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1. Informace o organizaci 
 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je neziskovou organizací, která byla 

založena jako nástupnická organizace Sdružení zdravotně postižených Česká Lípa (v 

souvislosti s platností NOZ) v září 2013. Sdružuje osoby se zdravotním postižením bez ohledu 

na druh postižení (tělesné, zrakové, sluchové, vnitřní mentální, kombinované) a bez ohledu na 

věk. 

Na základě podnětů uživatelů převzalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

veškeré aktivity SZdP a dále je rozšířilo. Od 1. 2. 2014 má zaregistrovány sociální služby: 

odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory. 

Provozuje i půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

Zajišťuje školení a vzdělávání ZP a seniorů, konzultace v právních otázkách a konzultační 

činnost v oblasti architektonických bariér. Dále pak publikační činnost (časopis Informačník, 

letáky, příspěvky do regionálních novin atp.) 

V rámci základních činností sociálně aktivizačních služeb dle zákona 108/2006 Sb. 

zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Poslání 

Posláním sociálně aktivizačních služeb (SAS) je napomáhat seniorům, osobám se zdravotním 

postižením, rodinám s dětmi a osobám s kombinovaným postižením na Českolipsku a dále 

v rámci Libereckého kraje k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 

a podporovat jejich sociální začleňování prostřednictvím nejrůznějších aktivit. 

 

 

Cíle 

Sociálně aktivizační služby, při kterých je kladen důraz na prevenci, ovlivňují kvalitu života 

a zdraví osob (předcházení, zhoršování zdravotního stavu a psychiky uživatelů) aktivity jsou 

realizovány na základě požadavků, vzešlých z řad uživatelů služby. Rozvoj aktivit sdružení 

tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. směřuje proti sociálnímu vyloučení – podporuje aktivní, 

smysluplné využití volného času osob v důchodovém věku, osob se zdravotním 

a kombinovaným postižením a rodin s dětmi. Všechny naše akce jsou zaměřeny na aktivní 

a kvalitní život až do samého konce, na řešení nepříznivé sociální situace, a na udržení nebo 

rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností uživatelů. 
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Zásady 

Při poskytování sociálně aktivizačních služeb jsou dodržovány hlavní zásady uvedené v zákoně 

č.108/2006s.b, o sociálních službách, v pozdějším znění, tj. zásady bezplatnosti, zachování 

důstojnosti uživatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a zásady 

kvality služby a dodržování lidských práv a svobod. Při poskytování služby je důraz kladen na 

tyto konkrétní zásady:  

 

 

1. Dobrovolného přijetí a porozumění nabídce služby ze strany uživatele sociální služby; 

2. Respektování osobnosti uživatele, důstojnosti, jeho potřeb a přání a svobodného   

           rozhodování; 

3. Podporování snah uživatele zapojit se do procesu sociálně aktivizačních služeb v roli  

           rovnocenného a rovnoprávného subjektu; 

4. Posílení sociálního začleňování formou motivace uživatele k takovým činnostem,  

           které nevedou k jeho dlouhodobému setrvaní nebo prohlubování nepříznivé sociální  

           situace; 

5. Rozvoje aktivity a samostatnosti uživatele; 

6. Realistického vyhodnocení potřeb, práv, omezení a handicapu uživatele ve vztahu  

           k jím očekávanému výsledku očekávané pomoci; 

7. Individuálnímu přístupu k uživateli a jeho potřebám, zejména v oblasti komunikace  

           nebo dalších znevýhodnění, vyplývající ze zdravotního postižení, věku nebo jiných       

           okolností; 

8. Nestrannosti a bezpečnosti – pracovník poskytuje službu nestranně, se zachováním  

           potřebné diskrétnosti; dodržuje zásadu mlčenlivosti podle zákona č.108/2006s.b., o  

           sociálních službách; 

9.        Dodržování zásad rovného přístupu vůči uživatelům jakékoliv skupiny; 

10.      Nestrannosti a nezávislosti pracovníků STP Česká Lípa o.p.s. na poskytovatelích služby,  

         orgánech místní správy a samosprávy; respektování etických zásad a profese;  

         zodpovědnosti za výsledek vlastní činnosti pracovníka. 

 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou sociálně aktivizačních služeb jsou: 

 osoby s kombinovaným postižením 

 osoby se zdravotním postižením 

 rodiny s dítětem/dětmi 

 

Věková struktura je od 7 do 80 let. 

Služba je poskytována v rámci Libereckého kraje. 
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Cílovou skupinu sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

tvoří osoby žijící či působící na území České republiky. Služby jsou určeny pro osoby se 

zdravotním postižením, přičemž zdravotní postižení může být i dočasné a pro seniory. Služby 

jsou poskytovány uživatelům od sedmi let a bez ohledu na členství, především pro osoby 

s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, seniory, rodiče s dětmi/dítětem. 

Služby mohou využít také rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením nebo seniorů a 

ostatní lidé pečující o osoby se zdravotním postižením nebo jejich opatrovníci. Další zájemci 

mohou službu využít, pokud je k dispozici dostatečná kapacita pracovníků. Vzhledem 

k jednotlivým zájemcům o službu nebo uživatelům služby jsou pracovníci STP Č. Lípa o. p. s. 

povinni uplatňovat tzv. politiku rovných příležitostí a své služby poskytovat všem bez ohledu na 

rasu, národnost, pohlaví, věk, stav, sexuální orientaci, vyznání, členství v politických stranách, 

sociální původ, zdravotní stav atd. 
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Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 

IČO: 021 07 538 

Bankovní spojení:Poštovní spořitelna, č. ú. 231652779/0300 

mail:stp.cl@seznam.cz 

www.stp-cl.cz 

Kontaktní osoba: Eva Zemanová - ředitelka, 723 594 459, petrova49@seznam.cz 

Kontaktní adresa: Školní 2213, 470 01 Česká Lípa 

 

 

Složení řídících orgánů: 

Statutární orgán - ředitel 

Eva Zemanová, Josefská 927, 472 01  Doksy 

 

Správní rada 

PhDr. Zdenka Zahrádková, Brněnská 2580, 470 06 Česká Lípa – předsedkyně 

Mgr. Simona Hynková, 471 17 Skalice u Č. Lípy 2902 - člen 

JUDr. Marie Nedvědová, Jižní 1820, 470 01 Česká Lípa - člen 

 

Dozorčí rada 

Helena Erbenová, Eliášova 2244, 470 01 Česká Lípa - předseda 

Mgr. Veronika Marešová, V Parku 832, 473 01 Nový Bor – člen 

Mgr. Jitka Matoušková, Ke Hradu 270. 471 52 Sloup v Čechách - člen 
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Provozní doba Česká Lípa 
Adresa: Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 

  Školní 2213, 47001 Česká Lípa 

 

 

Ambulantní služby odborné sociální poradenství Česká Lípa: 

Po, Út, St, Čt: 9:00 – 13:00 hodin 

 

 

Terénní služby odborné sociální poradenství: 

Po, Pá:  9:00 – 13:00 hodin 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, ambulantní a terénní 

služby: 

Út:   13:00 – 17:00 hodin 

St:   14:00 – 16:00 hodin 

Čt:   13:00 – 16:00 hodin, dále dle domluvy 

 

 

Terénní forma služby: 

