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Vážení a milí,

doslova každý den se podílíme na zvyšování kvality života mnoha 
osaměle žijících lidí i celých rodin v Libereckém kraji.

Minutu za minutou, v přítomnosti, jim pomáháme zvládat 
každodenní život, podle jejich představ. 

A právě tam spočívá skutečná hodnota námi poskytovaných služeb. 
Minutu za minutou, v přítomnosti, jim pomáháme žít…

Chci proto poděkovat všem svým kolegům a spolupracovníkům, 
spolupracujícím institucím, úředníkům, politikům, sponzorům 

a dobrovolníkům, že si tuto hodnotu uvědomují a svým osobním 
přispěním, nebo svojí podporou, ji ještě mnohokrát násobí.*

Slovo úvodem

Jaroslav Leško,
ředitel Centra pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje, o.p.s.

Liberec, 21. 5. 2017 2 000

129
 lidí a rodin

městech 
a obcích

V uplynulém roce 

naše služby využilo 

více než

ve

 Libereckého kraje

*
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i 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:

Helena Latislavová (předseda), 

Jaroslav Paur (člen), Vlasta Prouzová (člen)

Dozorčí rada:

Jindřiška Pomikálková (předseda), 

Eva Vosáhlová (člen), Anna Kasincová (člen)
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a)  svými aktivitami podpořit fungování moderní společ-

nosti na principech demokracie, spolupráce, tolerance 

a solidarity s důrazem na obhajobu, prosazování zájmů 

a oprávněných nároků sociálně znevýhodněných sku-

pin občanů s důrazem na lidi se zdravotním postižením 

a seniory,

b)  vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších 

podpůrných aktivit za účelem podpory zmírňování 

příčin sociální exkluze, a to zejména u lidí se zdravot-

ním postižením a seniorů,

c)  vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších 

podpůrných aktivit zajišťujících pomoc a podporu 

osobám se zdravotním postižením, osobám dlouho-

době nemocným, seniorům a ohroženým rodinám 

s dětmi za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení,

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. 

Cíle společnosti

Hlavní předmět činnosti a služeb

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.

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, zvyšová-

ní rodičovských kompetencí v péči o ZP děti, zvyšování 

„životaschopnosti“ ohrožených rodin a podpory 

vytváření sítě na ochranu práv a potřeb ZP dětí.
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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  ceskalipa@czplk.cz

Centrum pro zdravotně postižené Jablonec nad Nisou
Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad NisouT/F  483 356 218      E  jablonec@czplk.cz

Centrum pro zdravotně postižené Liberec

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

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

Centrum pro zdravotně postižené Semily

Archivní 570, 513 01 Semily

T/F  488 577 841      E  semily@czplk.cz
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Stručný přehled činnosti 
organizace v roce 2016

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, Liberecko, 
Frýdlantsko)

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 českého znakového jazyka – 

rozšíření jazykových a komunikačních 

kompetencí II

 • Kurz strategie komunikace 

s prelingválně neslyšícími lidmi – 

inovace v profesi

 • 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 (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)
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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)

Odborné 
sociální poradenství

Poskytujeme již od roku

1992 Poslání našeho 
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, kde 

vám naši odborní pracovníci pomohou 

najít a realizovat cestu, která povede 

k řešení a zlepšení vaší obtížné životní 

situace. 

Službu poskytujeme s více než 15letou 

tradicí.

Součástí odborného sociálního poraden-

ství je i poradenství v oblasti kompenzač-

ních a rehabilitačních pomůcek. 

Přehled poskytování odborné poradenské činnosti v roce 2016

Počet sociálních intervencí

ambulantní 
forma

terénní 
forma

Odborné sociální poradenství Česká Lípa 433 81

Odborné sociální poradenství Jablonec nad Nisou 359 15

Odborné sociální poradenství Liberec 175 35

Odborné sociální poradenství Semily 387 63

Celkem 1 354 194

Okruh osob, kterým je 
naše odborné sociální 
poradenství určeno

Osobám starším 15 let věku v obtížné 

životní situaci, která nastala v souvislosti 

se zdravotním postižením nebo věkem 

a k jejímu řešení požadují a potřebují 

odbornou pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů nebo odbornou 

radu v oblastech příspěvků a výhod 

pro osoby se zdravotním postižením, 

orientace v sociálních systémech a platné 

legislativy, práva, sociálního zabezpe-

čení, 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.
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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)

Osobní asistence

Poskytujeme již od roku

1996 Poslání naší 
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 tím možnost žít důstoj-

ně 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 15letou tradicí.

Přehled činnosti osobní asistence v roce 2016

Počet uživatelů Počet hodin 
přímého výkonu 

služby
(uživatel-hodiny)

Osobní asistence Česká Lípa 98 14 046

Osobní asistence Jablonec nad Nisou 20 7 052

Osobní asistence Liberec 24 9 307

Osobní asistence Semily 35 7 103

Celkem 177 37 508

Okruh osob, kterým je 
naše osobní asistence 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 jejich samostatné 

zvládnutí.

Věkové hranice: Sociální služba je 

poskytována osobám od 3 let věku.

Regionální hranice: Sociální služba je 

poskytována na území Libereckého kraje.

Služba není určena pro osoby, které 

vyžadují jiný druh sociální služby.



10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

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)

Odlehčovací služby

Okruh osob, 
kterým je naše 
odlehčovací 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 blízké osoby, 

které o tuto službu požádali a v rozsahu, 

který potřebují k nutnému odpočinku 

nebo realizaci svých potřeb a přání.

Věkové hranice: Sociální služba je 

poskytována osobám od 3 let věku.

Regionální hranice: Sociální služba je 

poskytována na území Libereckého kraje.

Služba není určena pro osoby, které 

vyžadují jiný druh sociální služby.

Přehled činnosti odlehčovacích služeb v roce 2016

Počet uživatelů Počet hodin 
přímého výkonu 

služby
(uživatel-hodiny)

Odlehčovací služby Česká Lípa 9 3 247

Odlehčovací služby Jablonec nad Nisou 6 970

Odlehčovací služby Liberec 8 1 802

Odlehčovací služby Semily 9 1 781

Celkem 32 7 800

Poskytujeme již od roku

2000

Poslání našich 
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 realizaci 

vlastních potřeb, přání a zájmů, přičemž 

osoba, o kterou pečujete, může nadále 

zůstat ve svém prostředí a zachovat si 

vlastní důstojnost a životní styl, který 

jí vyhovuje. Služba v nejvyšší možné 

míře respektuje individuální potřeby 

a zájmy uživatelů a podporuje jejich 

samostatnost.
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Registrované 

sociální služby:

Tlumočnické služby 

Liberecký kraj

(identifi kátor č. 2453453)

Tlumočnické služby

Poslání

Žijete na území Libereckého kraje? Jste 

osobou se sluchovým nebo kombino-

vaným handicapem nebo máte takto 

handicapované dítě? Potřebujete pomoc 

tlumočníka při jednání s úřady, lékaři, 

v zaměstnání nebo v jiných situacích? 

