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výroční zpráva CZP LK 2009

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

Datum a místo registrace: 

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

Statutární orgán: 

ředitel organizace, předseda výkonného výboru organizace

Zřizovatelé:

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

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.

Členové jsou si ve svých právech rovni.
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Slovo úvodem

Vážení kolegové, partneři a přátelé,

rád bych k následujícím stránkám přidal několik málo slov. Za každým statistickým údajem, uvedeným v této Výroční zprávě  

hledejte lidské příběhy. Jsou jich stovky až tisíce a všechny mají něco společné. Žádost o pomoc a podporu v nepříznivé sociální  

situaci na jedné straně a radost z toho pomáhat, být užitečný, vytvářet podmínky a prostředí, ve kterých lze tyto náročné životní 

situace zvládat, na straně druhé.

Nabídka nových služeb organizace jenom dokresluje celkový obraz o tom, kam naše úsilí směřuje. V nových prostorách  

jsme otevřeli Centrum odborné psychologické pomoci v Novém Boru, zahájili jsme poskytování tlumočnických služeb osobám  

se sluchovým postižením, komunikujícím znakovým jazykem, otevřeli jsme nové bezbariérové PC a IT centrum pro seniory  

a osoby se zdravotním postižením v České Lípě a realizovali jsme celou řadu dalších menších i větších regionálních projektů.

Rád bych proto poděkoval Vám všem, kteří jste svým zájmem i osobní účastí přispěli k tomu, že ve stovkách lidských  

příběhů byl zažehnut plamínek naděje v tom, že lze obtížnou životní situaci zvládnout a přes veškeré překážky a problémy,  

které nám stojí v cestě, žít důstojný a plnohodnotný život. 

Budu proto rád, pokud každý z Vás, kdo se na činnosti naší organizace podílel, ať už se jedná o mé kolegy, klienty, instituce,  

úředníky, politiky, sponzory nebo dobrovolníky, najde na následujících stránkách „svůj“ lidský příběh i ujištění o tom, že jeho  

pomoc nevyšla nazmar a přispěla k tomu, že organizace „žije“ a odpovědně plní všechny úkoly, které si stanovila.

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, odlehčovací službu a tlumočnické služby. Odborné sociální poradenství a další navazující 
služby poskytujeme také v našich poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Společně s uživateli usilujeme o dosažení maximální kvality jejich života a začlenění do běžného  
života společnosti v regionu. Aktivně podporujeme jejich samostatnost a nezávislost  
a respektujeme tak jejich individualitu, lidskou důstojnost a občanská práva.

Odborné sociální poradenství poskytujeme osobám se zdravotním postižením od 15 let věku,  
v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem.  
Osobní asistenci poskytujeme osobám od 3 let, které z důvodu zdravotního postižení, chronického 
onemocnění nebo věku samostatně nezvládají běžné činnosti a aktivity každodenního života.  
Odlehčovací služby poskytujeme k odlehčení osobám, které sami dlouhodobě pečují o blízké  
osoby. Tlumočnické služby poskytujeme neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým lidem  
od 7 let věku, kteří komunikují českým znakovým jazykem. Všechny služby poskytujeme  
na území celého Libereckého kraje dle kapacitních možností organizace.

Cíle organizace

•	  Být součástí fungující sociální sítě organizací poskytujících služby osobám  
 se zdravotním postižením a seniorům.

•	  Pokrýt kapacitou poskytovaných služeb poptávku v regionu Libereckého kraje.

•	  Zjišťovat a analyzovat potřeby cílových skupin v jednotlivých regionech s cílem  
 poskytovat služby „šité na míru“ cílové skupině s ohledem na místní podmínky.

•	  Zajistit dostupnost poskytovaných služeb – místní, časovou, dle skutečných požadavků  
 uživatelů v regionu.

•	  Podporovat upevňování a vytváření nových partnerských vztahů, společné sdílení  
 informací a pozitivní spolupráci s cílem poskytování služeb dle specifických potřeb  
 jednotlivých obcí.

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

•	  Zajistit odpovídající kvalitu a bezpečnost služeb pro uživatele.
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Centra pro zdravotně postižené v Libereckém kraji

Centrum pro zdravotně postižené 
ČESKÁ LÍPA

Konopeova 812
CZ - 470 01 Česká Lípa
Tel./Fax: +420 487 853 481
E-mail: czpcl@volny.cz

Vedoucí zařízení: Bc. Anna Pacholíková
Mobil: +420 731 653 003

Centrum pro zdravotně postižené 
JABLONEC NAD NISOU
                                                                                    
Spolkový dům - Emílie Floriánové 8
CZ - 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel./Fax: +420 483 356 218
E-mail: czpjbc@volny.cz

Vedoucí zařízení: Dana Šormová
Mobil: +420 731 653 006

Centrum pro zdravotně postižené 
LIBEREC

Zahradní 415/10
CZ - 460 01 Liberec XI
Tel./Fax: +420 485 104 044
E-mail: czplk@volny.cz

Vedoucí zařízení: Dana Pisková
Mobil: +420 731 653 005

Centrum pro zdravotně postižené 
SEMILY

Archivní 570
CZ - 513 01 Semily
Tel./Fax: +420 488 577 841
E-mail: czpsm@volny.cz

Vedoucí zařízení: Zuzana Albrechtová
Mobil: +420 731 653 007

mapa oblasti

Semily

Liberec

Jablonec nad Nisou

Česká Lípa
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Organizační schéma

Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. v roce 2009

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Centra a tvoří ji delegovaní zástupci členů. 
Valná hromada v roce 2009 zasedala jedenkrát.

Výkonný výbor

Výkonný výbor organizace je výkonným orgánem v době mezi zasedáními Valné hromady.
Výkonný výbor v roce 2009 zasedal šestkrát.

Helena Latislavová – předsedkyně, Jaroslav Macháček, Mgr. Milada Veselá, Ing. Vladimír Braum

Revizní komise

Mgr. Jindřiška Pomikálková, Mgr. Vlasta Prouzová, Markéta Němcová

Ředitel Centra

Jaroslav Leško

Účetnictví a daně

Eximex, s.r.o
Ing. Helena Bezoušková

Mzdové účetnictví

Alena Keberlová

Vedoucí Center:

Česká Lípa – Anna Pacholíková, Jablonec nad Nisou – Dana Šormová, Liberec – Dana Pisková, Semily – Zuzana Albrechtová

Osobní asistenti, kontaktní sociální pracovníci
Externí odborní pracovníci
Právníci, psychologové, lékaři, lektoři, ad.
Administrativní pracovníci
Dobrovolníci
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Přehled registrovaných sociálních služeb (2009)

•	  Odborné sociální poradenství Česká Lípa

•	  Odborné sociální poradenství Jablonec nad Nisou

•	  Odborné sociální poradenství Liberec

•	  Odborné sociální poradenství Semily

•	  Centrum odborné psychologické pomoci Nový Bor

•	  Osobní asistence Česká Lípa

•	  Osobní asistence Jablonec nad Nisou

•	  Osobní asistence Liberec

•	  Osobní asistence Semily

•	  Odlehčovací služby Česká Lípa

•	  Odlehčovací služby Liberec

•	  Tlumočnické služby

Přehled regionálních projektů (2009)

•	  Projekt „SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU“

•	  Projekt PC a IT centra v České Lípě

•	  Projekt „Tvoříme duší …“ – 6. ročník

•	  Celostátní soutěž o Cenu Modrého slona 2009 – 4. ročník

•	  Projekt „Posezení s barvami“ – 3. Ročník

•	  XVI. regionální výstava prací osob se zdravotním postižením

•	  Vzdělávací a osvětová činnost
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Odborné sociální poradenství

Registrované sociální služby:
Odborné sociální poradenství Česká Lípa – identifikátor č. 1840164

Odborné sociální poradenství Jablonec nad Nisou – identifikátor č. 9725207

Odborné sociální poradenství Liberec – identifikátor č. 5451090

Odborné sociální poradenství Semily – identifikátor č. 4148036

Centrum odborné psychologické pomoci Nový Bor – identifikátor č. 5695757

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

Cílem je orientovat uživatele na samostatné a efektivní vyrovnávání se s danou problémovou situací,  
pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení problému a v některých případech uživateli  
pomoci přímo s řešením problémů, s cílem dosažení co nejvyššího stupně sociální integrace.

