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Vážení kolegoVé,
partneři a přátelé,
kromě velikého poděkování vám všem, kteří jste v roce 2010 při-

spěli k činnosti naší organizace, popsané na následujících strán-

kách této Výroční zprávy, bych vás rád seznámil s hlavními etic-

kými zásadami při poskytování našich služeb.

1. Úcta k člověku - respektujeme osobnost uživatelů, našich 

pracovníků i partnerů, jejich svobodnou vůli a rozhodnutí, jejich 

potřeby a přání, jejich lidskou důstojnost. Respektujeme sou-

kromí uživatelů. Ke každému člověku přistupujeme individuál-

ně, s citem a rovným přístupem. Udržujeme otevřené a přátel-

ské pracovní prostředí. Respekt považujeme za absolutní hod-

notu nezbytnou pro kvalitní život. Proto je pro nás úcta k člově-

ku, jeho cti a důstojnosti na prvním místě.

2. vzájemná důvěra – s našimi uživateli, pracovníky a part-

nery sdílíme celou řadu společných cílů, založených na vzá-

jemné důvěře. Poskytujeme nezkreslené, pravdivé a srozumi-

telné informace. Jsme věrni svým závazkům. Zachováváme 

mlčenlivost. Požadujeme zpětnou vazbu a jsme otevření kritice. 

Usilujeme o to, být k sobě i ostatním pravdivý a upřímný, přiznat 

si své přednosti i nedostatky. 

3. odpovědnost – neseme odpovědnost za vše, co dělámea 

jak to děláme. Za svou práci jsme odpovědní sami sobě, uživate-

lům, partnerům i celé společnosti. Usilujeme o to být profesio-

nály ve všem, co děláme a uvědomovat si co právě děláme a jak 

to děláme a kontrolovat svoji práci. Proto se pravidelně vzdě-

láváme, přinášíme nové nápady a postupy, čerpáme inspiraci 

z praxe i svého okolí, rádi se učíme.

4. spokojenost člověka – jsme přesvědčeni o tom, že 

každý člověk má právo žít tam, kde se cítí dobře, s lidmi, které 

považuje za svou rodinu, blízké a přátelé, se vším co má rád 

a dělat věci, které ho baví. Proto v nejvyšší možné míře usilu-

jeme o to, aby služba navracela uživatelům „radost ze života“, 

podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak jejich předsta-

vě spokojeného života.

5. Hospodárnost - uvědomujeme si hodnotu své práce 

i práce ostatních a času, který někdo věnuje jinému člověku, 

jako hodnoty, kterou nelze vypočítat. Usilujeme o hospodár-

né a účelné vynakládání svěřených finančních prostředků, času 

a všech dalších zdrojů. Snažíme se vytvářet nové hodnoty pro 

naše uživatele i celou společnost, ve které žijeme a pro kterou 

pracujeme.

6. co zásadně odmítáme - je nerovná soutěž a neetické 

praktiky, které neumožňují vybudovat nebo udržet dlouhodo-

bé partnerství.

V České Lípě, dne 16. 5. 2011

Jaroslav Leško

ředitel Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s.

Slovo úvodem

Základní 
údaje 
o organiza-
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.

Centrum pro zdravotně postižené libereckého kraje o.s. 
je významnou nestátní neziskovou organizací, působící 
v libereckém kraji v oblasti poskytování sociálních slu-
žeb. Dlouhodobě se zaměřuje na tvorbu a realizaci pro-
gramů zaměřených na zvyšování kvality života osob se 
zdravotním postižením a seniorů v libereckém kraji. 
nabízí partnerskou spolupráci a plnou podporu všem 
svým uživatelům, jejich rodinám a všem dalším subjek-
tům, kteří chtějí přispět tomuto cíli.
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Posláním Centra pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje o.s.  je umožnit osobám se zdravotním postiže-
ním a seniorům plnohodnotný život podle svých před-
stav a v prostředí, na které jsou zvyklí. 

Uživatelům poskytujeme přímo v jejich přirozeném 
prostředí odborné sociální poradenství, osobní asisten-
ci, odlehčovací a tlumočnické služby. Odborné sociální 
poradenství a další navazující služby poskytujeme také 
v našich poradnách pro osoby se zdravotním postiže-
ním a seniory.

Společně s uživateli usilujeme o dosažení maximální 
kvality jejich života a začlenění do běžného života spo-
lečnosti v regionu. Aktivně podporujeme samostatnost 
a nezávislost uživatelů a respektujeme tak jejich indivi-
dualitu, lidskou důstojnost a občanská práva. 

Odborné sociální poradenství poskytujeme osobám 
se zdravotním postižením od 18 let věku, tlumočnické 
služby osobám se sluchovým postižením, komunikují-
cím českým znakovým jazykem od 7 let věku, osobní 
asistenci a odlehčovací službu osobám se zdravotním 
postižením od 3 let věku, dále seniorům, nebo o ně 
pečujícím osobám na území celého Libereckého kraje 
podle možnosti kapacit organizace. 

poSlání 
organiZaCe
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Centra

pro zdravotně

postižené 

v libereckém kraji:

Centrum pro zdravotně postižené

česká lípa

Konopeova 812                                                                              

470 01 Česká Lípa                                                                                    

Tel./Fax: 487 853 481                                                                                           

E-mail: czpcl@volny.cz

Vedoucí zařízení: Bc. Anna Pacholíková

mobil: 731 653 003

Centrum pro zdravotně postižené

jaBlonec nad nisou

Spolkový dům - Emílie Floriánové 8

466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax: 483 356 218

E-mail: czpjbc@volny.cz

Vedoucí zařízení: Dana Šormová

mobil: 731 653 006

Centrum pro zdravotně postižené

liBerec

Zahradní 415/10

460 01 Liberec XI

Tel./Fax: 485 104 044

E-mail: czplk@volny.cz

Vedoucí zařízení: Dana Pisková

Mobil: 731 653 005

Centrum pro zdravotně postižené

semilY

Archivní 570

513 01 Semily

Tel./Fax: 488 577 841

E-mail: czpsm@volny.cz

Vedoucí zařízení: Zuzana Albrechtová

Mobil: 731 653 007

• Valná hroMaDa
Valná hromada je nejvyšším orgánem Centra 
a tvoří ji delegovaní zástupci členů.
Valná hromada v roce 2010 zasedala jedenkrát.

• Výkonný Výbor 
Výkonný výbor organizace je výkonným orgá-
nem v době mezi zasedáními Valné hromady. 
Výkonný výbor v roce 2010 zasedal čtyřikrát.
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

CZP LK informace

1. poskYtování sociálnícH služeB

1.1. Odborné sociální poradenství vč. půjčování kompenzačních, rehabilitačních 
pomůcek a didaktických pomůcek pro děti – poradny pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory – Liberecký kraj

1.2. Odborné sociální poradenství – Centrum odborné psychologické pomoci - 
Novoborsko

1.3. Osobní asistence – Liberecký kraj
1.4. Odlehčovací služby – Liberecký kraj
1.5. Tlumočnické služby – Liberecký kraj
1.6. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Českolipsko a Novoborsko

2. poskYtování služeB v oBlasti celoživotníHo vzdělávaní pracovní-
ků v sociálnícH služBácH a sociálnícH pracovníků

2.1. Kurz „Osobní asistent osob se zdravotním postižením a seniorů“ – akreditace MPSV 
č. 2007/223-PK   

2.2. Kurz „Kurz českého znakového jazyka – úvod do problematiky a získání základních 
jazykových a komunikačních kompetencí“ – akreditace MPSV č. 2008-490/SP

2.3. Kurz českého znakového jazyka – rozšíření jazykových a komunikačních kompe-
tencí I – akreditace č. 2009/686-PC/SP

3. sociálně – aktivizační a sociálně – reHaBilitační činnosti

3.1. Kontaktní (terénní) sociální práce – Liberecký kraj
3.2. Vzdělávací činnost (kurzy PC a IT, kurzy českého znakového jazyka, kurzy 

„Jednoduše získej práci“, pracovní semináře, přednášky, metodická podpora 
a další) – Liberecký kraj

3.3.  Klubová činnost - Klub Neslyšících – Semilsko a Turnovsko, Klub duševního zdra-
ví - Českolipsko

3.4. „Posezení s barvami“ – Liberecký kraj
3.5. Projekt „Tvoříme duší…“ – Liberecký kraj
3.6. Soutěž o Cenu Modrého slona – celá ČR
3.7. Sociální automobil - Liberec
3.8. PC a IT centrum - Českolipsko
3.9. Regionální výstavy prací osob se zdravotním postižením - Liberecký kraj

4. vYdavatelská a osvětová činnost

4.1. Časopis Sdruženáček – Liberecký kraj
4.2. Internetový portál a on-line poradna – celá ČR
4.3. Metodika poskytování osobní asistence dětem a mladistvým se zdravotním posti-

žením - celá ČR
4.4. Distribuce Sociálně právního minima pro osoby se zdravotním postižením a dal-

ších publikací - Liberecký kraj
4.5. Věřejně přístupná knihovna odborné literatury - Liberecký kraj

organiZaČní SChéMa poSlání organiZaCe

CZP LK informace
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oDborné SoCiální 
poraDenStVí

nejdůležitější události roku 2010: 

Zavedli jsme nový systém statistického zpra-
cování údajů, který nám poskytne lepší pře-
hled o sociální službě
Rozšířili jsme nabídku půjčoven kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek o další elek-
trické polohovací postele, antidekubitní mat-
race, invalidní vozíky a další pomůcky
Rozšířili jsme spektrum výukových pomůcek 
Montessori pro dětské uživatelé i jejich rodi-
ny, katalog pomůcek Montessori je ke staže-
ní na webových stránkách organizace
Ve spolupráci se SNN v ČR jsme zahájili čin-
nost půjčovny pomůcek pro neslyšící, kde 
nabízíme sluchadla, indukční smyčky a další 
pomůcky pro neslyšící, katalog pomůcek je 
ke stažení na webových stránkách organi-
zace.

okruH osoB, kterým je naše 
odBorné sociální poradenství 
určeno:

Osobám starším 15 let věku v obtížné 
životní situaci, která nastala v souvislos-
ti se zdravotním postižením nebo věkem 
a k jejímu řešení požadují a potřebu-
jí odbornou pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů nebo odbornou 
radu v oblastech příspěvků a výhod pro 
osoby se zdravotním postižením, orientace 

v sociálních systémech a platné legislativy, 
práva, sociálního zabezpečení, odstraňová-
ní bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, 
kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek a dalších individuálních problémů sou-
visejících se zdravotním postižením nebo 
věkem. 

