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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 služeb. dlouhodobě se 

zaměřuje na tvorbu a realizaci programů zamě-

řených na zvyšování kvality života osob se zdra-

votním postižením a seniorů v Libereckém kraji. 

Nabízí partnerskou spolupráci a plnou podporu 

všem svým uživatelům, jejich rodinám a všem 

dalším subjektům, kteří chtějí přispět tomuto cíli.

ZÁkLAdNÍ údAje O ORgANiZACi

Posláním Centra pro zdravotně postižené Libe-

reckého kraje o.s.  je umožnit osobám se zdra-

votním postižením a seniorům plnohodnotný 

život podle svých představ v prostředí, na které 

jsou zvyklí. 

uživatelům poskytujeme přímo v jejich přiro-

zeném prostředí odborné sociální poradenství, 

osobní asistenci, odlehčovací a tlumočnické služ-

by. Odborné sociální poradenství a další navazu-

jící služby poskytujeme také v našich poradnách 

pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

společně s uživateli usilujeme o dosažení maxi-

mální kvality jejich života a začlenění do běžného 

života společnosti v regionu. Aktivně podpo-

rujeme samostatnost a nezávislost uživatelů 

a respektujeme tak jejich individualitu, lidskou 

důstojnost a občanská práva. 

Odborné sociální poradenství poskytujeme 

osobám se zdravotním postižením od 18 let 

věku, tlumočnické služby osobám se sluchovým 

postižením, komunikujícím českým znakovým 

jazykem od 7 let věku, osobní asistenci a odleh-

čovací službu osobám se zdravotním postižením 

od 3 let věku, dále seniorům, nebo o ně pečují-

cím osobám na území celého Libereckého kraje 

podle možnosti kapacit organizace. 

POsLÁNÍ ORgANiZACe
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VáŽENí kOLEgOVÉ, PARTNEřI A PřáTELÉ,

uplynulý rok představoval pro celou řadu organizací 
působících v sociální oblasti těžkou zkoušku. Hluboký 
propad získaných financí v rámci dotačního řízení 
MPSV na poskytování sociálních služeb se pohyboval 
řádově v desítkách procent. 

Chci na tomto místě zejména poděkovat všem pra-
covníkům naší organizace za mimořádnou aktivitu 
a mimořádnou obětavost, která přispěla k udržení 
vnitřní dynamiky organizace a jejímu dalšímu rozvoji. 
Všichni naší pracovníci v uplynulém roce samostatně 
plnili svoje pracovní úkoly, absolvovali další povinné 
vzdělávaní v mnoha tematických oblastech, zúčast-
nili se mnoha porad, supervizí a pracovních skupin. 
Stejně tak chci poděkovat všem institucím, úřední-
kům, politikům, sponzorům i dobrovolníkům, kteří 
vnímají užitečnost námi poskytovaných služeb a svojí 
podporou nám pomáhají plnit stanovené cíle.

V posledních letech jsme vyvinuli nesmírné úsilí k vytvo-
ření důvěry spolupráce. Usilujeme o stabilitu mezilid-
ských vztahů uvnitř organizace i směrem ven. Postupně 
se učíme na změny nejenom reagovat, ale také do-
předu předvídat jak se zevní podmínky změní. V této 
oblasti považujeme za nejdůležitější další vzdělávání.

V této Výroční zprávě organizace jsme usilovali  
o šetrnost. Přesto jsme se snažili zachovat maximum 
informací, které výrazným způsobem prezentují širo-
ké spektrum činností a služeb, které naše organizace 
na celém území Libereckého kraje vykonává a kolika 
občanům, uživatelům a institucím je tím prospěšná. 

Na široké spektrum realizovaných činností v naší 
Výroční zprávě již nezbývá místo, přesto bych se rád 
zmínil o celé řadě přednášek, které naší pracovníci 
uspořádali na řadě škol v Libereckém kraji, naší účastí 
na mnoha odborných konferencích, pravidelné účasti 
v mnoha pracovních skupinách komunitního pláno-
vání po celém Libereckém kraji, podobně i dalších 
odborných pracovních skupinách v mnoha městech, 
zabývajících se plánováním sociálních služeb, pořádá-
ním výstav prací osob se zdravotním postižením na 
našich centrech, prezentací naší činnosti na veletrzích 
a výstavách, pořádaných různými subjekty a mnoho 
dalších aktivit.

Do budoucna se díváme s optimismem a v očekávání 
nových výzev, které nám budoucnost přinese.

V České Lípě, dne 31. 5. 2012

Jaroslav Leško

ředitel CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje o.s.
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21POSkyTOVáNí SOCIáLNíCh SLUŽEb

Odborné sociální poradenství vč. půjčování kom- »
penzačních, rehabilitačních pomůcek a didaktických 
pomůcek pro děti – poradny pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory   |   Liberecký kraj

Odborné sociální poradenství –  » Centrum odborné 
psychologické pomoci   |   Novoborsko

Osobní asistence »    |   Liberecký kraj

Odlehčovací služby »    |   Liberecký kraj

Tlumočnické služby »    |   Liberecký kraj

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi »    |   
Českolipsko a Novoborsko

CeNtRA PRO ZdRAVOtNě POstižeNé v Libereckém kraji

ZAměŘeNÍ ČiNNOsti ORgANiZACe

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 Kasincová
mobil:  731 653 003

SOCIáLNĚ – AkTIVIZAČNí  
A SOCIáLNĚ – REhAbILITAČNí ČINNOSTI

Kontaktní (terénní) sociální práce »    |   Liberecký kraj

Vzdělávací činnost »  (kurzy PC a IT, kurzy českého 
znakového jazyka, kurzy „Jednoduše získej práci“, 
pracovní semináře, přednášky, metodická podpora  
a další)   |   Liberecký kraj

Klubová činnost »  – Klub Neslyšících   |   Semilsko  
a Turnovsko, Klub duševního zdraví   |   Českolipsko

„Posezení s barvami“  »   |   Liberecký kraj

Projekt „Tvoříme duší…“  »   |   Liberecký kraj

Soutěž o Cenu Modrého slona »    |   celá ČR

Sociální automobil »    |   Liberec

PC a IT centrum »    |   Českolipsko

Regionální výstavy prací osob se zdravotním   »
postižením   |   Liberecký kraj

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

3POSkyTOVáNí SLUŽEb V ObLASTI 
CELOŽIVOTNíhO VZDĚLáVANí PRACOVNíků 
V SOCIáLNíCh SLUŽbáCh A SOCIáLNíCh 
PRACOVNíků

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

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

Kurz českého znakového jazyka – rozšíření »  jazykových 
a komunikačních kompetencí I – akreditace  
č. 2009/686-PC/SP

4VyDAVATELSká A OSVĚTOVá ČINNOST

Časopis Sdruženáček »    |   Liberecký kraj

Internetový portál a on-line poradna »    |   celá ČR

Metodika poskytování osobní asistence »  dětem a mla-
distvým se zdravotním postižením   |   celá ČR

Distribuce Sociálně právního minima »  pro osoby se 
zdravotním postižením a dalších publikací    
|   Liberecký kraj

Veřejně přístupná knihovna »  odborné literatury    
|   Liberecký kraj
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Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Centra a tvoří ji  »
delegovaní zástupci členů. 
Valná hromada v roce 2011 zasedala jedenkrát. »

Výkonný výbor 

Výkonný výbor organizace je výkonným orgánem  »
v době mezi zasedáními Valné hromady. 
Výkonný výbor v roce 2011 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 Kasincová
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

ORgANiZAČNÍ sChémA 
Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s.