Potřebujete se domluvit se svými rodiči, 

dětmi nebo jinými rodinnými členy? 

Potřebujete přetlumočit váš telefonní 

hovor? Potřebujete přeložit nějakou 

písemnost? Potřebujete se domluvit 

se svým blízkým okolím, uplatnit své 

oprávněné zájmy a hájit své právo? 

Toto vše vám rádi zprostředkujeme naší 

tlumočnickou službou. Tuto profesionální 

sociální službu poskytujeme i on-line 

prostřednictvím videohovoru.

Okruh osob, 
kterým je naše 
tlumočnická služba 
určena

Tlumočnická služba je poskytována 

bezplatně osobám starším 7 let věku, 

které žijí v Libereckém kraji.

Služba je poskytována na pobočkách 

organizace, v terénu a v přirozeném 

prostředí klienta. Tuto službu je 

možné využívat i on-line prostřednictvím 

videohovoru.

Služba je určena osobám v obtížné 

životní situaci, která nastala v souvislosti 

se sluchovým nebo kombinovaným 

zrakovým a sluchovým postižením, popř. 

přidruženým zdravotním postižením. 

Tedy lidem, kteří potřebují pro komuni-

kaci s okolím český znakový jazyk nebo 

jeho modifi kovanou či taktilní (hmato-

vou) formu. Službu mohou využívat i lidé 

ohluchlí a nedoslýchaví.

Neposkytujeme službu osobám, které 

vyžadují jiný druh sociální služby.

Přehled činnosti tlumočnických služeb v roce 2016

Počet uživatelů Počet sociálních 
intervencí

Tlumočnické služby Liberecký kraj 70 2 536

Celkem 70 2 536

Poskytujeme již od roku

2009
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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.

Sociálně-právní 
ochrana dětí

vyrůstali v ústavním zařízení a chybějí 

jim rodičovské modely, často se také 

jedná o mnohočetné rodiny, sólo 

rodiče, rodiče se sníženým intelektem, 

rodiče ve výkonu nebo po výkonu trestu 

odnětí svobody, rodiče s poruchami 

osobnostmi, se závislostmi na alkoholu 

nebo návykových látkách, gamblerství, 

zdravotní postižení nebo dlouhodobá 

nemoc rodičů, invalidita atd.

V rodinách často u dětí nejsou dostatečně 

naplňovány základní fyzické, psychické 

a sociální potřeby – dítě bývá zanedbá-

váno, týráno či zneužíváno, nebo je 

tím přímo ohroženo, u dětí často hrozí 

uložení některého výchovného opatření 

nebo již výchovné opatření uloženo bylo 

např. soudní dohled, ústavní výchova, 

děti často trpí psychickými poruchami, 

jsou často opožděné v psychickém 

i fyzickém vývoji, děti také často trpí 

stigmatizací a sociálním vyloučením např. 

důsledkem špatné hygieny, nízkého 

sebevědomí, poruch chování, vyskytující 

se trestní činnosti apod.

Přehled činnosti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016

Počet rodin s dětmi Počet sociálních 
intervencí –

terénní forma

Sociálně-právní ochrana 126 6 734

Celkem 126 6 734

Další informace o výkonu sociálně-

-právní ochrany včetně hospodaření 

projektu jsou dostupné v samostatné 

výroční zprávě o výkonu sociálně-

-právní ochrany za rok 2016.

Projekt je fi nancován ze státního 

rozpočtu prostřednictvím MPSV ČR.

Poskytujeme již od roku

2012

Do cílové skupiny projektu patří zejména 

rodiny s různými skupinami ohrožených 

dětí (děti zanedbávané, týrané, zneuží-

vané, ohrožené sociálně patologickými 

jevy, páchající trestnou činnost, děti 

závislé, děti závislých rodičů, děti se ZP, 

s opožděným psychosociálním vývojem, 

s poruchami učení, s psychiatrickým 

onemocněním a další).

Jedná se zejména o rodiny, kde hrozí 

odebrání dětí z rodin (prevence odebrání 

dítěte) nebo tam, kde je dítě dočasně 

umístěno mimo rodinu a existuje mož-

nost brzkého návratu do bezpečného 

prostředí rodiny nebo širší rodiny.

Rodiče se nejčastěji ocitají v těchto 

obtížných životních situacích: sociální 

problémy často spojené s ekonomickým 

defi citem (zadluženost, fi nanční 

problémy), problémy s bydlením, 

ztráta zaměstnání i dlouhodobá 

nezaměstnanost (jednoho nebo obou 

rodičů), nezralost rodičů, rodiče sami 

pocházejí z nefunkčních rodin nebo sami 

Poslání

Chráníme práva a potřeby dětí v ohro-

žených 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 doved-

ností rodičů tak, aby dítě se svými rodiči 

mohlo zůstat doma a domov byl pro něj 

domovem…

Okruh osob, kterým je 
naše služba určena

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny 

s dětmi žijící na území Libereckého kraje, 

které se ocitají nebo se mohou ocitnout 

v ohrožení a vždy se jedná o rodiny 

v evidenci sociálně-právní ochrany.
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Půjčovny kompenzačních, 
rehabilitačních a didaktických 
pomůcek

Konkrétní cíle:

 • okamžitě řešit potřebu kompenzač-

ních, 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 nepří-

znivých životních situacích pobyt 

v domácím prostředí,

 • zvýšení soběstačnosti klientů.

Půjčovny řeší zejména otázku okamžité 

potřeby kompenzačních pomůcek. 

Pomůcky jsou určeny pro krátkodobou 

výpůjčku ve chvíli, kdy ještě nemáte 

k dispozici vlastní pomůcku či vaše 

pomůcka byla poškozena či zničena. 

Dlouhodobé zapůjčení pomůcky je 

možné jenom v případě, kdy zapůjčenou 

pomůckou nahrazujete nevhodnou 

pomůcku vlastní anebo nemáte možnost 

vhodnou pomůcku zajistit jiným 

způsobem.

Přehled činnosti půjčoven kompenzačních, 
rehabilitačních a didaktických pomůcek v roce 2016

Počet 
uživatelů

Počet 
pronajatých 

pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Česká Lípa 315 424

Půjčovna kompenzačních pomůcek Jablonec nad Nisou 223 331

Půjčovna kompenzačních pomůcek Liberec 192 245

Půjčovna kompenzačních pomůcek Semily 89 102

Celkem 819 1 102

Poskytujeme již od roku

1992

Někdy stačí opravdu málo…

Vhodná kompenzační nebo rehabilitační 

pomůcka pomáhá osobám se zdravotním 

postižením nebo chronickým onemoc-

něním 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 posti-

žením nebo chronickým onemocněním 

a zvýšit tak kvalitu jejich života. 
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Modrý slon 2016
11. ročník celostátní soutěže

Posláním projektu je zapojení osob se 

zdravotním postižením do kulturních 

aktivit, při kterých nejsou oproti ostatním 

podstatně znevýhodněni a mohou 

významně přispět k rozvoji kulturní 

úrovně nejen své, ale i společnosti jako 

celku.