Po:   7:30 – 11:30 hodin  13:30 – 16:30 hodin 

St:   8:00 – 12:00 hodin 

Čt:   7:00 – 12:00 hodin  14:30 – 16:30 hodin 

Pá:   7:00 – 12:00 hodin 

dále dle domluvy  

 

 

 

 

 

Provozní doba Doksy 
Adresa: Komunitní centrum  

Komenského 47, 47201 Doksy 

 

Po:   15:00 – 17:00 hodin, dále dle telefonické domluvy 
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2. Zpráva o hospodaření 
 

Příjmy celkem 786.449,- 

z toho  

Dotace, granty, finanční příspěvky 386.589,- 

Půjčovné KP, masáže, plavání, Kurzy, účastnické 

poplatky…. 
277.879,- 

Přijaté dary (fyzických a právnických osob) 117.310,- 

Tržba z vlastní činnosti 4.661,- 

Úroky… 10,- 

  

Náklady celkem 750.770,- 

z toho  

Mzdy DPP 194.547,- 

Kancelářské potřeby, materiál, ceny 154.553,- 

Cestovné 67.581,- 

Pojistné 12.867,- 

Ostatní služby, poplatky 321.222,- 

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 35.679,- 
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3. Zpráva o činnosti – odborné sociální poradenství, sociálně 

aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 
 

 

ODBORNÉ  SOCIÁLNÍ  PORADENSTVÍ  (§ 37 Zákona č. 108/2006 Sb.) 

Služba odborného sociálního poradenství byla zaregistrována 1. 2. 2014. 

Cílovou skupinou pro poskytování OSP jsou osoby se zdravotním postižením a osoby 

s kombinovaným postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, zrakovým, vnitřním) od 7 do 80 

let. 

Specifikou odborného sociálního poradenství a naší cílové skupiny je její přesah do dalších 

skupin: 

 Řada klientů žije na hraně sociálního vyloučení a sociálně slabí: 
a)  z důvodů dlouhodobé nezaměstnanosti - zdravotně znevýhodnění nedostanou 

možnost uplatnit se na trhu práce z důvodu nezájmu zaměstnavatelů; stejné je to u 
klientů s částečným invalidním důchodem (I. a II. stupeň) 

b) Ohrožení chudobou-plné invalidní důchody jsou velmi nízké 
c) Ohrožení závislosti na lécích - vzhledem ke zdravotnímu postižení, což zároveň vede 

k nedostatku finančních prostředků (zvyšování cen léků) 
d) Nedostatek sociálního bydlení 
e) Neschopnost splácet nájemné, elektřinu, vodu vede k nemožnosti udržet si stávající 

bydlení a tím ke ztrátě domova (zvláště pokud jeden z partnerů zemře nebo odejde, 
nebo pokud klient žije sám) 

f) Exekuce na důchody- i z důvodů komerčního zneužívání (reklamy, půjčky, prodejní 
akce), vysoký nájem (bydlí sami), finančně náročné diety kvůli zdravotnímu postižení; 
zvyšování cen léků, které musejí zdravotně postižení užívat kvůli své nemoci 

 Klienti se nalézají v krizi - bez podpory nezačnou svoji nepříznivou situaci řešit; 
nedokážou hájit svoje zájmy a práva (tato práva často ani neznají a bojí se) - etnické 
menšiny. 

 Komerčně zneužívaní ZP, ZPS a osob s kombinovaným postižením (např. jejich 
důvěřivosti bezmoci či závislosti na čemkoliv; ti co mají moc, ji používají k nátlaku či 
vykořisťování ZP v) - zneužití rodinou (děti, vnoučata) - důchody, domácí násilí - mají  
např. vymezený prostor ve svém vlastním bytě, nesmějí telefonovat apod. 

 Silnou skupinou jsou zdravotně postižení civilizačními chorobami, kteří potřebují po 
zdravotním 
ataku (např. po mozkové příhodě, infarktu, diabetickém komatu) znovu zprostředkovat 
kontakt se společenským prostředím zprostředkováním navazujících služeb - odborné 
přednášky, vzdělávání, nácvik motoriky HK, komunikace a další. 

 



Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 2015 

 

9  

Výroční zpráva za rok 2015 

     

 

V České Lípě je dalších 6 poskytovatelů odborného sociálního poradenství (Centrum pro 

zdravotně postižené LK, o. p. s.; Centrum intervenčních a psychosociálních služeb p. o. - 

Poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy; „D“ občanské sdružení; Hospicová péče 

sv. Zdislavy o.p.s.; SONS ČR - Sociální poradna Č. Lípa - činnost ukončila 10. 1. 2015). 

     Poskytujeme pomoc rodičům při získávání finančních prostředků pro zajištění osobní 

asistence ve školách u ZP dětí ve věku od 7 do 26 let.    

    Jako jediní zajišťujeme poskytování bezplatného právního poradenství, a automaticky jsou 

z INFO centra Č. Lípa posílání klienti naší odborné právní poradkyni, rovněž tak odborné 

poradenství v otázkách odstraňování architektonických bariér - konzultant pro odstranění 

bariér - pro právnické a fyzické osoby zajišťujeme bezplatně. 

      

Snažíme se reagovat na každý podnět, ukazující na chybějící odborné sociální služby, aby 

se vytvářely rovné příležitosti bez ohledu na zdravotní postižení a docházelo tak ke 

zkvalitňování života cílové skupiny. 

 

Odborné sociální poradenství (dále jen OSP) se poskytuje v oblasti: 

1) orientace v sociálních systémech: 

 zákon o sociálních službách (příspěvek na péči, sociální služby pro cílovou skupinu atd.) 

 průkazy mimořádných výhod (OZP) 

 příspěvky pro osoby se zdravotním postižením 

 životní a existenční minimum 

 příspěvky poskytované dle zákona o Státní sociální podpoře a dalších předpisů 

 v oblasti důchodového pojištění (invalidní důchod, starobní důchod atd.) 

 daňové a poplatkové úlevy, spojené se zdravotním postižením 
 

2) v oblasti práva (JUDr. M. Nedvědová) 

3) v oblasti vzdělávání, zaměstnávání: 

 informace o školách, vzdělávacích zařízeních a rekvalifikačních kurzech pro cílovou 
skupinu osob 

 informace o podmínkách zaměstnávání ZP, chráněná pracovní místa, chráněné dílny 

 při hledání pracovního uplatnění spolupracujeme s organizacemi, které se zaměřují na 
zaměstnávání ZP (Rytmus o.p.s. apod.) 

 sami zaměstnáváme 2 osoby s těžkým zdravotním postižením 
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4) v oblasti životního prostředí a odstraňování architektonických bariér (Ing. V. Braum) 

 bezbariérové úpravy bydlení (vč. přístupů – plošiny, nájezdové rampy…) 
 

5) v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 půjčování kompenzačních pomůcek 

 poradenství při úpravách automobilu na ruční řízení 
 

V rámci základních činností je zprostředkován kontakt se společenským prostředím: 

 kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb 

 kontakty na odborná pracoviště 

 kontakty na úřady 

 kontakty na aktivity v regionu 

 kontakty na organizace zdravotně postižených nebo seniorů 

 informace o aktivizačních službách 
 

Ke zprostředkování kontaktu dochází i prostřednictvím vybrané navazující služby. 