PŘehLed 
RegistROVANÝCh 
sOCiÁLNÍCh sLužeb

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

Projekt „Tvoříme duší …“ – 8. ročník »

Celostátní soutěž o Cenu Modrého slona 2011 – 6. ročník »

Projekt „Posezení s barvami“ – 5. ročník »

Sociální automobil v Liberci (Projekt Cesty k lidem) »

Klub neslyšících v Semilech »

Vzdělávací a osvětová činnost (2011) »

PŘehLed RegiONÁLNÍCh 
PROjektŮ
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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

Odborné sociální poradenství (ambu-
lantní, terénní) včetně právního a psy-
chologického poradenství a poraden-
ství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 
kompen-
začních 
pomůcek

Benecko 2  

Benešov u Semil 15 4

Bozkov 32 4

Brniště 1  

Cvikov 16 5

Odborné sociální poradenství (ambu-
lantní, terénní) včetně právního a psy-
chologického poradenství a poraden-
ství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 
kompen-
začních 
pomůcek

Česká Lípa 465 117

Čistá u Horek 1  

Český Dub 14  

Desná 30 2

Dlouhý Most 2  

OkRUh OSOb, kTERýM jE NAšE ODbORNÉ SOCIáLNí PORADENSTVí URČENO

Osobám starším 15 let věku v obtížné životní situaci, kte-
rá nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo 
věkem a k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo 
odbornou radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby 
se zdravotním postižením, orientace v sociálních systé-
mech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, 
odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších 
individuálních problémů souvisejících se zdravotním 
postižením nebo věkem. 

Terénní formu poskytujeme osobám, žijícím v Liberec-
kém kraji.

Neposkytujeme poradenství osobám, které vyžadují jiný 
druh poradenství.

NEjDůLEŽITĚjší UDáLOSTI ROkU 2011:

Zlepšili jsme systém statistického zpracování údajů, který nám poskytuje lepší přehled o poskytování sociální služby »

Rozšířili jsme nabídku půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek o další elektrické polohovací postele,  »
antidekubitní matrace, invalidní vozíky a další žádané pomůcky

Rozšířili jsme spektrum výukových pomůcek Montessori pro naše dětské uživatele i jejich rodiny, katalog pomůcek  »
Montessori je ke stažení na webových stránkách organizace

PřEhLED ODbORNÉ PORADENSkÉ ČINNOSTI V ROCE 2011

hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravot-

ním postižením nebo věkem, považujete ji za naléhavou a v tuto chvíli ji nemůžete zvládnout vlastními 

silami? Nabízíme Vám podporu našich specializovaných poraden pro osoby se zdravotním postižením 

a seniory, kde Vám naši odborní pracovníci pomohou najít a realizovat cestu, která povede k řešení  

a zlepšení Vaší obtížné životní situace. službu poskytujeme s více než 15ti letou tradicí. součástí 

odborného sociálního poradenství je i poradenství v rámci půjčování kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek. 
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Odborné sociální poradenství (ambu-
lantní, terénní) včetně právního a psy-
chologického poradenství a poraden-
ství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 
kompen-
začních 
pomůcek

Doksy 20 6

Držkov 1 2

Dubá 22 4

Frýdlant 14  

Frýdštejn 1  

Háje nad Jizerou 3 1

Hamr na Jezeře 3  

Harrachov 1  

Hejnice 9 1

Hodkovice  
nad Mohelkou

19 1

Holany 2 2

Holenice 1  

Horní Branná 7  

Horní Libchava 3 1

Horní Police 4 1

Hrádek nad Nisou 8 1

Chotyně 1  

Chrastava 3 1

Chuchelna 9 2

Jablonec nad Nisou 429 161

Jablonné  
v Podještědí

39 4

Janov nad Nisou 1  

Jesenný 1  

Jestřebí 1  

Jilemnice 36 1

Josefův Důl  1

Kamenický Šenov 59 12

Kořenov  1

Košťálov 44 4

Kozly  1

Kravaře 6 5

Kunratice 1 1

Odborné sociální poradenství (ambu-
lantní, terénní) včetně právního a psy-
chologického poradenství a poraden-
ství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 
kompen-
začních 
pomůcek

Liberec 318 77

Libštát 54 5

Lomnice  
nad Popelkou

71 5

Lučany nad Nisou 9 8

Malá Skála 2 1

Maršovice 2 2

Mařenice 10 2

Mimoň 37 3

Mříčná 9  

Nová Ves nad Nisou 2 2

Nová Ves  
nad Popelkou

13  

Nové Město  
pod Smrkem

19

Nový Bor 67 29

Nový Oldřichov 3 1

Okrouhlá 4 3

Osečná 10  

Pěnčín 8 9

Plavy  1

Polevsko 1  

Poniklá 4  

Praha 7 3

Proseč pod Ještědem 1 4

Provodín 2 1

Prysk 3  

Příkrý 10 2

Pulečný 1  

Radčice 10 1

Rádlo 1 3

Radvanec  1

Roprachtice  1

Ralsko 5  
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lantní, terénní) včetně právního a psy-
chologického poradenství a poraden-
ství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 
kompen-
začních 
pomůcek

Raspenava 10  

Rokytnice  
nad Jizerou

1  

Roprachtice 3  

Rovensko  
pod Troskami

2  

Roztoky u Semil 9  

Rychnov  
u Jablonce nad Nisou

6 3

Rynoltice  3

Semily 259 40

Skalice u České Lípy 11 1

Skuhrov 1 1

Slaná 5  

Sloup v Čechách 3 2

Smržovka 12 13

Sosnová 20 15

Stráž nad Nisou 1 2

Stráž pod Ralskem 12 3

Stružnice 2 1

Odborné sociální poradenství (ambu-
lantní, terénní) včetně právního a psy-
chologického poradenství a poraden-
ství osobám se sluchovým postižením

Půjčovna 
kompen-
začních 
pomůcek

Studenec 3  

Stvolínky 1  

Tanvald 38 5

Tatobity 1  

Tuhaň  1

Turnov 63 11

Velké Hamry 2 4

Velký Valtinov 2 2

Vlastiboř 3 2

Volfartice 4 2

Vyskeř 1 2

Vysoké nad Jizerou 2 1

Zahrádky 2  

Zákupy 42 5

Zásada 4 2

Žandov 13 1

Železný Brod 7  

CELKEM 2554 632

PřEhLED kONTAkTNíCh A PORADENSkýCh MíST NAší ORgANIZACE V LIbERECkÉM kRAjI

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 Cvikov 
nám. Osvobození 63 
471 54 Cvikov
zasedací místnost v 1. patře

4. úterý  
v měsíci

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

Český Dub

DPS Český Dub
V Parku 190
463 43 Český Dub IV
hala v přízemí

4. čtvrtek  
v měsíci

9,00-10,30 Mgr. Jana Havlová
483 356 218 
731 653 053
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Obec Adresa Termín Čas Sociální pracovník Telefon