Vyvrcholení 11. ročníku vyhlášené 

celostátní soutěže o Cenu modrého 

slona pro rok 2016 se uskutečnilo ve 

dnech 14. června – 19. června 2016 

fi nální přehlídkou uměleckých prací v 

exteriérech a interiérech ZOO Liberec. 

 • Pro fi nální výstavu byl poprvé využit 

nový výstavní pavilon ZOO EXPO.

 • Do jednotlivých soutěžních kategorií 

se přihlásilo 897 soutěžících z celé 
ČR.

 • Do výtvarné soutěže ve vyhlášených 

uměleckých oborech bylo přihlášeno 

4 374 výtvarných děl.

Cena Modrý slon je registrovanou ochrannou známkou Centra pro zdravotně 

postižené Libereckého kraje. Projekt je fi nancován ze státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

1. Malba

Jana Havelková, 

Český Dub

2. Keramika

Kolektivní tvorba, 

CZASP Liberec

3. Fotografi e 

Štěpánka Kovaříková, 

100MICI, Ústí nad Labem

4. Textilní tvorba

Kolektivní tvorba, 

Domov Harcov

5. Kombinovaná technika 

Jana Večlová, 
Praha

6. Literární tvorba

Ivana Surovková,

Bílina

7. Divadelní tvorba

Zrnko naděje, 

Semily

8. Tanec 
Haveranti, 

Jilemnice

9. Hudební tvorba 

Sourozenci Bušovi, 

Raspenava

10. Jiné formy tvorby 

Kolektivní dílna Harmonie, 

Kytlice

11. Osobnost roku 2016

Jitka Večeřová, 

Roska Jihlava

Cena ředitele 

ZOO Liberec

Výtvarné dílo – 

okrasné květináče, 

kolektivní soubor, 

Domov Raspenava

Cena za výjimečnou tvorbu

Kolektivní soubor 

Indiáni, 

Domov Maxov

Eva Kákonová, 

Domov Raspenava

Klub Tvořílek, 

Chrastava

Vyhlášené ceny 11. ročníku celostátní soutěže

MOTTO 
PROJEKTU:

Bez bariér 
v duši 

i v životě

 • Pro závěrečnou fi nálovou přehlídku, 

která proběhla v pavilónu žiraf 

v pavilonu ZOO EXPO, bylo vybráno 

odbornou porotou 642 výtvarných 
děl.

 • Závěrečné vyhlášení Cen Modrého 
slona dne 18. 6. 2016 se konalo 
na Letní scéně Lidových sadů. 

Vyhlášení cen se zúčastnila podstatná 

část oceněných umělců z celé ČR.

 • Celostátní přehlídku umělecké 

a zájmové tvorby tvůrců se zdravotním 

postižením a jejich přátel shlédlo 

během týdne v ZOO Liberec kolem 

6 500 návštěvníků.

 • Odborná porota vybrala a udělila 

10 hlavních Cen Modrého slona 

ve vyhlášených kategoriích a 101 čest-
ných uznání za vytvořená díla 

a umělecká vystoupení.
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Stalo se v roce 2016

Odborné sociální poradenství

 • Poskytli jsme odborné sociální pora-

denství 1 254 uživatelům z 98 měst 
a obcí Libereckého kraje.

 • Zaznamenali jsme další nárůst 

specifi ckých odborných činností, 

poskytovaných v rámci sociální služby.

 • Optimalizovali jsme síť kontaktních 

a poradenských míst organizace 

v Libereckém kraji s ohledem na potře-

by jednotlivých obcí a jejich efektivitu.

Osobní asistence

 • Poskytovali jsme osobní asistenci 

177 uživatelům v 52 městech 
a obcích Libereckého kraje.

 • Při poskytování služby jsme vykonali 

celkem 24 515 návštěv v domácím 

prostředí uživatelů a poskytli celkem 

37 508 hodin přímého výkonu 

sociální služby (uživatel-hodin).

 • Při poskytování služby najeli osobní 

asistentky na cestách k uživatelům 

osobními vozy cca 292 084 km.

 • Zaznamenali jsme další nárůst 

služeb poskytovaných v pozdních 

odpoledních a večerních hodinách 

a o víkendech a svátcích.

 • Aktualizovali jsme pracovní postupy 

a interní metodiky tak, aby zohled-

ňovaly (nově zjištěné) požadavky 

uživatelů.

 • Provedli jsme změny v registraci 

sociálních služeb – úpravu cílových 

skupin sociální služby.

Odlehčovací služby

 • Poskytovali jsme odlehčovací 

služby 32 uživatelům v 17 městech 
a obcích Libereckého kraje.

 • Při poskytování služby jsme vykonali 

celkem 5 039 návštěv v domácím 

prostředí uživatelů a poskytli celkem 

7 800 hodin přímého výkonu sociální 

služby (uživatel-hodin).

 • Při poskytování služby najeli pracovníci 

odlehčovací služby na cestách k uživa-

telům osobními vozy cca 56 776 km.

 • Aktualizovali jsme pracovní postupy 

a interní metodiky tak, aby zohled-

ňovaly (nově zjištěné) požadavky 

uživatelů.

 • Provedli jsme změny v registraci 

sociálních služeb – úpravu cílových 

skupin sociální služby.

Tlumočnické služby

 • Poskytovali jsme tlumočnické 

služby 70 uživatelům ve 22 městech 
a obcích Libereckého kraje.

 • V rámci služby bylo poskytnuto 

601 tlumočnických úkonů.

 • Při poskytování služby najeli tlumočníci 

na cestách k uživatelům osobním 

vozem cca 7 076 km.

 • Sociální službu celoročně poskyto-

vali 3 tlumočníci (terénní tlumočení 

v celém Libereckém kraji).

 • Poskytovali jsme službu simultánního 

přepisu pro klienty upřednostňující 

psanou češtinu před českým znakovým 

jazykem.

 • Celoročně jsme poskytovali služby 

on-line tlumočení.

 • Spolupracovali jsme s organizacemi 

specializovanými pro neslyšící 

(SNN Česká Lípa, ČUN, Tichý svět, 

SNN v ČR).

 • Připravili jsme pilotní program 

prevence ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ).

 • Aktualizovali jsme pracovní postupy 

a interní metodiky tak, aby zohled-

ňovaly (nově zjištěné) požadavky 

uživatelů.
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Sociálně právní ochrana

 • Poskytovali jsme činnosti sociálně 

právní ochrany u 123 rodin s dětmi 
ve 35 městech a obcích Libereckého 

kraje.

 • V rámci služby naši sociální pracov-

níci vykonali 1 949 návštěv přímo 

v rodinách s dětmi v celkovém rozsahu 

6 743 sociálních intervencí.

