Sportem proti bariérám, z. s. je spole enství lidí, kte í již od roku 2006
pomáhají lidem s hendikepem a vytvá ejí podmínky pro jejich
samostatnost, pracovní uplatn ní, sportovní a volno asové aktivity a
sociální i spole enskou integraci.

www.spb-cr.cz
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Chrán né dílny – provozovna 1 (keramika): Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka
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Obchod Ráj pohody: Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka, (50°29'44.153"N, 15°30'52.279"E)
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tel.: 724 729 259, e-mail: marcelasedlakova@email.cz
Jan Pelikán st.: zakladatel spolku a vedoucí sportovních aktivit
tel.: 604 290 189, e-mail: chroust.pelikan@seznam.cz
Ladislav Kratina: vedoucí projektu DOME EK PLNÝ KOLE EK
tel.: 739 455 037, e-mail: ladislav.kratina@email.cz

Sportem proti bariérám, z. s.
zapsaný spolek
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Internetové stránky organizace: www.spb-cr.cz
Internetové stránky projektu DOME EK PLNÝ KOLE EK: www.D-P-K.cz
Projekt DOME EK PLNÝ KOLE EK na facebooku: www.facebook.com/domecek.cz
E-shop s našimi výrobky: www.rajpohody.cz
E-mail: spb-cr@email.cz
Tel.: +420 739 455 037 (Ladislav Kratina)

Hlavní innosti spolku:
provozování sociální služby - osobní asistence
provozování chrán ných dílen
po ádání integrujících sportovních a volno asových akcí
provozování denního centra, denního stacioná e a odleh ovacích služeb
další innosti vedoucí ke zkvalit ování života hendikepovaných a zapojení ve ejnosti do této
problematiky (poradenství, besedy, mapování bezbariérovosti, atd.)
realizace projektu víceú elového centra pro hendikepované: DOME EK PLNÝ KOLE EK
Dopl ková (hospodá ská) innost spolku:
maloobchod a velkoobchod
(a další hospodá ská innost, která sm uje k podpo e innosti hlavní a k hospodárnému využívání
majetku spolku)

SPORTOVNÍ INNOST (integrované sporty) a VOLNO ASOVÉ AKTIVITY
Orientujeme se p edevším na sporty pro velmi t žce fyzicky handicapované sportovce: paralympijský
sport bocciu (obdoba francouzského petanque) a záv sný kuželník. Již šestým rokem také úzce
spolupracujeme s Asociací integrovaných sport , z. s. (AIS) na projektu integrovaných sport , který
tyto dva sporty, ur ené pouze lidem s nejt žším fyzickým postižením, integroval (zp ístupnil) širší
ve ejnosti. Vznikla tak iBoccia a iKuželník: sporty kde hendikep nehraje žádnou roli a kterým se
mohou spole
v novat nejen lidé s r zným postižením, ale též lidé zcela zdraví a všech v kových
kategorií.
Organizujeme celorepublikové turnaje:
Pro Asociaci integrovaných sport , z. s. organizujeme celorepublikové
turnaje v iKuželníku a iBoccie, kterých se zú astnilo p es 180 sportovc .
V tomto roce jsme zorganizovali:
7. 3. 2015 - 1. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2015: Stará Paka
18. 4. 2015 - I. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2015: Nová Paka
16. 5. 2015 - 2. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2015: Štikov
18. 7. 2015 - II. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2015: Ho ice
25. 7. 2015 - 4. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2015: Dolní Kalná
5. 9. 2015 - 5. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2015: Stará Paka
17. 10. 2015 - III. turnaj 1. a 2. ligy iBoccii 2015: Nová Paka
Uspo ádali jsme sportovní týdenní kemp:
12. - 19. 7. 2014 jsme (op t s Asociací integrovaných sport , z. s.)
uspo ádali týdenní sportovní kemp v Auto-campu Milovice u Ho ic.
Skv lé po así nám op t umožnilo v novat se také plavání, turistice
(prohlídka Kuksu), atd., ale úst ední byly dvoufázové tréninky iBoccii…
Ve erní posezení, volno asové aktivity, vým na zkušeností a nových
poznatk – to je velká p idaná hodnota našeho sportovního kempu,
který má velký sociální a integrující rozm r.
Je to velmi náro ná a vy erpávající akce, p i které zajiš ujeme
nep etržitou osobní asistenci t žce postiženým vozí ká m
v provizorních podmínkách, ale je to také krásné setkávání se spoustou
úžasných zážitk . A tak se op t t šíme na p íští kemp :-)