Terénní formu poskytujeme osobám, žijí-
cím v Libereckém kraji.
Neposkytujeme poradenství osobám, 
které vyžadují jiný druh poradenství.

hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která 
nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem, pova-
žujete 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 pracovní-
ci pomohou najít a realizovat cestu, která povede k řešení a zlepšení 
Vaší obtížné životní situace. 
Službu poskytujeme s více než 15ti letou tradicí.
Součástí odborného sociálního poradenství je i poradenství v rámci 
půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

Sociální služby

přehleD regiStroVanýCh 
SoCiálníCh SlUžeb (2010)
■ 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 Jablonec nad Nisou

■ Odlehčovací služby Liberec

■ Odlehčovací služby Semily

■ Tlumočnické služby Liberecký kraj

■ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Česká Lípa a Nový Bor

přehleD regionálníCh 
proJektŮ (2010)
■ Projekt „SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU“ (2008 – 2010)

■ Projekt „Tvoříme duší …“ – 7. ročník

■ Celostátní soutěž o Cenu Modrého slona 2009 – 5. ročník

■ Projekt „Posezení s barvami“ – 4. ročník

■ Vzdělávací a osvětová činnost (2010)

CZP LK informace

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
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město

POČET SOCIáLNíCH INTERVENCí
odborné sociální 

poradenství (ambulantní 
a terénní)

právní 
poradenství 

poradenství pro 
osoby se sluchovým 

postižením

psychologické 
poradenství

půjčovna
kompenzačních

a rehabilitačních pomůcek
Bělá 3    1
Benecko 2     
Benešov u semil 29    3
Bozkov 34 1  1 2
Brniště 7    1
Bystrá nad jizerou 3     
cvikov 42 2   6
černousy 1     
česká lípa 466 14 6 27 132
český dub 18 1   1
desná 58   1 3
dlouhý most 2     
doksy 15 5  1 2
držkov    1  
dubá 29 1   2
Frýdlant 26 1    
Háje nad jizerou 6    2
Hamr na jezeře 5   1 1
Hejnice 15    2
Hodkovice nad 
mohelkou 56   1 2

Holany 1 2    
Holenice 6     
Horní Branná 14    2
Horní libchava 1     
Horní police 3 1  2  
Hrádek nad nisou 73   3 4
chrastava 11 1   1
chuchelna 3   1  
jablonec nad jizerou 3    2
jablonec nad nisou 425 27 45 33 115
jablonné v podještědí 9     
janov nad nisou 3    3
jenišovice 11   1 1
jesenný 1   1  
jilemnice 67  1  5
josefův důl 5 1   7
kamenický šenov 54 2 1 1 12
kobyly     1
kořenov 1     
košťálov 49   2 3
kravaře 4     
krompach 1    3
křižany 2     
kunratice 8    1
lázně libverda 1     
liberec 337 22 22 32 47
libštát 63    4
lomnice nad popelkou 67 1 2 1 5
loužnice 1    1
lučany nad nisou 6    4
maršovice 1    1
mimoň 32 4 1 2 2
mírová pod kozákovem 1     

Prehled odborné poradenské cinnosti v roce 2010
mříčná 16     

město

POČET SOCIáLNíCH INTERVENCí
odborné sociální 

poradenství (ambulantní 
a terénní)

právní 
poradenství 

poradenství pro 
osoby se sluchovým 

postižením

psychologické 
poradenství

půjčovna
kompenzačních

a rehabilitačních pomůcek
nová ves nad nisou    1 3
nová ves nad popelkou 11     
nové město pod 
smrkem 56     

nový Bor 90 2  7 27
nový oldřichov 4 5  1  
okrouhlá 13     
osečná 25     
pěnčín 9    1
pertoltice 1     
plavy 1    1
poniklá 14     
praha 1     
příšovice 3     
rádlo 1   1  
radostná pod 
kozákovem 1     

ralsko 19     
raspenava 37   2  
roprachtice 6    1
rovensko pod troskami 3     
roztoky u jilemnice 1     
roztoky u semil 3    1
rychnov u jablonce 
nad n. 10   1 4

semily 332 2 8 11 70
skalice u české lípy 6    2
slaná 10   1  
sloup v čechách 2    1
smržovka 4    5
sosnová 6     
stráž nad nisou 1     
stráž pod ralskem 16    3
stružinec 1     
stružnice 10   1 2
studenec 5     
svor 4    1
tanvald 73  1 1 1
turnov 67 1  4 11
velké Hamry 8    5
velký valtinov 1    2
volfartice 1     
vrchovany 1    1
vyskeř     1
vysoké nad jizerou 3     
záhoří 1     
zahrádky 2    2
zákupy 24 2  1 8
zásada 12   1 3
žandov 23    6
železný Brod 21 1   3

celkem 3040 99 87 145 549

Sociální služby

oDborné SoCiální poraDenStVí
Prehled odborné poradenské cinnosti v roce 2010

oDborné SoCiální poraDenStVí

Sociální služby
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obec Adresa Termín Čas Sociální pracovník telefon

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.
488 577 841
731 653 008

cvikov Městský úřad - 1.patro, zasedací místnost,-
nám. Osvobození 63, 471 54 Cvikov

4. úterý
v měsíci

8,00 - 10,00 Jaroslava Kubištová
487 853 481
731 653 009

český dub DPS Český Dub (přízemí - hala) 
4. čtvrtek
v měsíci

9,00-10,30 Mgr. Jana Havlová
483 356 218
731 653 053

desná DPS, 1. patro, společenská místnost, 
Krkonošská 630, 468 61 Desná

3. pátek 
v měsíci

9,30 - 11,00 Eva Kohoutová, DiS.
485 104 044
731 653 100

doksy Městský úřad - 1. patro, zasedací místnost, 
nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

4. čtvrtek 
v měsíci

11,00 -13,00 Jaroslava Kubištová
487 853 481
731 653 009

dubá Městský úřad - obřadní místnost, přízemí, 
Masarykovo nám. 138/1, 471 41 Dubá

4. čtvrtek 
v měsíci

8,00 - 10,00 Jaroslava Kubištová
487 853 481
731 653 009

Frýdlant MÚ sociální odbor, Nám. T.G. Masaryka 37, 
464 01 Frýdlant

2. čtvrtek 
v měsíci

9,30 - 10,45 Eva Kohoutová, DiS.
485 104 044
731 653 100

Hejnice MÚ sociální odbor, Nádražní 521, 463 62 
Hejnice

1. úterý 
v měsíci

9,00 - 10,30 Dana Pisková
485 104 044
731 653 005

Hodkovice nad 
mohelkou

DPS, Podlesí 653, Hodkovice nad Mohelkou
1. čtvrtek 
v měsíci

9,30 - 10,30 Eva Kohoutová, DiS.
485 104 044
731 653 100

Hrádek nad nisou DPS, kancelář ředitelky, Žitavská 670, 463 34 
Hrádek nad Nisou

2. úterý 
v měsíci

11,00 - 13,00 Dana Pisková
485 104 044
731 653 005

jablonné v podještědí DPS Jablonné v Podještědí, Zdislavy 
z Lemberka 37,47125 Jablonné v Podještědí

2. středa 
v měsíci

8,00 - 11,00 Eva Kohoutová, DiS. 731 653 100

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.
488 577 841
731 653 008

kamenický šenov Městská knihovna - přízemí, Osvobození 
470,471 14 Kamenický Šenov

1. čtvrtek 
v měsíci

10,00 - 12,00 Jaroslava Kubištová
487 853 481
731 653 009

košťálov DPS Košťálov 201, 512 02 (přízemí - hala) 
3. čtvrtek 
v měsíci

10,45 - 11,45 Bc. Karel Redlich DiS.
488 577 841
731 653 008

lázně kundratice budova Dalibor,kulturní místnost, 
Kundratice 134, 463 52 Osečná

2. pátek 
v měsíci

10,45 - 11,45 Eva Kohoutová, DiS.
485 104 044
731 653 100

libštát DPS Libšát 324, 512 03 (přízemí - jídelna) 
3. čtvrtek 
v měsíci

8,30 - 10,30 Bc. Karel Redlich DiS.
488 577 841
731 653 008

lomnice nad popelkou MěÚ Lomnice nad Popelkou, Husovo 
náměstí 6 (2.patro, malá zasedací místnost)

1. čtvrtek 
v měsíci

9,00 - 10,45 Bc. Karel Redlich DiS.
488 577 841
731 653 008

mimoň Dům pro seniory,Dolní sídliště, 471 24 
Mimoň

2. čtvrtek 
v měsíci

10,00 - 12,00 Jaroslava Kubištová
487 853 481
731 653 009

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 731 653 053

nová ves nad popelkou Obecní úřad Nová Ves n/P 244, 512 71 (kan-
celář v přízemí)

1. čtvrtek 
v měsíci

11,00 - 12,00 Bc. Karel Redlich DiS.
488 577 841
731 653 008

nové město pod 
smrkem

DPS, společenská místnost, Švermova 301, 
463 65 Nové Město pod Smrkem

2. čtvrtek 
v měsíci

11,00 - 12,00 Eva Kohoutová, DiS.
485 104 044
731 653 100

nový Bor
DPS - Žižkova ul.(proti 
Parkhotelu),společenská místnost, přízemí, 
473 03 Nový Bor 

3. čtvrtek 
v měsíci

8,00 - 10,00 Jaroslava Kubištová
487 853 481
731 653 009

osečná MÚ, kancelář místostarostky, Svatovítské 
nám. 103, 403 52 Osečná

2. pátek 
v měsíci

9,30 - 10,30 Eva Kohoutová, DiS.
485 104 044
731 653 100

raspenava MÚ sociální odbor, Fučíkova 421, 463 61 
Raspenava

1. úterý 
v měsíci

10,45 - 11,45 Dana Pisková
485 104 044
731 653 005

skalice u české lípy Základní škola a Mateřská škola Skalice 
u České Lípy 264, 47117