Odborné sociální poradenství poskytujeme ambulantní formou v našich poradnách pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory i terénní formou v přirozeném prostředí osob.

Odborné sociální poradenství poskytujeme se zaměřením na specifické potřeby cílové skupiny osob. Základní činnosti jsou 
poskytovány v rozsahu uvedeném v zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášce 505/2006 Sb., kterou  
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Uživatelům poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva, psychologie, 
vzdělávání, pracovního uplatnění, životního prostředí a odstraňování architektonických bariér, v oblasti rehabilitačních  
a kompenzačních pomůcek a dalších individuálních otázek souvisejících se zdravotním postižením.

Uživatelům zprostředkujeme přímý kontakt se společenským prostředím (např. kontakty na jiné poskytovatele sociálních 
služeb, na odborná pracoviště, úřady, kontakty na aktivity v regionu, na organizace zdravotně postižených nebo seniorů  
a jejich aktivizační služby apod.), nebo prostřednictvím vybrané navazující služby. 

Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčovaní kompenzačních a rehabilitačních pomůcek včetně kompletního 
poradenství, zahrnujícího i zácvik a informace o tom, jak správně kompenzační pomůcku využívat.

Uživatelům pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zahrnující odborné 
konzultace, doprovody na úřady a instituce, pomoc při jednáních, sepsání žádostí, odvolání a dalších písemností apod.

Do odborného sociálního poradenství patří také vyhledávání osob se zdravotním postižením 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 domácnosti, 
nebo místě bydliště ve spolupráci 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 široce poskytováno odborné sociální poradenství skupinové v organizacích  
nebo klubech zdravotně postižených nebo seniorů, se kterými jednotlivá pracoviště CZP úzce spolupracují.
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PŘEHLED PORADENSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2009

Druh kontaktu Počet  
celkem Česká Lípa Jablonec  

nad Nisou Liberec Semily

Telefonický kontakt 3 487 834 602 751 1 300
Písemný kontakt 291 113 0 12 166
Elektronický kontakt 298 118 53 15 112
Osobní kontakt (bez intervencí) 588 226 133 158 71
Sociální intervence 2 384 641 581 292 870
Sociální intervence v přirozeném 
prostředí uživatelů 300 35 60 173 870

PŘEHLED PORADENSKÉ ČINNOSTI SPECIALIZOVANÝCH PORADEN V ROCE 2009

Druh kontaktu Počet  
celkem Česká Lípa Jablonec  

nad Nisou Liberec Semily

Právní 67 38 0 29 0
Pro neslyšící a nedoslýchavé 406 10 138 10 248
Psychologická 305 78 43 125 59

PŘEHLED ČINNOSTI KONTAKTNÍCH A PORADENSKÝCH MÍST V ROCE 2009

Druh kontaktu Počet  
celkem Česká Lípa Jablonec  

nad Nisou Liberec Semily

Telefonický kontakt 116 0 50 53 13
Písemný kontakt 9 0 4 3 2
Elektronický kontakt 0 0 0 0 0
Osobní kontakt (bez intervencí) 78 0 24 33 21
Sociální intervence 546 201 52 110 183
Sociální intervence v přirozeném 
prostředí uživatelů 67 0 19 38 10
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PŘEHLED KONTAKTNÍCH A PORADENSKÝCH MÍST V LIBERECKÉM KRAJI

OBEC ADRESA TERMÍN ČAS SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

BOZKOV Obecní úřad Bozkov, č.p.191, 512 13 Bozkov 
(kancelář v 1. patře) 2. čtvrtek v měsíci 8.30 - 10.00 Bc. Karel Redlich DiS.

CVIKOV Městský úřad - 1.patro, zasedací místnost, 
nám. Osvobození 63, 471 54 Cvikov 4. úterý v měsíci 8.00 - 10.00 Jaroslava Kubištová

ČESKÝ DUB DPS Český Dub (přízemí - hala) 4. čtvrtek v měsíci 8.30 - 10.00 Bc. Karel Redlich DiS.

DESNÁ DPS, 1. patro, společenská místnost,  
Krkonošská 630, 468 61 Desná 3. pátek v měsíci 9.30 - 11.00 Eva Kohoutová, DiS.

DOKSY Městský úřad - 1. patro, zasedací místnost,  
nám. Republiky 193, 472 01 Doksy 4. čtvrtek v měsíci 11.00 - 13.00 Jaroslava Kubištová

DUBÁ Městský úřad - obřadní místnost, přízemí,  
Masarykovo nám. 138/1, 471 41 Dubá 4. čtvrtek v měsíci 8.00 - 10.00 Jaroslava Kubištová

FRÝDLANT MÚ sociální odbor, Nám. T.G. Masaryka 37,  
464 01 Frýdlant 2. čtvrtek v měsíci 9.30 - 10.45 Eva Kohoutová, DiS.

HEJNICE MÚ sociální odbor, Nádražní 521,  
463 62 Hejnice 1. úterý v měsíci 9.00 - 10.30 Dana Pisková

HODKOVICE NAD MOHELKOU DPS, Podlesí 653, Hodkovice nad Mohelkou 1. čtvrtek v měsíci 9.30 - 10.30 Eva Kohoutová, DiS.

HRÁDEK NAD NISOU DPS, kancelář ředitelky, Žitavská 670,  
463 34 Hrádek nad Nisou 2. úterý v měsíci 11.00 - 13.00 Dana Pisková

JILEMNICE DPS Jilemnice, Jana Buchara 985,  
514 01 Jilemnice (1. patro, klubovna MO STP) 1. úterý v měsíci 9.30 - 11.30 Bc. Karel Redlich DiS.

KAMENICKÝ ŠENOV Městská knihovna - přízemí, Osvobození 470, 
471 14 Kamenický Šenov 1. čtvrtek v měsíci 10.00 - 12.00 Jaroslava Kubištová

KOŠŤÁLOV DPS Košťálov 201, 512 02 (přízemí - hala) 3. čtvrtek v měsíci 10.45 - 11.45 Bc. Karel Redlich DiS.

LÁZNĚ KUNDRATICE budova Dalibor, kulturní místnost,  
Kundratice 134, 463 52 Osečná 2. pátek v měsíci 10.45 - 11.45 Eva Kohoutová, DiS.

LIBŠTÁT DPS Libšát 324, 512 03 (přízemí - jídelna) 3. čtvrtek v měsíci 8.30 - 10.30 Bc. Karel Redlich DiS.

LOMNICE NAD POPELKOU Kino, 5. května 724,  
512 51 Lomnice nad Popelkou (hala) 1. čtvrtek v měsíci 9.00 - 10.30 Bc. Karel Redlich DiS.

MIMOŇ Dům pro seniory, Dolní sídliště,  
471 24 Mimoň 2. čtvrtek v měsíci 10.00 - 12.00 Jaroslava Kubištová

NOVÁ VES NAD NISOU Obecní úřad – přízemí – ordinace lékaře,  
468 27 Nová Ves nad Nisou 281 1. čtvrtek v měsíci 7.45 - 10.45 Mgr. Jana Havlová

NOVÁ VES NAD POPELKOU Obecní úřad Nová Ves n/P 244,  
512 71 (kancelář v přízemí) 1. čtvrtek v měsíci 11.00 - 12.00 Bc. Karel Redlich DiS.

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM Obecní úřad Nová Ves n/P 244,  
512 71 (kancelář v přízemí) 2. čtvrtek v měsíci 11.00 - 12.00 Eva Kohoutová, DiS.

NOVÝ BOR DPS - Žižkova ul. (proti Parkhotelu), společenská 
místnost, přízemí, 473 03 Nový Bor 3. čtvrtek v měsíci 8.00 - 10.00 Jaroslava Kubištová

OSEČNÁ MÚ, kancelář místostarostky,  
Svatovítské nám. 103, 403 52 Osečná 2. pátek v měsíci 9.30 - 10.30 Eva Kohoutová, DiS.