 • Při poskytování sociálně právní 

ochrany najeli sociální pracovnice 

na cestách k uživatelům osobními vozy 

cca 21 928 km.

 • Odbornou psychologickou 
pomoc jsme poskytovali 34 rodinám 
v celkovém rozsahu 214,5 hodiny.

 • Uspořádali jsme 5 případových 
konferencí pro celkem 39 účastníků.

 • V roce 2016 byly realizovány dvě 

odborné přednášky. V České Lípě 

se uskutečnila přednáška s názvem 
„Když dítě neposlouchá“ a v Jablonci 

nad Nisou seminář pro sociální pracov-

níky SPOD „Dilema na křižovatkách 
života: rodina nebo ústav? aneb 
práce s dětmi (nejen) s poruchami 
chování“.

 • Zpracovali jsme samostatnou výroční 
zprávu o výkonu sociálně právní 
ochrany v roce 2016.

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek

 • Služby našich půjčoven využilo 

819 uživatelů z 98 měst a obcí 
Libereckého kraje.

 • Zaznamenali jsme další nárůst 

uživatelů, kteří si půjčují dvě i více 

kompenzačních pomůcek.

 • Uživatele si zapůjčili celkem 1 102 
kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek.

 • Rozšířili jsme nabídku všech půjčoven 

o nové kompenzační a rehabilitační 

pomůcky (elektrické polohovací poste-

le, antidekubitní matrace, mechanické 

vozíky, různé druhy chodítek a další).

 • Podpora Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové a dalších 
subjektů nám umožnila pokračovat 

v realizaci projektu „Pořízení elektric-

kých polohovacích postelí a antide-

kubitních matrací pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením „dožívající“ 

v domácím prostředí“ v rámci něhož 

jsme zakoupili nové elektrické 
polohovací postele a antidekubitní 
matrace.

Vzdělávací činnost – kurzy 
českého znakového jazyka

 • Kurzy českého znakového jazyka 

zajišťujeme mimo režim tlumočnických 

služeb jako vzdělávací kurz pro širokou 

veřejnost (rodiče neslyšících dětí a jiné 

rodinné příslušníky, studenty apod.), 

ale i pro specializované pracovníky 

různých oborů (pedagogika, zdravot-

nictví, bezpečnostní složky apod.). 

Na těchto kurzech vyučuje rodilý 

mluvčí českého znakového jazyka 

a během kurzu se účastníci opakovaně 

setkávají s několika neslyšícími hosty, 

se kterými získávají rozmanité jazykové 

a komunikační dovednosti. Kurzy se 

otevírají vždy v říjnu a končí v dubnu 

následujícího roku. Celková dotace 
kurzů je 50 vyučovacích hodin. 
Kurzy jsou akreditovány MPSV ČR. 

 • V roce 2016 jsme ukončili 1 kurz 
pro začátečníky a 1 kurz pro 
mírně pokročilé v Krajské vědecké 
knihovně v Liberci, a dále 1 kurz 
pro začátečníky a 1 kurz pro mírně 
pokročilé v Městské knihovně 
v Semilech. Kurz pro začátečníky 
celkem absolvovalo 20 účastníků 
a kurz pro mírně pokročilé 11 
účastníků.

 • V roce 2016 jsme otevřeli 5 kurzů, 

z toho tři kurzy pro začátečníky, dva 

kurzy mírně pokročilé a jeden kurz pro 

pokročilé. Nově spolupracujeme 
s Gymnáziem a SOŠPg v Liberci, kde 

jsme otevřeli kurz pro studenty.

 • Naše organizace poskytuje i 8hodi-
nový kurz určený pro tlumočníky. 

Realizovali jsme 4 kurzy pro 3 organi-
zace sídlící v Praze, Brně a Ostravě 
pro celkový počet 37 účastníků. 

Spolková činnost neslyšících

 • Klub Neslyšících Semily zvyšuje 

informovanost a vzdělanost neslyší-
cích lidí, naplňuje jejich společenskou 

potřebu setkávat se s dalšími lidmi 

a preventivně působí na objevující se 

nepříznivé sociální situace této cílové 

skupiny. 

 • V roce 2016 jsme uskutečnili 9 setkání 
vždy v časovém rozsahu cca 5 hodin 

v prostorách Centra v Semilech. 

Celkem se těchto setkání zúčastnilo 
58 osob (nejen) z Libereckého 
kraje, z nichž mnozí klub navštěvují 
pravidelně, o čemž svědčí celkem 
171 návštěv.

 • Pro neslyšící i slyšící veřejnost byly 

realizovány tyto další aktivity: 

 – tlumočení besedy prezidenta ČR 

v Semilech (25. 2. 2016),

 – přednášky pro studenty na Gymnáziu 

a SOŠPg Liberec a studenty Katedry 

sociálních studií a speciální pedago-

giky na Technické univerzitě v Liberci 

(3/2016),

 – pomoc s organizací 3 kurzů iPadu 

v Krajské vědecké knihovně v Liberci 

včetně tlumočení (2–3, 10/2016),
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 – pomoc s realizací tlumočení slav-

nostního odhalení Lavičky Václava 

Havla před libereckou knihovnou 

(8. 3. 2016),

 – organizace a tlumočení přednášky 

ve spolupráci s Policií ČR (15. 4. 2016),

 – workshopy znakového jazyka 

v Masarykově ZŠ v Libštátě 

(7. 4. a 22. 4. 2016),

 – tlumočení vernisáže Karla Bárty 

ve Státním okresním archívu 

v Semilech (22. 4. 2016),

 – tlumočení na meditačním večeru 

s tibetskými miskami v semilské 

čajovně U Robinsona (22. 4. 2016),

 – realizace akce „Hrátky ve znakovém 

jazyce“ v MŠ Sovička v České Lípě 

(26. 5. 2016),

 – organizace reprízy fi lmového předsta-

vení v semilském kině Jitřenka včetně 

tlumočení úvodního slova (2. 6. 2016),

 – organizace turistického výletu 

po Českém ráji včetně tlumočení 

(18. 6. 2016),

 – workshopy českého znakového 

jazyka v rámci Evropského dne 

jazyků (26. 9. 2016), kterého se 

zúčastnilo 11 tříd ZŠ a SŠ z různých míst 

Libereckého kraje,

 – uspořádání „Zahradní slavnosti“ 

ve spolupráci s Krajskou vědeckou 

knihovnou v Liberci, Českou unií 

neslyšících Liberec v rámci oslav 

mezinárodního dne neslyšících lidí 

(27. 9. 2016),

 – workshop na ZŠ a MŠ Slaná v rámci 

akce Týdne pro inkluzi „Přijďte pobejt“ 

(17. 10. 2016),

 – konzultace k workshopu znakového 

jazyka pro ředitele středních 

a vyšších odborných škol pořádaný 

v rámci školení Libereckého kraje 

(20. 10.–21. 10. 2016),

 – publikační činnost (Semilské noviny 

4/2016, GONG 7–9/2016).