1. pondělí 
v měsíci

14,00-16,00 Bc. Anna Pacholíková 731 653 003

tanvald MÚ sociální odbor,  Krkonošská 350, 
Tanvald

1. pátek 
v měsíci

9,00 - 11,00 Dana Pisková
485 104 044
731 653 005

turnov Terénní pečovatelská služba (u nemocnice), 
28. října 812, 511 01 Turnov

2. úterý 
v měsíci

8,30 - 10,00 Bc. Karel Redlich DiS.
488 577 841
731 653 008

zákupy Městský úřad - přízemí, zasedací místnost, 
Borská 5, 471 23 Zákupy

2. pondělí 
v měsíci

8,00 - 11,00 Bc. Anna Pacholíková 487 853 481

zásada Úřad městyse Zásada
Zásada č.p. 188, 468 25

2. čtvrtek 
v měsíci

9,00-10:45 Mgr. Jana Havlová 731 653 053

žandov Městský úřad - přízemí, Náměstí 132, 471 07 
Žandov

2. pondělí 
v měsíci

13,00-15,00 Bc. Anna Pacholíková 731 653 003

Prehled kontaktních a poradenskych míst nasí organizace v Libereckém kraji

CentrUM oDborné
pSyChologiCké poMoCi

Hlavní metodou práce je poskytování 
odborného sociálního poradenství, které 
zahrnuje poskytování potřebných informa-
cí, nejčastěji formou sociálních intervencí, 
individuálního vedení a provázení, sociote-
rapie, nácviku sociálních dovedností a dal-
ších potřebných metod a postupů, které 
jsou individuálně cílené na potřeby uživa-
tele. V rámci služby je využívána individu-
ální, 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 nej-
častěji používaných metod jsou to napří-
klad: rozhovor, nácvik adaptivních forem 
chování, podání odborných informací, 
práce s komunikací v rodině, atd. Z odbor-
ného hlediska se jedná zejména o psycho-
logické poradenství a krizovou intervenci 
zaměřenou na poskytování sociálně tera-
peutické pomoci dětem a mladistvým se 
specifickými problémy. 

cílovou skupinou jsou děti a mlá-

dež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
oběti domácího násilí, oběti trestné čin-
nosti, osoby do 26 let věku opouštějí-
cí školská zařízení pro výkon ústavní péče, 
osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vylou-
čených komunitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, rodiny s dítě-
tem/dětmi, osoby se zdravotním postiže-
ním a senioři.

nejdůležitější události roku 2010:
V průběhu roku jsme rozšířili provoz-
ní hodiny sociální služby ze 4 hod./týden 
na 8 hod. týdně a zdvojnásobili tak kapaci-
tu poskytované sociální služby.

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 Cho-
VáníM Ve škole a oStatníMi probléMy, které MohoU ohro-
žoVat VýVoJ DítĚte. DĚteM Do 16-ti let VĚkU Je tato SlUžba 
poSkytoVána Ve SpolUpráCi S roDinoU.

počet 
Hodin nový Bor radvanec skalice cvikov prysk šenov sloup okrouhlá kamenice

klienti 
za měsíc 
celkem

leden 15 7 0 2 0 0 2 0 0 6 17
únor 16 5 0 6 0 1 1 2 0 2 17
březen 16 9 0 5 4 1 2 0 0 0 21
duben 15 3 0 4 2 1 4 0 0 0 14
květen 16 8 0 1 4 1 5 0 0 0 19
červen 12 3 0 2 1 1 5 0 0 0 12
červenec 12 5 0 1 5 2 2 0 1 0 16
srpen 8 2 0 1 0 0 2 0 0 0 5
září 40 14 3 4 5 4 8 0 2 0 40
říjen 32 9 2 4 8 2 10 0 1 0 36
listopad 32 15 3 4 6 1 8 0 0 0 37
prosinec 32 16 2 1 3 1 4 0 0  27
celkem 246 96 10 35 38 15 53 2 4 8 261

Prehled cinnosti Centra odborné psychologické pomoci v roce 2010

Sociální službySociální služby

oDborné SoCiální poraDenStVí

registrované sociální služBY:
■ Odborné sociální poradenství
 – identifikátor č. 5695757
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oSobní aSiStenCe

žiJete V libereCkéM kraJi? JSte oSoboU
Se ZDraVotníM poStiženíM nebo Vyššího VĚkU?
ChCete SaMoStatnĚ ZVláDat bĚžné ČinnoSti kažDoDenního 
žiVota? 

Benešov u semil 2
cvikov 1
česká lípa 48
doksy 10
dubá 5
Hodkovice nad mohelkou 2
Holenice 1
Horní Branná 2
Horní police 1
Hrádek nad nisou 8

Prehled cinnosti osobní asistence v roce 2010

naBízíme vám sociální služBu osoB-
ní asistence, u které si sami rozHod-
nete kde, kdY a při kterýcH činnos-
tecH vám Budeme napomáHat, aBYs-
te je zvládli sami.
naBízíme vám tím možnost žít 
důstojně tam, kde se cítíte doma, 
s rodinou, přáteli a vším, co máte 
rádi a dělat věci, které vás Baví, žít 
plnoHodnotný život ve společnos-
ti.
osoBní asistenci poskYtujeme s více 
než 10tiletou tradicí.

okruH osoB, kterým je naše osoBní 
asistence určena

Osobní asistenci poskytujeme osobám, které
1) z důvodu zdravotního postižení, věku 

nebo chronického onemocnění
2) samostatně nezvládají běžné činnosti 

a aktivity každodenního života
3) chtějí tyto činnosti a aktivity zvládat 

sami
4) k tomu potřebují individuální fyzic-

kou a psychickou podporu jiné osoby, 
která jim pomůže vytvořit vhodné 
podmínky a prostředí pro jejich samo-
statné zvládnutí

věkové Hranice:

Sociální služba je poskytována osobám od 3 
let věku.
Regionální hranice: Sociální služba je posky-
tována na území Libereckého kraje.
Služba není určena pro osoby, které vyžadují 
jiný druh sociální služby.

nejdůležitější události roku 2010:

V září 2010 proběhla Inspekce kvality naší 
sociální služby Osobní asistence Česká Lípa. 
Standardy kvality sociálních služeb byly spl-
něny s hodnocením „VÝBORNĚ“. 
Z celkového maximálního počtu 144 bodů 
hodnocených kritérií Standardů kvality soci-
álních služeb, počet dosažených bodů: 135, 
t.j. 93,75 %. 
Z celkového počtu 17 hodnocených zásad-
ních kritérii, splněna všechna kritéria.

chrastava 1
jablonec nad nisou 29
jablonec nad nisou 1
jablonné v podještědí 1
jablonné v podještědí 1
jenišovice 1
jilemnice 3
josefův důl 1
kamenický šenov 6
liberec 51

libštát 2
lomnice nad popelkou 2
lučany nad nisou 1
maršovice 1
mimoň 2
mříčná 2
nový Bor 6
pěnčín 1
poniklá 1
proseč pod ještědem 1

raspenava 1
semily 5
svor 1
turnov 1
turnov 10
volfartice 2
zahrádky 2
žandov 1

počet uživatelů celkem 217

oDlehČoVaCí SlUžby

naBízíme vám odBornou a pro-
Fesionální odleHčovací služ-
Bu, aBYcHom vám poskYtli čas 
na odpočinek a realizaci vlast-
nícH potřeB, přání a zájmů, při-
čemž osoBa, o kterou pečuje-
te, může nadále zůstat ve svém 
prostředí a zacHovat si vlast-
ní důstojnost a životní stYl, 
který ji vYHovuje. služBa v nej-
vYšší možné míře respektuje 
individuální potřeBY a zájmY 
uživatelů a podporuje jejicH 
samostatnost. 

okruH osoB, kterým je naše 
odleHčovací služBa určena
 
Osobám se zdravotním postižením, seni-
orům a osobám s těžkým chronickým 
onemocněním od 3 let věku, žijícím 
v Libereckém kraji, o které je jinak pečová-
no v jejich domácím prostředí k odlehčení 
pro pečující blízké osoby, které o tuto služ-
bu 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 vyža-
dují jiný druh sociální služby.

nejdůležitější události roku 2010:

V roce 2010 jsme provedli registraci 
Odlehčovacích služeb Jablonec nad Nisou 
a Odlehčovacích služeb Semily a rozšíři-
li tak jejich poskytování na území celého 
Libereckého kraje.

peČUJete o blíZkoU oSobU V libereCkéM kraJi?
potřebUJete ZaStoUpit V této péČi? 

Prehled cinnosti odlehcovacích služeb v roce 2010
česká lípa 30
doksy 1
dubá 1
kamenický šenov 1
kravaře 1
nový Bor 2
sloup v čechách 1
sosnová 1
stružnice 1
zahrádky 1
zákupy 3
liberec 13

počet uživatelů celkem 57

Sociální službySociální služby

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

registrované sociální služBY:

■ Odlehčovací služba Česká Lípa
 – identifikátor č. 1656576
■ Odlehčovací služba Jablonec 

nad Nisou – identifikátor č.
■ Odlehčovací služba Liberec
 – identifikátor č. 2164863
■ Odlehčovací služba Semily
 – identifikátor č.
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tlUMoČniCké SlUžby

žiJete na ÚZeMí libereCkého kraJe? JSte neSlyšíCí? 
potřebUJete poMoC tlUMoČníka při JeDnání S ÚřaDy, lékaři, 
V ZaMĚStnání nebo V JinýCh SitUaCíCh? nabíZíMe VáM profeSi-
onální SoCiální SlUžbU - tlUMoČení ČeSkého ZnakoVého JaZy-
ka.

okruH osoB, kterým je naše tlumoč-
nická služBa určena

Služba je poskytována neslyšícím osobám 
a osobám s kombinovaným zrakovým a slu-
chovým postižením od 7 let věku. Osobě 
mladší než 15 let věku je služba poskytová-
na jen za přítomnosti jeho/jejího zákonné-
ho zástupce. 