Poradce dále pomáhá uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí: 

 odborné konzultace 

 doprovody na úřady a instituce 

 přímá pomoc při vyřizování a jednání s úřady 

 pomoc při sepsání žádosti nebo vypsání tiskopisu při žádání o sociální dávky a příspěvky 

 sepsání odvolání a další písemnosti 

 pomoc při odstraňování komunikačních bariér 
 

Důležitou součástí OSP, poskytovaného STP Č. Lípa o.p.s. je i zapůjčování kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek. Je zde zahrnuto i praktické proškolení a informace o tom, jak 

správně kompenzační pomůcku využívat a jak o ní pečovat. Základním smyslem je, aby 

kompenzační a rehabilitační pomůcky byly okamžitě k dispozici těm, kteří to potřebují. 

Ve velké většině případů se od zapůjčení pomůcek odvíjí další služby OSP a půjčovna má 

v rámci OSP STP Č. Lípa o.p.s. nezastupitelnou úlohu. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno jako ambulantní a terénní služba. 
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Ambulantní forma služby: 

Česká Lípa - Komunitní centrum, Školní 2213 

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek 9:00 – 13:00 

 

Doksy - Komunitní centrum, Komenského 47 

Pondělí  15:00 – 17:00 a dále dle tel. domluvy 

 

 

 

Terénní forma služby: 

Pondělí, Pátek  9:00 – 13:00 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§ 37 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách) 

 

V r. 2015 bylo odborné sociální poradenství poskytnuto celkem 151 osobám.  

Z toho bylo 91 žen, 60 mužů 

 

Počet klientů, kteří si zapůjčili kompenzační pomůcky: 190 

 
 
 

Počet osob, kterým bylo poskytnuto odborné sociální poradenství celkem 151 

z toho žen 91 

z toho mužů 60 

Počet klientů, kteří si zapůjčili kompenzační pomůcky 190 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM v r. 2015 

 

Sociálně aktivizační služby (SAS) 

 

Při SAS je kladen důraz na prevenci, vyvedení z izolace, omezení sociálně vyloučených, 

omezení sociálně slabých, sociální interakci, udržování sociálních vztahů, ovlivnění kvality 

života a zdraví osob (předcházení zhoršování zdravotního stavu a psychiky uživatelů, 

především v souvislosti s pocity osamělosti, deprese nebo klesající fyzické kondice 

a v neposlední řadě udržení kognitivních funkcí), řešení a zvládání nepříznivé sociální situace.  

 

Aktivity jsou realizovány na základě požadavků, vzešlých z řad uživatelů SAS. Rozvoj aktivit 

STP Č. Lípa o. p. s. směřuje proti sociálnímu vyloučení – podporuje aktivní, smysluplné využití 

volného času osob v důchodovém věku, osob se zdravotním a kombinovaným postižením 

a rodin s dětmi. Všechny akce jsou zaměřeny na aktivní a kvalitní život až do samého konce. 

Nabídka aktivit a činností je široká, např. arteterapie - pod odborným vedením odborné 

lektorky; základy práce s PC, přednášky pro jednotlivé druhy ZP, rekondiční pobyty; ozdravně - 

relaxační víkendy spojené s edukací; víkendové pobyty pro rodiče s dětmi od 7 let věku; víkend 

pro seniory; módní přehlídka pro ZP, jak zvládat zdravotní postižení (předávání zkušeností 

samotných ZP a předávání svých poznatků); setkávání v útulku zvířat – rodiče s dětmi (výchova 

Jak si pomáhat); plavání a cvičení v bazénu, masáže; cvičení na židlích; infračervená 

termoterapie Amethyst BioMat; dotyková terapie spojená s aromaterapií; výstavy prací ZP 

a seniorů ad.). 

Zaměřuje se také na řešení problémů a potíží sluchově postižených včetně výuky 

znakového jazyka pro zájemce (pracovníky z ÚP, ze školství, zdravotnictví atd.) 

Dále je to pak vytváření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené (což má velký 

význam pro získání pracovních návyků, soběstačnosti a respektu k sobě. Důležité je pro ně 

i vědomí, že jsou pro společnost přínosem.) 

Jedná se o ojedinělou sociální službu s tak širokým záběrem, určenou všem zdravotně 

postiženým (bez ohledu na druh postižení, věk a členství v organizacích ZP) a seniorům, kteří 

se chtějí dozvědět nové informace a něco pro sebe udělat ke zlepšení svého fyzického 

i psychického zdraví. Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je jedinou organizací 

zdravotně postižených v  Libereckém kraji, která takovéto služby poskytuje. 

Poskytované služby jsou kvalitní (odbornost vlastních pracovníků; odborní 

spolupracovníci z řad lékařů, středního zdravotního personálu, právníků, psychologů, 

odborných lektorů atd.) 
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Služby jsou poskytovány nejen na území České Lípy nebo Doks, ale v rámci celého 

Českolipského okresu a celého Libereckého kraje.  

Součástí naší organizace je středisko canisterapie „Canisté“. Vedoucí střediska je Hana 

Málková, která poskytuje sociálně aktivizační službu v rámci Libereckého kraje pro děti od 7 let 

věku až po seniory. 

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního 

působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. 

Pojmenování vzniklo v ČR složením latinských slov CANIS = pes a TERAPIE = léčba. V roce 

2005 se Sdružení klinické studie podařilo získat vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR, v němž 

je uvedeno, že canisterapie je chápána jako forma podpůrné rehabilitace, nikoli jako 

samostatná léčebná metoda. 

 

Základní činnosti při poskytování SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením se řídí § 

31 PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY č. 505 a zajišťujeme je v rozsahu těchto úkonů: 

 

 

1) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM: 

a) Zájmové aktivity 

- SETKÁVÁNÍ S KULTUROU (návštěva divadla, koncerty, kino, zapojení do zájmových kroužků 

- vč. předávání kontaktů na NNO) 

- MDŽ, Mikulášská 

- Informačník 

 

b) Vzdělávací aktivity - přednášky, semináře, kurzy, znakový jazyk 

                                       cykly přednášek: JAK ZVLÁDAT ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ 

                                                                 JAK ZVLÁDAT PÉČI O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO  

                                                                 ČLENA RODINY 

                                                                 PREVENCE OCHRANY OSOB 
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c) Sociální dovednosti  - individuelně nebo malá skupinka uživatelů (max. 5 osob) 

     Jak správně telefonovat 

        Jak správně komunikovat na úřadech 

     Jak se chovat ve společnosti 

     Jak správně postupovat při hledání pracovní pozice 

 

d) Volnočasové aktivity v průběhu roku:  

A) Cyklus sportovních aktivit Den dětí se zdravotním postižením 

Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením 

Pétanque 

Sportovní soutěže v rámci ozdravných pobytů 

B) Cyklus prezentací a děl osob se ZP 

Výstavy jarní a předvánoční 

Zapojení do projektů TVOŘÍME DUŠÍ, Soutěž o cenu 

MODRÉHO SLONA 

C) KNIHOVNA - orientace v jednotlivých odděleních 

poskytované služby, literatura, práce s odb. časopisy) 