Po ádáme pravidelné tréninky:
Každé pond lí (krom státních svátk a školních prázdnin)
po ádáme ve Staré Pace tréninky integrovaných sport ,
kterých se též ú astní mezinárodní rozhod í a sportovci se
zkušenostmi z velkých sv tových turnaj
(v etn
paralympiády). To je, p edevším pro za ínající sportovce,
velká motivace.
Školíme:
Po ádáme kurzy pro rozhod í integrovaných sport a
všechny nové zájemce o tyto sporty (trenéry z ad spec.
pedagog , vychovatel , sportovních pracovník , atd.). Ti
nám pak pomáhají nejen na námi organizovaných
turnajích, ale také na sportovních akcích dalších organizací
a p i rozší ení t chto integrovaných sport do dalších
region po celé R.

Integrované sporty jsou mezi lidmi velmi oblíbené a naše ady se stále rozši ují. Poda ilo
se nám p esv it širší ve ejnost o tom, že lze s hendikepovanými lidmi trávit as aktivn
a zábavn .
Zárove bo íme stereotypy, kdy asto pracovníci a dobrovolníci p i sportovních akcí
hendikepovaných sami sebe „odsoudili pouze“ do rolí asistent a pomocník . I když to
nevypadá jako nic revolu ního, je to významný posun ve vnímání práce
s hendikepovanými lidmi, který nám umož uje získat více dobrovolník , zvyšuje míru
integrace a zajiš uje skv lou atmosféru na t chto sportovních akcích.
íme, že je to z velké ásti zásluha práv našeho sdružení.
Volno asové aktivity
Jezdíme na kulturní akce (koncerty, divadla,
kina), na kterých zájemc m zajiš ujeme nejen
dopravu, ale i asistenci. Po ádali jsme také
tradi ní Roškopovský bál a ú astnili se r zných
ples , poutí, atd. Zorganizovali jsme op t mnoho
výlet v našem regionu - eském ráji.
Zachováváme otev ená setkání v našem denním
centru vždy v pond lí (krom státních svátk ),
kde jsou vítáni všichni lidé, kte í mají zájem
nejen o r zné dovednosti (rukod lné aktivity),
ale i p átelské popovídání a tematická setkávání.
V roce 2015 jsme nap . organizovali kurz
sebeobrany na vozíku se spole ností SORUDO.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – osobní asistence
Osobní asistenci poskytujeme d tem, dosp lým i senior m v mikroregionu
novopacka a jeho blízkém okolí od roku 2007. V roce 2015 již dev t naši
profesionálních asistent poskytlo 46 klient m 10 365 hod. osobní asistence, p i
jejímž poskytování najezdili celkem 48 865km.
Ke konci roku 2015 jsme za slavnostn p evzali
velkoprostorový automobil Ford Tourneo Custom od
zástupc nadace Konta bariéry, Globus R a Fordu – AMB
Praha, kte í se podílí na projektu AUTO BEZ BARIÉR. Tento
automobil bude sloužit nejen soc. službám, ale také
doprav zam stnanc do našich chrán ných dílen a
sportovc na r zné turnaje po celé republice.