Služba je určena osobám, které potřebu-
jí pomoc při komunikaci, aby mohly uplatnit 
svá práva a oprávněné zájmy, nebo osobám, 
které potřebují pomoc při vyřizování svých 
běžných záležitostí, např. tlumočení tele-
fonických hovorů nebo překlad písemnos-
tí souvisejících s nepříznivou sociální situací 
osoby; tlumočení osobám v záležitosti rodin-
né, lékařské, pracovní, úřední apod.

komunitní činnost neslYšícícH lidí

Jedná se o komunitní setkávání, která 
směřují k posílení otevřenosti komuni-
ty Neslyšících na lokální i regionální úrov-
ni. Tato komunitní setkání umožní neslyšícím 
lidem řešit své problémy společně. Na tomto 
základě mohou členové jazykové a kultur-
ní menšiny Neslyšících připravovat a pořá-
dat aktivity, které jsou zaměřené na „ote-
vření se“ a představení své komunity širší 
veřejnosti. Na druhé straně se v rámci těch-
to setkání uskutečňují přednášky a bese-
dy pro neslyšící lidi. Prostřednictvím těch-
to aktivit neslyšící lidé získají lepší orien-
taci ve většinové slyšící společnosti. Vedle 
toho, že poznají lépe kulturu většinové slyší-
cí společnosti, mohou získat snadný přístup 
k tlumočnickým službám a uplatnit se lépe 
na trhu práce.

kluB neslYšícícH v semilecH

V roce 2010 se uskutečnilo v rámci tohoto 
klubu devět setkání v klubovně CZP Semily 
a jedno setkání v rámci tlumočené exkurze. 
Těchto setkání se zúčastnilo celkem 230 kli-
entů, jedná se o cca 60 neslyšících lidí, kteří 
preferují v komunikaci český znakový jazyk. 
Téměř polovina z nich se účastní setkání pra-
videlně. Ta 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 tohoto klubu proběhly v roce 
2010 tři tlumočené akce. První akce vznik-
la ve spolupráci s Krajským operačním stře-
diskem hasičského záchranného sboru 
ČR (Liberecký kraj) - jednalo se o bese-
du s  mjr. Rybářem, vedoucím integrova-
ného záchranného systému pro neslyšící. 
Na druhé akci jsme v prostorách Okresního 
archívu v Semilech promítali film Exponát 
roku z tvorby neslyšících filmařů z Awi film 
a následně proběhla i diskuze z jedním z fil-
mařů panem Gavelčíkem. Třetí akce byl 
turistický výlet na Riegrově stezce u Semil 
zakončený exkurzí v hydroelektrárně Pod 
Spálov. 

SoCiálnĚ aktiViZaČní 
SlUžby pro roDiny S DĚtMi

okruH osoB, kterým jsou naše 
sociálně aktivizační služBY pro 
rodinY s dětmi určenY
 
Služba je určena rodinám s dětmi do max. 
26 let věku, žijícím na Českolipsku 
a Novoborsku, nacházejícím se dlouhodo-
bě v obtížné životní situaci, kterou rodi-
če nedokážou sami bez pomoci překonat 
z důvodu 
■ materiálních a ekonomických pod-
mínek života – dluhy, ohrožení ztrátou 
majetku, bydlení, domova apod.
■ odlišného životního stylu, výcho-
vy dětí nebo chybějícího zázemí rodi-
ny – výchovných a vztahových problémů 
v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdra-
votně postiženým dítětem apod.

Službu neposkytujeme osobám, ani rodi-
nám, které vyžadují jiný druh služby.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje poskytuje sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi jako 
komplexní preventivní program, 
který má předcházet, zmírnit nebo elimi-
novat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout 
rodičům i dítěti pomoc a podporu k zacho-
vání celé rodiny. Společným jmenovate-

lem není druh nepříznivé sociální situace, 
ve které se rodina nachází, ale fakt, že tato 
dlouhodobě existující obtížná životní situ-
ace rodiny, kterou rodina nezvládá řešit 
vlastními silami, může v konečném důsled-
ku ohrozit dítě i jeho zdravý vývoj
základním principem preventiv-
níHo programu je pomoc dítě-
ti, které je oHrožené v sociálním, 
Biologickém a psYcHickém (psY-
cHologickém) vývoji, prostřed-
nictvím pomoci jeHo rodině.

Neoddělitelnou součástí našich sociál-
ně aktivizačních služeb je i poskYtová-
ní psYcHologické pomoci, právní 
pomoci, letní a víkendové poBYto-
vé setkávání dětí se sociálně akti-
vizačním programem, setkávání 
rodičů a dětí s odBorníkY a osvě-
tové přednáškY pro odBornou 
i laickou veřejnost.

poSláníM SoCiálnĚ aktiViZaČníCh SlUžeb pro roDiny 
S DĚtMi Je V CentrU pro ZDraVotnĚ poStižené libereCkého 
kraJe UMožnit roDináM S DĚtMi, žiJíCíM na ČeSkolipSkU 
a noVoborSkU přeSto, že Se DloUhoDobĚ naCháZeJí 
V obtížné žiVotní SitUaCi Z finanČníCh a MateriálníCh DŮVo-
DŮ, oDlišného žiVotního StylU nebo ChybĚJíCíMU roDinné-
MU ZáZeMí, VéSt norMální roDinný žiVot Dle JeJiCh přeD-
StaV.

jablonec nad nisou 18
jilemnice 16
liberec 21
semily 5
turnov 1

 počet tlumočení individuální  61

Prehled vykonu tlumocnickych služeb v roce 2010

semily 5

počet tlumočení skupinové 3

počet uživatelů celkem 52

Sociální služby Sociální služby

Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023, realizovaný podle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS22-12/2009, je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

registrované sociální 
služBY:
■ Tlumočnické služby 

Liberecký kraj
 – identifikátor č. 2453453

registrované sociální služBY:
■ Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi Česká Lípa a Nový 
Bor – identifikátor č.
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cílovou skupinou projektu jsou 
děti a mládež se zdravotním posti-
žením od 3 do 18 let. 

V rámci projektu byla poskytována osob-
ní asistence této cílové skupině po celém 
Libereckém kraji v domácím prostředí dětí 
i ve školách. Kromě toho byly zaváděny 
do praxe nové nástroje sociální práce a soci-
álního monitoringu, které mají, zejména pro-
střednictvím získávaní zpětné vazby od rodi-
čů dětí a dalších zúčastněných osob, zajis-
tit co nejvyšší standard kvality této sociální 
služby, která má v mnoha ohledech význam-
ný vliv na celkovou kvalitu života osob, dětí 
a mladistvých se zdravotním postižením. 

Název projektu nebyl vybrán náhodně. 
společně znamená, že do realizace projek-
tu byly postupně zapojeny všechny zájmové 
skupiny, kterých se poskytování osobní asi-
stence dětem a mladistvým se zdravotním 
postižením týká (děti a mladiství sami, jejich 
rodiče nebo zákonní zástupci, osobní asis-
tenti, pedagogičtí asistenti, školská zaříze-
ní, učitelé, úřady, lékaři, neziskové i příspěv-
kové organizace, poskytující sociální služ-
by a další). najdeme cestu v praxi zna-
mená, že všichni ti, kteří se do jednotlivých 
aktivit projektu aktivně zapojili (přednášky 
o osobní asistenci, dotazníkové šetření, pra-
covní seminář) pomáhali naší organizaci zís-
kat vstupní data pro modelové řešení posky-
tování osobní asistence výše uvedeným cílo-
vým skupinám a to tím způsobem, aby takto 
poskytovaná služba byla funkční a kvalit-
ní a současně vyhovovala všem výše uvede-
ným zájmovým skupinám. 
Dotazníkové šetření, které v rámci pro-
jektu probíhalo, potvrdilo poměrně vyso-
kou míru neinformovanosti o této sociál-

ní službě i mezi těmi, kterých se přímo týká. 
Pracovního semináře, který před nedávnem 
v rámci projektu proběhl, se zúčastnily prak-
ticky všechny zájmové skupiny projektu. 
Pracovní seminář byl veden tak, aby každá 
skupina formulovala oblasti, které ji v posky-
tování osobní asistence dětem a mladistvým 
se zdravotním postižením trápí, co může 
ostatním skupinám nabídnout a také to, co 
od ostatních skupin očekává. Tyto informa-
ce jsou zveřejněny na internetových strán-
kách organizace www.czplk.cz. V průbě-
hu realizace projektu také postupně vzni-
kala Metodika poskytování osobní asisten-
ce dětem a mladistvým se zdravotním posti-
žením. Vytištění této publikace, na níž se 
autorsky podíleli lektoři a realizátoři projek-
tu, naše organizace připravuje. 

předpokládáme, že aktivitY orga-
nizace v této oBlasti nekončí, pro-
tože jsme pevně přesvědčeni o tom, 
že moderní podpora oBčanské-
Ho začlenění a seBerealizace lidí 
s postižením spočívá ve společném 
Hledání cest ke zpřístupnění život-
nícH šancí neBo příležitostí a osoB-
ní asistence Bezesporu tuto podpo-
ru naBízí.

„SpoleČnĚ naJDeMe CeStU“
CelkoVýM CíleM proJektU Je poDpora DĚtí a MlaDiStVýCh Se 
SpeCifiCkýMi potřebaMi, tak aby Mohli SpokoJenĚ žít V biolo-
giCké roDinĚ a naplňoVat SVoJe biologiCké potřeby.
konkrétníM CíleM proJektU Je ZVýšení DoStUpnoSti a kVali-
ty oSobní aSiStenCe V lk, Jako MoDerní SlUžby SoCiální péČe, 
která V neJVyšší Možné Míře poDporUJe SoCiální integraCi 
a MiniMaliZUJe riZiko UMíStĚní Do ÚStaVní péČe.

