Sportem proti bariérám, z. s. je spole enství lidí, kte í již od roku 2006
pomáhají lidem s hendikepem a senior m vytvá et 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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Zapsána podle nového ob anského zákoníku ve spolkovém rejst íku: 1. 1. 2014
Spisová zna ka: L 5977 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní ú et: 2700177287/2010 (u Fio banky, a. s.)
Kancelá e spolku: Nádražní 111, 507 91 Stará Paka
Kontaktní místo sociálních služeb: Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka
Chrán né dílny – provozovna 1 (keramika): Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka
Chrán né dílny – provozovna 2 (sportovní pom cky): Josefa Ková e 357, 507 91 Stará Paka
Chrán né dílny – provozovna 3 (rukod lná dílna, pedig): Nádražní 111, 507 91 Stará Paka
Obchod Ráj pohody: Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka, (50°29'44.153"N, 15°30'52.279"E)
Projekt DOME EK PLNÝ KOLE EK: Nádražní 111 a Sokolská 194, 507 91 Stará Paka
lenové výboru spolku:
Marcela Sedláková: editel spolku (statutární organ / jednatel) a vedoucí sociálních služeb
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
Sídlo: Nádražní 111, 507 91 Stará Paka
O: 27031161
DI : CZ27031161
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:
poskytování 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 (školení, 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 – nap . výroba, pronájem, atd.)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – osobní asistence
Terénní osobní asistenci poskytujeme senior m, d tem i dosp lým v regionu
novopacka a okolí nep etržit (7 dní v týdnu, 24 hod. denn ) od roku 2007. V roce
2016 dev t naši profesionálních asistent poskytlo 8 671 hodin osobní asistence
44 klient m. Najezdili za nimi 51 680km. Díky naší pomoci tak tito lidé mohli žít
aktivn a v domácím prost edí a p itom nebýt závislí pouze na pomoci své rodiny.
hem roku 2016 jsme se nejvíce potýkali s nedostatkem a velkou poruchovostí automobil (dva
naše automobily jsou již 17 let staré) - automobily jsou pro poskytování terénní služby nezbytné. Také
nás trápilo velké množstvím žádostí o asistenci, které nezvládáme již dlouhodob uspokojit.

CHRÁN NÉ DÍLNY – chrán ná pracovní místa
Zdravotn postižené lidi zam stnáváme v chrán ných dílnách již od roku 2006. Ve t ech našich
provozovnách ve Staré a Nové Pace nyní m že pracovat na chrán ných pracovních místech (CHPM)
vymezených ú adem práce až 34 zdravotn postižených lidí. Ke konci roku 2016 bylo obsazeno 31
našich CHPM a z toho dev t zdravotn postižených lidí byli vozí ká i.
V provozovn Nádražní 111, Stará Paka (kde je také sídlo spolku a kancelá e) v rukod lných dílnách
láme prout né výrobky z pedigu, loutky / marionety a dárkové krabi ky.
V provozovn Stanislava Suchardy 65, Nová Paka provozujeme keramickou dílnu a obch dek, ve
kterém prodáváme nejen 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.

Ke konci roku 2016 jsme za li jednat o navýšení denní kapacity naší terénní osobní asistence na
novopacku z 18 na 25 klient a o rozší ení této služby také do regionu ho icka. Pokud se nám tento
zám r poda í zrealizovat, pak bychom v letech 2017 - 2018 navýšili celkový objem služby tém na
dvojnásobek. Intenzivn též jednáme o nových možnostech financování nákupu autombil .
V roce 2016 nám více než 80 našich dobrovolných
osobních asistent pomáhalo p i sportovních a
volno asových aktivitách, které organizujeme.
Dobrovolníci nám pomáhají v bariérovém prost edí
ekonávat r zné „nástrahy“ v podob schod a
bariérových WC, s odhodem mí
u boccii, s
osobní hygienou, atd. Vzhledem k tomu, že se
chto aktivit ú astní t žce fyzicky hendikepovaní a
zcela nesob sta ní lidé, kte í špatn artikulují,
neovládají kon etiny, mají špatnou koordinaci, atd.,
je pro n tato pomoc velmi d ležitá – nezbytná.

Od za átku roku 2007 do 31. 12. 2016 jsme poskytli již více než 55 tisíc hodin
profesionální osobní asistence více než 265 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.

Naši administrativn - organiza ních pracovníci na CHPM jsou p evážn 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 až plánovaná rekonstrukce nebytových prostor v
DOME KU PLNÉM KOLE EK. Pak zde budeme moci stávající výrobu rozší it, zefektivnit a vytvo it nová
CHPM p evážn pro 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.