Klub duševního zdraví

 • Klub duševního zdraví v České 
Lípě je název dobrovolné aktivity 

pro klienty, kteří trpí nějakou 

formou duševního a psychiatric-
kého onemocnění. Na Českolipsku 

a Novoborsku, je tato činnost svého 

druhu ojedinělá. Cílem činnosti Klubu 

duševního zdraví a ozdravných pobytů 

je v upevňování sociálních kontaktů 

nejen ve známém prostředí. Snahou je 
zlepšení psychického stavu, získání 
vyšší odolnosti vůči stresu a větší 
samostatnosti v životě.

 • Klienti Klubu duševního zdraví se 

pravidelně scházejí jednou za měsíc. 

V roce 2016 se takto sešli desetkrát, 
v celkovém počtu 196 klientů.

Tvoříme duší…

 • Ve spolupráci se Sdružením 

Artefaktum.CZ jsme v rámci projektu 

„Tvoříme duší…“ uspořádali několik 

prezentačních setkání osob se 

zdravotním postižením a jejich přátel.

 • Ve dnech 21.–22. května 2016 ožil 
Státní zámek v Zákupech uměleckou 

přehlídkou různých souborů a jednot-

livců, kteří pro své příznivce připra-

vili pestrý kulturní program. Ideální 

počasí, rekordní návštěva a 269 účin-
kujících z celé republiky, to vše 

doplněné prodejními expozicemi 

21 chráněných dílen, nejen českolip-

ského regionu, ojedinělá atmosféra, 

kterou nabídlo atrium zámku a úžasný 

elán všech účastníků. Setkání bylo 

zakončeno nedělní vernisáží výtvar-

ných děl a prací tvůrců především 

českolipského regionu a jejich přátel. 

Vyvrcholením byl závěrečný koncert. 

Součástí byla i dvoudenní prezentace 

uměleckých děl, které byly vystaveny 

v ambitech zámku. Program kulturní 

přehlídky představil 12 sólových 
hudebních vystoupení, 15 tanečních 
souborů, 5 hudebních souborů, 
1 divadelní dramatický soubor, 
1 pěvecký soubor a 1 folklórní 
soubor. Na výstavě byla zastoupena 

umělecká tvorba 19 výtvarníků 
(502 děl a prací) a 31 výtvarných 

kolektivů (294 členů). Výstavu 

a kulturní vystoupení za příznivého 

počasí v nádherném prostředí zámku 

Zákupy navštívilo ve dvou dnech 
přes 1 200 návštěvníků.

 • Prezentační setkání semilského 

regionu „SEMILSKÉ IMPULZY“ 
proběhlo dne 12. listopadu 2016 

v interiérech Kulturního centra GOLF 

v Semilech. Na výstavě představilo 

svoji tvorbu 82 tvůrců, 19 tvůrčích 
kolektivů a 4 dětská centra. Celkem 

bylo představeno 679 výtvarných 
děl a 12 kompozičních souborů. 

Zajímavým doplňkem setkání se stal 

výtvarný atelier, kde si děti i dospělí 

návštěvníci vyzkoušeli své výtvarné 

schopnosti. Pod odborným vedením 

Jarky Nurkovičové ze ZUŠ Semily si 

řada zájemců vytvořila svá vlastní 
výtvarná dílka. Na kulturní přehlídce 

ostatní tvořivosti vystoupilo v odpoled-

ních hodinách 9 tanečních souborů, 
6 sólová taneční vystoupení, 
10 sólových vystoupení, 1 divadelní 
soubor a 1 pěvecký soubor. Celkem 

v kulturním programu vystoupilo 

106 účinkujících. SEMILSKÉ IMPULZY 

navštívilo přes 600 návštěvníků.

 • Prezentační setkání jabloneckého 

regionu „ADVENTNÍ SETKÁNÍ pro 
děti a dospělé“ se uskutečnilo 
dne 3. prosince 2016 v kulturním 

sále Spolkového domu v Jablonci 

nad Nisou a kostele Dr. Farského. 

Na výstavě prezentovalo svoji tvorbu 

29 výtvarníků a 18 tvůrčích kolek-
tivů. Celkem bylo kulturní veřejnosti 

představeno přes 415 uměleckých 
děl a prací a 11 kompozičních 
souborů. V kulturním programu 

vystoupilo 7 pěveckých sborů a sou-
borů, 4 hudební soubory, 6 taneč-
ních souborů a 2 umělecká sólová 
vystoupení. V kulturním programu 

vystoupilo celkem 209 účinkujících. 

Regionální adventní setkání svojí účastí 

podpořilo kolem 600 spokojených 
diváků a posluchačů jednotlivých 

částí připraveného programu.

 • Součástí všech setkání byla prezen-
tace prací desítek chráněných dílen 
z celého regionu.
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Modrý slon

 • Zaznamenali jsme nejvyšší počet 

účastníků za celou historii celostátní 

soutěže.

 • Do výtvarné soutěže ve vyhlášených 

uměleckých oborech bylo přihlášeno 

4 374 výtvarných děl.

 • Celostátní soutěž byla fi nančně 
podpořena Ministerstvem kultury, 
Libereckým krajem, Statutárním 
městem Liberec a Nadací Umění 
pro zdraví.

Posezení s barvami

 • „Posezení s barvami“ je místo, 

kde se pravidelně společně schází 

a umělecky tvoří lidé se zdravotním 

postižením, ale i zdraví lidé nebo 

senioři. „Posezení s barvami“ se vždy 

účastní také lektor, který zajišťuje výběr 

výtvarných technik, přípravu materiálu 

a odborný dohled.

 • V roce 2016 jsme v České Lípě 
uskutečnili 22 setkání, kterých 
se zúčastnilo 147 návštěvníků. Při 

výtvarné tvorbě jsme si vyzkoušeli 

různé kreativní techniky: výrobu 

velikonoční keramiky, závěsná 

vajíčka z plsti a květináče z fi lcu, věnce 

z přírodních materiálů, ubrouskovou 

techniku, vitráže na skleněné předmě-

ty, výrobky z pedigu, výrobu ozdob-

ných vařeček, sovičky z plsti (závěsy), 

vitráže na sklenice, výrobu ozdobných 

vařeček, krabičky ze stáčeného papíru 

na papírové kapesníčky, pletení ze 

stáčeného papíru, sovičky z šišek 

a fi lcu, výrobky ze stáčeného papíru, 

glazuru na keramiku, výrobu andělů 

z papíru a látky a vánoční ozdoby 

z přírodních materiálů a papíru.

 • V roce 2016 jsme v Jablonci nad 
Nisou uskutečnili 16 setkání, kte-
rých se zúčastnilo 161 návštěvníků. 