D) Pobytové akce (ozdravně - edukační víkendy, rekondiční pobyty, relaxační zahraniční pobyt) 
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2) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI: 

a) Rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální 

začleňování osob: aa) arteterapie - výtvarná dílna 

                              ab) cvičení HK, DK 

                              ac) paměťová cvičení 

                              ad) cyklus přednášek jak komunikovat (u lékaře, na úřadech, telefonování) 

- umět specifikovat své potřeby a požadavky pro každodenní život 

- základy slušného chování, oblékání (jak se správně oblékat, čistota) 

- módní přehlídka (odstraňování předsudků ve společnosti - každý  

- člověk je jedinečná osobnost bez ohledu na handicap) 

                                   ae) kurzy PC 

                                   af)  canisterapie 

 

b) Masáže, spec. individuelní sestavy 

plavání (vč. cvičení) 

 

3) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ 

OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ: 

a) pomoc při komunikaci k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

                                aa) doprovod (na úřady, k lékaři, včetně přípravy) 

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí: 

                               aa) zprostředkování soc. služby – v nejbližším okolí 

                                     (nákup, úklid, praní prádla, jednání na úřadech, kadeřník, pedikúra, 

                                     kosmetika) 

                               ab) zprostředkování a zajištění zdravotních a kompenzačních pomůcek a          

                                     proškolení jak je používat 
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PŘEHLED AKTIVIT za r. 2015 

AKTIVITA 
 

Počet účastníků 

Setkání k MDŽ 58 

Návštěva divadelního představení POJĎTE A POSLYŠTE - 6 

Setkání k Mikuláši 63 

Útulek BONA Kozly 37 

Výstavě koček v hotelu Merkur 4 

Útulek ARCHA Liberec (při ZOO Liberec) 3 
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
 

Počet účastníků 

Kurz Z.J. 1. ročník 330 

Kurz Z.J. 2. ročník 74 

2 x Prevence kriminality 
52 

3 x Rehabilitace pomocí canisterapie 
62 

2 x Dotykové masáže 
27 

1 x Kompenzační pomůcky 
23 

1 x Finanční gramotnost 
22 

1 x Sociálně právní minimum vč. novinek ze soc. oblasti 
25 

1 x Domácí násilí 
9 

1 x Reflexní masáže chodidel a rukou 
19 

1 x Zlepšení motoriky rukou - tvorba Mandal 29 

1 x Jak zvládat zdravotní postižení 22 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V PRŮBĚHU ROKU 2015 
 

Počet účastníků 

Sportovní – 11. Den dětí se ZP 195 

                     14. Krajské sportovní hry osob se ZP 185 

Výstavy – Jarní výstava prací osob se ZP a seniorů 207 

                  Výstava mandal 55 

                  Předvánoční výstava prací osob se ZP a seniorů 313 

Pobytové akce – ozdravně-edukační víkend – rodiče + děti 9 

Ozdravně-edukační víkend ZP a senioři 24 

Rekondiční pobyt pro seniory a osoby se ZP 29 

Zahraniční zájezdy 32 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 2015 Počet účastníků 

Arteterapie 157 

Výtvarný kroužek - autisté - 2x 12 

Cvičení HK a DK 9 

Paměťová cvičení 24 

Módní přehlídka ZP 59 

Kurz PC, práce s PC 15 

Canisterapie 341 

Speciální individuální cvičení a masáže 42 

Plavání vč. cvičení 30 
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POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A 
PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 

Počet 
účastníků 

Pomoc při komunikaci v uplatněných práv a oprávněných zájmů: 
Doprovod (na úřady, k lékaři, včetně přípravy) 

10 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí: zprostředkování soc. služby 
– v nejbližším okolí (nákup, úklid, praní prádla, jednání na úřadech, 
kadeřník, pedikúra, kosmetika) 

8 

Zprostředkování a zajištění zdravotních a kompenzačních pomůcek, a         
proškolení jak je používat 15 
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Sociálně aktivizační služby pro občany České Lípy (včetně přidružených obcí): 

- v evidenci na kartách máme celkem 166 uživatelů (z toho děti a mládež - 9; dospělí - 157 z 
toho 43 mužů, 114 žen). 

- skupiny uživatelů z České Lípy, kteří využili některou z nabízených sociálně aktivizačních 
služeb  

To znamená, že uživatelů sociálně aktivizačních služeb z České Lípy je celkem 1464 

CELKEM NAŠICH SLUŽEB VYUŽILO 2636 

Z toho Česká Lípa 1464 

Muži 192 

Ženy 774 

Děti 498 

 

 

 

.  
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PILOTNÍ PROJEKTY 

 

Zájem o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením stále roste. Výuka znakového jazyka se rozšířila i o tlumočení při jednání 
neslyšících klientů na úřadech, u lékařů, právníka, i při zajišťování zaměstnání. 

Uživatelé přichází s náměty a návrhy na další aktivity, o které by měli zájem. Tyto návrhy 
a náměty jsou podkladem pro zkvalitňování služeb v dané oblasti, kde se uživatelé sami aktivně 
zapojují (pilotní projekty). Na základě těchto zakázek byly v roce 2015 realizovány 3 pilotní 
projekty, 4. pilotní projekt jsme připravili v roce 2015, jeho realizace bude v roce 2016: 

 

1. pilotní projekt – JAK ZVLÁDAT ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ (klienti sami předávají své 
zkušenosti, jak zvládli své onemocnění) 

 

 

2. pilotní projekt – SETKÁNI V ÚTULKU -  ( zvířátka mohou zlepšit život všem - od dětí až 
po seniory. Vzájemné předávání energie - zvířata lidem - lidé zvířatům) 

 

 

3. pilotní projekt – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA (odstraňování předsudků ve společnosti - každý 
člověk je jedinečná osobnost, bez ohledu na zdravotní postižení; získání zkušeností jak 
vkusně a za malý finanční obnos se může obléci i člověk, který je např. po mozkové 
příhodě; vzrůstá sebevědomí, chuť se aktivně zapojovat, chodit do společnosti a tím 
zkvalitnit vlastní život) 

 

 

4. pilotní projekt – PLES PRO VOZÍČKÁŘE – na základě zakázky skupiny vozíčkářů 
z Liberce - uskutečnit PLES pro vozíčkáře a osoby se zdravotním postižením a všechny 
ostatní, kteří mají zájem přijít - z celého Libereckého kraje. Tento pilotní projekt 
plánujeme uskutečnit v 1. čtvrtletí r. 2016 
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ZÁVĚR 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením zkvalitňujeme díky zakázkám klientů v podobě pilotních projektů, které 
oslovily uživatele, kteří o ně projevili zájem. 

Vzhledem k tomu, že nemáme dostatečné finanční prostředky, nemůžeme některé aktivity 
realizovat vůbec a některé musíme početně omezovat, takže řada uživatelů nemůže využít ty 
aktivity, o které by zrovna měli zájem (týká se to např. plavání a cvičení v bazénu, speciálních 
cvičebních sestav a masáží, rekondičních pobytů, ozdravně - edukačních víkendů, canisterapie, 
arteterapie - uživatelé by přivítali tuto aktivitu 1x týdně ad.). 