Desná

DPS Desná
Krkonošská 630
468 61 Desná
společenská místnost v 1. patře

3. pátek  
v měsíci

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

Doksy

Městský úřad Doksy
nám. Republiky 193
472 01 Doksy
zasedací místnost v 1. patře

4. čtvrtek  
v měsíci

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

Dubá

Městský úřad Dubá
Masarykovo nám. 138/1
471 41 Dubá
obřadní místnost v přízemí

4. čtvrtek  
v měsíci

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

Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
Nám. T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant
sociální odbor

2. čtvrtek  
v měsíci

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

Hejnice

Městský úřad Hejnice
Nádražní 521
463 62 Hejnice
sociální odbor

1. úterý  
v měsíci

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

Hodkovice 
nad  
Mohelkou

DPS Hodkovice nad Mohelkou
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 Hrádek nad Nisou
Žitavská 670
463 34 Hrádek nad Nisou
kancelář ředitelky

2. úterý  
v měsíci

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

Jablonné  
v Podještědí

DPS Jablonné v Podještědí
p. Zdislavy 37
společenská místnost

2. středa  
v měsíci

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

Jilemnice

DPS Jilemnice
Jana Buchara 985
514 01 Jilemnice
klubovna MO STP v 1. patře

1. úterý  
v měsíci

9,30 - 11,30 Bc. Karel Redlich DiS.
488 577 841 
731 653 008

Kamenický 
Šenov

Městská knihovna
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov
přízemí

1. čtvrtek  
v měsíci

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

Košťálov
DPS Košťálov 201
512 02 Košťálov
hala v přízemí

3. čtvrtek  
v měsíci

11,00 – 11,45 Bc. Karel Redlich DiS.
488 577 841 
731 653 008

Lázně  
Kundratice

Kundratice 134
463 52 Osečná
budova Dalibor, kulturní místnost

2. pátek  
v měsíci

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

Libštát
DPS Libštát
512 03 Libštát 324
jídelna v přízemí

3. čtvrtek  
v měsíci

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

Městský úřad  
Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 6
malá zasedací místnost v 2. patře

1. čtvrtek  
v měsíci

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

Mimoň
Centrum pro seniory
Sídliště pod Ralskem 580
471 24 Mimoň - přízemí

2. čtvrtek  
v měsíci

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

Nová Ves 
nad Nisou

Obecní úřad
468 27 Nová Ves nad Nisou 281
ordinace lékaře v přízemí

1. čtvrtek  
v měsíci

7,45 - 10,45 Mgr. Jana Havlová 731 653 053

Nová Ves 
nad  
Popelkou

Obecní úřad 
512 71 Nová Ves nad Popelkou 244
kancelář 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 Nové Město pod Smrkem
Švermova 301
463 65 Nové Město pod Smrkem
společenská místnost

2. čtvrtek  
v měsíci

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

Nový Bor

DPS Nový Bor
Žižkova ul. (proti Parkhotelu)
473 03 Nový Bor
společenská místnost v přízemí

3. čtvrtek  
v měsíci     

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

Osečná

Městský úřad Osečná
Svatovítské nám. 103
403 52 Osečná
kancelář místostarostky

2. pátek  
v měsíci

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

Raspenava

Městský úřad Raspenava
Fučíkova 421
463 61 Raspenava
sociální odbor

1. úterý  
v měsíci

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

Skalice  
u České Lípy

Základní a mateřská škola
Skalice u České Lípy 161
učebna v přízemí

1. pondělí  
v měsíci

14,00-16,00 Jaroslava Kubištová 731 653 009

Tanvald
Městský úřad Tanvald
Krkonošská 350, Tanvald
sociální odbor  

1. pátek  
v měsíci

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

Turnov
Terénní pečovatelská služba
28. října 812 (U Nemocnice)
511 01 Turnov

2. úterý  
v měsíci

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

Zákupy
Městský úřad, Borská 5
471 23 Zákupy
zasedací místnost v přízemí

2. pondělí 
v měsíci

8,00 - 11,00 Bc. Anna Pacholíková
487 853 481 
731 653 003

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

2. čtvrtek  
v měsíci

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

Žandov

Městský úřad Žandov
Náměstí 82
471 07 Žandov 
přízemí

2. pondělí  
v měsíci

13,00-15,00 Jaroslava Kubištová 731 653 009
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CeNtRum OdbORNé PsYChOLOgiCké POmOCi
Registrovaná sociální služba:
Odborné sociální poradenství – identifikátor č. 5695757

Hlavní metodou práce je poskytování odborného soci-
álního poradenství, které zahrnuje poskytování potřeb-
ných informací, nejčastěji formou sociálních intervencí, 
individuálního vedení a provázení, socioterapie, nácviku 
sociálních dovedností a dalších potřebných metod a po-
stupů, které jsou individuálně cílené na potřeby uživate-
le. V rámci služby je využívána individuální, párová  
a rodinná spolupráce uživatelů s psychologem. 

Při práci s uživatelem je užívána celá škála psychologic-
kých nástrojů a metod, které mají vést k dosažení cíle 
spolupráce. Z nejčastěji používaných metod jsou to na-
příklad: rozhovor, nácvik adaptivních forem chování, po-
dání odborných informací, práce s komunikací v rodině, 

atd. Z odborného hlediska se jedná zejména o psycholo-
gické 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 násilí, oběti trestné činnosti, osoby do 26 let 
věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, 
osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komu-
nitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/
dětmi, osoby se zdravotním postižením a senioři.

NEjDůLEŽITĚjší UDáLOSTI ROkU 2011:
V roce 2011 došlo z důvodu nedostatku získaných finančních prostředků k výraznému útlumu poskytování sociální  »
služby

Centrum odborné psychologické pomoci poskytuje odbornou psychologickou pomoc dětem a mla-

distvým 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 pro-

blémy, které mohou ohrožovat vývoj dítěte. dětem do 16-ti let věku je tato služba poskytována ve 

spolupráci s rodinou.
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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

OkRUh OSOb, kTERýM jE NAšE OSObNí ASISTENCE URČENA

Osobní asistenci poskytujeme osobám, které:

z důvodu zdravotního postižení, věku nebo chronic- »
kého onemocnění
samostatně nezvládají běžné činnosti a aktivity kaž- »
dodenního života
chtějí tyto činnosti a aktivity zvládat sami »
k tomu potřebují individuální fyzickou a psychickou  »
podporu jiné osoby, která jim pomůže vytvořit vhodné 

podmínky a prostředí pro jejich samostatné zvládnutí

Věkové hranice: Sociální služba je poskytována oso- »
bám od 3 let věku.

Regionální hranice: Sociální služba je poskytována na  »
území Libereckého kraje.

Služba není určena pro osoby, které vyžadují jiný druh 
sociální služby.