RASPENAVA MÚ sociální odbor, Fučíkova 421, 
463 61 Raspenava 1. úterý v měsíci 10.45 - 11.45 Dana Pisková

TANVALD MÚ sociální odbor,  Krkonošská 350, Tanvald 1. pátek v měsíci 9.00 - 11.00 Dana Pisková

TURNOV Terénní pečovatelská služba (u nemocnice),  
28. října 812, 511 01 Turnov 2. úterý v měsíci 8.30 - 10.00 Bc. Karel Redlich DiS.

ZÁKUPY Městský úřad - přízemí, zasedací místnost,  
Borská 5, 471 23 Zákupy 2. pondělí v měsíci 8.00 - 11.00 Bc. Anna Pacholíková

ZÁSADA Úřad městyse Zásada 
Zásada č.p. 188, 468 25 2. čtvrtek v měsíci 8.45 - 11.30 Mgr. Jana Havlová
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Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Půjčování kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek je součástí odborného sociálního poradenství  
poskytovaného osobám se zdravotním postižením, včetně dětí a seniorů.

Sociální pracovník pomáhá uživatelům vybrat vhodnou kompenzační nebo rehabilitační pomůcku, která nejlépe vyhovuje 
jejich potřebám. Současně je proškolí ve správném používání a zacházení s kompenzační pomůckou tak, aby míra podpory 
jejich soběstačnosti byla co nejvyšší a napomáhala reálnímu uplatnění v běžném společenském životě. V případě potřeby 
jim poskytuje podporu při získávání vlastní kompenzační nebo rehabilitační pomůcky.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje provozuje poměrně vybavené půjčovny kompenzačních,  
rehabilitačních a didaktických pomůcek v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech. Pomůcky jsou tak dostupné 
na celém území regionu Libereckého kraje.

Jejich cílem je zejména okamžitě řešit potřebu kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek, pomoci  
uživatelům zvládat v nepříznivých životních situacích pobyt v domácím prostředí, zvýšení soběstačnosti uživatelů  
a podpora jejich zapojení do společenského života a trh práce, zachování či zlepšení kvality života uživatelů a oddálení 
ústavní péče, 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 a zlepšení podmínek  
učení u dětí se zdravotním postižením.

V roce 2009 byly všechny půjčovny nově vybaveny specifickými pomůckami Montessori pro naše dětské klienty, kterým 
mají výrazným způsobem usnadnit proces učení a výrazně přispět ke zvýšení jejich soběstačnosti. Pomůcky jsou dětem  
se zdravotním postižením zapůjčovány bezplatně po dobu jednoho měsíce. Tuto dobu lze dále prodloužit, pokud není  
o pomůcku jiný zájem. Pomůcky využívají i školská zařízení, která se věnují dětem se zdravotním postižením.

Organizace využila nabídku záměru Města Česká Lípa pronajmout nebytové prostory v nově vybudovaném  
Komunitním centru v České Lípě k činnosti půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. V České Lípě tak vznikne 
nové odloučené pracoviště, kde bude ve vyhovujících prostorách uskladněna většina kompenzačních a rehabilitačních  
pomůcek půjčovny, navíc zde bude jeden den v týdnu k dispozici sociální pracovník, který bude poskytovat odborné  
sociální poradenství zaměřené na problematiku kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Kontaktní údaje odloučeného pracoviště Centra pro zdravotně postižené Česká Lípa:
Komunitní centrum Česká Lípa, Školní 2213, CZ - 470 01 Česká Lípa

PŘEHLED ČINNOSTI PŮJČOVEN KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK V ROCE 2009

Druh kontaktu Počet  
celkem Česká Lípa Jablonec  

nad Nisou Liberec Semily

Počet uživatelů půjčovny 432 209 108 56 59
Poradna pro kompenzační  
a rehabilitační pomůcky 1 249 577 164 234 274
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PŘEHLED ČINNOSTI CENTRA ODBORNÉ PSYCHOLOGICKÉ POMOCI V ROCE 2009

Centrum odborné psychologické pomoci (COPP)

Registrovaná sociální služba – identifikátor č. 5695757

COPP poskytuje odbornou psychologickou pomoc dětem a mladistvým se specifickými problémy a jejich rodinám.  
Psychologická pomoc je zaměřena na řešení osobních, vztahových a rodinných problémů, při potížích dětí s chováním  
ve škole a ostatními problémy, které mohou ohrožovat vývoj dítěte. Dětem do 16-ti let věku je tato služba  
poskytována ve spolupráci s rodinou.

Hlavní metodou práce je poskytování odborného sociálního poradenství, které zahrnuje poskytování potřebných  
informací, nejčastěji formou sociálních intervencí, individuálního vedení a provázení, socioterapie, nácviku sociálních  
dovedností a dalších potřebných metod a postupů, které jsou individuálně cílené na potřeby uživatele. V rámci služby  
je využívána individuální, párová a rodinná spolupráce uživatelů s psychologem. 

Při práci s uživatelem je užívána celá škála psychologických nástrojů a metod, které mají vést k dosažení cíle spolupráce. 
Z nejčastěji používaných metod jsou to například: rozhovor, nácvik adaptivních forem chování, podání odborných  
informací, práce s komunikací v rodině, atd. Z odborného hlediska se jedná zejména o psychologické poradenství  
a krizovou intervenci zaměřenou na poskytování sociálně terapeutické pomoci dětem a mladistvým  
se specifickými problémy. 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího nási-
lí, oběti trestné činnosti, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 
rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením a senioři.

Kontaktní údaje nového odloučeného pracoviště Centra pro zdravotně postižené Česká Lípa:

Centrum odborné psychologické pomoci
Svatopluka Čecha 830
Arnultovice
CZ - 473 01 Nový Bor

Počet 
hodin Nový Bor Skalice Cvikov Prysk Kamenický 

Šenov Sloup Dubá Česká  
Kamenice

Počet klientů  
celkem

leden 14 9 3 1 0 2 0 0 0 15

únor 16 18 0 0 0 3 0 0 0 21

březen 15 11 0 4 0 2 0 0 0 17

duben 15 9 0 6 4 2 0 1 0 22

květen 16 13 0 6 1 4 0 0 0 24

červen 16 13 4 1 1 1 0 0 0 20

červenec 13 8 2 0 0 4 0 0 0 14

srpen 8 9 4 0 0 0 0 0 0 13

září 16 12 4 0 1 1 0 0 0 18

říjen 20 16 6 0 2 2 2 0 0 28

listopad 21 18 5 0 0 5 2 0 0 30

prosinec 13 9 3 0 1 0 0 0 2 15

Celkem 188 145 31 18 10 26 4 1 2 237
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Osobní asistence

Registrované sociální služby:

Osobní asistence Česká Lípa – identifikátor č. 7559709
Osobní asistence Jablonec nad Nisou – identifikátor č. 7135154
Osobní asistence Liberec – identifikátor č. 9349276
Osobní asistence Semily – identifikátor č. 3852372

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 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.

Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob  
a při činnostech, které osoba potřebuje.

Osobní asistenci je cíleně zaměřena 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 směruje osobní asistence k aktivní podpoře samostatnosti i sebeurčení klienta a plně respektuje jeho  
individualitu, lidskou důstojnost a občanská práva.

Základní činnosti při poskytování osobní asistence poskytujeme v rozsahu uvedeném v zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách a vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Uživatel sám, podle svých možností, formuluje obsah i rozsah služby, které jsou zapracovány do Smlouvy o poskytování 
služby. Obsah i časový rozsah si sám uživatel stanovuje tak, aby mu služba osobní asistence umožnila žít v jeho přirozeném 
prostředí, pomohla jeho individuálnímu rozvoji a pomohla 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 asistentem  
zpracují jeho individuální plán služby. V průběhu služby může uživatel měnit obsah nebo rozsah služby, podle svých  
individuálních potřeb.

Osobní asistenci poskytujeme také dětem s těžkým zdravotním postižením nebo kombinovanými vadami.  
Osobní asistenti pomáhají při zajišťování aktivit spojených s předškolním a školním vzděláváním, využíváním volného  
času, s rozvojem zájmů dítěte a v dalších důležitých činnostech, týkajících se života dětí se zdravotním postižením včetně  
spolupráce s rodinou. S pomocí osobního asistenta mohou i děti se zdravotním postižením absolvovat předškolní a školní 
docházku s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností (individuálního plánu výuky vytvořeného  
Speciálními pedagogickými centry) a potřeb a současně respektováním individuálních potřeb rodiny  
(zákonného zástupce) dítěte.