Canisterapie – běží od 1. 4. 2015 

Tuto službu poskytujeme v těchto zařízeních: 

 Domov Sluneční dvůr, Jestřebí 

 Dolmen – chráněné bydlení, Česká Lípa 

 SPC Sluníčko, Jablonec nad Nisou 

 SPC Horova, Jablonec nad Nisou 

 Centrum denních služeb, Jablonec nad Nisou 

 Nemocnice oddělení CEDR, Jablonec nad Nisou 

 Domov Erbena, Paseky 

 Domov, Raspenava 

 Nemocnice, Česká Lípa – 3 odd. LDN, odd. rehabilitace 

Zájem o službu je větší, (přesahuje naše kapacitní možnosti) a je jak mezi jednotlivci - 
poskytování v domácnostech uživatelů, tak mezi nejrůznějšími zařízeními. 
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REALIZACE: 

A) Pravidelné sociálně aktivizační služby 

 Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – využíváme nabídky 

místních veřejných institucí, nabízíme služby dalších organizací, se kterými 

spolupracujeme v rámci komunitního plánování na Českolipsku, Novoborsku, Doksku 

a v Liberci (jako nestátní neziskové organizace, ale i s organizacemi na úrovni obcí  

a státními organizacemi);v rámci spolupráce s dalšími organizacemi, zabývajícími se 

sociální problematikou zapojujeme naše uživatele do nejrůznějších projektů (Tvoříme 

duší, Modrý slon, Rytmus - zaměstnávání ZP na veřejném trhu práce ad.). Využíváme 

spolupráce s Divadelním klubem mladých při Obchodní akademii v Č. Lípě, Městskou 

policií Č. Lípa, Zvířecím útulkem Bona Kozly, útulek ARCHA při ZOO Liberec, Denním 

stacionářem Č. Lípa, KLIK a přijďte k nám Doksy, o. s., Sdružení Artefaktum.cz a CZP 

LK a dalšími subjekty. 

 

Základní činnosti v rozsahu zajištění zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit byly 

poskytnuty 234 uživatelům. 

 Zájmové aktivity 

Podle zájmu uživatelů SAS jsou předávány informace o aktivitách tohoto typu v rámci bydliště; 

zapojení uživatelů do nejrůznějších projektů organizací, se kterými spolupracujeme - mají 

možnost ukázat své dovednosti, uplatní své zájmy; společné návštěvy divadelních představení 

(spolupráce s Divadelním klubem mladých), návštěvy představení v rámci Českolipského 

divadelního podzimu, návštěvy koncertů, filmových představení.  

Divadlo je výborná terapie psychických problémů a duševních poruch. 

Realizace setkání k MDŽ a Mikuláši - důležité pro kontakt se společenským prostředím 

(zlepšení psychiky a následně zdravotního stavu uživatelů). 
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Informačník - časopis, který vydává STP Č. Lípa o.p.s. ve spolupráci s Místní organizací 

tělesně postižených Česká Lípa (MO TP) a ve kterém jsou zveřejňovány informace o aktivitách, 

novinky z oblasti práva a péče o zdravotně postižené, zhodnocení realizovaných aktivit a další. 

V r. 2015 vycházel jako dvouměsíčník, dostávali ho všichni uživatelé SAS, ale i všichni členové 

MO TP a další zájemci z řad organizací zdravotně postižených a z řad veřejnosti. Distribuce 

prováděna osobním doručováním, doručováním poštou, doručováním prostřednictvím mail, vč. 

kontaktů na navazující soc. služby jiných organizací. 

Přínosem těchto aktivit pro uživatele je to, že se zapojí do běžného prostředí; účast na takové 

akci je vytrhne z jejich stereotypu, setkají se s jinými lidmi, mohou se pěkně obléci, dámy 

většinou využívají při takovýchto příležitostech kadeřnické a kosmetické služby, pedikérku 

(většina má diabetes, artróza DK) Řada uživatelů návštěvu takovéto akce ještě spojí 

s návštěvou kavárny, cukrárny nebo restaurace. O navštívených akcích diskutují a zajímají se o 

další tvorbu autorů her, zpěváků, herců ad. Uživatelům vzroste sebevědomí, uvědomí si sami 

sebe a mají chuť se sebou něco dělat. 

Podávají náměty na další aktivity, jako např. Ples pro zdravotně postižené a vozíčkáře. Náměty 

se budeme zabývat v roce 2016. 

Tato služba poskytnuta uživatelům 158 x. 
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 Vzdělávací aktivity - V rámci vzdělávacích aktivit realizovány přednášky a beseda 

Prevence kriminality - důležitá ochrana sebe i svého majetku 

Rehabilitace pomocí canisterapie - specifické léčba ZP (od dětí po seniory) 

Dotykové masáže  

Kompenzační pomůcky - odborné proškolení, pomoc při výběru a zajištění následných 

služeb 

Finanční gramotnost 

Domácí násilí - stále stoupá hlavně v rodinách, stále více děti na seniorech 

Sociálně právní minimum včetně novinek ze sociální oblasti 

Reflexní masáže chodidel a rukou - možné uvolnění akutních bloků a bolestí 

Zlepšení motoriky rukou - tvorba Mandal - činorodá tvorba, která motivuje a naplňuje 

Jak zvládat zdravotní postižení (beseda) - předávání zkušeností 

 Oblast: JAK ZVLÁDAT ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ - jde o sdílení vlastních zkušeností 

z toho, jak uživatel dokázal zvládnout všechny problémy, spojené s nemocí nebo 

postižením. 

 Oblast PREVENCE OCHRANY OSOB - netýká se jen prevence kriminality ale i 

zdravotního stavu- díky  včasné prevenci je možné zabránit vzniku nebo rozvoji 

onemocnění. 

V těchto odborných přednáškách budeme pro velký zájem uživatelů pokračovat i v r. 2016, 

odborní lektoři jsou zkušení, empatičtí, se sociálním cítěním; např. finanční poradkyně se 

věnuje klientům individuelně, řeší problematiku postupně do vyřešení nebo nalezení cesty „jak 

z toho problému ven“. Pro veliký zájem počítáme se stálou spoluprací s finanční poradkyní 

v roce 2016. 

V tomto roce jsme získali od Nadace Preciosa technické vybavení, které zkvalitní úroveň 

odborných přednášek a seminářů.  
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 Kurzy znakového jazyka - od února do 2. června. 1. ročník byl ukončen závěrečnými 

zkouškami dne 2. 6. 2015, osvědčení získalo 11 absolventů kurzu 1. ročníku znakového 

jazyka. Od října - začátek nového kurzu - V České Lípě - 1 skupina;  dále pak v Kytlici - 1 

skupina; a 2 skupiny v Novém Boru 

Kurzy znakového jazyka pro začátečníky byly zajištěny a realizovány na základě požadavků 

uživatelů. Stále více totiž přibývá osob s poruchami sluchu a to i mezi mladou generací a 

nastává tak problém, jak se s těmito postiženými domlouvat. Komunita sluchově postižených je 

velice specifická, na první pohled jejich postižení není poznat. Jsou velice uzavření, snadno se 

dají ovládat podvodníky (než by přiznali, že nerozumí, tak podepisují smlouvy) řada z nich umí 

odezírat, ale neumí znakový jazyk. 

Kurzy pod vedením zkušené lektorky, tlumočnice do znakového jazyka probíhají 1x v týdnu 2 

vyučovací hodiny. Využít je mohou nejen zdravotně postižení a senioři, ale i další zájemci, kteří 

se sluchově postiženými pracují - např. úředníci, učitelé, zdravotníci nebo rodinní příslušníci či 

osoby blízké, které se sluchově postiženými žijí nebo jsou v úzkém kontaktu. 