V roce 2015 nám také pomáhalo více než 70
našich dobrovolník
p i sportovních a
volno asových
aktivitách,
které
jsme
organizovali.
Pomáhají
nám
nap .
v bariérovém prost edí p ekonávat r zné
„nástrahy“ v podob schod a bariérových
WC, ale také s odhodem mí
u boccii, s
osobní hygienou, atd. Vzhledem k tomu, že se
i t chto aktivitách zam ujeme na t žce
fyzicky hendikepované lidi, kte í jsou mnohdy
zcela
nesob sta ní
(špatn
artikulují,
neovládají kon etiny, mají špatnou koordinaci,
atd. je pro n tato pomoc velmi d ležitá –
zásadní.

Od za átku roku 2007 do 31. 12. 2015 jsme poskytli již více než 46 tisíc hodin
profesionální osobní asistence více než 255 klient m. Ti mohli díky našim školeným
pracovník m žít v domácím prost edí, navšt vovat školu ve svém nejbližším okolí, jezdit
na rehabilitaci, k léka i, atd.
Díky našim dobrovolník m ale také poskytujeme mnoha dalším lidem osobní asistenci na
sportovních, kulturních a spole enských akcích a dalších volno asových aktivitách.

CHRÁN NÉ DÍLNY – chrán ná pracovní místa
Hendikepované pracovníky zam stnáváme v chrán ných dílnách již od roku 2006.
V roce 2015 se nám op t poda ilo rozší it výrobu a tak již nyní m žeme zam stnávat (ve všech t ech
provozovnách ve Staré a Nové Pace) až 34 zdravotn postižených lidí.
V provozovn Nádražní 111, Stará Paka máme sídlo spolku (kancelá e) a rukod lnou dílnu, kde
láme prout né výrobky z pedigu, loutky / marionety a dárkové krabi ky.
V provozovn Stanislava Suchardy 65, Nová Paka máme keramickou dílnu a obch dek, kde
prodáváme naše výrobky, ale též další regionální produkty a hra ky.
V provozovn Josefa Ková e 357, Stará Paka vyrábíme pot eby a pom cky pro hendikepované
sportovce a opravujeme zde r zné kompenza ní pom cky.
Jsme držitelé certifikátu „Regionální produkt eský ráj“ a sport. Pom cky vyvážíme také do zahrani í.

evážná ást našich administrativn - organiza ních pracovník na chrán ných pracovních místech
jsou t žce postižení vozí ká i. Podílejí se nejen na chodu celého spolku, obchodu a dílen, ale také
organizují sportovní akce, poskytují odborná školení v integrovaných sportech (pro samotné
sportovce, trenéry a rozhod í), po ádají besedy na školách, atd.
Další rozvoj našich chrán ných dílen nám umožní již dokon ená instalace výtahu v DOME KU PLNÉM
KOLE EK. Výtah nám zp ístupnil všechna podlaží objektu a nyní budeme moci stávající výrobu rozší it,
zefektivnit a vytvo it nová chrán ná pracovní místa.
Zam stnáme zde také další t žce hendikepované lidi na vozíku, kte í u nás najdou nejen pracovní
uplatn ní, ale také bezbariérové bydlení s osobní asistencí a se sportovním a volno asovým vyžitím.

DOME EK PLNÝ KOLE EK
(dále jen DPK)
Cílem tohoto projektu je vybudování:
- chrán ného bezbariérového bydlení s asistencí pro minimáln 12 t žce fyzicky handicapovaných
vozí ká a 6 mentáln i psychicky handicapovaných lidí
- zázemí pro odleh ovací služby - ubytování pro lidi, kte í pot ebují zajistit osobní asistenci na
echodnou dobu (nap . z d vodu onemocn ní, nebo dovolené pe ující osoby)
- zázemí pro týdenní stacioná - ubytování a terapeutické dílny pro lidi, kte í by v DPK byli
ubytovaní b hem pracovního týdne a na víkend by jezdili dom (s možností prac. uplatn ní
v chrán ných dílnách a chrán ného bydlení)
- chrán ných dílen pro minimáln 30 lidí se zdravotním postižením
- kancelá í sociálních služeb (osobní asistence, chrán né bydlení, odleh ovací služby, týdenní
stacioná ), sportovních aktivit, chrán ných dílen, administrativních pracovník spolku, atd.
- sklad pro sportovní vybavení, kompenza ní pom cky, materiál a výrobky chrán ných dílen, atd.
- multifunk ních prostor pro sportovní a volno asové aktivity, kurzy a školení, atd.
- ubytování sportovc p i našich sportovních akcích
- terapeutické farmy - chov zví at, p stování plodin a pé e o krajinu a ve ejný prostor
- a dalšího zázemí pro rozvoj všech aktivit spolku - uvažujeme nap . o rehabilitaci, fitnes, a dalších
aktivitách, kterých by se ú astnila / využívala je i širší ve ejnost)
Celý projekt realizujeme ve dvou objektech ve Staré Pace: bývalé tiskárny . p. 111 – ulice Nádražní
(DPK 1), a v rodinném domku . p. 194 – ulice Sokolská (DPK 2).