SPORTOVNÍ INNOST (integrované sporty) a VOLNO ASOVÉ AKTIVITY
Orientujeme se p edevším na sporty pro velmi t žce fyzicky hendikepované sportovce: na
paralympijský sport bocciu (obdoba francouzského petanque) a záv sný kuželník. Již sedm let také
úzce spolupracujeme s Asociací integrovaných sport , z. s. (AISou) na rozvoji integrovaných sport ,
která tyto dva sporty, ur ené p vodn pouze lidem s nejt žším fyzickým postižením, integrovala
(zp ístupnila) 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
kových kategorií.
Organizujeme celorepublikové turnaje:
Pro AISu organizujeme celorepublikové turnaje v iKuželníku a iBoccie,
kterých se v r. 2016 zú astnilo p es 200 registrovaných sportovc .
V tomto roce jsme zorganizovali:
5. 3. 2016 - 1. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2016: Stará Paka
9. 4. 2016 - I. turnaj Extraligy a 1. ligy iBoccii 2016: Nová Paka
2. 7. 2016 - 3. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2016: Milovice u Ho ic
9. 7. 2016 - II. turnaj Extraligy a 1. ligy iBoccii 2016: Milovice u Ho ic
16. 7. 2016 - 4. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2016: Dolní Kalná
17. 9. 2016 - 5. kolo SOB Leasing Cupu iKuželníku 2016: Stará Paka
15. 10. 2016 - III. turnaj Extraligy a 1. ligy iBoccii 2016: Nová Paka
Uspo ádali jsme týdenní sportovn – sociální kemp:
2. - 10. 7. 2016 jsme (op t pro AISu) uspo ádali týdenní sportovn sociální kemp v Auto-campu Milovice u Ho ic. Úst ední byly dvoufázové
tréninky iBoccii a okrajov jsme trénovali také iKuželník. Po así nám ale
umožnilo v novat se též plavání a turistice (prohlídka p ehrady „Les
Království“, nau né stezky K. J. Erbena, pivovaru Miletín, …), atd.
Sportovn – sociální kemp je 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. Je to ale také krásné setkávání se spoustou
úžasných zážitk . P idanou hodnotou sportovního kempu je velký sociální
a integrující rozm r. Ve erní posezení, volno asové aktivity, vým na
zkušeností a nových poznatk – to vše k našemu kempu také pat í.

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 asto 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.
Po ádáme pravidelné tréninky:
Každé pond lí (krom státních svátk a školních
prázdnin) jsme ve Staré Pace a okolí po ádali 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.

Integrované sporty jsou mezi lidmi velmi oblíbené a zájemc rychle p ibývá. V p íštím
roce bychom se cht li zam it také na seniory. Máme radost, že si ve ejnost za íná
uv domovat, že lze s hendikepovanými lidmi trávit as aktivn a zábavn .
Pomohli jsme zbo it stereotypy, kdy pracovníci a dobrovolníci p i sportovních akcí
hendikepovaných sami sebe asto „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 zp tn umož uje získávat více dobrovolník ,
zvyšuje míru integrace a zajiš uje skv lou atmosféru na t chto sportovních akcích.
Volno asové aktivity
Zájemc m o kulturní akce (koncerty,
divadlo, kino) zajiš ujeme dopravu i
asistenci. Po ádali jsme také tradi ní
Roškopovský bál a ú astnili se ples ,
poutí, atd. Zorganizovali jsme op t
mnoho výlet po eském ráji a okolí.
Každé pond lí (krom
státních
svátk ) jsme v našem denním centru
li otev ená setkání, kterých se
astnili lidé mající zájem o r zné
dovednosti (rukod lné aktivity), ale i
átelské popovídání a tematická
setkávání.
Také jsme zorganizovali recesistickou
sout ž „Hasi ský útok na vozíku“.

DOME EK PLNÝ KOLE EK

Co se nám již v projektu DOME EK PLNÝ KOLE EK poda ilo zrealizovat:

(dále jen DPK)

Zatím áste
využíváme pouze objekt bývalé tiskárny (DPK 1) – viz. informace níže. U rodinného
domku (DPK 2) nyní probíhá celková rekonstrukce, která by m la být dokon ena v r. 2018…