Do vzdělávacích aktivit se zapojilo hodně uživatelů i z jiných organizací jako např. SSM CL, 

Dolmen Česká Lípa, Rytmus Česká Lípa, CZP LK a další. 

Ve vzdělávacích aktivitách budeme pro velký zájem uživatelů pokračovat i v r. 2016, Potíže pro 

event. rozšíření nabídky vidíme v nedostatku finančních prostředků na pronájem a mzdy pro 

odborné lektory. 

 

 

 Volnočasové aktivity v průběhu roku 

Informace jaké volnočasové aktivity STP Č. Lípa o.p.s. pořádá nebo zprostředkovává, co vše 

obsahují a co je nutné udělat pro to, aby bylo možné se do nich zapojit poskytnuta 14 aktivním 

uživatelům a 5 podporovaným uživatelům. 
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 Cyklus prezentací a děl osob se ZP - výstavy (jarní, předvánoční, výstava mandal). Na 

výstavách mají uživatelé možnost prezentovat svou vlastní tvorbu z nejrůznějších 

materiálů, mohou použít různorodé techniky. Vedle dodání prací na výstavu se uživatelé 

zapojí do instalace výstav, pomáhají při samotném průběhu výstavy jako pořadatelé, jako 

návštěvníci se pak podílejí na hodnocení soutěží, které jsou s výstavou spojeny. Mají 

možnost se setkávat s dalšími tvůrci, vyměňovat si nápady a zkušenosti. Výstavy prací 

osob se zdravotním postižením jsou velice oblíbené, využívají možnosti, aby ukázali svoji 

šikovnost, flexibilitu, kreativitu. Sami si hlídají termíny výstav a navrhují, aby bylo výstav 

více v roce. 

 

 

 Jarní výstava prací osob se zdravotním postižením a seniorů proběhla 30. 3. - 2. 4. 

2015 a byla spojená se soutěží „O neobvyklé velikonoční vajíčko“ 
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 Výstava mandal od 23. 7. - 27. 8. 2015 

 

 

 

 Předvánoční výstava prací osob se zdravotním postižením a seniorů, spojená se 

soutěží „O nejkrásnější vánoční motiv“ - 23. - 26. 11. 2015 

 

 

 Edukačně ozdravné víkendové pobyty a rekondiční pobyty 

 V průběhu roku byly realizovány 2 edukačně ozdravné víkendové pobyty – jeden pro 

rodiny s dětmi, jeden pro seniory a zdravotně postižené, jeden rekondiční pobyt pro 

seniory a zdravotně postižené. 
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 Ozdravně edukační, rekondiční a relaxační pobyty pro zdravotně postižené, osoby 

s kombinovaným postižením, rodiny s dětmi jsou určeny pro osoby s různým rozsahem 

poruch hybnosti dolních a horních končetin, nejčastěji v důsledku různých úrazů, 

zejména páteře, nebo onemocnění DMO, chronických onemocnění, zejména artrózy a 

po operacích páteře, kloubů apod. Pro osoby s kombinovaným postižením, dále pak u 

dětí, kteří jsou hyperaktivní a mají i další kombinované postižení. 

 Pobytové aktivity pomáhají postiženým získat potřebné návyky a znalosti především 

v oblasti rozvíjení dochovaných pohybových schopností a možností kompenzace 

pohybových poruch. Cílem ozdravných pobytů je dosažení maximální možné 

samostatnosti postižených zejména v sebeobsluze, jejich mobilizace k autorehabilitaci 

v domácím prostředí v návaznosti na použití kompenzačních pomůcek tak, aby nebyli 

nuceni (pokud zůstanou sami) odcházet do ústavních zařízení. Účastníci jsou motivováni 

i ke změně životního stylu, včetně potřeby změny stravování ve vztahu jak k prevenci 

nadváhy, tak i k obsahu minerálních látek, vitamínů a stopových prvků ve stravě. 

Hlavním posláním těchto ozdravných pobytů je docílení vlastních aktivit účastníků 

v  překonávání důsledků postižení a zlepšení celkového zdravotního a psychického 

stavu. 

 Na tyto aktivity se nám hlásí hodně uživatelů z celého Libereckého kraje, ale bohužel 

z nedostatku finančních prostředků můžeme uspokojit jenom část. 
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 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI: 

Rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální 

začleňování osob:  

 

Arteterapie - výtvarná dílna 

Arteterapie - od února do prosince se uskutečnilo 18 setkání (výroba mýdel; dekupáž na 

polyst. vajíčka; výroba velikonočního rámečku s dekorací; dekorační koule ze stužek; lepení na 

papírové návinky; 3x malování na hedvábí; tvorba květin z hedvábného papíru; dokončení 

komponentů na květy; dekorace květů na klobouky; FIMO - příprava hmoty na tvarování; FIMO 

- kompletace mozaiky na šperky; FIMO - šperky, lakování, dokončení; malování na sádrové 

odlitky; plstění-seznámení s technikou; výroba postaviček z ovčího rouna; vánoční a novoroční 

přání)  

Pod vedením odborníka byla procvičována nejen jemná motorika či poznávání barev, ale 

uživatelé se učili i komunikaci, protože každý výtvor v sobě nese důležité sdělení. Je určena 

zejména osobám po mozkových příhodách, infarktech, dětské mozkové obrně, mentálně 

postiženým 

¨ 

Tato služba je velice žádaná od uživatelů a velice aktivně se zapojují do tvorby a přichází 

s náměty na zaměření dalších setkání. 
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Od listopadu pracujeme s výtvarným kroužkem skupiny rodičů a přátel dětí s poruchami 

autistického spektra. 

 

 

 

Cvičení HK, DK 

Cvičení je určeno všem, kteří mají ať už z jakéhokoli důvodu sníženou pohyblivost horních nebo 

dolních končetin. S přibývajícím věkem tyto potíže rostou a zasahují stále více osob. Cvičením 

prstů dokážeme zaktivizovat všechny svaly v těle a stimulovat dráhy tlustého a tenkého střeva, 

dráhy srdce a osrdečníku, aktivuje akupunkturní body. Procvičování jemné i hrubé motoriky pak 

umožňuje uživatelům lépe zvládat běžné činnosti, ale aktivně se zapojit třeba i do výtvarné 

dílny. Specielně se zaměřujeme na cvičení jemné motoriky rukou. Zájem uživatelů je veliký, ale 

účast ovlivňuje zhoršení zdravotního stavu. V této aktivitě budeme pokračovat i v r. 2016. 

 

Paměťová cvičení 

Uživatelé, zapojení do tohoto programu, si zlepšují rozumové dovednosti, uchovávají mozek 

svěží i ve vyšším věku. Procvičují si krátkodobou i dlouhodobou paměť, logické myšlení, 

koncentraci pozornosti, rozšiřují si slovní zásobu. Součástí je i radostné přijetí každodenních 

povinností a činností-důraz je kladen na pozitivní myšlení v každé životní situaci. 