PŘEHLED ČINNOSTI OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2009

region
Počet uživatelů celkem z toho dospělí z toho děti

zahájeno ukončeno zahájeno ukončeno zahájeno ukončeno

Česká Lípa 87 16 79 16 8 0

Jablonec n/N 33 11 27 11 6 0

Liberec 46 9 35 8 11 1

Semily 24 5 16 4 8 1

Celkem 190 41
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PŘEHLED ČINNOSTI ODLEHČOVACÍ SLUŽBY V ROCE 2009

region
Počet uživatelů celkem z toho dospělí z toho děti

zahájeno ukončeno zahájeno ukončeno zahájeno ukončeno

Česká Lípa 54 20 54 20 0 0

Liberec 11 3 11 3 0 0

Celkem 65 23

Odlehčovací služby

Registrované sociální služby:

Respitní péče Česká Lípa – identifikátor č. 1656576
Respitní péče Liberec – identifikátor č. 2164863

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. poskytuje respitní péči (odlehčovací službu) jako terénní službu  
sociální péče osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního  
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a čas na vyřízení vlastních záležitostí.

Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby poskytujeme v rozsahu uvedeném 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 možností, formulují obsah i rozsah služby, které jsou zapracovány  
do Smlouvy o poskytování 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 individuální plán služby. V průběhu služby může uživatel 
měnit obsah nebo rozsah služby, podle svých individuálních potřeb. Může také (i bez udání důvodů) službu kdykoliv  
ukončit.

2010 07 29 CZP LK_vyrocni zprava_finalni data.indd   15 29.7.2010   20:36:49



16 / výroční zpráva CZP LK 2009

Tlumočnické služby

Registrovaná sociální služba pro region Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily – identifikátor č. 2453453

Cílovou skupinu tlumočnické služby tvoří neslyšící lidé, kteří komunikují českým znakovým jazykem (tj. prelingválně  
neslyšící lidé, popř. nedoslýchaví a ohluchlí lidé). Prelingválně neslyšící lidé jsou ti, kteří se narodili neslyšící nebo  
ztratili sluch před tím, než si osvojili mluvený jazyk a primárně komunikují českým znakovým jazykem. Tito lidé mají  
problémy s většinovým jazykem, tedy s češtinou, a to nejen s mluvou, ale i její psanou podobou. Prelingválně neslyšící  
lidé se učí češtinu jako cizí jazyk a z tohoto důvodu není možné spolehnout se na odezírání a dopisování s těmito lidmi  
jako na dostačující formu komunikace. Prelingválně neslyšící lidé, ale i slyšící lidé nekomunikující znakovým jazykem,  
potřebují pro zajištění vzájemné komunikace služby tlumočníka. Prelingválně neslyšící lidé jsou ohroženi sociální,  
psychickou a informační izolací, mají velmi složitý přístup k jakýmkoliv informacím a ze strany slyšící společnosti  
jsou tak vystaveni přirozené diskriminaci. 

Tlumočnická služba obsahuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách následující  
dvě základní činnosti:
1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí

V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytujeme:

•	 tlumočení znakového jazyka pro neslyšící
•	 vzdělávací přednášky a semináře pro neslyšící
•	 přednášky a semináře pro širokou veřejnost zaměřené na problematiku 
•	 kurzy znakového jazyka pro pracovníky v sociálních službách (akreditované MPSV ČR)
•	 sociálně aktivizační služby
•	 spolkovou činnost – Klub Neslyšících v Semilech (www.knsjelen.jex.cz)

V rámci pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  
záležitostí poskytujeme:

•	 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
•	 pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Na přelomu roku 2009 a 2010 byla tlumočnická služba rozšířena ze skupinového tlumočení i na tlumočení individuální.  
Neslyšící uživatelé se mohou na centrum obrátit osobně – pracovníci center komunikují znakovým jazykem, nebo faxem, 
formou SMS zpráv, e-mailem či elektronickou vizuální komunikací prostřednictvím webové kamery. Tlumočníka si může 
objednat neslyšící jednotlivec, skupina neslyšících lidí i jakákoliv organizace. Zakázka však musí odpovídat cílové skupině  
a místu poskytované služby – musí se jednat o požadavek na tlumočení českého znakového jazyka a služba musí být  
realizována na území Libereckého kraje. Jiné formy komunikace nejsou předmětem služby – nezajišťujeme tlumočení  
znakované češtiny, vizualizaci mluvené češtiny, tlumočení pro hluchoslepé. Tlumočník je v případě potřeby objednán  
minimálně 7 dnů před tlumočnickým výkonem, ve výjimečných případech i bezprostředně po zjištění potřebnosti.  
Tlumočník je povinen veškeré objednávky přijmout tak, aby nebyly v rozporu s jeho svědomím a byl tak v průběhu  
tlumočení neutrální k účastníkům komunikace. Pokud není v časových možnostech tlumočníka objednávku přijmout,  
tak navrhne objednavateli nejbližší možný termín tlumočení, po jehož potvrzení s objednavatelem se stane termín  
pro tlumočníka závazný. Právem tlumočníka je vyžádat si informace (popř. materiály) týkající se tlumočnického výkonu  
v několikadenním časovém předstihu. Toho tlumočník využívá zejména, jedná-li se o tlumočení odborných přednášek  
či seminářů apod. Povinností tlumočníka je znát a prakticky naplňovat tlumočnický etický kodex.
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PŘEHLED VÝKONŮ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V ROCE 2009

typ tlumočení počet hodin počet neslyšících 
účastníků CZP (spádové) místo tlumočení

skupinové 2 19 Semily Semily
skupinové 2 38 Semily Semily
skupinové 2,5 12 Liberec Liberec
skupinové 2 17 Liberec Liberec
skupinové 1,5 23 Semily Semily
skupinové 4,5 12 Semily Semily
skupinové 4,5 17 Liberec Liberec

V roce 2009 bylo zajištěno tlumočení pro 7 přednášek s diskuzí v rozsahu 19 hodin. Tlumočnickou službou bylo celkem 
podpořeno 138 neslyšících osob.

Komunitní činnost neslyšících lidí

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

Klub Neslyšících v Semilech

V roce 2009 se uskutečnilo v rámci tohoto klubu deset setkání v klubovně CZP Semily a jedno společenské setkání  
na Okresním ředitelství Police ČR v Semilech, které bylo tlumočeno do českého znakového jazyka. Klub navštívilo  
za celý rok přibližně 70 neslyšících lidí preferujících v komunikaci český znakový jazyk a z toho 30 lidí navštěvovalo klub 
pravidelně. Celkový počet účastníků klubových setkání činí 226 (součet obsahuje i opakovné návštěvy stejných účastníků).  
Průměrně se tedy účastní jednoho setkání 21 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 krajích přilehlých.

V rámci klubových setkání jsme uskutečnili tři tlumočené přednášky s diskuzí. Dvě tyto akce vznikly ve spolupráci  
s Okresním ředitelstvím ČR v Semilech, první se týkala registrace pro zasílání tísňových SMS na operační středisko  
Krajského ředitelství policie Severočeského kraje a druhá bezpečnosti dopravy. Třetí akce se týkala průkazu ZTP  
a mimořádných výhod neslyšících lidí a vznikla ve spolupráci s  odborem sociálních věcí z Městského úřadu v Semilech.
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„Společně najdeme cestu“
Blokový grant (2008 – 2010)

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 dostupnosti a kvality osobní asistence v LK,  
jako moderní služby sociální péče, která v nejvyšší možné míře podporuje sociální integraci  
a minimalizuje riziko umístění do ústavní péče.

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež se zdravotním postižením od 3 do 18 let.

V roce 2009 se do realizace projektu zapojilo celkem 18 osobních asistentek, které poskytovali osobní asistenci  
více než 20 dětem s těžkým zdravotním postižením po celém Libereckém kraji. V průběhu roku byla vyhodnocena kvalita 
poskytované služby ze strany dětí, resp. jejich zákonných zástupců, škol i pracovníků organizace.

V rámci projektu proběhla druhá část vzdělávacího programu osobních asistentů, zaměřena na problematiku poskytování 
osobní asistence u dětí se specifickými potřebami.