Co se nám již v projektu DOME EK PLNÝ KOLE EK poda ilo:
V roce 2013 jsme koupili objekt tiskárny Fitos. Tiskárna se sest hovala do cca 1/3 objektu a p ispívá
nám nejen nájmem (na splácení úv ru), ale také sponzorsky. Majitel tiskárny pan ing. Fidranský nám
také radí a pomáhá se správou celého objektu.
V roce 2014 se nám poda ilo v DPK 1 vybudovat rukod lnou dílnu + kancelá e, kde již pracuje 11
zdravotn postižených lidí. Poda ilo se nám také získat darem pár pozemk poblíž DPK 1 a koupit
domek . p. 194 (DPK 2) u areálu bývalé tiskárny, který již delší as sloužil jako erná skládka a hrozil
ícením.
V roce 2015 jsme po dlouhých jednáních kone
odkoupili od eských drah pozemek vedle objektu
DPK 1, tím jsme si zajistili p íjezdovou cestu na zahradu (pod železni ním viaduktem) a propojili oba
objekty (DPK 1 + DPK 2) do jednoho areálu.
Hlavní stavební akce v tomto roce byla instalace výtahu v hlavní budov DPK 1. Byla to neuv itelná
peripetie (v suterénu jsme museli vybudovat obrovské základy, p id lali jsme jeden výstup
v mezipat e kv li únikové cest , atd.), ale výtah je již v provozu a v budoucnu bude využíván pro celý
objekt, který má nyní díky výtahu bezbariérový p ístup do všech pater!!!
Zcela svépomocí jsme dokon ili bourací práce v hlavní budov DPK 1 a díky pomoci stavebních u
také v DPK 2 (v etn zbourání rozpadlé k lny a p ístaveb na zahrad ).
Plán pro rok 2016:
Vybudujeme první komunitní bydlení v 2.NP hlavní budovy DPK 1 pro 3 t žce postižené vozí ká e a 3
lidi s leh ím postižením, kte í zde budou nejen bydlet a vzájemn si pomáhat, ale budou zde také
pracovat, využívat naši odbornou asistenci a nabídku sportovních a volno asových aktivit. V tšinu
pot ebných financí na komunitní bydlení již máme zajišt no z Nada ního fondu AVAST (400 500,- K )
a Nadace EZ (50 376,- K ). Zažádáme o dotace na zateplení hlavní budovy DPK 1 a DPK 2.
KUJEME:
eské televizi a divák m, kte í nás v Adventních koncertech 2014 podpo ili ástkou
1 781 190,- K na instalaci výtahu,
firmám: KONE a. s. (slevy 200 tis. K na výtah), TYPLT AD s.r.o. (odvoz sut zdarma) a ELIT
plus CZ, s.r.o. (sleva na elektroinstalaci) za poskytnutou podporu p i instalaci výtahu,
Odbornému u ilišti Hostinné za to, že jejich stavební u ni u nás v rámci své praxe pomáhají
s DPK 2,
Danielu Polmanovi, který i pro nás uspo ádal sportovn - charitativní akci: „Praha – Sn žka
…okolo eska“,
všem sponzor m a velkým i drobným dárc m (n kte í jsou uvedení v záv ru této výro ní
zprávy), kte í podporou p isp li k tomu, abychom m li dostatek pen z na dofinancování
bouracích, p ípravných a stavebních prací.
íslo ú tu ve ejné sbírky: 218286566/0300.
(z statek na tomto ú tu je k 31. 12. 2015: 293 128,51 K )
KUJEME VŠEM, KTE Í P ISPÍVAJÍ!!!