Regionální projekty

„tVoříMe DUší …“ (2010)
Hlavní motto projektu: „Bez Bariér v duši i v životě“

proJekt „tVoříMe DUší ...“ V roCe 2010 ÚSpĚšnĚ naVáZal 
na realiZoVané přeDChoZí roČníky proJektU a Stal Se SoU-
ČáStí VýZnaMnýCh kUltUrníCh akCí, na kterýCh Se VeřeJ-
noSti přeDStaVUJe tVŮrČí ČinnoSt SpolUobČanŮ Se ZDra-
VotníM poStiženíM Ve SpolUpráCi S DalšíMi VýtVarníky 
a UMĚlCi. tito tVŮrCi Se proJeVUJí VelMi ZaJíMaVoU tVor-
boU, která ČloVĚka VeDe k hlUbšíMU ZaMyšlení a pohlaZe-
ní na DUši ...

proJekt Je Složen Z Díl-
ČíCh kUltUrníCh ZáMĚ-
rŮ, Ve kterýCh Se CentrUM 
pro ZDraVotnĚ poStiže-
né libereCkého kraJe 
a SDrUžení artefaktUM.CZ 
SpoleČnĚ S partnery ZaMĚ-
řUJe na náSleDUJíCí oblaS-
ti kUltUrníCh a SpoleČen-
SkýCh aktiVit …

■ uspořádání čtyř regionálních pre-
zentačních setkání uměleckých tvůrců se 
zdravotním postižením se zajímavou tvor-
bou, která ve spojitosti s ostatními uměl-
ci vytváří ojedinělé projekty. Tato setká-
ní jsou komponovány do zajímavých míst 
v Libereckém kraji. Projekty jsou otevře-
né také pro mimo regionální účastníky. 
Tato oblastní setkání tak vytvářejí prostor 
pro dílčí oblastní projekty a vytvářejí nové 
kulturní a společenské tradice. Hlavním 
cílem dílčích setkání je představit co nej-
širší spektrum tvorby v dané oblasti a pre-
zentovat ji ve spojitosti s ostatními partne-
ry, kteří se do setkání mohou zapojit.

■ uspořádání 5. ročníku celostátní sou-
těže o Cenu Modrého slona.

záštitu nad celým projektem 
„tvoříme duší …“ v roce 2010 pře-
vzala senátorka mgr. soňa 
paukrtová a senátor ing. karel 
kapoun.

7. ročník projektu „tvoříme duší 
…“ lze Hodnotit jako Úspěšný. 
zvýšilo se přímé zapojení cílové 
skupinY i celkový počet partnerů 
na jednotlivýcH akcícH. veřejnost 
Hodnotí projekt jako přínos-
nou součást kulturníHo dění 
v liBereckém kraji. projekt se stal 
tradicí.

Regionální projekty

„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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Rekapitulace V. ročníku prezentač-
ního setkání ČeSkolipSkého 
regionU v rámci projektu 
„Tvoříme duší ...“ (2010)
pátý roČník Setkání UMĚlCŮ Se ZDraVotníM poStiženíM ČeSko-
lipSkého regionU a JeJiCh přátel Se USkUteČnil Ve DneCh 22. 
- 23. kVĚtna 2010, Již traDiČnĚ na StátníM ZáMkU V ZákUpeCh.

Tato setkání se v průběhu posledních let 
stala významnou kulturní tradicí, kterou 
podporují významné osobnosti nejenom 
našeho kraje. Mezi čestné patrony projek-
tu byla v letošním roce zařazena starostka 
Města Zákupy Miloslava Hudaková, za dlou-
holetou přímou podporu regionálních 
setkání v Zákupech. Letošní ročník se usku-
tečnil pod patronací senátora ČR Ing. Karla 
Kapouna, starostky Města Česká Lípa Hany 
Moudré a starostky města Zákupy Miloslavy 
Hudakové. Významnou měrou nás také 
potěšila účast zástupce odboru regionální 
a národnostní kultury Ministerstva kultury 
v osobě Mgr. Ivy Matějkové.

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

Setkání byli přítomni senátor ČR Ing. Karel 
Kapoun, zástupkyně Ministerstva kultu-
ry ČR Mgr. Iva Matějková, starostka Města 
Zákupy Miloslava Hudaková, čestní patro-
ni PhDr. František Novotný a předseda České 
strany Euregionu Nisa Petr Skokan, ředitel 
CZP Libereckého kraje o. s. Jaroslav Leško, 
vedoucí  CZP Libereckého kraje o.s. pro regi-
on Česká Lípa Bc. Anna Pacholíková, mís-
tostarostka města Zákupy Sylva Moravcová 
a Zdena Laušmanová z Klubu žen 
v Zákupech.
 
Setkání se zúčastnila i celá řada partne-
rů /sponzorů/, kteří svojí pomocí přispěli 

k úspěšné realizaci tohoto ročníku.
kulturní přeHlídku zahájil čestný host 
setkání, absolvent Konzervatoře Jana Deyla 
pro zrakově postižené v Praze Radek Žalud, 
další skladba programu byla rozmanitá, svoji 
činnost představily 4 soubory mažoretek,1 
hudební soubor, 3 taneční soubory, 3 diva-
delní soubory a 2 pěvecké soubory. Kulturní 
program trval více než čtyři hodiny. na pře-
Hlídce vYstoupilo celkem 209 Účin-
kujícícH.

výstavu jako prezentaci výtvarné činnos-
ti tvořila malba v pěti kategoriích, fotogra-
fie, textilní tvorba, keramika a kombinova-
ná technika. Výstava prezentovala umělec-
ké práce 53 výtvarníků /378 děl a prací/ a 17 
výtvarných kolektivů /197 členů - 26 kolekcí/. 
výstava prezentovala tvorBu cel-
kem 575 výtvarníků, klientů cHrá-
něnýcH dílen a žáků žš a zuš.     
 
Svoji tvorbu na setkání prezentovalo také 16 
chráněných dílen.
Všechny tyto dílny se prezentovaly v průbě-
hu kulturních programů svými prodejními 
stánky, jejichž výrobky se staly vyhledáva-
ným artiklem návštěvníků setkání.
  
výstavu a kulturní vYstoupení 
za příznivéHo počasí v nádHerném 
prostředí zámku zákupY navštívilo 
kolem 1200 návštěvníků, na zajiště-
ní programů se podílelo 8 organi-
zátorů.

MoDrý Slon 2010
5. ročník celostátní soutěže
SoUtĚž o CenU MoDrého Slona 2010 naVáZala na ÚSpĚšný 7. roČník proJektU 
”tVoříMe DUší 2010 ...”, Jehož Se Stala VýZnaMnoU SoUČáStí.

poSláníM proJektU Je 
ZapoJení oSob Se ZDraVot-
níM poStiženíM Do kUltUr-
níCh aktiVit, při kterýCh 
neJSoU oproti oStatníM 
poDStatnĚ ZneVýhoDnĚni 
a MohoU VýZnaMnĚ přiSpĚt 
k roZVoJi kUltUrní ÚroV-
nĚ neJen SVé, ale i SpoleČ-
noSti Jako CelkU.

vYvrcHolení pátéHo ročníku 
vYHlášené celostátní soutěže 
o cenu modréHo slona pro rok 
2010 se uskutečnilo ve dnecH 15. 
- 20. 6. 2010 v zoo liBerec.

V rámci jednotlivých uměleckých oborů 
byla v roce 2010 zastoupena malba 
v šesti kategoriích, fotografie, keramika, 
kombinovaná technika, textilní tvorba, 
jiné formy umělecké tvorby, divadelní 
tvorba, literární tvorba, hudební tvor-
ba a tanec. V těchto oborech se prezen-
tovalo celkem 385 jednotlivců, 61 tvůr-
čích kolektivů, 27 ústavů sociální péče 
a 9 ZŠ a MŠ.

Do výtvarné soutěže v různých umě-
leckých oborech bylo přihlášeno 3418 
výtvarných děl, z nichž pro závěrečnou 
přehlídku, která proběhla ve výstavním 
pavilónu ZOO Liberec ve dnech 15. - 20. 
6. 2010, bylo vybráno odbornou poro-
tou 705 výtvarných děl. Závěrečné pře-
hlídky oceněných skupin a jednotliv-
ců v kulturních kategoriích se dne 19. 

6. 2010 zúčastnilo 63 účinkujících všech 
věkových kategorií.
Celostátní přehlídku umělecké a zájmo-
vé tvorby uměleckých tvůrců se zdra-
votním postižením a jejich přátel shléd-
lo v ZOO Liberec přes 7000 návštěvníků 
včetně zástupců CZP z celé ČR.

Odborná porota vybrala a udělila 12 
HlavnícH cen modréHo slona 
ve vyhlášených kategoriích /letos byly 
uděleny 2 hlavní ceny v kategorii - lite-
rární tvorba/ a 78 Čestných uznání 
za vytvořená díla a umělecká vystoupe-
ní. Cenu v kategorii osoBnost roku 
2010 oBdržel pHdr. František 
novotný, básník, textař, novinář 
a publicista, za dlouholetou spoluprá-
ci při realizacích projektů zaměřených 
na prezentaci našich handicapova-
ných spoluobčanů. cenu diváka zís-
kal pěvecký souBor světýlka při ZŠ 
a MŠ pro TP Liberec.

Každoročně stoupající počet soutěží-
cích jasně ukazuje na potřebnost reali-
zace tohoto projektu. Soutěže se účast-
ní i celá řada organizací, které byly 
podpořeny v rámci dotačního řízení 
Ministerstva kultury nebo v rámci kul-
turních programů samospráv a zde pre-
zentují svoji tvorbu. Projekt tak zpří-
stupňuje široké veřejnosti umělecké 
práce, jež by bez veřejné podpory nikdy 
nevznikly. Mnohé z nich mají velkou 
kulturní hodnotu. 

Díky podpoře Ministerstva kultury 
a dobré práci realizačního týmu s médií 
v projektu významně vzrostl počet 
mimo regionálních účastníků, praktic-
ky z celé ČR. Tato účast jednoznačně 
potvrzuje potřebnost realizace podob-
ného projektu na území ČR. Díky spo-
lupráci s nejstarší zoologickou zahra-
dou v ČR se projekt stává pro účastní-
ky nezapomenutelným. Celý projekt 
vyrostl „z dětských plenek“ a dostá-
vá se do povědomí laické i odbor-
né veřejnosti jako otevřená, přátel-
ská a „živá“ soutěž, jejíž kulturní hod-
nota každým rokem roste, co do počtu 
účastníků soutěže, kvality přihlašova-
ných uměleckých prací i široké divácké 
obce. Podpora se týká stovek zdravot-
ně postižených občanů a seniorů, včet-
ně zdravotně postižených profesionál-
ních umělců.

„Cena MODRÝ SLON“ je registrovanou 
ochrannou známkou Centra pro zdra-
votně postižené Libereckého kraje.

Projekt je financován ze státního roz-
počtu prostřednictvím Ministerstva kul-
tury ČR.