Hlavními tématy byly:
•	 Etické principy poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením 
•	 Krizové situace a jejich řešení při poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením
•	 Individuální plán, vedení sociální agendy
•	 Vnější překážky studia dětí a mladistvých se zdravotním postižením
•	 Vnitřní bariéry znesnadňující studium dětem a mladistvým se zdravotním postižením

Probíhá dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo více než 200 osob. Dotazníkové šetření bude pokračovat v roce 2010.

Bylo vyrobeno a distribuováno po celém Libereckém kraji více než 5 000 barevných letáků.

Proběhla přednáška o poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním postižením v Semilech  
a Jablonci nad Nisou. Přednášek se zúčastnili zástupci všech zájmových skupin projektu - rodiče dětí, pedagogové,  
osobní asistenti, sociální pracovníci, zástupci úřadů a škol a další.

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska  
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu  
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“
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„Otevřená cesta ke vzdělání“
Projekt PC a IT centra v České Lípě

Dne 7. prosince 2009 bylo v Centru pro zdravotně postižené Česká Lípa otevřeno nově vybudované PC a IT centrum  
pro seniory a osoby se zdravotním postižením s bezbariérovým přístupem a počítačovým vybavením, přizpůsobeným  
cílové skupině.

Slavnostním otevřením byl zahájen denní provoz PC a IT centra v České Lípě, které seniorům a osobám se zdravotním  
postižením nabídne denní přístup k PC a informačním technologiím, počáteční a prohlubující vzdělávání seniorů a osob  
se zdravotním postižením v této oblasti, včetně využití speciálních vzdělávacích metod, čímž povede ke zvýšení kvality  
života seniorů a osob se zdravotním postižením v moderní době.

Do konce roku 2009 proběhly první kurzy PC a IT pro seniory a osoby se zdravotním postižením,  
které budou dále probíhat i v následujících letech.

Projekt PC a IT centra řeší následující potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením  
v oblasti informačních technologií:

1. Vysoká poptávka po PC a IT kurzech v regionu ze strany osob se zdravotním postižením a seniorů
2. Chybějící veřejně přístupné PC a IT centrum v regionu celoročně dostupné seniorům a osobám  

se zdravotním postižením
3. Pořádání PC a IT kurzů musí probíhat v menších skupinách s větším individuálním přístupem lektora
4. Nutnost přístupu k PC a internetu i mimo „kurzovní hodiny“ – možnost vyzkoušet si naučené  

a dále se rozvíjet
5. Dostupnost odborného pracovníka i mimo „kurzovní hodiny“ k okamžitému řešení vzniklých potíží  

při práci s PC
6. Dostupnost internetu i pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří již zvládají práci s PC a IT,  

ale nemají internet (nejčastěji z finančních důvodů)
7. Přizpůsobení PC potřebám seniorů a osob se zdravotním postižením (větší klávesnice, případně lupy)
8. Schopnost lektora pracovat s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením
9. Potřeba poradenství ohledně pomoci s výběrem při nákupu vlastního PC

Děkujeme za finanční podporu projektu společnosti DELPHI Packard Electric ČR s.r.o.,  
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry a Městu Česká Lípa.
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„Tvoříme duší …“

6. ročník projektu

Projekt „Tvoříme duší ...“ navazuje na úspěšné předchozí ročníky projektu a stává se součástí kulturních akcí,  
kterými Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje společně se Sdružením Artefaktum.cz představují  
veřejnosti tvůrčí činnost spoluobčanů se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími výtvarníky a umělci.  
Tito tvůrci se projevují velmi zajímavou tvorbou, která člověka vede k hlubšímu zamyšlení a pohlazení na duši ...

Projekt je složen z dílčích kulturních záměrů, ve kterých se sdružení Artefaktum. cz a Centrum pro zdravotně postižené  
Libereckého kraje společně s partnery zaměřilo na následující oblasti kulturních a společenských aktivit...

… uspořádání 4 regionálních prezentačních setkání handicapovaných tvůrců se zajímavou tvorbou,  
která ve spojitosti s ostatními umělci vytváří ojedinělé projekty. Tato setkání komponovat do zajímavých míst  
v našem kraji. Projekty otevřít i pro mimo regionální účastníky. Tato oblastní setkání budou nadále vytvářet prostor pro  
dílčí oblastní projekty a vytvářet nové kulturní a společenské tradice. Hlavním cílem dílčích setkání je představit co nejširší  
spektrum tvorby v dané oblasti a prezentovat ji ve spojitosti s ostatními partnery, kteří se do setkání mohou zapojit.

… uspořádat 5. ročník celostátní soutěže o Cenu Modrého slona.

Záštitu nad celým projektem „Tvoříme duší . . . 2009“ převzala senátorka Mgr. Soňa Paukrtová a senátor Ing. Karel Kapoun.

VI. ročník projektu lze hodnotit jako úspěšný. Zvýšilo se přímé zapojení cílové skupiny  
i celkový počet partnerů na jednotlivých akcích. Veřejnost hodnotí projekt jako přínosnou  
součást kulturního dění v Libereckém kraji. Projekt se stal tradicí.
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1. Rekapitulace IV. ročníku prezentačního setkání
ČESKOLIPSKÉHO REGIONU 2009

Čtvrtý ročník setkání handicapovaných umělců českolipského regionu a jejich přátel se uskutečnil ve dnech  
23. - 24. května 2009 na Státním zámku v Zákupech. Tato setkání se stala významnou kulturní tradicí,  
kterou podporují významné osobnosti nejenom našeho kraje.

Významnou podporou se stali Čestní patroni projektu, předseda Euroregionu Nisa Petr Skokan a básník  
PhDr. František Novotný. Oba již několik let svým přispěním zvyšují prestiž celého projektu. Letošní ročník  
se uskutečnil pod patronací senátora ČR ing. Karla Kapouna, starostky města Česká Lípa Hany Moudré  
a starostky města Zákupy Miloslavy Hudákové.

Dvoudenní kulturní setkání se stalo velmi zajímavou společnou prezentací umělců se zdravotním handicapem, jejich  
přátel z řad výtvarníků a dramatických tvůrců, kteří tento projekt podpořili svojí účastí. Tvůrci vytvářeli během setkání  
řadu zajímavých komponovaných prezentací, čímž podpořili hlavní motto setkání:  Bez bariér v duši i v životě.

Prezentace umělecké a výtvarné činnosti handicapovaných tvůrců byla značná.

V rámci kulturní přehlídky vystoupilo 5 hudebníků, 3 hudební soubory / 17 členů /, 2 taneční soubory /29 tanečníků/,  
1 divadelní soubor / 9 členů /, 1 x mluvené slovo / 1 aktér /, 7 pěveckých souborů /103 zpěváků / a 3 soubory mažoretek / 
73 členek /. Na přehlídce vystoupilo celkem 237 účinkujících.

V rámci výstavy bylo prezentováno 36 výtvarníků / 215 děl a prací /, 4 výtvarné kolektivy / 93 členů - 9 kolekcí /,  
prezentaci handicapovaných výtvarníků doplnilo 11 výtvarníků svými 44 výtvarnými díly.  
Výstava prezentovala celkem 268 děl a výtvarných prací.

Svoji tvorbu během dvou dnů dále prezentovalo 12 chráněných dílen z celého Libereckého kraje. Všechny tyto dílny  
se prezentovaly v průběhu kulturních programů svými prodejními stánky, jejichž výrobky se staly vyhledávaným artiklem 
návštěvníků setkání.

Výstavu a kulturní vystoupení za krásného počasí a v nádherném prostředí zámku  
Zákupy navštívilo přes 1000 návštěvníků, do zajištění programů se zapojilo 14 organizátorů.
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2. Rekapitulace IV. ročníku prezentačního setkání
SEMILSKÉHO REGIONU 2009

Čtvrtý ročník setkání handicapovaných umělců semilského regionu a jejich přátel nazvané SEMILSKÉ IMPULZY  
se uskutečnilo dne 3. října 2009 v interiérech Kulturního centra Golf v Semilech.

Čestnými hosty setkání se stali místostarosta města Semily Vladimír Šimek, ředitelka  DS Helena  Housová, ředitelka  
DC Semily Ivana Pavlatová, ředitelka DC Jilemnice Jaroslava Řehořková a ředitel KC GOLF ing. Lubomír Bartoš.