NEjDůLEŽITĚjší UDáLOSTI ROkU 2011:

Celoročně jsme se zaměřovali na další zvyšování kvality sociální služby »

Počet uživatelů

Benešov u Semil 2

Cvikov 1

Česká Lípa 56

Čtveřín 1

Doksy 7

Dubá 7

Háje nad Jizerou 1

Hodkovice nad Mohel-
kou

2

Holany 1

Holenice 1

Horní Branná 2

Horní Libchava 1

Hrádek nad Nisou 7

Chrastava 2

Jablonec nad Nisou 32

Jablonné v Podještědí 1

Počet uživatelů

Jenišovice 1

Jestřebí 1

Jilemnice 2

Josefův Důl 1

Kamenický Šenov 7

Karlovice 2

Košťálov 2

Liberec 50

Libštát 2

Lomnice nad Popelkou 2

Lučany nad Nisou 2

Maršovice 1

Mimoň 2

Mříčná 2

Nový Bor 5

Pěnčín 1

Polevsko 1

Počet uživatelů

Poniklá 1

Proseč pod Ještědem 1

Prysk 2

Pulečný 1

Raspenava 1

Semily 2

Sosnová 2

Svor 1

Sychrov 1

Turnov 9

Vlastiboř 1

Volfartice 1

Zahrádky 2

POČET UŽIVATELŮ 
CELKEM

233

PřEhLED ČINNOSTI OSObNí ASISTENCE V ROCE 2011

žijete v Libereckém kraji? jste osobou se zdravotním postižením nebo vyššího věku? Chcete samo-

statně zvládat běžné činnosti každodenního života? Nabízíme Vám sociální službu osobní asistence,  

u které si sami rozhodnete kde, kdy a při kterých činnostech vám budeme napomáhat, abyste je 

zvládli sami. Nabízíme Vám tím možnost žít důstojně tam, kde se cítíte doma, s rodinou, přáteli  

a vším, co máte rádi a dělat věci, které vás baví, žít plnohodnotný život ve společnosti. Osobní asis-

tenci poskytujeme s více než 10tiletou tradicí.
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OdLehČOVACÍ sLužbY
Registrované sociální služby:
Odlehčovací služba Česká Lípa – identifikátor č. 1656576
Odlehčovací služba Jablonec nad Nisou – identifikátor č. 5362299
Odlehčovací služba Liberec – identifikátor č. 2164863
Odlehčovací služba Semily – identifikátor č. 6806376

OkRUh OSOb, kTERýM jE NAšE ODLEhČOVACí SLUŽbA URČENA

Osobám se zdravotním postižením, seniorům a oso-
bám s těžkým chronickým onemocněním od 3 let věku, 
žijícím v Libereckém kraji, o které je jinak pečováno v 
jejich domácím prostředí k odlehčení pro pečující blízké 
osoby, které o tuto službu požádali a v rozsahu, který 
potřebují k nutnému odpočinku nebo realizaci svých 
potřeb a přání.

Věkové hranice: Sociální služba je poskytována oso- »
bám od 3 let věku.
Regionální hranice: Sociální služba je poskytována na  »
území Libereckého kraje.

Služba není určena pro osoby, které vyžadují jiný druh 
sociální služby.

NEjDůLEŽITĚjší UDáLOSTI ROkU 2011:

V roce 2011 jsme rozšířili poskytování sociální služby na území Jablonecka a Semilska »

PřEhLED ČINNOSTI ODLEhČOVACíCh SLUŽEb V ROCE 2011

Benešov u Semil 1

Česká Lípa 24

Doksy 2

Držkov 1

Dubá 2

Horní Branná 1

Jablonec nad Nisou 5

Kamenický Šenov 1

Kravaře 2

Liberec 12

Lomnice nad Popelkou 1

Lučany nad Nisou 1

Semily 1

Skalice u České Lípy 1

Stráž pod Ralskem 1

Stružnice 1

Turnov 1

Velenice 1

Zahrádky 1

Zákupy 2

POČET UŽIVATELŮ 
CELKEM

62

Pečujete o blízkou osobu v Libereckém kraji? Potřebujete zastoupit v této péči? Nabízíme Vám odbor-

nou a profesionální odlehčovací službu, abychom Vám poskytli čas na odpočinek a realizaci vlastních 

potřeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou pečujete, může nadále zůstat ve svém prostředí  

a zachovat si vlastní důstojnost a životní styl, který ji vyhovuje. služba v nejvyšší možné míře respek-

tuje individuální potřeby a zájmy uživatelů a podporuje jejich samostatnost.
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Registrované sociální služby:
Tlumočnické služby Liberecký kraj – identifikátor č. 2453453

žijete na území Libereckého kraje? jste neslyšící? Potřebujete pomoc tlumočníka při jednání s úřady, 

lékaři, v zaměstnání nebo v jiných situacích? Nabízíme Vám profesionální sociální službu - tlumočení 

českého znakového jazyka.

OkRUh OSOb, kTERýM jE NAšE TLUMOČNICká SLUŽbA URČENA

Služba je poskytována neslyšícím osobám a osobám  
s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením od  
7 let věku. Osobě mladší než 15 let věku je služba 
poskytována jen za přítomnosti jeho/jejího zákonného 
zástupce. 

Služba je určena osobám, které potřebují pomoc při ko-
munikaci, aby mohly uplatnit svá práva a oprávněné zá-
jmy, nebo osobám, které potřebují pomoc při vyřizování 

svých běžných záležitostí, např. tlumočení v záležitosti 
rodinné, lékařské, pracovní, úřední, apod.

Jedná se o službu ambulantní i terénní. Kromě klasic-
kého tlumočení mezi neslyšícími a slyšícími lidmi tváří 
v tvář zajišťujeme i tlumočení telefonických hovorů nebo 
překlad písemností souvisejících s nepříznivou sociální 
situací osoby.

PřEhLED VýkONů TLUMOČNICkýCh SLUŽEb V ROCE 2011

POČET UŽIVATELŮ CELKEM 105

POČET TLUMOČENÍ - INDIVIDUÁLNÍ 29 POČET TLUMOČENÍ - SKUPINOVÉ 3

   Liberec 12    Semily 1

   Jilemnice 5    Liberec 1

   Jablonec nad Nisou 4    Harrachov 1

   Vrchlabí 3

   Semily 2

   Mimoň 1

   Dlouhý Most 1

   Jičín 1
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sOCiÁLNě AktiViZAČNÍ sLužbY PRO ROdiNY s dětmi

Služba je určena rodinám s dětmi do max. 26 let věku, 
žijícím na Českolipsku a Novoborsku, nacházejícím se 
dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou rodiče ne-
dokážou sami bez pomoci překonat z důvodu 

materiálních a ekonomických podmínek života – dlu- »
hy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova apod.

odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chy- »
bějícího zázemí rodiny – výchovných a vztahových 
problémů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdra-
votně postiženým dítětem apod.

Službu neposkytujeme osobám, ani rodinám, které vyža-
dují jiný druh služby.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého 
kraje poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi jako komplexní preventivní program, který má 
předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení 

dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podpo-
ru k zachování celé rodiny. Společným jmenovatelem 
není druh nepříznivé sociální situace, ve které se rodina 
nachází, ale fakt, že tato dlouhodobě existující obtíž-
ná životní situace rodiny, kterou rodina nezvládá řešit 
vlastními silami, může v konečném důsledku ohrozit dítě 
i jeho zdravý vývoj. Základním principem preventivního 
programu je pomoc dítěti, které je ohrožené  
v sociálním, biologickém a psychickém (psychologic-
kém) vývoji, prostřednictvím pomoci jeho rodině.