HOSPODA ENÍ SPOLKU v roce 2015:
Celkové výsledky:
Hlavní innost:
Náklady: 7 897 574,- K
Výnosy: 7 997 650,- K

Hospodá ská innost:
Náklady: 19 995 799,- K
Výnosy: 20 955 756,- K

Zvláštní pod kování pat í p edevším t mto našim podporovatel m:

Za spolek celkem:
Náklady: 27 893 373,- K
Výnosy: 28 953 406,- K

I když se do kladného výsledku hospoda ení v celkové výši 1 060 033,- K nepromítli investi ní
náklady a nap . nákup pozemku, tak nás takto dobrý výsledek velice t ší. V íme, že tím dokládáme,
že náš spolek hospoda í dob e a že máme naše financování nastaveno tak, abychom zajistili nejen
dlouhodobou udržitelnost našich inností, ale že jsme též schopni se podílet na jejich dalším rozvoji a
ást náklad s tím spojených dofinancovat.
Všechny volné finan ní prost edky byly op t p evedeny do dalšího roku a bude z nich pr
žn
financovaný rozvoj našich inností a další investice p edevším do DOME KU PLNÉHO KOLE EK.
Zam stnanci a osobní náklady:
Pr
rný p epo tený po et (na plné úvazky) všech zam stnanc : 32,96
Z toho zdravotn postižených 1. a 2. stupn :
13,70
Z toho t žce zdravotn postižených (p evážn vozí ká ):
9,98
Jedná se ale pouze o p epo tené po ty! Reálných pracovník (z nichž n kte í, zejména v chrán ných
dílnách, pracují na áste ný úvazek) bylo pr
rn cca 40!!!
Mzdové náklady všech zam stnanc :
Zákonné a sociální pojišt ní:

4 382 030,- K .
1 307 738,- K .

Orgány spolku nem li v r. 2015 žádné odm ny ani jiné výhody (v etn nap . p
Dotace:
ad práce:
sto Nová Paka:
Královéhradecký kraj:

3 208 020,- K
120 000,- K
135 000,- K

ky).

MPSV:
1 206 000,- K
Obec Stará Paka:
25 000,- K

Dary:
V r. 2015 získal spolek dary ve výši 425 233,- K od r zných dárc (n kte í jsou uvedení dále) na
podporu hlavních inností a dary na investice v celkové hodnot 2 840 300,- K

ad práce Ji ín
Obec Stará Paka

Ministerstvo práce a sociálních v cí
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje

sto Nová Paka

Nada ní fond AVAST

Konto Bariéry – Nadace Charty 77

SOB Leasing, a. s.
TYPLT AD s. r. o.
MEYRA R, s.r.o.
Pivovar Nová Paka
Fordu – AMB Praha

SOB Leasing pojiš ovací maklé , s.r.o.
KONE a. s.
TROPICO (Hilding Anders eská Republika a.s.) ELIT Plus CZ, s. r.o.
Ing. Pavel SOU EK - Callisto
Penzionu a restauraci Novopacké SKLEPY
VCEST.CZ
obchodnímu et zci GLOBUS R

Nadace EZ

Odborné u ilišt Hostinné ZŠ Masarykova (Stará Paka)
St ední škola gastronomie a služeb (Nová Paka)

ZŠ Husitská (Nová Paka)

Daniel Polman (Nová Paka)
Petr Burcal (Praha)
B. Musilová (REHABILITACE BLUDOV) Petr Kochman

Václav Portych (Praha)
manželé B lousovi

a mnoho dalším dárc m, dobrovolník m a zákazník m :-)

KUJEME!!!