Slovo ředitele k vyhlášení soutěže:

Vážení kolegové, partneři a přátelé, historicky I. ročník celostátní soutěže o CENU MODRÉHO SLONA probíhal v roce 2006. Do soutěže bylo přihlášeno 237 účastníků a celkem 631 umě-

leckých děl v různých uměleckých oborech. V roce 2009 probíhala soutěž poprvé s podporou Ministerstva kultury ČR. Do soutěže bylo přihlášeno 217 jednotlivých účastníků, 42 tvůr-

čích kolektivů, 16 Ústavů sociální péče, 13 MŠ a ZŠ a celkem 2 806 uměleckých děl v různých oborech. Od posledního vyhlášení soutěže i v našich životech uběhl další rok, ne tak v naších 

myslích, duších a srdcích, které měří zcela jiné hodnoty. Touha po uměleckém vyjádření v jakékoliv formě je ukryta v každém z nás. Často děláme zcela jednoduše věci, které pokládáme 

za zcela samozřejmé. V očích jiného člověka mohou být pro něho nedosažitelné. Často se ani nedozvíte, že Vaše konání již někdo jiný považuje za umění. Překážky a touha je překonat, 

dávají našim životům nový rozměr … Všem, kteří by se rádi se svým uměním podělili s ostatními, nabízíme účast v 5. ročníku celostátní soutěži o CENU MODRÉHO SLONA 2010, kterou 

dnes vyhlašujeme v deseti uměleckých kategoriích.

Regionální projekty Regionální projekty
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kategorie OCENĚNí MĚSTO

1. malBa KOLEKTIV TVŮRCŮ OBLASTNí CHARITA MORAVSKá TŘEBOVá 

2. keramika KOLEKTIV DDM SMETANKA NOVÝ BOR

3. FotograFie MILAN JAN HOSáK FOKUS LIBEREC

4. teXtilní tvorBa ZDENKA HNáTOVá JABLONEC N. NISOU

5. komBinovaná tecHnika KOLEKTIV TVŮRCŮ CA HODKOVICE N. MOHELKOU 

6. literární tvorBa  ILONA FRYČOVá PRAHA 10
JáN POCHANIČ PODHOROĎ, SR  

7. divadlo JIŘí A TOMáŠ HUBáČKOVI
VERVA PŘI CZP

PRAHA 6

8. tanec VYSTOUPENí SOUBORŮ PATZ JABLONEC N. NISOU
A T.I.K. JILEMNICE

9. HudeBní tvorBa RADEK ŽALUD KALIŠTĚ U LIPí

10. jiné FormY INGEBORG ČERVENKOVá JABLONEC N. NISOU

cena diváka HUDEBNí SOUBOR SVĚTÝLKA 
ZŠ a MŠ PRO TP LIBEREC 

osoBnost roku 2010 PhDr. FRANTIŠEK NOVOTNÝ

MODRÝ SLON 2010 - Vyhlásené ceny 5. rocníku souteže

UDĚlená ČeStná UZnání Za VytVořené Dílo V SoUtĚži o CenU MoDrého Slona 2010

MiMořáDné oCenĚní Za přínoSnoU tVorbU k proJektU
ALENA KARPJUKOVá ..................................................................... LOUNY
ELIŠKA BUBLíKOVá ......................................................................... TEPLICE

kategorie  Malba
MICHALA ZOUBKOVá ................................................................... PLZEŇ
VERONIKA ALTOVá......................................................................... ZŠ a MŠ PRO TP LIBEREC
KOLEKTIV KZP .................................................................................. PRACHATICE
KATKA HORVáTOVá ....................................................................... ZŠ a MŠ PRO TP LIBEREC
MICHAELA VALOUCHOVá ........................................................... RYCHNOV NAD NISOU
MICHAL KOSAŘ ................................................................................ ZŠS TURNOV
MARIE BARTONíČKOVá ................................................................ ZŠS TURNOV
ANNA MARIE POKORNá ............................................................... ZŠ PRAHA 1
MILAN JEVICKÝ ................................................................................ ZŠ a MŠ PRO TP LIBEREC
JANA URBáNKOVá ......................................................................... ZŠ a MŠ PRO TP LIBEREC
MAREK ČUKAN ................................................................................ LIBEREC
FRANTIŠEK ŘIMNáČ ....................................................................... JABLONEC NAD NISOU
EVA TECHNIKOVá ........................................................................... TANVALD
PETR ŠRáMEK ................................................................................... CENTRUM AKTIVIT HODKOVICE NAD MOHELKOU
HELENA JAKOUBĚOVá .................................................................. JABLONEC NAD NISOU
PAVEL TŮMA ..................................................................................... HORNí MAXOV
TOMáŠ BURDA ................................................................................ ZŠ MOSKEVSKá ČESKá LíPA
KLIENTI CZP ...................................................................................... PARDUBICE
KOLEKTIV ŽáKŮ ............................................................................... ZŠ MOSKEVSKá, ČESKá LíPA
KLIENTI DENNíHO STACIONáŘE ................................................ HRADECKá, ČESKá LíPA

kategorie keraMika
IVAN UČEŇ......................................................................................... HORNí MAXOV
KAREL ČACKÝ ................................................................................... HORNí MAXOV
FOKUS ................................................................................................. LIBEREC

JANA OTTLOVá ................................................................................ POCHODEŇ O.S. LIBEREC
KLIENTI CZP ...................................................................................... PARDUBICE

kategorie  fotografie
DOMINIKA SKUBOVá .................................................................... NOVÝ BOR
JARMILA ANDRŠTOVá .................................................................. MO STP JILEMNICE
VĚRA ŠMíDOVá................................................................................ MO STP JILEMNICE
PAVEL STEJSKAL .............................................................................. LIBEREC
JAROSLAVA VORLOVá ................................................................... JABLONEC NAD NISOU
ZŠ a MŠ PROINTEPO ...................................................................... HRADEC KRáLOVÉ
KOLEKTIV STŘEDISKA 
UCELENÉ REHABILITACE ............................................................... KLIMENTSKá, PRAHA 1                  

kategorie  teXtilní tVorba
CENTRUM DENNíCH SLUŽEB ...................................................... U BALVANU JABLONEC NAD NISOU
CVETA HOFFMANNOVá ............................................................... JABLONEC NAD NISOU
DANIELA JAKABOVá ...................................................................... ZŠS TURNOV
IRENA LEPIČOVá .............................................................................. ČESKá LíPA
MARIE ŠAVRDOVá .......................................................................... LIBEREC
KOLEKTIV KLIENTŮ ......................................................................... POCHODEŇ o.s. LIBEREC
RENATA ZACHOVALOVá ............................................................... ZŠ SOBOTECKá TURNOV
TOMáŠ SVOBODA .......................................................................... ZŠ SOBOTECKá TURNOV
ČESTMíR HAVRDA ........................................................................... ALŠOVICE

kategorie koMbinoVaná teChnika
KOLEKTIV KLIENTŮ ......................................................................... DOMOV MAŘENICE
IVA HáJKOVá .................................................................................... DENNí STACIONáŘ JABLONEC NAD NISOU
KOLEKTIV ŽáKŮ ............................................................................... ZŠ a MŠ PROINTEPO HRADEC KRáLOVÉ
MICHAL KALFERST ......................................................................... LIBEREC
KLIENTI DENNíHO STACIONáŘE ................................................ NOVÝ BOR
KLIENTI UNIE ROSKA ..................................................................... JIHLAVA
LADISLAV NáHLOVSKÝ ................................................................. ZŠ TURNOV
PETR POLáK ...................................................................................... ZŠ TURNOV
KLIENTI POCHODEŇ o.s. ............................................................... LIBEREC
ANTONIE HANOUSKOVá .............................................................. MO STP JILEMNICE
MILOSLAVA STUCHLíKOVá ......................................................... RASPENAVA
EVA KOKŠALOVá ............................................................................. TURNOV

kategorie  literární  tVorba
ALENA BARTOŇOVá ...................................................................... JILEMNICE
ADÉLA SADíLKOVá ......................................................................... ČTYŘLíSTEK OSTRAVA
ZUZANA STRNáDKOVá ................................................................ JILEMNICE
MARTIN POMEZNÝ ......................................................................... SONS JABLONEC NAD NISOU
EVA ZAVADILOVá............................................................................ ROSKA JIHLAVA
JANA ČERVENá ................................................................................ SDMO PRAHA 1
ONDŘEJ JENíČEK ............................................................................. SDMO PRAHA 1
MARCELA FRANOVá ...................................................................... MORAVSKá TŘEBOVá 

kategorie  taneC
SK SLUNíČKO .................................................................................... TANVALD
CENTRUM DENNíCH SLUŽEB ...................................................... JABLONEC NAD NISOU, U BALVANU

kategorie hUDební tVorba
ALENA PLáTKOVá ........................................................................... JABLONEC NAD NISOU

kategorie Jiné forMy
MARIE NESVADBOVá ..................................................................... PLAVY
ZŠ ALVALíDA ..................................................................................... LIBEREC
DANIELA SKALOVá ......................................................................... CZP PRAHA 6                        
JIŘí JELíNEK ....................................................................................... DENNí A POBYTOVÉ SLUŽBY ČESKá  LíPA
JITKA VEČEŘOVá ............................................................................. ROSKA JIHLAVA
CZP LK ................................................................................................. JABLONEC NAD NISOU
CZP LK ................................................................................................. LIBEREC
KLIENTI ULITY ................................................................................... MORAVSKá TŘEBOVá
LADISLAV HORKÝ ........................................................................... JABLONEC NAD NISOU
KOLEKTIVNí PRáCE  ARPIDA ....................................................... ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEREZA KOHOUTOVá ................................................................... TURNOV, SOBOTECKá
ŽáCI ZŠ a MŠ PROINTEPO ........................................................... HRADEC KRáLOVÉ  

Regionální projekty
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Rekapitulace V. ročníku prezen-
tačního setkání SeMilSkého 
regionU v rámci projektu 
„Tvoříme duší ...“ (2010)
V ráMCi 7. roČníkU proJektU „tVoříMe DUší ...“ Se Dne 2. říJna 
2010 USkUteČnilo V interiéreCh kUltUrního Centra golf 
V SeMileCh preZentaČní Setkání S náZVeM „SeMilSké iMpUlZy“. 
Setkání MĚlo nĚkolik ČáSti.

výstava výtvarnýcH prací, která 
probíhala od 10.00 v prostorách foyér 
Kulturního centra Golf, kde svoji tvorbu 
představilo 52 tvůrců, 12 tvůrčích kolektivů 
a 8 dětských center. představeno BYlo 
přes 600 výtvarnýcH děl a 21 kom-
pozičnícH souBorů. Součástí výstavy se 
staly prodejní expozice 15 chráněných dílen. 
Vernisáž výstavy se stala zajímavým setká-
ním řady tvůrců, čestných hostů a partnerů 
projektu s návštěvníky setkání.