V rámci výstavy bylo prezentováno 31 výtvarníků, 9 kolektivů a 4 školy, které v uměleckých oborech – malba, grafika,  
fotografie, keramika, řezbářství, sochařství, tapiserie a ostatní tvorba, kteří kulturní veřejnosti představili více než  
400 výtvarných děl a 16 kompozičních souborů.

Příjemným doplňkem celodenní výstavy byly 3 výtvarné dílny pro děti i dospělé vedené výtvarnicemi – pí. Nurkovičovou, 
pí. Bartošovou a sl. Mojžíšovou.

V rámci kulturního programu, který v odpoledních hodinách probíhal na velké scéně kulturního centra, vystoupily  
2 taneční soubory, 2 soubory mažoretek, 6 hudebních vystoupení, 3 tanečnice, 3 divadelní soubory a 1 hudební soubor. 
Celkem v kulturním programu vystoupilo 93 účinkujících.

Tradicí tohoto setkání se stala prezentační a prodejní výstava výrobků chráněných dílen, kterých se letos zúčastnil  
rekordní počet 20.

V celkovém hodnocení lze konstatovat, že se prezentačního setkání Semilského regionu  
zúčastnilo 151 různých umělců a na straně druhé je přišlo shlédnout a podpořit přes  
800 návštěvníků.
 
Akce měla u veřejnosti kladný ohlas a potvrdila hlavní myšlenku projektu:  “ Bez bariér v duši i v životě ”.
 
V průběhu dne natáčela oblastní televize do svého zpravodajství reportáž a taktéž se dostalo patřičné podpory  
od regionálních tiskových medií. 
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3. Rekapitulace IV. ročníku prezentačního setkání 
JABLONECKÉHO REGIONU 2009

V rámci VI. ročníku projektu TVOŘÍME DUŠÍ, se dne 5. prosince 2009 uskutečnilo v interiérech Spolkového domu  
v Jablonci nad Nisou Adventní setkání pro děti i dospělé.

Kulturního setkání se zúčastnila senátorka Mgr. Soňa Paukrtová, starosta Města Jablonec nad Nisou Mgr. Petr Tulpa,  
předsedkyně krajské organizace Svazu tělesně postižených v ČR Mgr. Vlasta Prouzová a řada osobností institucí  
jabloneckého regionu. Významnou se opět stala přímá pomoc zástupců Centra sociálních služeb v Jablonci nad Nisou,  
ředitelky Mgr. Lucie Stanické a PhDr. M. Schovance.

V rámci výstavy, která byla instalována v kulturním sále spolkového domu v Jablonci nad Nisou představilo svou  
uměleckou tvorbu 27 výtvarníků a 15 kolektivů z ÚSP a dalších institucí. Tvořilo ji celkem 607 uměleckých děl  
a prací a 18 kompozičních souborů v zastoupených uměleckých oborech - malba, grafika, koláže, fotografie,  
keramika, textilní tvorba, kombinovaná technika, tvorba hraček a upomínkových předmětů.

V rámci kulturního programu, který probíhal po celý den na sále Spolkového domu a od 14 hodin v kostele Dr. Farského  
vystoupilo 8 hudebních sborů, 3 recitační soubory, 1 gymnastický soubor, 3 taneční soubory a 4 umělecká sólová  
vystoupení. V kulturním programu vystoupilo celkem 226 účastníků.

Všechny celky byly propojeny v jednodenní kulturní přehlídku různých aktivit, která byla slavnostně zahájena  
v 10.00 hodin a ukončena v 18.00 hodin.
Výrazným doplňkem celé akce se staly prodejní prezentace 8 chráněných dílen, které nabízely své výrobky zájemcům.

Setkání v Jablonci nad Nisou se účastnilo kolem 950 tvůrců a návštěvníků.  Milým překvapením pro
přítomné, bylo vystoupení zástupců souboru VERVA, který působí při CZP Praha 6.

Svým rozsahem, ale i obsahem, předčilo letošní prezentační setkání všechny minulé akce. 

Setkání mělo kladný ohlas a byla hodnotně prezentována regionální televizí a místním tiskem.  

Poděkování patří i všem sponzorům, kteří pomohli projekt zrealizovat!
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MODRÝ SLON 2009
4. ročník celostátní soutěže

Soutěž o Cenu modrého slona 2009 navázala na úspěšný 6. ročník projektu Centra pro zdravotně postižené  
Libereckého kraje a Sdružení ARTEFAKTUM.CZ „ Tvoříme duší …“, jehož se stala významnou součástí.

Slovo ředitele k vyhlášení soutěže:
Přes veliký pokrok ve vnímání osob se zdravotním postižením existuje celá řada bariér, které bude muset naše společnost  
v budoucnu překonat. Projekt Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje a Sdružení Artefaktum.cz „Tvoříme duší…“  
je zaměřen na odstraňování těchto bariér. Díky veřejné podpoře mnoha významných osobností našeho společenského  
života a nadšení všech zúčastněných se projekt stal kulturně-společenskou tradicí, která hýbe myšlením lidí.  
Tímto chci poděkovat všem, kteří projekt v minulosti podpořili. 4. ročník celostátní soutěže o Cenu Modrého slona 2009,  
kterou dnes vyhlašujeme, zůstane v mých očích navždy spojen s myšlenkou, že bariéry v životě jsou odrazem bariér v našem  
myšlení. Proto motto „Bez bariér v duši i v životě“ zůstává hlavním mottem celého projektu „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 výtvarníků, ale hlavně jejich díla  
spojovat s uměleckou činností běžných kulturních akcí.

Významným krokem pro tento celostátní projekt se stala podpora řady významných osobností kulturního  
a společenského dění nejen z Libereckého kraje.

Vyvrcholení čtvrtého ročníku vyhlášené celostátní soutěže o Cenu Modrého slona pro rok 2009 se uskutečnilo  
ve dnech 23. - 28. 6. 2009 v Liberecké zoologické zahradě. Celý tento ročník byl kladně poznamenán dalším  
zvýšeným zájmem o tuto soutěž ze strany soutěžících i veřejnosti.

V 15 uměleckých oborech se prezentovalo celkem 217 jednotlivců, 42 tvůrčích kolektivů, 16 ústavů sociální péče  
a 13 ZŠ a MŠ. Do výtvarné soutěže v různých uměleckých oborech bylo přihlášeno 2 806 výtvarných děl,  
pro závěrečnou přehlídku, která proběhla ve výstavním pavilónu Liberecké ZOO ve dnech 23. - 28. 6. 2009 bylo vybráno  
odbornou porotou 679 výtvarných děl. Závěrečné přehlídky oceněných skupin a jednotlivců v kulturních kategoriích  
se dne 27. 6. 2009 zúčastnilo 71 účinkujících všech věkových kategorií.

V průběhu týdenní přehlídky odborná porota vybrala a udělila 11 hlavních Cen modrého slona ve vyhlášených  
kategoriích. Cenu diváka obdržel handicapovaný výtvarník Petr Šrámek, 43 Čestných uznání za vytvořená díla  
a umělecká vystoupení a mimořádnou cenu v kategorii Osobnost roku 2009  obdržel MVDr. David NEJEDLO  
ředitel ZOO Liberec, za dlouholetou spolupráci s handicapovanými spoluobčany.

V celkovém hodnocení lze konstatovat, že týdenní přehlídku IV. ročníku soutěže  
o Cenu Modrého slona shlédlo přes 7000 návštěvníků z celé ČR.  

Soutěž o Cenu Modrého slona naplňuje myšlenku  projektu: “ Bez bariér v duši i v životě ”.