Neoddělitelnou součástí našich sociálně aktivizačních 
služeb je i poskytování psychologické pomoci, právní 
pomoci, letní a víkendové pobytové setkávání dětí se 
sociálně aktivizačním programem, setkávání rodičů  
a dětí s odborníky a osvětové přednášky pro odbornou  
i laickou veřejnost.

hARMONOgRAM AkCí V ROCE 2011:

29. dubna – 1. května Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Jiřetín pod Jedlovou 
13. – 15. května Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Stráž pod Ralskem 
9. – 16. července Letní pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Sloup v Čechách 
16. – 18. září Víkendové pobytové setkání dětí se sociálně aktivizačním programem Jiřetín pod Jedlovou 
27. září Přednáška o problematice ohrožených dětí Nový Bor 
4. října Přednáška o problematice ohrožených dětí Česká Lípa 
1. prosince Odborný pracovní seminář pro sociální pracovníky o problematice ohrožených dětí Nový Bor 

OkRUh OSOb, kTERýM jSOU NAšE SOCIáLNĚ AkTIVIZAČNí SLUŽby PRO RODINy S DĚTMI URČENy

Registrované sociální služby: 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Česká Lípa a Nový Bor – identifikátor č. 6068949

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je v Centru pro zdravotně postižené Libe-

reckého kraje umožnit rodinám s dětmi, žijícím na Českolipsku a Novoborsku přesto, že se dlouho-

době nacházejí v obtížné životní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného životního stylu 

nebo chybějícímu rodinnému zázemí, vést normální rodinný život dle jejich představ. 

STATISTICký PřEhLED ČINNOSTI SOCIáLNĚ AkTIVIZAČNíCh SLUŽEb 

PRO RODINy S DĚTMI V ROCE 2011

Počet uživatelů celkem Muži Ženy Počet soc. intervencí celkem

Počet uživatelů 195 40 155 1057

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 pro-

středků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
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Projekt „Tvoříme duší…“ se stal neodmyslitelnou sou-
částí kulturních akcí konaných v Libereckém kraji. Do 
projektu se již zapojily stovky účastníků a podporuje jej 
řada významných osobností z oblasti kulturního a spole-
čenského života z celé republiky.

Umělci se zdravotním postižením se projevují velmi 
zajímavou tvorbou, která vede v dnešní uspěchané době 
člověka k hlubšímu zamyšlení a pohlazení na duši...

Každým rokem ve spolupráci se Sdružením ARTEFAK-
TUM.CZ připravujeme čtyři prezentační setkání osob se 
zdravotním postižením se zajímavou uměleckou tvor-
bou, která společně s podporou zdravých výtvarníků 
dokazují, jak neuvěřitelný talent tito umělci mají. Tato 
setkání jsou posazena do zajímavých míst našeho kraje, 
kde projekt nabízí široké veřejnosti hodnotné kulturní 
vyžití, které nám nabízí nepopsatelné zážitky a často nás 
všechny překvapí svou ojedinělou tvorbou. 

hARMONOgRAM A MíSTA kONáNí PREZENTAČNíCh SETkáNí V RáMCI 8. ROČNíkU PROjEkTU

21. - 22. kVĚTNA 2011 - STáTNí ZáMEk ZákUPy

Kulturní přehlídku zahájil soubor historického tance VILLA-
NELLA z Liberce, který nám svými dvorskými tanci  
z období gotiky a renesance připomněl dobu, jak se 
žilo na předních evropských panovnických dvorech. Při 
autentické rekonstrukci dobových tanců se zapojila i celá 
řada návštěvníků setkání, což zanechalo veliký zážitek 
pro všechny přítomné. Čestný host setkání v Zákupech, 
absolvent Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postižené 
Radek Žalud nám přijel zazpívat až z Českých Budějovic. 
Další skladba programu byla neuvěřitelně rozmanitá. Svoji 
činnost představilo široké veřejnosti neuvěřitelných 16 só-

lových hudebních vystoupení, 11 tanečních souborů, 2 diva-
delní dramatické soubory, 4 pěvecké soubory a 2 soubory 
mažoretek Na přehlídce vystoupilo a v sobotním odpoled-
ni zazářilo na nádvoří zámku celkem 214 účinkujících.

Neděle patřila jako vždy především výstavě a prezentaci 
výtvarné činnosti v uměleckých kategoriích jako napří-
klad fotografie, textilní tvorba, keramika a kombinovaná 
technika. Své umělecké práce prezentovalo 33 výtvarní-
ků / 478 děl a prací / a 37 výtvarných kolektivů / 474 členů 
- 63 kolekcí /. Výstava prezentovala tvorbu celkem 507 
výtvarníků, klientů chráněných dílen a žáků ŽŠ a ZUŠ.

1. říjNA  2011 - SEMILy

V Kulturním centru GOLF v Semilech svoji tvorbu před-
stavilo 68 tvůrců, 11 tvůrčích kolektivů a 3 dětská centra. 
Představeno bylo kolem 500 výtvarných děl a 14 kompo-
zičních souborů. Dalším zajímavým doplňkem se staly  
3 výtvarné dílny, kde si děti i dospělí návštěvníci mohli vy-
zkoušet své výtvarné schopnosti. Pod odborným vedením 
Bc. Petry Řezníčkové ze ZUŠ Semily, paní Lucie Halamové 
z Jablonce n. Nisou a paní Lenky Bartošové z Liberce si 
řada zájemců vytvořila svá vlastní výtvarná dílka, která si 
odnesla domů.

Ve 13 hodin byl zahájen kulturní program na Velké scéně 
Kulturního centra. Milým hostem setkání se stal Miláček 
publika zpěvák Radek Žalud, který svým výkonem opět 
zaujal všechny přítomné a naladil obecenstvo 
na odpolední program, který probíhal do 
odpoledních hodin. Na přehlídce se předsta-
vily 3 taneční soubory, 1 soubor mažoretek,  
11 hudebních vystoupení, 1 divadelní soubor 
a 1 pár společenských tanců. Celkem v kul-
turním programu vystoupilo 76 účinkujících.

3. PROSINCE  2011 - jAbLONEC NAD NISOU

Výstavy uměleckých prací ve Spolkovém domě v Jablon-
ci nad Nisou se účastnilo 26 výtvarníků a 10 kolektivů  
z denních center sociálních služeb a dalších institucí. 
Tvořilo ji 523 uměleckých děl a prací 9 kompozičních 
souborů. Zastoupené byly obory malba, grafika, koláže, 
fotografie, keramika, textilní tvorba, kombinovaná tech-
nika, tvorba prezentačních předmětů.

V kulturním programu, který po celý den probíhal na 
sále Spolkového domu, vystoupilo 11 hudebních sborů, 
1 sportovní soubor, 6 tanečních souborů, 5 uměleckých 
sólových vystoupení a 3 divadelní soubory. V kulturním 
programu vystoupilo celkem 153 účastníků.

Od 14 hodin se odehrával vánoční kon-
cert v kostele Dr. Farského, složený z řady 
souborů dětí i dospělých. Zněla tady taková 
jména, jako dětský soubor IUVENTUS, 
GAUDE! - mistři světa v přednesu 
duchovní hudby, Rychnovské 
trio, Mateřinka Pod peřinkou, 
Radek Žalud a mnoho dalších. 
Koncert byl přístupný široké 
veřejnosti, která již tradičně ten-
to koncert očekává a vždy zaplní 
do posledního místečka prostory kostela.

