, 
Město Doksy, Město Dubá, Město Zákupy, 
Delphi Packard Electric Česká republika 
s.r.o., Esentier s.r.o., VEST– IZOL s.r.o., SIL-
NICE ŽÁČEK s.r.o., MEGA a.s., Hasičská 
vzájemná pojišťovna, Základní škola, Prak-
tická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, 
Moskevská, organizace zdravotně postiže-
ných působících v rámci Českolipska, odbor 
sociálních věcí MěÚ v České Lípě a Novém 
Boru, Městská knihovna v Kamenickém Še-
nově, Centrum pro seniory v Mimoni, DPS v 
Novém Boru, Městský úřad ve Cvikově, Ma-
gistrát Města Liberec, Město Osečná, Láz-
ně Kundratice, Město Hrádek nad Nisou, od-
bor sociálních věcí MěÚ v Hrádku nad Ni-
sou, DPS v Hrádku nad Nisou, DPS v Čes-
kém Dubu, ZOO Liberec, Mateřská škola 
„Klubíčko“ v Liberci, Základní škola Liberec, 
Lesní, Základní škola, nám. Míru v Liberci, 
ZŠ a MŠ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ v Li-
berci, organizace zdravotně postižených pů-
sobících v rámci Liberecka, Město Semily, 
Město Turnov, Město Lomnice nad Popel-

kou, Obec Nová ves nad Popelkou, Obec 
Libštát, Obec Košťálov, Obec Horní Branná, 
Obec Chuchelná, Obec Háje nad Jizerou, 
Státní okresní archiv Semily, DPS v Jilemni-
ci, Kulturní a informační středisko v Lomnici 
nad Popelkou, odbor sociálních věcí v Tur-
nově a Semilech,Terénní pečovatelská služ-
ba v Turnově, Obec Bozkov, DPS v Libštá-
tě, DPS v Košťálově, Masarykova základní 
škola Libštát, Krakonošova ZŠ a MŠ Lou-
kov, Základní škola a Mateřská škola, Tur-
nov, Sobotecká, organizace zdravotně po-
stižených působících v rámci Semilska a 
Turnovska, Město Jablonec nad Nisou, od-
bor sociálních věcí MěÚ v Jablonci nad Ni-
sou, Město Desná v Jizerských horách, DPS 
v Desné, Město Tanvald, Obec Jenišovice, 
Spolkový dům Jablonec nad Nisou, Sdru-
žení ARTEFAKTUM.CZ, kostel Dr. Farské-
ho Jablonec nad Nisou, ZŠ Jablonec nad Ni-
sou – Rýnovice, organizace zdravotně posti-
žených působících v rámci Jablonecka, Petr 
Skokan, Mgr. Soňa Paukrtová, Ing. Eva Bar-
toňová, Bc. Zdeněk Krenický, Ing. Karel Ka-
poun, Miroslava Hudáková, Hana Moudrá, 
Mgr. Petr Tulpa, Vladimír Šimek, JUDr. Eva 
Šoljaková, Jaroslav Paur, Václav Krása, Jiří 
Vencl, Ing. Zdeněk Santner, Jana Eichlero-
vá, Jana Glaserová, Bc. Milan Reichert, Ing. 
Tomáš Hrubý, PhDr. Mgr. Libor Novosad, 
Ph.D., Mgr. Jarmila Lemáková, Mgr. Vlasta 
Vyčichlová, Mgr. Štěpánka Němcová, Mgr. 
David Rolný, Bc. Milan Reichert, Mgr. Mila-
da Veselá a další

POMÁHEJTE S NÁMI…

Rozhodnete-li se podpořit naši činnost (ma-
teriálně, finančně nebo formou dobrovolné 
výpomoci),

kontaktujte nás na tel.: 485 104 044, email: 
czplk@volny.cz nebo nám svůj dar může-
te poslat na adresu: Zahradní 415/10, 460 
01 Liberec XI. (V případě materiálních darů 
prosíme o telefonickou konzultaci.)

Pro zaslání finanční pomoci můžete využít 
účet č. 94 – 4655980247 / 0100 KOMERČNÍ 
BANKA A.S., V. SYMBOL: 7.
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CENTRUM
PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE O.S.

CZP ČESKÁ LÍPA

Konopeova 812

470 01 Česká Lípa

Tel./Fax: 487 853 481

Email: cs_cl@volny.cz

CZP LIBEREC 

Zahradní 415/10 

460 01 Liberec XI

Tel./Fax: 485 104 044 

Email: czplk@volny.cz

                                                                                      

CZP JABLONEC N./NISOU

Spolkový dům – Emílie Floriánové 8

466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax: 483 356 218

Email: czpjbc@volny.cz

CZP SEMILY

Archivní 570

513 01 Semily

Tel./Fax: 488 577 841

Email: czpsm@volny.cz

www.czp.az4u.info

„Podpořeno grantem z Islandu, Lich-
tenštejnska a Norska v rámci Finanč-
ního mechanismu EHP a Norského fi-
nančního mechanismu prostřednic-
tvím Nadace rozvoje občanské společ-
nosti.“