 

Cyklus přednášek „Jak komunikovat“ (u lékaře, na úřadech, telefonování) 

 Umět specifikovat své potřeby a požadavky pro každodenní život 

 Základy slušného chování, oblékání (jak se správně oblékat, čistota) 
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Módní přehlídka (odstraňování předsudků ve společnosti - každý člověk je jedinečná osobnost, 

bez ohledu na zdravotní postižení) 

Uživatelé této služby získali větší jistotu v jednání, stali se sebevědomějšími, módní přehlídka 

jim pak ukázala, že ani zdravotní postižení, ani vyšší věk nebrání tomu vkusně se oblékat při 

nejrůznějších příležitostech, a že pořídit si vhodné oblečení zvládnou i v rámci své stávající 

finanční situace. Úspěšnost tohoto cyklu přednášek nám potvrdila potřebnost a rozvinutí o další 

oblasti života- např. jak komunikovat při nákupech, ale i přímo v rodině. 

 

 

 

Kurzy PC 

Kurzy pro začátečníky i pokročilé mají 10 lekcí, každá lekce 2 vyučovací hodiny. Uživatelé 

obdrželi písemný materiál ke každé lekci, na začátku každé lekce se zopakovala dosud 

probraná látka, tak, aby měli všichni možnost zeptat se na to, co jim příp. není jasné. Přístup 

k uživatelům byl přizpůsoben jejich zdravotnímu postižení, příp. věku. V průběhu roku se 

uskutečnily 2 kurzy. Vedle kurzů je na základě požadavků uživatelů zajišťována práce s PC 

průběžně ve stejném rozsahu jako u kurzů nebo přizpůsobena aktuálním požadavkům. 

Uživatelé využívají výpočetní techniku v našich prostorách podle svých potřeb., po předchozí 

domluvě. Tuto možnost někteří využívají. 

Práce s PC umožňuje ZP, seniorům, osobám s kombinovaným postižením a dalším zájemcům 

z řad sociálně slabých a skupin ohrožených sociálním vyloučením,přístup k výpočetní technice 

a naučit je s touto technikou pracovat tak, aby byli sami schopni se pomocí této techniky spojit 

se svými blízkými nebo známými a tak překonávali svou izolovanost a měli tak možnost 

získávat nové informace ve všech oborech a případně studovat novinky ve svých zálibách a 

zájmech.  
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Zajímavá je zkušenost s uživateli s mentálním postižením. I když jde většinou o osoby, které 

nezvládají čtení ani psaní, na počítači dokážou zvládnout základní úkony- tedy i ovládání 

klávesnice. Program je přizpůsoben jejich možnostem a prací na počítači je procvičována 

jemná i hrubá motorika (práce s myší), poznávání tvarů a barev (karetní hry), nejvíce využíváno 

je kreslení, kde se u většiny těchto uživatelů prokazuje úžasný cit pro barvy, vytváří úžasné 

barevné kompozice. O tyto PC kurzy je veliký zájem, budeme pokračovat. 

 

 

  

Canisterapie 

Tato služba je uživatelům nabízena terénní formou od dubna 2015. Je poskytována 

v zařízeních soc. služeb, školách, SPC nebo  na odděleních LDN nemocnic   Jablonci nad 

Nisou, Liberci, Raspenavě, Jestřebí, České Lípě, ale i u jednotlivců v chráněném bydlení 

Dolmen v České Lípě. O tuto službu je mezi uživateli stále větší zájem. 

Jde o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, 

prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Kontakt se psem představuje 

účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí 

opuštěně U mentálně a fyzicky postižených pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá 

procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování. 

Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Vliv je tedy 

zásadně dvojí – psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může psem aktivovat 

myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku 

(chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fena
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_porucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Debn%C3%A1_rehabilitace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polohov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorika
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Tato činnost je stále více požadovaná, uskutečnil se již seminář v Nemocnici s poliklinikou 

v České Lípě, který měl velký úspěch. 

 

 

 

Masáže, plavání (včetně cvičení) 

Tato činnost je nabízena zdravotně postiženým, seniorům a dalším zájemcům, kteří nemají 

možnost využívat lázeňskou léčbu, nebo jim pojišťovna neuhradí předepsané masáže 

a plavání. I přes doporučení lékařů, že tato činnost je pro uživatele nezbytná. Má přispět ke 

zlepšení jejich fyzického zdraví. resp. zabránit jeho zhoršování. Je to výborná relaxace 

a posilování pohybového aparátu, přitom je toto posilování nenásilné a vysoce účinné. 

S přibývajícím věkem se zhoršují potíže jak s pohybovým aparátem, tak s vnitřními orgány. Má 

pomoci i těm, kteří mají starší úrazy, chronicky nemocným, po CMP nebo se dá využít jako 

relaxace v rámci zdravého životního stylu a zlepšení psychického stavu. 

Vedle klasických masáží jsou využívány i dotykové masáže, hlavně pro rodiny s dětmi. 
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Základní masážní sestava se skládá ze série jednoduchých pohybů, které vyvolávají obrazy a 

zapojují tím přirozenou dětskou schopnost představivosti. Zkušenosti ukázaly, že praktikování 

masáže je ten nejlepší start pro uvolnění a udržení delší pozornosti. Rodiče mohou s dětmi 

praktikovat masážní sestavu kdykoliv - např. před psaním domácích úkolů nebo před spaním. U 

dospělých dochází k zastavení se, tím dochází k uvolňování napětí, stresů - tím probíhá 

vnímání svého těla a dochází k celkovému zklidnění. Dotykové masáže mají velký význam 

nejen pro konkrétního jedince, ale i pro rodinu, školu a celou společnost-toto je výsledek 

dlouholetého vědeckého bádání. 

 

Rovněž o tuto službu je velký zájem, hlavně z toho důvodu, že lékaři odmítají z různých důvodů 

tuto službu předepisovat. Uživatelé jsou spokojeni, bohužel opět narážíme na nedostatek 

financí. V tomto roce se konaly masáže pouze v jednom cyklu (v minulých letech to byly vždy 

dva cykly - jaro, podzim.). 

 

 

Pomoc při komunikaci k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

aa) doprovod (na úřady, k lékaři, včetně přípravy) 

Při využití této služby se uživatelé při jednání cítí jistější, vědí, že v případě, že neporozumí, 

tomu co je po nich žádáno, mají pomoc sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních 

službách, kteří v klidu vysvětlí uživateli danou situaci. Tuto službu využívají těžce tělesně 

postižení, mentálně postižení a sluchově postižení, které doprovází pracovník v sociálních 

službách - tlumočník do znakového jazyka. Přetlumočí uživatelovy požadavky a zpětně 

uživateli, co je jim úředníkem, lékařem atd. sdělováno. To velice urychluje proces úředního 

jednání, v případě hospitalizace nebo při jednání v ambulancích lékařů přispívá k úspěšné 

léčbě a návratu uživatele do domácího prostředí. Rovněž pomáhají SP a PSS radou a pomocí 

v lékárnách při výběru léků (na základě receptů od lékařů) a vysvětlí jak dané léky užívat. 
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Tato naše pomoc uživatelům je ze strany zdravotníků vítaná. 

 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí: 

ab) zprostředkování, výběr a zajištění zdravotních a kompenzačních pomůcek a 

proškolení jak je používat. 