Od 13. 00 do 16. 00 hodin se na Velké 
scéně centra uskutečnil kulturní program. 
Miláčkem publika se stal zpěvák Radek 
Žalud, jehož pěvecké vystoupení zaháji-
lo a ukončilo přehlídku tvořenou výstupy 3 
tanečních souborů, 3 souborů mažoretek, 10 
hudebních vystoupení, 2 divadelních soubo-
rů a 1 hudebního souboru. Celkem v kultur-
ním programu vystoupilo 96 účinkujících.

Dalším zajímavým doplňkem se staly 
výtvarné dílnY, kde si děti i dospě-
lí mohli vyzkoušet své výtvarné schop-
nosti. Odborné vedení zajistila Bc. Petra 
Řezníčková ze ZUŠ Semily.                                             

Do kulturního setkání Semilské impulzy se 
zapojila řada významných osobností, výtvar-
níků nejenom semilského regionu. 

V celkovém hodnocení lze konstatovat, že 
se prezentačního setkání Semilského regio-
nu zúčastnilo celkem 274 různýcH uměl-
ců a přišlo shlédnout a podpořit přes 500 
návštěvníků. Celé akci se dostalo potřebné 
prezentace ze strany regionálních medií.

Čestnými hosty setkání byli místosta-
rosta Města Semily Vladimír Šimek, ředi-
tel SS Semily Ing. Zdeněk Šimon, ředitel-
ka DC Semily Ivana Pavlatová, ředitelka DC 
Jilemnice Jaroslava Řehořková, předsedkyně 
KO STP Liberec Vlasta Prouzová a ředitel KC 
GOLF Ing. Lubomír Bartoš.  

Akce měla u aktérů a návštěvníků kladný 
ohlas a naplnila hlavní myšlenku projektu 
„tvoříme duší ...“.

Rekapitulace V. ročníku prezen-
tačního setkání JabloneCkého 
regionU v rámci projektu 
„Tvoříme duší ...“ (2010)
V ráMCi 7. roČníkU proJektU „tVoříMe DUší ...“ Se Dne 4. pro-
SinCe 2010 USkUteČnilo V interiéreCh SpolkoVého DoMU 
V JablonCi naD niSoU aDVentní Setkání pro DĚti i DoSpĚlé, 
které Se SkláDalo Z preZentaCe VýtVarnýCh DĚl a praCí 
VýtVarníkŮ Z JabloneCkého regionU a JeJiCh hoStŮ, pre-
ZentaCe aktiVit ChránĚnýCh Dílen a kUltUrního prograMU.

Všechny celky byly propojeny v jedno-
denní kulturní přeHlídku různých 
aktivit, která byla slavnostně zahájena 
v 10.00 hodin a ukončena v 18.00 hodin. 
Tak, jak se již stalo tradicí, bylo setkání 
důstojným zakončením celoročních aktivit 
Sdružení ARTEFAKTUM. CZ a CENTRA PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje 
o.s. v rámci projektu „Tvoříme duší ...“.

Kulturního setkání se zúčastnila sená-
torka Mgr. Soňa Paukrtová, staros-
ta Města Jablonce nad Nisou Ing. Petr 
Beitl, místostarosta města Jablonec nad 
Nisou Mgr. Petr Tulpa, poslankyně ČR 
JUDr. Weberová, ředitelka krajské organi-
zace STP v ČR Mgr. Vlasta Prouzová a řada 
dalších významných osobností jablonecké-
ho regionu. 

výstava probíhala v kulturním sále 
Centra sociálních služeb /Spolkový dům 
/. Na výstavě prezentovalo svojí umělec-
kou tvorbu 27 výtvarníků a 15 kolektivů 
z Denních center sociálních služeb a dal-
ších institucí. tvořilo ji celkem 804 
uměleckýcH děl a prací a 14 kom-
pozičnícH souBorů v oborech malba, 
grafika, koláže, fotografie, keramika, textil-
ní tvorba, kombinovaná technika a tvorba 
prezentačních předmětů.

Prezentace aktivit chráněných dílen jsou 
již tradičně výrazným doplňkem celé akce. 
Své výrobky v letošním roce prezentovalo 
8 chráněných dílen.
kulturní program probíhal po celý 
den na sále Spolkového domu a od 14 
hodin v kostele Dr. Farského. Na kulturním 

programu složeném z vystoupení předsta-
vitelů jabloneckého regionu a pozvaných 
hostů se podílelo 10 hudebních sborů, 1 
sportovní soubor, 4 taneční soubory a 7 
uměleckých sólových vystoupení. v kul-
turním programu vYstoupilo cel-

kem 147 Účastníků.

Obohacením setkání se stala účast 
významných operních pěvců z Prahy 
Radka Žaluda a Aleny Schutové, držite-
lů mnoha hudebních ocenění. Setkání 
v Jablonci nad Nisou se účastnilo přes 800 
tvůrců a návštěvníků.
  
Dle vyjádření účastníků setkání, předčilo 
letošní prezentační setkání svým rozsahem 
i obsahem, všechny minulé ročníky. akce 
měla kladný oHlas a BYla Hod-
notně prezentována regionální 
televizí a místním tiskem. 

Poděkování patří i všem sponzorům, kteří 
pomohli projekt zrealizovat.

Regionální projekty Regionální projekty
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poSeZení S barVaMi 2010
4. ročník
poSláníM proJektU Je ZapoJení oSob Se ZDraVotníM poStiže-
níM Do kUltUrníCh aktiVit, při kterýCh neJSoU oproti oStat-
níM poDStatnĚ ZneVýhoDnĚni a MohoU VýZnaMnĚ přiSpĚt 
k roZVoJi kUltUrní ÚroVnĚ neJen SVé, ale i SpoleČnoSti Jako 
CelkU. Díky poDpoře MiniSterStVa kUltUry Čr Mohl být pro-
Jekt realiZoVán i V roCe 2010.

cíle projektu: 

■ podpora alternativního využití volné-
ho času dětí a mládeže se zdravotním posti-
žením a seniorů
■ podpora kulturních a společenských 
aktivit zdravotně postižených občanů v regi-
onu
■ umožnit co největšímu počtu osob se 
zdravotním postižením možnost aktivního 
zapojení do kulturně společenských aktivit 
a umělecké práce
■ eliminace sociální izolovanosti, aktivi-
zace 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 pozi-
tivního myšlení

zdůvodnění realizace projektu:

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

ní působí. Při těchto činnostech také dochá-
zí ke zcela rovnoprávné integraci s neposti-
ženou 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 vyu-
žití různých uměleckých výtvarných tech-
nik. Uměleckou techniku, přípravu materiálu, 
odborný dohled atd., zajišťuje lektor, který 
se každého „Posezení s barvami“ účastní. 
Projekt využívá zázemí Center pro zdravot-
ně postižené Libereckého kraje v České Lípě, 
Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech. Je 
usazen do budovaného komunitního pro-
středí center.

cílová skupina:

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

Statisticky prehled projektu za rok 2010

Projekt je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

VZDĚláVaCí
a oSVĚtoVá ČinnoSt
CentrUM pro ZDraVot-
nĚ poStižené libereCkého 
kraJe o.S. Je VZDĚláVaCí 
inStitUCí akreDitoVanoU 
MpSV Č.  2007/442 – i.

V současné době má organizace akredi-
továny následující vzdělávací programy:
■ Osobní asistent osob se zdravot-
ním postižením a seniorů – akreditace č. 
2007/223 – PK
■ Kurz českého znakového jazyka – 
úvod do problematiky a získání základ-
ních jazykových a komunikačních kom-
petencí – 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 2010 nebyl kurz Osobní asistent 
osob se zdravotním postižením a seni-
orů otevřen. Další kurz připravujeme 
na rok 2011.

kurzy českého znakové-
ho jazyka

Kurzy pro začátečníky i mírně pokro-
čilé má naše organizace akreditova-
né Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR. Výstupem z každého kurzu je 
osvědčení v rozsahu 50 vyučovacích 
hodin. 
Obsahem kurzů je lexikální i gramatic-
ká stránka jazyka. Každý z účastníků 
kurzu získá základní jazykové a komuni-
kační kompetence v českém znakovém 
jazyce a uvědomí si svébytnost toho-
to jazyka a jeho důležitost pro nesly-
šící 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 komunikač-
ní kompetence rozvíjeli právě v komu-
nikaci s mluvčími tohoto jazyka (např. 
na komunitních setkáních). Kurzy proto 
vedou z velké části neslyšící lektoři.

kurzy českého znakové-
ho jazyka pro veřejnost 
v liberci, Jablonci nad 
nisou, Semilech 
a Jilemnici

V roce 2010 byly ukončeny dva kurzy 
pro začátečníky v Jablonci nad Nisou 
a jeden kurz v Liberci i v Semilech. Tyto 
kurzy úspěšně absolvovalo celkem 
30 účastníků. Kurz znakového jazyka 
v Semilech byl otevřen pro potřeby kli-
entů Úřadu práce v Semilech. 

V roce 2010 byly pro veřejnost otevře-
ny dva kurzy v Jablonci nad Nisou - pro 
začátečníky i mírně pokročilé, a jeden 
kurz v Liberci pro začátečníky. Dále byl 
v tomto roce zajištěn kurz pro ZŠ spe-
ciální a MŠ speciální v Jilemnici. Těchto 
kurzů se účastní celkem 28 frekventan-
tů. 

Do výše uvedených kurzů naše orga-
nizace zapojila 4 neslyšící lektory a 3 
neslyšící hosty.

Počet celkem Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily

počet účastníků setkání  446 92 175 88 91

Regionální projekty Regionální projekty
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VZDĚláVaCí
a oSVĚtoVá ČinnoSt
pC a it kurzy pro seni-
ory a osoby se zdravot-
ním postižením.