Hlavní motto projektu: 

„bEZ bARIÉR V DUšI I V ŽIVOTĚ“
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ÚVODNí SLOVO řEDITELE ORgANIZACE k VyhLášENí SOUTĚŽE:

MODRÝ SLON  |   6. ROČNík CELOSTáTNí SOUTĚŽE   |   13. - 19. června 2011 - ZOO LIbEREC

Vážení kolegové, partneři a přátelé,

úspěch jubilejního 5. ročníku Ceny Modrého slona 2010, kterého se zúčastnil rekordní po-

čet jednotlivců a kolektivů z celé ČR i několik soutěžících ze zahraničí, zvyšující se úroveň 

a zájem veřejnosti a podpora našich partnerů a sponzorů, kteří svým přispěním pomáhají 

celý projekt úspěšně realizovat, nás těší a zavazuje.

6. ročník celostátní soutěže Ceny Modrého slona 2011 je v plném proudu. Navazuje na 

předchozí ročníky tím, že významnou měrou zapojuje osoby se zdravotním postižením do 

kulturních aktivit, při kterých nejsou oproti ostatním podstatně znevýhodněni a mohou 

tak významně přispět k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i společnosti jako celku.

„Bez bariér v duši i v životě“ znamená otevřenost, vstřícnost a přijetí skutečnosti, ať už je 

jakákoliv. Při umělecké tvorbě také znamená pravdivé a poctivé zobrazení všech pocitů, 

které obvykle jenom neradi prezentujeme navenek. Umění a umělecká tvorba se tak 

stává cestou, po které můžeme vědomě kráčet a poznávat sami sebe.

Srdečně Vás všechny, kteří se snaží jakoukoliv formou umělecky vyjádřit, zveme k účasti  

v naší soutěži. Pro letošní ročník jsme pro Vás připravili deset uměleckých kategorií, do 

kterých můžete své umělecké práce přihlásit.

Posláním projektu je zapojení osob se zdravotním po-
stižením do kulturních aktivit, při kterých nejsou oproti 
ostatním podstatně znevýhodněni a mohou významně 
přispět k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i společ-
nosti jako celku.

Vyvrcholení šestého ročníku celostátní soutěže o Cenu 
modrého slona pro rok 2011 se uskutečnilo ve dnech  
13. - 19. 6. 2011 v ZOO Liberec.

V rámci 6. ročníku byly zastoupeny umělecké obory 
v deseti kategoriích, do kterých se přihlásilo neuvě-
řitelných 3779 výtvarných děl, z nichž bylo odbornou 
porotou vybráno pro týdenní výstavu celkem 648 vý-
tvarných děl. Výstava proběhla ve dnech 14. – 19. června 
2011 ve výstavním pavilonu ZOO Liberec s bezbariéro-
vým přístupem.

Po týdenní výstavě se v sobotu 18. června 2011 předávali 
vytoužené Ceny modrého slona 2011 ve všech vyhláše-
ných kategoriích.

Odborná porota vybrala a udělila 10 HLAVNÍCH CEN 
MODRÉHO SLONA ve vyhlášených kategoriích a 73 čest-

ných uznání za vytvořená díla a umělecká vystoupení. 
Dále byly uděleny 2 mimořádné Ceny modrého 

slona za přínosnou tvorbu k projektu Modrý slon, 
Cena Osobnost roku 2011 a v soutěži se objevila 
nová Cena, za nejlépe ztvárněného živočicha, 

kterou uděluje ředitel ZOO Liberec.

Každoročně stoupající počet soutěžících jasně ukazuje 
na potřebnost realizace tohoto projektu. Soutěže se 
účastní i celá řada organizací, které byly podpořeny 
v rámci dotačního řízení Ministerstva kultury nebo 
v rámci kulturních programů samospráv a zde prezentují 
svoji tvorbu. Projekt tak zpřístupňuje široké veřejnosti 
umělecké práce, jež by bez veřejné podpory nikdy ne-
vznikly. Mnohé z nich mají velkou kulturní hodnotu. 

Hlavně díky podpoře Ministerstva kultury a dobré práci 
realizačního týmu s médií v projektu významně vzrostl 
počet mimo regionálních účastníků, prakticky z celé ČR. 
Tato účast jednoznačně potvrzuje potřebnost realiza-
ce podobného projektu na území ČR. Díky spolupráci 
s nejstarší zoologickou zahradou v ČR se projekt stává 
pro účastníky nezapomenutelným. Celý projekt vyrostl 
„z dětských plenek“ a dostává se do povědomí laické 
i odborné veřejnosti jako otevřená, přátelská a „živá“ 
soutěž, jejíž kulturní hodnota každým rokem roste, co 
do počtu účastníků soutěže, kvality přihlašovaných 
uměleckých prací i široké divácké obce. Podpora se 
týká stovek zdravotně postižených občanů a seniorů, 
včetně zdravotně postižených profesionálních umělců.

„Cena MODRÝ SLON“ je registrovanou ochrannou 
známkou Centra pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje.

Projekt je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.
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y MODRý SLON 2011   |   VyhLášENÉ CENy 6. ROČNíkU SOUTĚŽE

1. MALBA RUDOLF DANÍČEK - SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SEMILY

2. KERAMIKA CENTRUM PRO ZDRAVOTNE POSTIŽENÉ - PARDUBICE

3. FOTOGRAFIE PETR ŽIŽKA - ROSKA JIHLAVA

4. TEXTILNÍ TVORBA JOSEFÍNA RICHTRMOCOVÁ - DOKSY

5. KOMBINOVANÁ TECHNIKA CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB - RASPENAVA

6. LITERÁRNÍ TVORBA ZUZANA SAMIECOVÁ - LUDGEROVICE U OSTRAVY

7. DIVADLO VERVA - PŘI CZP - PRAHA 6

8. TANEC DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB - JABLONEC N. 
NISOU

9. HUDEBNÍ TVORBA ALENA PLÁTKOVÁ - FOKUS JABLONEC N. NISOU

10. RUZNÉ FORMY TVORBY APOSS - LIBEREC

11. OSOBNOST ROKU 2011 EVA VOSÁHLOVÁ

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ ZA PŘÍNOSNOU 
TVORBU K PROJEKTU MODRÝ SLON

PETR ŠRÁMEK - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB HODKOVICE 
NAD MOHELKOU

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ ZA PŘÍNOSNOU 
TVORBU K PROJEKTU MODRÝ SLON HANA RUBKOVÁ - T.I.K. JILEMNICE

CENU ZA NEJLÉPE VÝTVARNĚ ZTVÁR-
NĚNÉHO ŽIVOCICHA  UDĚLOVANOU 
ŘEDITELEM ZOO

KOLEKTIV TVŮRCŮ PŘI CENTRECH PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE VEDENÝCH VÝTVARNICÍ 
JANOU EICHLEROVOU
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POSEZENÍ S BARVAMI    
|   5. ROČNík PROjEkTU

Posláním projektu je zapojení osob se zdravotním po-
stižením do kulturních aktivit, při kterých nejsou oproti 
ostatním podstatně znevýhodněni a mohou významně 
přispět k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i společ-
nosti jako celku. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR 
mohl být projekt realizován i v roce 2011.

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 ob-
čany se zdravotním postižením velice důležitou kompen-

zací společenských a psychických problémů, které jim 
jejich zdravotní postižení působí. Při těchto činnostech 
také dochází ke zcela rovnoprávné integraci s nepostiže-
nou populací.

Účel projektu:

„Posezení s barvami“ je místo, kde se můžou společně 
lidé se zdravotním postižením, ale i zdraví lidé sejít  
a umělecky tvořit za využití různých uměleckých výtvar-
ných 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.