Cílem tohoto projektu je ve Staré Pace (okres Ji ín, Královéhradecký kraj) vybudovat:
- komunitní bezbariérové bydlení s asistencí pro minimáln 12 t žce fyzicky hendikepovaných
vozí ká a 6 mentáln i psychicky handicapovaných lidí
- zázemí pro odleh ovací služby - ubytování pro lidi, kte í pot ebují zajistit 24-hodinovou osobní
asistenci na p 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 pracovního uplatn ní
v chrán ných dílnách a chrán ného bydlení)
- chrán né dílny pro minimáln 30 lidí se zdravotním postižením
- kancelá e pro sociální služby (osobní asistence, chrán né bydlení, odleh ovací služby, týdenní
stacioná ), sportovní aktivity, chrán né dílny, administrativní pracovníky spolku, atd.
- sklady pro sportovní vybavení, kompenza ní pom cky, materiál a výrobky chrán ných dílen, atd.
- multifunk ní prostory pro sportovní a volno asové aktivity, kurzy a školení, atd.
- ubytování sportovc p i našich sportovních akcích
- terapeutickou farmu - chov zví at, p stování plodin a pé e o krajinu a ve ejné prostory
- a další zázemí pro rozvoj všech aktivit spolku - uvažujeme nap . o rehabilitaci, fitness, a dalších
aktivitách, kterých by se ú astnila (využívala je) i širší ve ejnost
Celý projekt realizujeme ve dvou stavebních objektech: v bývalé tiskárn . p. 111 – ulice Nádražní
(DPK 1) a v rodinném domku . p. 194 – ulice Sokolská (DPK 2), které propojuje spole ný pozemek.

CHRÁN NÉ DÍLNY: v 1. nadzemním podlaží hlavní budovy DPK 1 funguje rukod lná dílna a kancelá e,
kde pracuje 11 zdravotn postižených lidí.
1. KOMUNITNÍ BYDLENÍ: v 2. nadzemním podlaží hlavní budovy DPK 1 jsme (p edevším díky obrovské
finan ní podpo e Nada ní fondu AVAST) v r. 2016 vybudovali dva byty, kde bydlí 4 vozí ká i a paní
s leh ím postižením se svojí dcerkou. Jeden pokoj je ješt volný a p ipravený pro lov ka s leh ím
mentálním postižením, který by tuto komunitu doplnil.
Lidé, kte í v DOME KU bydlí, si zde vzájemn pomáhají, pracují v chrán ných dílnách a využívají naši
odbornou asistenci a nabídku sportovních a volno asových aktivit. Spole
jsou nezávislí na podpo e
rodiny, nemusí žít v ústavech a také jsou mén závislí na podpo e státu.
Máme radost, že se naše vize za íná napl ovat, a že lidé v této komunit našli sv j nový domov, kde
jsou i p es své hendikepy aktivní a cítí se zde být užite ní.
FARMA: na p ilehlých pozemcích chováme zachrán né slepi ky z velkochovu, které nás odm ují
vají ky. Za ínáme zde také p stovat zeleninu a ovoce.
ást objektu DPK 1 (cca 1/3) stále pronajímáme tiskárn Fitos, která nám tak výrazn p ispívá na
splátky koup objektu, který je nyní již ve vlastnictví spolku. Ostatní prostory využíváme jako sklady.
V suterénu hlavní budovy DPK 1 postupn vzniká další dílna a zázemí farmy – sklad ná adí, atd.
Co máme v plánu na p íští rok:
DPK 1 (objekt bývalé tiskárny)
Dokon ujeme projektovou dokumentaci na zateplení hlavní budovy objektu a cht li bychom zažádat
o dotaci. V rámci zateplení pak budou dokon ená všechna patra hlavní budovy, která chceme využít
pro rozší ení chrán ných dílen a kancelá í a vybudování sklad pro sportovní pot eby a kompenza ní
pom cky.
Zjiš ujeme další možnosti evropských dotací na vybudování zázemí pro rozší ení sociálních služeb
v obou k ídlech objektu. Chceme navýšit denní kapacitu naší sou asné terénní osobní asistence a
rozší it jí do dalšího regionu. Rádi bychom také doplnili osobní asistenci o odleh ovací služby.
DPK 2 (rodinný domek v areálu tiskárny)
V p íštím roce bychom rádi dokon ili hrubou stavbu a v roce 2018 bychom zde cht li otev ít 2.
komunitní bydlení pro další t i vozí ká e a t i lidi s leh ím mentálním postižením.
Ve ejná sbírka:
Nyní jsme se v rámci ve ejné sbírky zam ili p edevším na získání finan ních prost edk na
vybudování 2. komunitního bydlení a vytvo ili jsme sbírkovou stránku: www.postavimedomecek.cz.
Na íslo 87 777 m žete p isp t dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV DOMECEK 30 nebo DMS TRV

DOMECEK 60 nebo DMS TRV DOMECEK 90 (do zrušení budete m

sí

p ispívat 30, 60 nebo 90 K ).

íslo ú tu ve ejné sbírky pro jednorázový i trvalý p íkaz je: 218286566/0300.
KUJEME VŠEM, KTE Í NÁM POMÁHAJÍ!!!

