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1. Úvod 
Vážení, 

předkládáme Vám Výroční zprávu Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. za rok 
2016. Na základě zakázek našich klientů došlo v  tomto roce ke kvalitativním změnám v naší 
činnosti: 

 zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb u klientů, kterým se zhoršil zdravotní stav – 
projekt „NEJSME NA TO SAMI“ 

 bezplatné finanční poradenství v celém rozsahu - včetně řešení tíživé finanční situace 
(jako např. konsolidace úvěrů, řešení exekucí, zajištění pro případ nenadálé situace – 
majetek i život). 

 pořádání „Masopustního plesu (ne)jen pro zdravotně postižené“ 

 

Rok 2016 byl pro naši organizaci i rokem kontrol. V dubnu 2016 proběhla inspekce 
Ministerstva práce a sociálních věcí u registrované služba – sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením. V této kontrole jsme obstáli. 

Další kontroly byly finanční, prováděl je Krajský úřad Libereckého kraje:  

 „Účelové čerpání vyrovnávací platby“ 

 „Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK“ 

 

I tyto kontroly naše organizace úspěšně zvládla. 

 

Důležité pro poskytování našich sociálních služeb je vyjádření podpory klientů pro naši 
organizaci formou petice, kterou podepsalo 509 občanů. 

 

V tomto roce jsme zažili i dvě milá překvapení v podobě ocenění našimi klienty: 

 navrhli nás do soutěže „STEJNÁ ŠANCE – Zaměstnavatel 2016“ za společensky 
odpovědné chování firmy v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním v Libereckém 
kraji (pořádané Rytmus Liberec o.p.s.) – obdrželi jsme Pamětní list. Poskytli jsme 
pracovní příležitost třem těžce zdravotně postiženým občanům. 

 Poděkování starostky města Česká Lípa – toto poděkování se týká 3 našich pracovnic a 
svědčí tedy o tom, že činnost naší organizace je potřebná, úspěšná, žádaná a 
vyhledávaná občany. 

Tohoto ocenění si nesmírně vážíme. Pomáhá nám překonávat různé obtíže a problémy, se 
kterými se při poskytování sociálních služeb setkáváme. 

 

                                                                          Správní rada Sdružení tělesně postižených 

                                                                          Česká Lípa o.p.s. 
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2. 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. 

 

 

 

Zásady 

Při poskytování sociálních 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; 
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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. 

 

 

 

Cílovou skupinu sociálních služeb 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. 261652779/0300 

E-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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3. Zpráva o hospodaření 
 

Příjmy celkem 1.001.145,- 

z toho  

Dotace, granty, finanční příspěvky 561.366,- 

Půjčovné KP, masáže, plavání, Kurzy, účastnické 

poplatky…. 
355.127,- 

Přijaté dary (fyzických a právnických osob) 81.820,- 

Tržba z vlastní činnosti 2.816,- 

Úroky…      16,- 

  

Náklady celkem 1.018.545,- 

z toho  

Mzdy DPP 215.726,- 

Kancelářské potřeby, materiál, ceny 187.591,- 

Cestovné 56.350,- 

Pojistné 13.922,- 

Ostatní služby, poplatky 544.955,65 

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 17.400,- 
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Celkový počet klientů v r. 2016 – 3111 z toho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet klientů podle prezenční listiny:  4023 klientů 

Počet klientů, kteří se účastnili aktivit jen jednou: 3111 klientů 

                         SAS + OSP 
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4. Zpráva o činnosti – odborné sociální poradenství, sociálně 

aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 
 

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

Cílem služby odborného sociálního poradenství (dále jen OSP) je zajistit, aby se jednotliví 

občané nedostávali do nepříznivé sociální situace z důvodů neznalosti svých občanských práv 

a povinností a neznalosti dostupných služeb, které jsou jim k dispozici. 

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

s kombinovaným postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, zrakovým, postižení 

civilizačními chorobami) od 7 do 80 let. 