Statistický přehled projektu za rok 2011

Počet celkem Česká Lípa Jablonec n. Nisou Liberec Semily

Počet účastníků setkání 607 116 243 132 116

Projekt je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.
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Díky společné iniciativě naší organizace ve spolupráci 
s městem Liberec a Dopravním podnikem města Liberce 
a Jablonce nad Nisou byla v Liberci od 1. 9. 2010 zavede-
na alternativní doprava osob se zdravotním postižením 
a seniorů pod názvem „Sociální automobil“.

Přístupná doprava je jednou ze základních podmínek pro 
začlenění osob se zdravotním postižením do společ-
nosti. Možnost volného pohybu po městě nebo okolí 
je pro osoby se zdravotním postižením stejně důležitá, 
jako pro každého z nás a významně tím ovlivňuje kvalitu 
života osob se zdravotním postižením. Alternativní ře-
šení dopravy formou speciálně upraveného automobilu 
pro osoby se zdravotním postižením, které nemohou 
z mnoha různých důvodu využít běž-
nou dopravu je jedinou možností, jak 
jim umožnit volný pohyb po městě, žít 
důstojně v místě, které považují za svůj 
domov. Alternativní doprava žádným 
způsobem nenahrazuje běžně dostup-
né zdroje dopravy, naopak je vhodným 
způsobem doplňuje.

Cílem naší organizace bylo získat do 
svého vlastnictví velkoprostorový auto-
mobil, který by po speciální úpravě mohl 
sloužit k bezbariérové přepravě osob se 
zdravotním postižením. Tento cíl se nám 
podařilo splnit díky společnému projek-
tu Nadace Charty 77 a Globusu „Cesty 
k lidem“. Na projekt CESTY K LIDEM, ze 
kterého byla vozidla financována, přispí-
vali lidé nákupem označených výrobků  

v prodejnách 
Globus po celé 
republice po dobu 
15 týdnů. 

Jednou z patnácti vybraných 
organizací, které si v prosinci 
roku 2011 převzali nový velkoprostorový automobil Fiat 
Ducato, byla i naše organizace. Začátkem následujícího 
roku byly na automobilu provedené nezbytné speciální 
úpravy (montáž plošiny, kotvení vozíku, montáž elektric-
kého schůdku do bočných dveří apod.). V současné době 
již získaný automobil slouží svému účelu a denně převáží 
osoby se zdravotním postižením po městě Liberec.

STATISTICký PřEhLED PROjEkTU ZA ROk 2011

 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 CELKEM

ujeté km 1903 2175 2206 1743 2154 2156 2159 2170 2173 2651 3060 2169 26719

přepraveno 
klientů

276 306 258 247 321 302 223 238 270 310 345 151 3247

ujeté km/os 6,9 7,1 8,5 7 6,7 7,1 9,7 9,1 8 8,5 8,9 14,3 101,8

„Když jsme projekt CESTY K LIDEM v červenci zahajovali, měli 
jsme před sebou odvážný cíl - za 15 týdnů získat finance na 15 speciálních vozidel pro 15 organizací pečujících o tělesně postižené klienty. Věřili jsme, že se zapojí lidé z celé republiky, 

tak jako tomu bylo například v minulosti při projektu Ostrovy 
života. A je úžasné, že nám to opět vyšlo. Více jak 120 han-dicapovaných má nyní novou možnost, jak cestovat k lékaři, do školy, do práce či jet se svými kamarády na výlet“, děkuje 

všem, kteří projekt podpořili, 

božena jirků, 
ředitelka konta bARiéRY.
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KLUB NESLYŠÍCÍCH V SEMILECH

ChARAkTERISTIkA

Klub Neslyšících Semily je název volnočasové aktivity 
Neslyšících bydlících převážně v Libereckém kraji. Tento 
klub vznikl na přání samotných neslyšících lidí, kteří cítili 
potřebu pravidelně se setkávat a sdílet společně své 
každodenní zážitky. Návštěvníci klubu jsou hlavně pre-
lingválně neslyšící lidé, tedy ti, kteří primárně komunikují 
znakovým jazykem a čeština je pro ně cizí jazyk. Klub 
mohou navštívit i lidé, kteří znakový jazyk neovládají, 
např. nedoslýchaví lidé, lidé později ohluchlí, ale i lidé 
slyšící. Tito lidé se však budou cítit v prostředí klubu jako 
cizinci, kteří nebudou rozumět tomu, co se kolem říká 
a sami se jen těžko do komunikace zapojí. Neznakující 
lidé se proto na těchto setkáních stanou spíše pasivními 
účastníky, kteří budou dění kolem sebe jen pozorovat. 

I to však pro někoho může být velmi zajímavá zkuše-
nost. Jen málokdo si totiž uvědomuje, že takto se cítí 
sami neslyšící lidé v naší většinové slyšící společnosti. 
Právě z jazykové, komunikační a kulturní odlišnosti 
vychází název jazykové a kulturní menšiny - Neslyšící. Po-
kud se zajímáte o to, jak se stát členem klubu, tak vězte, 
že žádné oficiální členství neexistuje. Jedná se o volno-
časovou aktivitu podporovanou naší organizací a vítaný 
je tedy kdokoliv. Realizace klubových setkání je v v režii 
neslyšících dobrovolníků, samotných účastníků klubu, 
kteří si zajišťují veškerý servis související s pohoštěním  
a občerstvením pro sebe i příležitostné návštěvníky.

Chcete-li se klubu Neslyšících zúčastnit, jste srdečně vítáni.

Jedná se o komunitní setkávání, která směřují k posílení 
otevřenosti komunity Neslyšících na lokální i regionál-
ní úrovni. Tato komunitní setkání umožňují 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 veřejnos-

ti. 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 snad-
ný přístup k tlumočnickým službám a uplatnit se lépe na 
trhu práce.

PřEhLED ČINNOSTI

V roce 2011 se uskutečnilo v rámci tohoto klubu devět 
setkání v klubovně CZP Semily. 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. Za rok 2011 navštívilo klub 51 nesly-
šících lidí - uživatelů českého znakového jazyka. Mnoho 
z nich se účastní setkání pravidelně, o čemž svědčí celko-
vá návštěvnost klubu v počtu 177 neslyšících osob. 

V RáMCI TOhOTO kLUbU PRObĚhLy V ROCE 2011 TřI TLUMOČENÉ AkCE:

První akce vznikla ve spolupráci s Krajskou vědeckou  »
knihovnou v Liberci, jednalo se o přednášku s diskuzí 
s neslyšícím hostem, která byla určená pro nejširší 
veřejnost a věnovala se tématu: Komunita Neslyšících 
se otevírá slyšící veřejnosti.

Na druhé akci jsme v našich prostorách   »
v Semilech uspořádali přednášku s disku-
zí na téma: právní poradenství.

Třetí akcí byl turistický výlet v Harrachově zakončený  »
exkurzí ve sklárně.

Těchto tlumočených akcí se zúčastnilo celkem 69 nesly-
šících osob a 34 slyšících osob z široké veřejnosti.

Ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci 
jsme uspořádali ještě jednu přednášku, která byla zacíle-

na pouze pro knihovníky z celého Libereckého kraje.
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V roce 2011 měla naše 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
Strategie komunikace s osobami se sluchovým postižením – úvod do problematiky – akreditace č. 2011/1647 – PC/SP/VP/PP

OSObNí ASISTENT OSOb SE ZDRAVOTNíM 
POSTIŽENíM A SENIORů

Kurz Osobní asistent osob se zdravotním postižením  
a seniorů probíhal v období od 12. 3. 2011 do 26. 6. 2011. 
Celkem kurz úspěšně absolvovalo 15 účastníků kurzu, 
kteří obdrželi Osvědčení o úspěšném ukončení kvalifi-
kačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách  
v rámci akreditačního systému MPSV.

kURZy ČESkÉhO ZNAkOVÉhO jAZykA

Kurzy pro začátečníky i mírně pokročilé jsou akreditova-
né Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Obsahem 
kurzů je lexikální i gramatická stránka jazyka. Každý  
z účastníků kurzu získá základní jazykové a komunikační 
kom- petence v českém znakovém jazyce  

a uvědomí si svébytnost tohoto 
jazyka a jeho důležitost pro neslyšící 

lidi. Kromě toho každý z účastní-
ků získá povědomí  o specific-
kých rysech jazykové a kulturní 

menšiny neslyšících lidí žijící ve většinové slyšící společ-
nosti. 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 setká-
ních). Kurzy jsou hojně navštěvovány neslyšícími hosty/
lektory, kteří jsou velmi vstřícní ke všem účastníkům 
kurzů a trpělivě je vedou a podporují na jejich cestě v po-
znání tohoto krásného jazyka.

kURZy ČESkÉhO ZNAkOVÉhO jAZykA PRO VEřEjNOST V LIbERCI, jAbLON-
CI NAD NISOU, SEMILECh, jILEMNICI A TřEbíČI

V roce 2011 bylo ukončeno celkem šest kurzů českého znakového jazyka, z toho 
5 kurzů pro začátečníky a jeden kurz pro pokročilé (v Liberci, Jablonci nad Nisou, 

Semilech, Jilemnici  
a Třebíči). Tyto kurzy úspěšně absolvovalo celkem 43 účastníků. 

V roce 2011 byly navíc otevřeny pro veřejnost dva kurzy v Liberci, z toho jeden pro začá-
tečníky a jeden pro mírně pokročilé. Těchto kurzů se ke konci roku 2011 účastnilo celkem  
18 frekventantů. 

V roce 2011 jsme dále zajistili pravidelnou individuální výuku českého znakového jazyka  
u neslyšícího dítěte, které navštěvuje denní stacionář. 

Do výše uvedených kurzů naše organizace zapojila  3 neslyšící lektory a 1 neslyšícího hosta.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je vzdělávací institucí  akreditovanou MPSV č.  2011/1646 – I.
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ČASOPIS SDRUŽENáČEk

PC A IT kURZy PRO SENIORy A OSOby SE ZDRAVOTNíM 
POSTIŽENíM

PC a IT kurzy probíhají v nově vybudovaných prostorách 
PC a IT centra v České Lípě. V roce 2011 proběhly  
4 kurzy „Základů práce s počítačem pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením“. Do kurzů 
nastoupilo 22 nových účastníků, všichni účastníci 
kurz úspěšně dokončili. 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.

Naše organizace pravidelně vydává vlastní informační zpravodaj, který vychází 
pravidelně jako dvouměsíčník v barevné úpravě. Na svých stránkách informuje  
o důležitých legislativních změnách v sociální oblasti, seznamuje čtenáře s na-
bídkou aktivit organizace i dalších subjektů na následující období a další infor-
mace. Sdruženáček je distribuován po celém Libereckém kraji zejména tištěnou 
formou a elektronickou poštou.

INTERNETOVÉ STRáNky 
ORgANIZACE

V roce 2009 získala naše organizace 
partnera, který nám poskytuje za zvý-
hodněných podmínek vyspělý redakční 
a publikační systém. Postupně se učíme 
využívat všechny jeho přednosti k tomu, 
abychom zájemcům zpřístupnili všechny 
důležité informace, týkající se naší čin-
nosti. Výsledky našeho snažení naleznete 
na internetové adrese www.czplk.cz
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hOsPOdÁŘskÝ VÝsLedek CeNtRA PRO ZdRAVOtNě 
POstižeNé LibeReCkéhO kRAje O.s.   |   kE DNI 31. 12. 2011

Výnosy celkem 16 150 984,70 Kč

z toho 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 711 567,93 Kč

 64 - Ostatní výnosy 16 322,18 Kč

 65 - Tržby z prodeje majetku 0 Kč
68 - Přijaté příspěvky a dary 4 806 674,61 Kč

 69 - Provozní dotace 10 616 419,98 Kč

Náklady celkem 15 803 817,29 Kč

z toho 50 - Spotřebované nákupy 640 802,28 Kč

 51 - Služby 3 359 231,42 Kč

 52 - Osobní náklady 11 359 660,00 Kč
53 - Daně a poplatky 2 882,00 Kč

 54 - Ostatní náklady 97 809,67 Kč

 55 - Odpisy, rezervy 343 431,92 Kč

Hospodářský výsledek 347 167,41 Kč

V Liberci, dne 29.6.2012
Zpracoval: Pavlína Jonášová, za firmu Eximex, s.r.o.
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RÁdi bYChOm POděkOVALi Všem,  
kteŘÍ POmÁhAjÍ s NÁmi ...
Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům.

FINANČNí POMOC
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Liberecký kraj
Město Česká Lípa
Úřad práce v Semilech
Úřad práce v Liberci
Město Nový Bor
Město Jablonec nad Nisou
Svazek obcí Novoborska
Město Doksy
Město Dubá
Ministerstvo kultury ČR
Hestia o.s. - nadační fond ETELA
Magistrát Města Liberec
Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou
Nadace EURONISA
Město Turnov
Město Lomnice nad Popelkou
Nadace Preciosa
Město Semily
Doska Česká Lípa, s.r.o.
Nadace Škola Hrou
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Město Sklalice u České Lípy
Město Mimoň
Město Žandov
Obec Pěnčín
Ing. Karel Kapoun
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Obec Háje nad Jizerou
Esentier s.r.o.
Město Frýdlant
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Město Zákupy
Město Osečná
Město Tanvald
Obec Brniště
BusLine a.s.  
Obec Libštát
Obec Jestřebí
Město Jilemnice
Obec Nová Ves nad Popelkou
Obec Bozkov
Obec Svor
Obec Košťálov
Obec Holenice
Město Smržovka
Obec Jenišovice
Obec Horní Branná

TEChNICká, MATERIáLNí A DALší FORMy 
POMOCI
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Microsoft
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 služeb 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
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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.
Městská knihovna Tanvald
Kulturní a informační středisko v Lomnici nad Popelkou
kostel Dr. Farského Jablonec nad Nisou
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
Mgr. Blanka Konvalinková

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 
Krajská vědecká knihovna v Liberci
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DĚkUjEME!

Rozhodnete-li se podpořit naši činnost    
/ materiálně, finančně nebo formou dobrovolné 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 telefonickou konzultaci/

Pro zaslání finanční pomoci můžete využít náš  

účet č.   94 – 4655980247 / 0100  

vedený u Komerční banky a.s.,       V. SyMbOL: 72012.



grafický design   |   helena jiráková