Díky spolupráci s různými rehabilitačními firmami, hlavně s firmou Eurobridge Liberec nabízíme 

uživatelům zajištění potřebných zdravotních a kompenzačních pomůcek v okamžiku, kdy je 

potřebují. Mají možnost si pomůcku vyzkoušet a v případě, že jim vyhovuje, požádat o její 

předepsání odborným lékařem. Pokud jim nemůže být potřebná pomůcka předepsána, 

zprostředkujeme její odkoupení od výše uvedené firmy. Součástí této služby je i proškolení, jak 

s pomůckou zacházet, aby splnila svůj účel, i jak o ni pečovat (důležité např. u el. vozíků, 

schodolezů, sedaček do vany, kdy se musí pravidelně dobíjet baterie, i když pomůcka není 

zrovna používána). 

K předání kvalitních informací nám slouží prezentační akce odborných firem a jejich zástupců, 

kteří se touto problematikou zabývají. 

Hodně uživatelů má o tyto kompenzační pomůcky stále větší zájem, i z řad rodinných 

příslušníků. Dané kompenzační pomůcky jsou využívány stále více v domácím prostředí. 
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REALIZACE: 

B) Jednorázové sociálně aktivizační služby 

 Cyklus sportovních aktivit (Den dětí se zdravotním postižením, Krajské sportovní hry 

osob se zdravotním postižením, a dále je zájem o rozšíření dalších aktivit, jako je: 

petanque, sportovní soutěže v rámci ozdravných pobytů) 

Jedná se o tradiční aktivity určené pro zdravotně postižené, seniory, rodiče s dětmi od 7 let, 

osoby žijící na hraně sociálního vyloučení a pro všechny další, kteří chtějí se svým životem 

něco pozitivního udělat, navzdory zdravotnímu postižení či věku. Každý by měl dostat šanci 

změnit celý svůj život. Cílem sportovních aktivit je zapojit zdravotně postižené a seniory v rámci 

Libereckého kraje do aktivního života a umožnit jim aktivně se projevovat, zapojit se do širšího 

kolektivu, ukázat své fyzické i psychické dovednosti, poměřit si síly se zdravými, kteří se těchto 

akcí rovněž účastní a překonávat tak zdravotní handicap. Vede to ke zvýšení sebevědomí, 

důvěry v sebe i společnost. Hodně silně se projevuje respekt, souznění, empatie a vzájemná 

pomoc. Propojení se zdravou populací přináší nový náboj a vede k vzájemné pomoci, 

tolerantnosti a souznění. 

Vedle možnosti prokázat své fyzické schopnosti a dovednosti slouží tyto tradiční akce i 

k navázání nových kontaktů, utužení starých přátelství, získání nových poznatků a zkušeností, 

které lépe umožní vyrovnávat se účastníkům se svým postižením. Společenský večer i tradiční 

doprovodný kulturní program, který se uskuteční 2. den konání Krajských sportovních her, jsou 

velice žádané a přispívají k umocnění zážitků z celé aktivity. 

Sportovní aktivity jsou hojně navštěvované, máme náměty na další sportovní aktivity - kuželky 

aj. 

11. ročník Dne dětí se zdravotním postižením 
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14. Krajské sportovní hry  

osob se zdravotním postižením 

 

 

Zapojení do projektů TVOŘÍME DUŠÍ, Soutěž o cenu MODRÉHO SLONA 

Při zapojení do projektu „Tvoříme duší“ a do soutěže o cenu MODRÉHO SLONA prezentují 

vlastní tvorbu a zúčastňují se i bohatého kulturního programu (Tvoříme duší - na Státním zámku 

v Zákupech, Adventní setkání v Jablonci nad Nisou; cena Modrého slona v ZOO Liberec). 

 Pobytové akce (ozdravně - edukační víkendy, rekondiční pobyty, relaxační zahraniční 

pobyt) 

Zprostředkování relaxační zahraničních pobytů (Itálie - Lignano, Chorvatsko  - Turanj). 
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Spolupracujeme 

 

STP Česká Lípa o.p.s. spolupracuje s Krajským výborem STP, kde je nejen přímo 

zapojené, ale prostřednictvím KO STP nabízí veškeré aktivity všem ostatním organizacím ZP 

v kraji a dalším zájemcům. Dále pak spolupracuje se Sdružením Artefaktum.cz  a Centrem pro 

zdravotně postižené LK o.p.s. (projekty Tvoříme duší - St. zámek Zákupy (motem je Bez bariér 

v duši i v životě), soutěž o Cenu Modrého slona - ZOO Liberec - u jejich zrodu stála E. 

Zemanová jako ředitelka CZP LK, pak jako místopředsedkyně Sdružení zdravotně postižených 

a nyní jako ředitelka STP Č. Lípa o.p.s.). 

Úspěšná je i spolupráce s Denním stacionářem Hradecká ul. Č. Lípa a se ZŠ, PŠ a MŠ 

Moskevská - Jižní Česká Lípa. 

STP Česká Lípa o.p.s. je zapojena do komunitního plánování v České Lípě i v Doksech. 

V České Lípě svoje služby poskytují v bezbariérovém objektu Sociálních služeb Města Č. 

Lípy - Komunitním centru, Školní 2213. V Doksech pak v prostorách Komunitního centra, 

Komenského 47. Terénní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí klientů, nebo na 

základě domluvy s organizacemi ZP v prostorách, které mají, v rámci LK, k dispozici. 
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4. PODĚKOVÁNÍ 
 

Poděkování patří všem, kteří v r. 2015 přispěli na činnost Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o.p.s. finančními nebo věcnými dary a 

dobrovolnickou pomocí 

 

Děkujeme: 

Krajskému úřadu Libereckého kraje – za finanční podporu sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Městu Doksy 

Městu Česká Lípa 

Městské policii Česká Lípa 

Eximex s.r.o., Liberec 

Nadace Euronisa, Liberec 

Nadace Preciosa, Jablonec n. N. 

IAC, Nové Zákupy 

Artefaktum.cz 

Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s. 

OV KSČM Česká Lípa 

Městským lesům Doksy 

Egermann s. r. o., Nový Bor 

Hasičské vzájemné pojišťovně a. s. 

Jizerským pekárnám – pekárně Lípa s. r. o. 

RA Termit, Doksy 

RA Poslův mlýn, Doksy 

Penzion Nový mlýn – Šárka  Rikowská 

Restaurace – Tankovka  Skleník, Česká Lípa 
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Jihočeská restaurace „U Bohouše“, Česká Lípa 

Second hand  „Kopretinka“, Liberec 

Habr s. r. o., Doksy – J. Hámové 

Zahrádkářskému centru Obora – O. Chýnovi 

TUMAGU Liberec –  manž. Tuvorovi 

Obchodní akademii Česká Lípa 

Ing. Jaromíru Kohlíčkovi, CSc 

Ing. Karlu Kapounovi 

Bc. Stanislavu Mackovíkovi 

Mileně Mocové 

Marii Hourové 

Monice a Šárce Vinšovým 

Lence Hruškové 

Věře Landové 

Ing. Radce Ondruškové 

p. Pokornému – Jablonné v Podj. 

Ing. Lucii Dvořáčkové 

Miloslavě Havelkové 

Mgr. Pavle Novákové 

 

a všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají a nechtějí být 

jmenováni. 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 

Školní 2213, 47001 Česká Lípa 

www.stp-cl.cz 