Projekt je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.
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Vyhlášené ceny IV. ročníku soutěže o cenu  
MODRÉHO SLONA 2009

KATEGORIE    OCENĚNÍ

MALBA     PETR ZEMAN - VRCHLABÍ
KERAMIKA    KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE - PRAHA  9
FOTOGRAFIE    JARMILA ANDRŠTOVÁ - JILEMNICE
TEXTILNÍ TVORBA   CDS U BALVANU - JABLONEC NAD NISOU
KOMBINOVANÁ TECHNIKA  ÚSP HORNÍ MAXOV
LITERÁRNÍ TVORBA   IRENA LEPIČOVÁ - ČESKÁ LÍPA
DIVADLO    ZŠ PRO TP ALVALÍDA - LIBEREC
TANEC     DĚTSKÝ DOMOV - JABLONEC NAD NISOU
HUDEBNÍ TVORBA   VERVA PŘI CZP - PRAHA 6
JINÉ FORMY    ZŠ a MŠ PRO TP LIBEREC

OSOBNOST ROKU 2009  MVDr. DAVID NEJEDLO - ŘEDITEL LIBERECKÉ ZOO
     Dlouholetá spolupráce při realizacích projektů zaměřených na prezetaci našich  
     handicapovaných spoluobčanů.

CENA DIVÁKA 2009   PETR ŠRÁMEK - VÝTVARNÍK Z ÚSP HODKOVICE NAD MOHELKOU
     Za ztvárnění Modrého slona. 

DANIELA SKALOVÁ - PRAHA 6
OLGA VALENTOVÁ - RYCHNOV U JABLONCE  
NAD NISOU
ZŠ a MŠ SOBOTECKÁ TURNOV
ÚSTAV SOC. PÉČE HODKOVICE NAD MOHELKOU
IVETA HOFFMANNOVÁ - JABLONEC NAD NISOU
KRISTÝNA KOLENČÍKOVÁ - LIBEREC
DOMOV MAŘENICE - MAŘENICE
JITKA BARTOŇOVÁ - MO STP JILEMNICE
MIROSLAV ČERNÝ - ZÁKUPY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLIK - DOKSY
OBLASTNÍ CHARITA - LIBEREC
MARUŠE KOVÁŘOVÁ - JABLONEC NAD NISOU
VĚRA ŠMÍDOVÁ - MO STP JILEMNICE
JIŘÍ MÁRA - PŘEROV
POCHODEŇ o.s. - LIBEREC
PAVLA BARTOŠOVÁ - MO STP JILEMNICE
MARIE ŠAVRDOVÁ - LIBEREC
DOMOV SV. ANNY - STRÁŽ NAD NISOU
MAREK ČUKAN - POCHODEŇ LIBEREC
RENÉ BÍLÝ - JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC
PAVLÍNA LOUBKOVÁ - LIBEREC

ZUZANA STRNÁDKOVÁ - MO STP JILEMNICE
KOLEKTIV DĚTÍ JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC
LORENC  HARENČÁK - STACHY
ZŠ SPECIÁLNÍ JIŽNÍ ČESKÁ LÍPA
VLADIMÍR VOROBIJ - MIMOŇ
JAROSLAV ŠORMA - JANOV NAD NISOU
JINDŘICH FIGERA - RÝNOVICE
MARIE FRANCOVÁ - MO STP JILEMNICE
ZUZANA MRÁZOVÁ - JABLONEC NAD NISOU
DENISA ŠVARCOVÁ - ZŠ a MŠ PRO TP LIBEREC
ALENA BARTOŇOVÁ - MO STP JILEMNICE
OLGA SOKOLOVSKÁ - ČESKÁ LÍPA
MARTA KOŘÍNKOVÁ - JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC
PETRA HORÁČKOVÁ - JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC
JITKA SCHUSOVÁ - ČESKÁ LÍPA
JANA MORÁVKOVÁ - MO STP JILEMNICE
DOMOV PRO SENIORY JABLONEC NAD NISOU
ŽOFIE RÁZLOVÁ - LIBEREC
VLADIMÍR JUNEK - MO STP JILEMNICE
MARTIN POMEZNÝ - JABLONEC NAD NISOU
JIŘÍ ANDĚL - ALŠOVICE
PAVEL STEJSKAL - LIBEREC

UDĚLENÁ ČESTNÁ UZNÁNÍ ZA VYTVOŘENÉ DÍLO V SOUTĚŽI O CENU MODRÉHO SLONA 2009
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Posezení s barvami
3. ročník

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.  
Díky podpoře Ministerstva kultury ČR mohl být projekt realizován i v roce 2009.

Cíle projektu:

•	 podpora alternativního využití volného času dětí a mládeže se zdravotním postižením a seniorů
•	 podpora kulturních a společenských aktivit zdravotně postižených občanů v regionu
•	 umožnit co největšímu počtu osob se zdravotním postižením možnost aktivního zapojení do kulturně společenských  

aktivit a umělecké práce
•	 eliminace sociální izolovanosti, aktivizace 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 sociálních služeb již řadu let zaměřuje na rozvíjení volnočasových, kulturně  
společenských a sportovních aktivit, které jsou pro občany se zdravotním postižením velice důležitou kompenzací  
společenských a psychických problémů, které jim jejich zdravotní postižení působí. Při těchto činnostech také dochází  
ke zcela rovnoprávné integraci s nepostiženou populací.

Účel projektu:

„Posezení s barvami“ je místo, kde se můžou společně lidé se zdravotním postižením,  
ale i zdraví lidé sejít a umělecky tvořit za využití různých uměleckých výtvarných technik.  
Uměleckou techniku, přípravu materiálu, odborný dohled atd., zajišťuje lektor, který  
se každého „Posezení s barvami“ účastní. Projekt využívá zázemí Center pro zdravotně  
postižené Libereckého kraje v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech. Je usazen  
do budovaného komunitního prostředí center.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou všechny věkové skupiny osob se zdravotním postižením, včetně dětí a seniorů, všichni  
spoluobčané.

Projekt je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

STATISTICKÝ PŘEHLED PROJEKTU ZA ROK 2009

Počet  
celkem Česká Lípa Jablonec  

nad Nisou Liberec Semily

Počet účastníků setkání 446 92 175 88 91
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Regionální výstava prací
16. ročník

Regionální výstavy prací osob se zdravotním postižením a seniorů již mají v regionu Libereckého kraje svou dlouholetou 
tradici a našly si i svou diváckou obec, která dokáže ocenit  šikovnost, fantazii a elán, se kterými své práce osoby  
se zdravotním postižením a senioři vytváří.

V roce 2009 probíhala 16. regionální výstava prací osob se zdravotním postižením a seniorů 
v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech.

Zájemci si mohli prohlédnout keramiku, malované a vyšívané obrazy, dřevořezby, proutěné výrobky, vyšívané a háčkované 
dečky, malované  šály a šátky z hedvábí, tkané rohože a polštáře, svíčky, pletené svetry, bačkory, malované kameny a další 
umělecké výrobky od stovky individuálních i skupinových vystavovatelů.

16. ročník regionální výstavy navštívilo v celém Libereckém kraji více než 500 návštěvníků.

2010 07 29 CZP LK_vyrocni zprava_finalni data.indd   27 29.7.2010   20:36:54



28 / výroční zpráva CZP LK 2009

Vzdělávací a osvětová činnost

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je vzdělávací institucí akreditovanou MPSV č.  2007/442 – I.

V současné době má organizace akreditovány následující vzdělávací programy:

Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů – akreditace č. 2007/223 – PK
Kurz českého znakového jazyka – úvod do problematiky a získání základních jazykových a komunikačních  
kompetencí – akreditace č. 2008/490 – SP
Kurz českého znakového jazyka – rozšíření jazykových a komunikačních kompetencí I – akreditace č. 2009/686-PC/SP

Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů

V roce 2009 proběhl jeden kurz „Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů“. Kurzu se zúčastnilo celkem  
12 pracovníků v sociálních službách. Osvědčení s celostátní platností obdrželo 11 z nich. 1 účastník nesplnil všechny  
podmínky pro úspěšné absolvování kurzu.

Kurzy českého znakového jazyka

Kurzy jsou akreditované MPSV. Výstupem z kurzu je osvědčení v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Obsahem kurzů je  
lexikální i gramatická stránka jazyka. Každý z účastníků kurzu získá základní jazykové a komunikační kompetence v českém 
znakovém jazyce a uvědomí si svébytnost tohoto jazyka a jeho důležitost pro neslyšící lidi. Kromě toho každý z účastníků 
získá povědomí o specifických rysech jazykové a kulturní menšiny neslyšících lidí žijící ve většinové slyšící společnosti.  
Frekventanty kurzů motivujeme k tomu, aby se setkávali s členy komunity Neslyšících a své jazykové a komunikační  
kompetence rozvíjeli právě v komunikaci s mluvčími tohoto jazyka (např. na komunitních setkáních). Kurzy proto vedou 
z velké části neslyšící lektoři.