Na kreativních setkáních jsme vyráběli 

plyšáky (kočka a pejsek), velikonoční 

dekorace (kuřátka a ovečky), mokré 

plstění (květy), batika (malování na trič-

ka), sošky (koťátko – glazura akrylová), 

vázy (aplikace akrylu na sklo), kameny 

(nácvik tečkovaných mandal na papír), 

kameny (malování mandal akrylem 

na ploché kameny), sošky (mravenec 

ze žárovky), podzimní dekorace (vazba 

do věnce), soška (vánoční pavouk ze 

žárovky), vánoční dekorace na advent-

ní setkání v Jablonci, vánoční ozdoby 

(sněhové vločky) a novoroční karty.

Sociální automobil

 • Náš sociální automobil 

„CENTRUMÁČEK“, provozovaný 

v Liberci Dopravním podnikem měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou v roce 

2015 najel celkem 27 110 km a pře-

pravil 2 926 osob.

Regionální výstavy 
uměleckých prací osob 
se zdravotním postižením 
a seniorů

 • Uspořádali jsme dvě regionální 
výstavy uměleckých prací v České 
Lípě a dvě regionální výstavy 
uměleckých prací v Liberci.

 • Každá regionální výstava trvala 4 dny.

Časopis Sdruženáček

 • Náš Bulletin Sdruženáček pravidelně 

vychází každé dva měsíce jako 

dvojčíslo. 

 • V roce 2016 jsme vydali 6 dvojčísel 
bulletinu.

Celá organizace

 • Na celém území Libereckého kraje 

jsme celoročně zajišťovali distribuci 
„Euroklíče“.

 • Zakoupili jsme nový služební 
automobil Dacia Dokker pro naši 
semilskou pobočku.

 • Ze společné charitativní sbírky 

Globusu a Konta Bariéry „20 let 
kvality – Slavíme a pomáháme “ 
jsme pro naši libereckou pobočku 
získali nový služební automobil 
Ford Tourneo.

 • Ve spolupráci s Městem Frýdlant 

jsme v Poradním a setkávacím 
centru (POSEC) celoročně zajistili 

činnost psychologické Poradny pro 
dospívající a dospělé a psycholo-

gické poradny Rodinné poradenství 
s důrazem na děti. V roce 2016 jsme 

v poradnách poskytli 107 klientům 
celkem 318,5 hodiny psychologic-
kých konzultací.

 • Upravili jsme projektový záměr na re-
konstrukci naší budovy v Liberci.

 • Pro pracovníky organizace v jednotli-

vých službách jsme uspořádali celkem 

102,5 hodiny supervizí vedených 

externími supervizory.

 • Všechny námi poskytované služby byly 

zařazeny do Základní sítě sociálních 
služeb Libereckého kraje na rok 
2017.

 • A mnoho dalšího…
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Přehled hospodaření
Centra pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o.p.s. 
v roce 2016

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

Náklady Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Celková 
činnost

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby (A. I. 1. až A. I. 6.) 4 899 122 5 021

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 994 28 1 022

2. Prodané zboží 0 20 20

3. Opravy a udržování 31 12 43

4. Náklady na cestovné 2 217 0 2 217

5. Náklady na reprezentaci 5 0 5

6. Ostatní služby 1 652 62 1 714

A. III. Osobní náklady (A. III. 10. až A. III. 14.) 16 878 133 17 011

10. Mzdové náklady 12 700 103 12 803

11. Zákonné sociální pojištění 4 150 30 4 180

12. Ostatní sociální pojištění 28 0 28

A. IV. Daně a poplatky (A. IV. 15.) 74 0 74

15. Daně a poplatky 74 0 74

A. V. Ostatní náklady (A. V. 16. až A. V. 22.) 187 0 187

20. Dary 3 0 3

22. Jiné ostatní náklady 184 0 184

A. VI. Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv (A. VI. 23. až A. VI. 27.) 339 444 783

23. Odpisy dlouhodobého majetku 299 444 743

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 40 0 40

Náklady celkem (A. I. + A. II. + A. III. + A. IV. + A. V. + A. VI. + A. VII. + A. VIII.) 22 377 699 23 076

Výnosy

B. I. Provozní dotace (B. I. 1.) 16 864 0 16 864

1. Provozní dotace 16 864 0 16 864

B. II. Přijaté příspěvky (B. II. 2. až B. II. 4.) 318 0 318

3. Přijaté příspěvky (dary) 318 0 318

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 0 923 923

B. IV. Ostatní výnosy (B. IV. 5 až B. IV. 10.) 5 232 11 5 243

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0 11 11

10. Jiné ostatní výnosy 5 232 0 5 232

B. V. Tržby z prodeje majetku (B. V. 11. až B. V. 15.) 4 0 4

13. Tržby z prodeje materiálu 4 0 4

Výnosy celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V.) 22 418 934 23 352

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 41 235 276

D. Výsledek hospodaření po zdanění 41 235 276
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2016
(v celých tisících Kč)

Aktiva Začátek 
období

Konec 
období

A. Dlouhodobý majetek celkem (A. I. + A. II. + A. III. + A. VI.) 1 698 2 073

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A. II. 1. až A. I. 10.) 6 397 7 515

3. Stavby 506 506

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 5 805 6 890

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 86 119

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (souč. A. IV. 1. až A. IV. 11.) –4 699 –5 442

6. Oprávky ke stavbám –5 –6

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí –4 694 –5 436

B. Krátkodobý majetek celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. VI.) 5 718 5 783

B. I. Zásoby celkem (souč. B. I. 1. až B. I. 9.) 57 47

B. I. 1. Materiál na skladě 2 0

7. Zboží na skladě a v prodejnách 55 47

B. II. Pohledávky celkem (souč. B. II. 1. až B. II. 19.) 384 392

B. II. 1. Odběratelé 158 152

4. Poskytnuté provozní zálohy 135 150

5. Ostatní pohledávky 89 94

6. Pohledávky za zaměstnanci 2 7

9. Ostatní přímé daně 0 15

17. Jiné pohledávky 0 14

19. Opravná položka k pohledávkám 0 –40

B. III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem (souč. B. III. 1. až B. III. 8.) 4 877 4 876

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 21 104

3. Peněžní prostředky na účtech 4 856 4 772

B. IV. Jiná aktiva celkem (souč. B. IV. 1. až B. IV. 3.) 400 468

B. IV. 1. Náklady příštích období 94 185

2. Příjmy příštích období 306 283

Aktiva celkem (A. + B.) 7 416 7 856

Pasiva

A. Vlastní zdroje celkem (A. I. + A. II.) 4 626 5 379

A. I. Jmění celkem (souč. A. I. 1. až A. I. 3.) 3 939 4 416

A. I. 1. Vlastní jmění 3 939 4 416

A. II. Výsledek hospodaření celkem (souč. A. II. 1. až A. II. 3.) 687 963

1. Účet výsledku hospodaření –28 276

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 715 687

B. Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. VI.) 2 790 2 477

B. III. Krátkodobé závazky celkem (souč. B. III. 1. až B. III. 23.) 2 188 1 767

B. III. 1. Dodavatelé 114 119

3. Přijaté zálohy 0 4

4. Ostatní závazky 11 11

5. Zaměstnanci 1 167 859

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 611 440

8. Daň z příjmů 51 0

9. Ostatní přímé daně –5 0

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu org. územních samosprávních celků 0 77

22. Dohadné účty pasivní 239 257

B. IV. Jiná pasiva celkem (souč. B. IV. 1. až B. IV.3.) 602 710

B. IV. 1. Výdaje příštích období 36 0

2. Výnosy příštích období 566 710

Pasiva (A. + B.) 7 416 7 856
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Účetním obdobím obecně prospěšné 

společnosti je kalendářní rok, rozvaho-

vým dnem je 31. 12. 2016.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, o.p.s. je účetní 

jednotkou, která účtuje podle Zákona 

o účetnictví a navazující platné legislativy 

pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání.