PC a IT kurzy probíhají v nově vybu-
dovaných prostorách PC a IT centra 
v České Lípě. V roce 2010 proběhlo 8 
kurzů „Základů práce s počítačem pro 
seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním“. Do kurzů nastoupilo 51 nových 
účastníků, 1 účastník pokračoval v kurzu 
po přerušení z loňského roku. Kurzy 
absolvovalo 51 účastníků, 1 účastni-
ce ukončila kurz bez uvedení důvodů. 
Počítačové kurzy mají pevnou organi-
zační 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, sprá-
va počítače. Rozsah informací je indivi-
duálně přizpůsobený skupině, resp. jed-
notlivým účastníkům kurzu. Prioritou je 
naučení a procvičení základních postu-
pů tak, aby je účastníci mohli spoleh-
livě, samostatně používat. V průběhu 
kurzu je kladen důraz také na dopro-
vodné aktivity, zejména na správné roz-
ložení přestávek v práci, včetně vhod-
ného procvičení, a na bezpečnost inter-
netu. Sociální komunikace je přirozenou 
součástí výuky.

Časopis
SDrUženáČek

Naše organizace pravidelně vydá-
vá vlastní informační zpravodaj, který 
vychází pravidelně jako dvouměsíč-
ník v barevné úpravě. Na svých strán-
kách informuje o důležitých legislativ-
ních změnách v sociální oblasti, sezna-
muje čtenáře s nabídkou aktivit orga-
nizace i dalších subjektů na následující 
období a další informace. Sdruženáček 
je distribuován po celém Libereckém 
kraji zejména tištěnou formou a elektro-
nickou poštou.

internetové stránky 
organizace.

V roce 2009 získala naše organizace 
partnera, který nám poskytuje za zvý-
hodněných podmínek vyspělý redakč-
ní a publikační systém. Postupně se 
učíme využívat všechny jeho přednosti 
k tomu, abychom zájemcům zpřístupni-
li všechny důležité informace, týkající se 
naší činnosti. Výsledky našeho snažení 
naleznete na internetové adrese www.
czplk.cz

hoSpoDářSký
VýSleDek CENTRA PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého 
kraje o.s. ke dni 31.12.2010

výnosy celkem 16 315 359.58,- kč

z toho 60 - tržby za vlastní výkony a zboží 577 998.83,- Kč
64 - ostatní výnosy 48 881.77,- Kč
68 - přijaté příspěvky a dary 4 341 050.00,- Kč
69 - provozní dotace 11 347 428.98,- Kč

náklady celkem 16 784 919.09,- kč

z toho 50 - spotřebované nákupy 515 416.00,- Kč
51 - služby 2 961 833.90,- Kč
52 - osobní náklady 11 498 563.00,- Kč
53 – daně a poplatky 3 720.00,- Kč
54 - ostatní náklady 1 419 083.39,- Kč
55 - odpisy majetku, tvorba rezervy 386 302.80,- Kč

Hospodářský výsledek       -469 559.51,- kč

V Liberci, dne: 30.6. 2011
Zpracoval: Pavlína Jonášová, za firmu Eximex, s.r.o.

Regionální projekty Hospodarsky vysledek
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ráDi byChoM poDĚkoVali VšeM, 
kteří poMáhaJí S náMi ...

Finanční pomoc

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Finanční mechanismy EHP / Norsko
Nadace rozvoje občanské společnosti
Úřad práce v Semilech
Úřad práce v Liberci
Město Česká Lípa
Město Nový Bor
Město Jablonec nad Nisou
Svazek obcí Novoborska
Město Doksy
Město Dubá
Liberecký kraj
Ministerstvo kultury ČR
Nadace Preciosa
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Oblastní sdružení ODS Jablonec nad Nisou
Město Turnov
Hestia o.s. - nadační fond ETELA
Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou
Nadace EURONISA
A. Raymond Jablonec s.r.o
Město Semily
Magistrát Města Liberec
Doska Česká Lípa, s.r.o.
Lékárna Na poliklinice-Platan s.r.o.
Obec Háje nad Jizerou
Obec Pěnčín
Město Mimoň
Město Frýdlant
Město Sklalice u České Lípy
Město Žandov
Nadace Škola Hrou
Fehrer Bohemia s.r.o.
Esentier s.r.o.
Ing. Karel Kapoun
Obec Libštát
Město Tanvald
Obec Benešov u Semil
SaM silnice a mosty a.s.
Město Jablonné v Podještědí
Město Zákupy
Město Jilemnice
Obec Košťálov
Obec Sloup v Čechách
Obec Svor
Obec Bozkov
Obec Jestřebí
Jiří Vodvárko
Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.
Obec Jenišovice

technická, materiální a další formy pomoci

Obec Bozkov
Město Cvikov
Město Český Dub
Město Desná
Město Doksy
Město Dubá
Město Frýdlant
Město Hejnice
Město Hodkovice nad Mohelkou
Město Hrádek nad Nisou
Město Jablonné v Podještědí
Město Jilemnice
Město Kamenický Šenov
Obec Košťálov
Obec Libštát
Město Lomnice nad Popelkou
Město Mimoň
Obec Nová Ves nad Nisou
Obec Nová Ves nad Popelkou
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nový Bor
Město Osečná
Město Raspenava
Město Skalice u České Lípy
Město Tanvald
Město Turnov
Město Zákupy
Městys Zásada
Město Žandov
Sociální služby města Nový Bor
Státní okresní archiv Semily
Spolkový dům Jablonec nad Nisou
Centrum intervenčních a psychosociálních slu-
žeb LK
Krajský úřad Libereckého kraje
ZOO Liberec
Státní zámek v Zákupech
Kulturní centrum GOLF v Semilech
DPS Český Dub
DPS Desná
DPS Hodkovice nad Mohelkou
DPS Hrádek nad Nisou
DPS Jablonné v Podještědí
DPS Jilemnice
Městská knihovna Kamenický Šenov
DPS Košťálov
Lázně Kundratice
DPS Libštát
Dům pro seniory Mimoň
DPS Nové Město pod Smrkem

DPS Nový Bor
Základní a mateřská škola Skalice u České Lípy
Terénní pečovatelská služba Turnov
Jana Glaserová
ARTEFAKTUM.CZ
as4u.cz, s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Městská knihovna Tanvald
Kulturní a informační středisko v Lomnici nad 
Popelkou
kostel Dr. Farského Jablonec nad Nisou
RULI, s.r.o. 
Sodexo s. r. o.  
Dopravní podnik města Liberec a.s.

mimořádná pomoc jednotlivců

Bc. Hana Moudrá
Bc. Milan Reichert
Eva Vosáhlová
Ing. Hana Bezoušková
Ing. Karel Kapoun
Ing. Petr Beitl
Ing. Tomáš Hrubý
Ing. Zdeněk Santner
Jana Eichlerová
Jana Glaserová
Jaroslav Paur
Jiří Löffelmann
Jiří Vencl
JUDr. Bc. Romana Staňková
JUDr. Jan Hutař
Karel Remsa
Martina Honzková
Mgr. Alena Zemanová
Mgr. Dana Pivrncová
Mgr. David Rolný
Mgr. Jarmila Lemáková
Mgr. Markéta Španihelová
Mgr. Milada Veselá
Mgr. Petr Tulpa
Mgr. Soňa Paukrtová
Mgr. Stanislav Opelka
Mgr. Štěpánka Němcová
Mgr. Vlasta Vyčichlová
Miloslava Hudáková
Mrg. Pavel Svoboda
Pavlína Jonášová
PaeDr. Jiljí Novotný
Petr Skokan
PhDr. Božena Lányová
PhDr. Hana Palátová
PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D.
Václav Krása
Vladimír Šimek

mimořádné formy spolupráce

Národní rada osob se zdravotním postižením
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
ZŠ, Praktická škola a MŠ, Česká Lípa, Moskevská
Denní a pobytové sociální služby, Hradecká ul.
Komplexní domácí péče Naděje Česká Lípa
organizace sdružující osoby se zdravotním 
postižením na Českolipsku
organizace sdružující osoby se zdravotním 
postižením na Semilsku
organizace sdružující osoby se zdravotním 
postižením na Jablonecku
organizace sdružující osoby se zdravotním 
postižením na Liberecku
odbor sociálních věcí MěÚ v České Lípě
odbor sociálních věcí MěÚ v Novém Boru
odbor sociálních věcí MěÚ v Jablonci nad 
Nisou
Základní škola Liberec, Lesní
Základní škola, nám. Míru v Liberci
ZŠ a MŠ pro telesně postižené v Liberci
Krajská rada osob se zdravotním postižením 
Liberec
INSTAND o.s.
SPOLAK s.r.o.
odbor sociálních věcí v Turnově
odbor sociálních věcí v Semilech
Masarykova základní škola Libštát
Krakonošova ZŠ a MŠ Loukov
Základní škola a Mateřská škola, Turnov, 
Sobotecká
ZŠ Jablonec nad Nisou – Rýnovice
ZŠ Jablonec nad Nisou – Arbesova
ZŠ Jablonec nad Nisou – 5. května
Soukromá obchodní a právní akademie 
Jablonec nad Nisou
ZŠ Jablonec nad Nisou – Josefa Hory
Centrum denních služeb, U Balvanu, Jablonec 
nad Nisou 

pomáhejte s námi…

Rozhodnete-li se podpořit naši činnost 
(materiálně, finančně nebo formou dob-
rovolné výpomoci),
kontaktujte nás na tel.: 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 telefonic-
kou konzultaci)

pro zaslání finanční pomoci 
můžete využít náš účet č.
94 – 4655980247 / 0100
vedený u komerční banky a.s., 
v. symbol: 72011.

Za finanční, materiální i morální podpo-
ru děkujeme institucím, společnostem, 
jednotlivcům a dobrovolníkům. 

DĚkUJeMe!

Podekování



www.czplk.cz

CentrUM pro ZDraVotnĚ poStižené libereckého kraje o.s.

liBerec, sídlo organizace, pobočka
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec
Tel./Fax: 485 104 044 , E-mail: czplk@volny.cz
česká lípa, pobočka
Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa
Tel./Fax: 487 853 481, E-mail: czpcl@volny.cz
semilY, pobočka
Archivní 570, 513 01 Semily
Tel./Fax: 488 577 841, E-mail: czpsm@volny.cz
jaBlonec nad nisou, pobočka
Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel./Fax: 483 356 218, E-mail: czpjbc@volny.cz

CENTRUM
PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
LIBERECKÉHO KRAJE o.s.
Liberec | Jablonec nad Nisou | Česká Lípa | Semily