Kurzy českého znakového jazyka pro veřejnost v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě  
a Semilech

V roce 2009 byly ukončeny kurzy pro začátečníky v Liberci, České Lípě a v Semilech, které úspěšně absolvovalo celkem  
21 účastníků. Těmto frekventantům bylo vydáno osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MPSV v rozsahu   
50 vyučovacích hodin.
V roce 2009 byly otevřeny nově kurzy pro začátečníky. Jedná se o jeden kurz v Liberci, dva kurzy v Jablonci nad Nisou  
a jeden kurz v Semilech, kterých se účastní celkem 31 osob. Zájemci o další vzdělání v tomto směru mohou využít naší  
nabídky navazujícího kurzu akreditovaného MPSV v rozsahu 50 vyučovacích hodin.

PC a IT kurzy pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V roce 2009 probíhaly PC a IT kurzy v nově vybudovaných prostorách PC a IT centra v České Lípě. Hned po otevření PC a IT 
centra byly zahájeny dva kurzy v maximálním počtu 7 účastníků v každém kurzu. 13 účastníků kurz dokončilo v plném  
rozsahu, 1 účastník kurz přerušil. Počítačové kurzy mají pevnou organizační strukturu, a to 5 lekcí v rozsahu 4 hodin, celkem 
20 hodin. Každá lekce je tvořena tematickým celkem: internet, mail, chat a herní prostředí, word, správa počítače. Rozsah 
informací je individuálně přizpůsobený skupině, resp. jednotlivým účastníkům kurzu. Prioritou je naučení a procvičení  
základních postupů tak, aby je účastníci mohli spolehlivě, samostatně používat. V průběhu kurzu je kladen důraz také  
na doprovodné aktivity, zejména na správné rozložení přestávek v práci, včetně vhodného procvičení, a na bezpečnost  
internetu. Sociální komunikace je přirozenou součástí výuky.

Časopis SDRUŽENÁČEK

Naše organizace pravidelně vydává vlastní informační zpravodaj. V roce 2009 došlo k výrazným změnám tohoto  
periodika. Informační zpravodaj nyní vychází pravidelně jako dvouměsíčník v barevné úpravě. Počet jeho stran se zvýšil  
na 14. Na svých stránkách informuje o důležitých legislativních změnách v sociální oblasti, seznamuje čtenáře s nabídkou 
aktivit organizace i dalších subjektů na následující období a další informace. Sdruženáček je distribuován po celém  
Libereckém kraji zejména tištěnou formou a elektronickou poštou.
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Internetové stránky organizace

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

Výsledky našeho snažení naleznete  
na internetové adrese:

www.czplk.cz
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V Liberci, dne 18.6.2010
Zpracoval: Pavlína Jonášová, za firmu Eximex, s.r.o.

Náklady celkem 14 817 168,20 Kč

z toho 50 - Spotřebované nákupy 895 079,93 Kč

51 - Služby 2 574 254,68 Kč

52 - Osobní náklady 10 346 845,00 Kč

54 - Ostatní náklady 208 703,59 Kč

55 - Odpisy majetku, tvorba rezervy 792 285,00 Kč

Hospodářský výsledek - 652 849,99 Kč

Výnosy celkem 14 164 318,21 Kč

z toho 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 577 638,47 Kč

61 - Změna stavu nedokončené výroby – BG 1 058 065,77 Kč

64 - Ostatní výnosy 11 528,97 Kč

65 - Tržby z prodeje majetku 2 841,00 Kč

68 - Přijaté příspěvky a dary 3 622 009,00 Kč

69 - Provozní dotace 8 892 235,00 Kč

Hospodářský výsledek
CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje o.s.

ke dni 31.12.2009
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Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají s námi ...

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Finanční mechanismy EHP / Norsko, Nadace rozvoje  
občanské společnosti, Krajský úřad Libereckého kraje, Úřad práce v Liberci, Úřad práce v Semilech, Nadace EURONISA,  
Nadace Škola Hrou, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz neslyšících  
a nedoslýchavých v ČR, Město Česká Lípa, Město Nový Bor, Město Doksy, Město Mimoň, Město Dubá, Město Zákupy,  
Svazek obcí Novoborska, Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o., Esentier s.r.o., VEST– IZOL s.r.o., MEGA a.s., Hestia 
o.s. - nadační fond ETELA, Marius Pedersen a.s., Farma Synek, Hasičská vzájemná pojišťovna, Základní škola, Praktická škola 
a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská, Denní a pobytové sociální služby, Hradecká ul., organizace zdravotně postižených 
působících v rámci Českolipska, odbor sociálních věcí MěÚ v České Lípě a Novém Boru, Městská knihovna v Kamenickém 
Šenově, Centrum pro seniory v Mimoni, DPS v Novém Boru, Městský úřad ve Cvikově, Magistrát Města Liberec, Město  
Osečná, Lázně Kundratice, Město Hrádek nad Nisou, odbor sociálních věcí MěÚ v Hrádku nad Nisou, DPS v Hrádku nad  
Nisou, Město Hejnice, Město Raspenava, DPS v Českém Dubu, ZOO Liberec, Profil technik s.r.o., Základní škola Liberec,  
Lesní, Základní škola, nám. Míru v Liberci, ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Liberci, MŠ Pastelka v Liberci, Městská  
knihovna Tanvald, Krajská rada osob se zdravotním postižením, REVA o.p.s., organizace zdravotně postižených působících 
v rámci Liberecka, Město Semily, Město Turnov, Město Jilemnice, Město Lomnice nad Popelkou, Obec Nová ves nad  
Popelkou, Obec Libštát, Obec Košťálov, Obec Horní Branná, Obec Chuchelná, Obec Háje nad Jizerou, Obec Holenice, Obec 
Bozkov, Státní okresní archiv Semily, DPS v Jilemnici, Kulturní a informační středisko v Lomnici nad Popelkou, odbor  
sociálních věcí v Turnově a Semilech,Terénní pečovatelská služba v Turnově, Obec Bozkov, DPS v Libštátě, DPS v Košťálově, 
Masarykova základní škola Libštát, Krakonošova ZŠ a MŠ Loukov, Základní škola a Mateřská škola, Turnov, Sobotecká,  
organizace zdravotně postižených působících v rámci Semilska a Turnovska, Město Jablonec nad Nisou, odbor sociálních 
věcí MěÚ v Jablonci nad Nisou, Město Desná v Jizerských horách, DPS v Desné, Město Tanvald, Obec Pěnčín, Spolkový dům 
Jablonec nad Nisou, Sdružení ARTEFAKTUM.CZ, kostel Dr. Farského Jablonec nad Nisou, ZŠ Jablonec nad Nisou  
– Rýnovice, Arbesova, 5. května, Soukromá obchodní akademie SOAPA, s.r.o., organizace zdravotně postižených působících 
v rámci Jablonecka, as4u.cz, s.r.o., DENTIMED, s.r.o., RULI, s.r.o. – p. Nikitin, Petr Skokan, Mgr. Soňa Paukrtová, Ing. Eva  
Bartoňová, Bc. Zdeněk Krenický, Ing. Karel Kapoun, Miloslava Hudáková, Bc. Hana Moudrá, Mgr. Petr Tulpa, Vladimír Šimek, 
Jaroslav Paur, Václav Krása, Jiří Vencl, Ing. Zdeněk Santner, Jana Eichlerová, 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, Mgr. Milada Veselá, Eva Vosáhlová, PhDr. Božena Lányová, PhDr. Hana Palátová, PaeDr. Jiljí Novotný a další

Pomáhejte s námi…

Rozhodnete-li se podpořit naši činnost (materiálně, finančně nebo formou dobrovolné výpomoci),
kontaktujte nás na tel.: +420 485 104 044, email: czplk@volny.cz nebo nám svůj dar můžete poslat na adresu:  
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI. (V případě materiálních darů prosíme o telefonickou konzultaci.) 
 
Pro zaslání finanční pomoci můžete využít účet č. 94 – 4655980247 / 0100 vedený u Komerční 
banky a.s., v. symbol: 7
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