Počáteční stav vlastního jmění obecně 

prospěšné společnosti činil 3 939 tis. Kč, 

přírůstek vlastního jmění obecně 

prospěšné společnosti činil 476 tis. Kč, 

konečný stav vlastního jmění obecně 

prospěšné společnosti činil 4 416 tis. Kč.

Obecně prospěšná společnost měla 

v průběhu účetního období doplňkovou 

činnost: pronájem kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek, prodej baterií 

do sluchadel, pronájem nebytových 

prostor, kopírování, prodej výrobků.

Náklady vynaložené pro plnění obecně 

prospěšných služeb činili 22 377 tis. Kč 

a pro plnění doplňkových činností 

699 tis. Kč.

Doplňující informace o hospodaření 
a činnosti organizace za rok 2016

Náklady na odměnu ředitele činili 

145 tis. Kč. Členům správní rady a členům 

dozorčí rady nebyly vyplaceny žádné 

odměny.

V průběhu účetního období nedošlo 

k žádným změnám zakládací listiny.

V průběhu účetního období nedošlo 

ke změnám ve složení správní rady 

a dozorčí rady.

V průběhu účetního období nedošlo 

ke změně osoby ředitele obecně 

prospěšné společnosti.

Po rozvahovém dni nenastaly skutečnos-

ti, které by byly významné pro naplnění 

účelu výroční zprávy.

V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí 

obecně prospěšná společnost žádnou 

aktivitu.

V oblasti ochrany životního prostředí 

obecně prospěšná společnost nevyvíjí 

žádnou specifi ckou činnost, obecně pro-

spěšná společnost postupuje v souladu 

s platnou legislativou.

Obecně prospěšná společnost nemá 

pobočku v zahraničí.
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Zpráva nezavislého auditora

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, 

o.p.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých 

účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výka-

zu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní 

závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 

metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou 

uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. k 31. 12. 2016 a nákla-
dů a výnosů. a výsledku jejího hospodaření za rok končící 
31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 

a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 

kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně 

doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše 

odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána 

v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu 

se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 

auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili 

jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, po-

skytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona 

o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní 

závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 

statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. 

Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem 

účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posou-

zení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 

nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 

jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak 

tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také 

posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 

(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní infor-

mace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti 

a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 

(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků 

by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 

informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme 

posoudit, uvádíme, že

 • ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též 

předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech význam-

ných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 • ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními 

předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí 

o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní 

informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních 

informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti 

nezjistili.

Odpovědnost ředitele Společnosti 
za účetní závěrku

Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podáva-

jící věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, 

a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 

pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 

(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen 

posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud 

je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 

se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetrži-

tého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy 

ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, 

resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. Za dohled 

nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá 

dozorčí rada.

Zpráva nezávislého auditora určená pro zakladatele 
obecně prospěšné společnosti
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako 

celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobe-

nou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 

náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně 

není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 

předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou 

existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 

mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se 

za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by 

jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, 

která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší 

povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek 

a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 • Identifi kovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) 

nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo 

chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 

na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 

abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že 

neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo 

v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 

(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 

podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná 

opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 

kontrol.

 • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti 

relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli 

navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 

okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 

vnitřního kontrolního systému.

 • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost 

provedených účetních odhadů a informace, které v této 

souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

 • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání 

při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem 

na shromážděné důkazní informace existuje významná 

(materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, 

které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti ne-

přetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 

(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit 

v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze 

účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 

vyjádřit modifi kovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti 

Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, 

které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí 

události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnosti 

ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

 • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní 

závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 

podkladové transakce a události způsobem, který vede 

k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném 

rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která 

jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 

nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o.
číslo oprávnění auditorské společnosti 499

Na Rybníčku 387/6

460 01 Liberec 3

Ing. Štěpánka Grohová

auditor číslo oprávnění 1781

Ing. Eliška Švorcová

auditor č. oprávnění 2381

V Liberci dne 20. června 2017
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 • Liberecký kraj

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Statutární město Liberec

 • Nadace Charty 77

 • Statutární město Jablonec nad Nisou

 • Město Česká Lípa

 • Město Frýdlant

 • Město Nový Bor

 • Výbor dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové

 • Město Dubá

 • Město Doksy

 • Nadace PRECIOSA

 • Město Turnov

 • Ministerstvo kultury

 • A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.

 • Město Ralsko

 • Město Železný Brod

 • Město Jilemnice

 • ARTGLASS s.r.o.

 • Obec Poniklá

 • Obec Skalice u České Lípy

 • KNORR-BREMSE Systémy 

pro užitková vozidla ČR, s.r.o

 • Město Cvikov

 • Obec Maršovice

 • Česká spořitelna, a.s.

 • Obec Janov nad Nisou

 • Město Zákupy

 • Jizerské pekárny spol. s r.o.

 • Město Jablonné v Podještědí

 • Zbyněk Filinger

 • Severočeská vodárenská 

společnost a.s.

 • Obec Kravaře

 • Obec Karlovice

 • Město Žandov

 • Město Lomnice nad Popelkou

 • Město Nové Město pod Smrkem

 • Město Raspenava

 • Obec Pěnčín

 • Městys Zásada

 • Obec Sloup v Čechách

 • Obec Svor

 • Obec Víchová nad Jizerou

 • Město Kamenický Šenov

 • Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

 • Obec Hrubá Skála

 • Městys Holany

 • Obec Paseky nad Jizerou

 • Město Semily

 • Obec Nová Ves nad Nisou

 • Město Hodkovice nad Mohelkou

 • Nadace Umění pro zdraví

 • Město Hrádek nad Nisou

 • Obec Sosnová

 • Obec Ždírec

 • Obec Mníšek u Liberce

 • Obec Josefův Důl

 • Obec Bedřichov

 • Město Desná

 • Obec Chotyně

 • Obec Kvítkov

 • Město Stráž pod Ralskem

 • Obec Stvolínky

 • Obec Okna

 • Město Smržovka

 • Obec Volfartice

 • Město Velké Hamry

 • Obec Horní Police

 • Obec Jestřebí

 • Obec Háje nad Jizerou

 • Město Rokytnice nad Jizerou

 • Obec Holenice

 • Obec Slaná

 • Obec Habartice

 • Obec Brniště

 • Obec Vlastibořice

 • Obec Chuchelna

 • Obec Loužnice

 • Obec Nový Oldřichov

 • Obec Radvanec

 • Obec Horní Libchava

 • Obec Vysoké nad Jizerou

 • Obec Kunratice u Cvikova

 • Obec Studenec

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

 • Google

 • Microsoft 

 • Dopravní podnik měst Liberce 

a Jablonce nad Nisou, a.s.

 • Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

 • Výbor dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové

 • Centrum intervenčních 

a psychosociálních služeb 

Libereckého kraje, p.o.

 • Spolkový dům Jablonec nad Nisou

 • Státní okresní archiv Semily

 • ZOO Liberec

 • Státní zámek v Zákupech

 • Kulturní centrum GOLF v Semilech

 • kostel Dr. Farského Jablonec nad Nisou

 • as4u.cz, s.r.o.

 • a další

Finanční pomoc

Technická, materiální a další formy pomoci
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 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

v ČR, z.s.

 • NÁRODNÍ RADA OSOB 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR, z.s.

 • DMA Praha, s.r.o.

 • ARTEFAKTUM

 • Město Frýdlant

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci

 • Dopravní podnik měst Liberce 

a Jablonce nad Nisou, a.s.

 • NTI – consulting, s.r.o.

 • SPOLAK s.r.o.

 • Hestia o.s. – nadační fond ETELA

 • odbor sociálních věcí Krajského úřadu 

Libereckého kraje

 • odbor sociálních věcí MěÚ 

v České Lípě

 • oddělení sociálně-právní ochrany 

v České Lípě

 • odbor sociálních věcí MěÚ 

v Novém Boru

 • oddělení sociálně-právní ochrany 

v Novém Boru

 • odbor sociálních věcí MěÚ 

v Jablonci nad Nisou

 • oddělení sociálně-právní ochrany 

v Jablonci nad Nisou

 • odbor sociálních věcí MěÚ v Tanvaldu

 • oddělení sociálně-právní ochrany 

v Tanvaldu

 • odbor sociálních věcí MěÚ 

v Železném Brodu

 • oddělení sociálně-právní ochrany 

v Železném Brodu

 • oddělení humanitní Magistrátu 

Města Liberec

 • oddělení sociálně-právní ochrany 

v Liberci

 • odbor sociálních věcí MěÚ 

ve Frýdlantu

 • oddělení sociálně-právní ochrany 

ve Frýdlantu

 • odbor sociálních věcí MěÚ v Turnově

 • 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

 • Denní a pobytové sociální služby, 

Hradecká ul.

 • Komplexní domácí péče Naděje 

Česká Lípa

 • Centrum denních služeb, U Balvanu, 

Jablonec nad Nisou 

 • DIONA s. r. o.

 • Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 • a další

Mimořádné formy spolupráce
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Bindová Markéta, Dis.

Burešová Martina, Ing.

Čandová Ivana

Čechová Jana, Mgr.

Čermáková Eva

Červená Mariana

Damašková Lenka

Dandová Lada

Doležalová Pavlína, Bc.

Dontová Lucie

Drahoňovská Věra

Dudiňáková Petra, Bc.

Dufková Miroslava

Eugelová Gabriela

Farská Lenka

Fejklová Petra, Mgr.

Feriová Nela

Havrdová Jarmila

Hlubučková Terezie, Bc.

Holcová Alena

Horkelová Bronislava

Hošková Jana

Chalupníčková Dagmar

Ignatovová Jiřina

Jakab Hendrychová Martina, 

Mgr.

Jakubů Josef

Janků Jitka

Jonášová Miroslava

Junková Jana

Kasincová Anna, Bc.

Konvičková Lenka

Košková Věra

Kozlová Andrea

Krejsová Helena

Krobová Jana, DiS.

Kubešová Jana

Kubištová Jaroslava

Kučerová Lenka, Bc.

Kuruncziová Iva

Latislavová Helena

Lenická Jaroslava

Leško Jaroslav

Lichá Lucia

Losertová Jana, Mgr.

Mádlíková Marcela

Mihočová Jiřina

Mrákotová Eva

Murgová Žaneta

Neméthová Kateřina, Bc.

Nováková Hana

Okálová Pavla

Pecháčková Barbora

Perglerová Alice

Permanová Barbora

Petřvalský Zdeněk

Raszková Monika, Mgr.

Redlich Karel, Bc.

Romancová Lucie

Rumlová Dana

Ryzková Žaneta, Mgr.

Samohrdová Lenka

Sedláčková Petra

Simíková Marie

Sladká Bohumila

Sochová Jitka

Suchopárková Renata

Sukovatá Helena

Svatošová Ivana

Svobodová Romana

Šafránková Světlana, Bc.

Šilingerová Andrea

Šimonová Veronika

Šindelářová Miroslava, Bc.

Škopová Lucie

Špicarová Lucie

Taterová Markéta, Bc.

Thelenová Monika, Bc.

Topolová Klára, Bc.

Třísková Kamila

Tvrdíková Jitka

Veselá Hana

Vítová Eva, Dis.

Vojtíšková Dagmar

Vtelenská Helena

Wildmannová Zuzana

Zamastilová Dana

Zappová Hana

Lidé v Centrech pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2016 činil 57,501

Al Sulaimanová Daniela, Mgr.

Bártová Dana

Bezoušková Hana, Ing.

Bína Libor

Čapková Karolína

Černovský Jiří

Černovská Anna

Eclerová Aneta, Mgr.

Eichlerová Jana

Glaserová Jana, Mgr.

Grohová Štěpánka, Ing.

Halama Martin, Mgr.

Honzková Martina

Hořáková Jindřiška

Hubáčková Drahomíra

Chuchlík Jakub, MgA.

Jonášová Pavlína

Kalpakcis Pavel, Bc.

 Keberlová Alena

Keller Ivan

Kinkor Milan, PhDr.

Kohout Milan, Mgr.

Kolářová Ana Marija

Lunga Vojtěch

Mojžíšová Romana

Novotný Jiljí, PaeDr.

Opelka Stanislav, Mgr.

Paur Jaroslav

Pechrová Evžena

Pivrncová Dana, Mgr.

Prouzová Vlasta, Mgr.

Rolný David, Mgr.

Sádlová Petra

Santner Zdeněk, Ing.

Šmahelová Lucie, Mgr.

Šuláková Renata

Vencl Jiří

Vítková Kamila, Mgr.

Weberová Ivana, JUDr.

Zemanová Alena, Mgr.

V roce 2016 v Centru pracovali

V roce 2016 s Centrem spolupracovali
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