Zvláštní pod kování v roce 2016 pat í p edevším t mto našim podporovatel m:

HOSPODA ENÍ SPOLKU v roce 2016:
Celkové výsledky:
Hlavní innost:
Náklady: 8 897 328,- K
Výnosy: 8 020 078,- K

Hospodá ská innost:
Náklady: 20 446 799,- K
Výnosy: 21 314 392,- K

Za spolek celkem:
Náklady: 29 344 107,- K
Výnosy: 29 334 470,- 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
Nada ní fond Wine for Help Nadace RAMISSIO Falcon

Nadace EZ
Fórum dárc

Zam stnanci a osobní náklady:
Pr
rný p epo tený po et (na plné úvazky) všech zam stnanc : 35,22
Z toho zdravotn postižených 1. a 2. stupn :
14,24
Z toho t žce zdravotn postižených (p evážn vozí ká ):
10,33
Jedná se ale pouze o p epo tené po ty! Celkový po et pracovník (z nichž n kte í, zejména ti
v chrán ných dílnách, pracují na áste ný úvazek) byl b hem roku 2016 pr
rn cca 41 lidí.

SOB Leasing, a. s.
SOB Leasing pojiš ovací maklé , s.r.o.
TYPLT AD s. r. o.
TROPICO (Hilding Anders eská Republika a.s.)
Ing. Pavel SOU EK - Callisto Autobusová doprava Josef Grundmann
Pivovar Nová Paka
Penzion a restaurace Novopacké SKLEPY
Hosp dka NA LAJN
ní optika Ludmila Gollová
Knauf Praha spol. s r.o.
Zem
ská pozemková kancelá s.r.o.
MC Systems & Services s.r.o. Wotan Forest, a.s. – Oblast palet a obal JILOS
BARVY A LAKY Hostiva a.s. ESKÉ ŠT RKOPÍSKY – provozovna Práska ka
AGROCHOV Stará Paka
VABA PLUS – TRADE
Prefa Brno a.s.
PTÁ EK – velkoobchod, a.s. EDHAL s.r.o. velkoobchod el. materiálem
Zden k Horák – elektroinst. Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o.

KOBIT, spol. s r.o.
Fitos spol. s r.o.
MEYRA R, s.r.o.
VCEST.CZ
LÁF – nerez výroba
BETONSPORT s.r.o.
DITON s.r.o.
SKLEP ART
nejlevn jší-obklady.cz
Grimax s.r.o.
PORFIX CZ a.s.

Mzdové náklady všech zam stnanc :
Zákonné a sociální pojišt ní:

Odborné u ilišt Hostinné FARMA proti bariérám, z.s.
St ední škola gastronomie a služeb (Nová Paka)

ZŠ Husitská (Nová Paka)

Na záporném hospodá ském výsledku ve výši 9 637,- K se podílela zejména výrazná ztráta
v sociálních službách ve výši 530 934,- K , kterou se nám již nepoda ilo pln vykompenzovat naší
vedlejší hospodá skou inností. V roce p íštím se proto chceme více zam it na hledání dalších
finan ních zdroj pro naše sociální služby tak, abychom mohli terénní osobní asistenci nejen
dlouhodob udržet, ale také dále navyšovat.

5 121 979,- K .
1 547 860,- K .

Orgány spolku nem li v r. 2016 žádné odm ny ani jiné výhody (v etn nap . p
Dotace:
ad práce:
sto Nová Paka:
Královéhradecký kraj:

3 576 985,- K
145 000,- K
30 000,- K

ky).

MPSV:
1 280 000,- K
Obec Stará Paka:
25 000,- K

Dary:
V r. 2016 získal spolek dary ve výši 604 292,- K od r zných dárc (n kte í jsou uvedení dále) na
podporu hlavních inností.
Ve ejná sbírka:
Vyú tování 1. roku nové ve ejné sbírky na DOME EK PLNÝ KOLE EK za období od 1. 11. 2015 do 31.
10. 2016 prob hlo úsp šn a bylo schváleno Krajským ú adem Královéhradeckého kraje. V tomto
období se nám ve ve ejné sbírce poda ilo získat 695 364,- K a z toho využít 526 710,- K . Získané
prost edky jsme využili p edevším na nákup objektu . p. 111 v etn p ilehlých pozemk (bývalá
tiskárna), který dále splácíme, a na hydroizolaci (pod ezání) domku . p. 194 ve Staré Pace.
Na sbírkovém ú tu .: 218286566/0300, byl k 31. 12. 2016 z statek ve výši: 220 550,10 K .

Daniel Polman, Petr Burcal s rodinou, Václav Portych, MUDr. Hana Hájková, Petr Kochman, Blanka
Heclová s rodinou, Michal Polák, manželé B lousovi, Michaela Kopecká, Petr Gurecký s rodinou, p.
Habá a mnoho dalším dárc m, dobrovolník m a zákazník m :-)
Za mediální podporu: eská televize, TV Barandov, Ji ínský deník, Nové noviny, ACHÁT a Podhoran