Specifikou námi poskytovaných sociálních služeb 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, finančně náročné diety kvůli zdravotnímu postižení; zvyšování 

cen léků, na kterých jsou ZP závislí 

 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 (zneužití tísně či 

omylu osoby, zneužití bezmoci či závislosti; zneužití moci; vykořisťování či použití 

nátlaku) – zneužití rodinou (děti, vnoučata) – důchody, domácí násilí – mají 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) znovu zprostředkovat kontakt se 
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společenským prostředím zprostředkováním navazujících služeb – odborné 

přednášky, vzdělávání, nácvik motoriky HK a další. 

 

 

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) a finanční poradenství (K. Líbalová) 

 vedení účtů, jak a kde spořit, úvěrové poradenství (spotřebitelské úvěry, hypotéky), 

pojištění (zajištění pro případ nenadále situace, majetek i život), řešení tíživé finanční 

situace (konsolidace úvěrů, řešení exekucí) 

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 

 

4) V oblasti životního prostředí a odstraňování architektonických bariér (Ing. V. Braum) 

 bezbariérové úpravy bydlení (vč. přístupů – plošiny, nájezdové rampy…) 
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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 jak ambulantní tak i terénní formou. 

 

Ambulantní forma služby byla v r. 2016 poskytována v prostorách Komunitního centra, Školní 

2213 Česká Lípa, a v prostorách Komunitního centra, Komenského 47 Doksy. 
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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 

 

 

OSP – Odborné sociální poradenství 

KP – Zapůjčení kompenzačních pomůcek a porad. 

ZP – Základní poradenství 

EK – Evidenční karty 
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OSP pobočka Doksy 

OSP pobočka Doksy – KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (§ 66 Zákona č. 108/2006 Sb.) 

 

Naše služba je zařazena do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, napomáhá řešit 

nepříznivou situaci osob na území kraje a je v souladu se zjištěnými potřebami osob. Je tak 

vždy součástí Akčního plánu pro příslušný rok nejen Libereckého kraje, ale i dalších měst a 

obcí, jejichž občanům službu poskytujeme. Jsme zapojeni v Komunitním plánování v České 

Lípě, Doksech, Liberci, Jablonci nad Nisou i Novém Boru. 

Ve spolupráci s obcemi (§ 94 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách) zjišťujeme 

potřeby poskytování naší služby osobám nebo skupinám osob (depistáž); zajišťujeme 

dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování služby; spolupracujeme s dalšími 

poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popř. zprostředkování 

kontaktu mezi poskytovatelem a osobou. 

Našimi prioritami není dále rozšiřovat službu kvantitativně, ale kvalitativně. Zvyšujeme kvalitu 

služby využitím kvalifikovaných odborníků v daných oblastech a soustavným vzděláváním 

všech pracovníků. 

Všechny činnosti a aktivity jsou realizovány na základě požadavků a zakázek, vzešlých z řad 

klientů služby. Vycházejí z potřeb, které jsou u klientů identifikovány při jejich vstupu do služby 

a řeší jejich nepříznivou sociální situaci. 

Našimi klienty jsou osoby s nepříznivým zdravotním stavem, senioři a jedná se tedy o osoby 

v nepříznivé životní situaci 

Posouzení nepříznivé sociální situace probíhá v rámci jednání se zájemcem, kdy pracovník, 

který se zájemcem jedná, mapuje jeho individuální možnosti, potřeby a schopnosti. Zjišťujeme 

také možnosti spolupráce či možnosti zajištění pomoci a podpory rodinou, mapujeme blízké 

prostředí zájemce. Současně vycházíme z dikce zákona 108/2006 § 3, kde je nepříznivá 

sociální situace vymezena jako situace oslabení nebo ztráty schopností z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou situaci, aby řešení podporovalo sociální začlenění 

a ochranu před sociálním vyloučením. 

Klienti mají právo zasahovat a aktivně se podílet na výběru tématu činnosti a aktivity, mají právo 

podílet se na realizaci programu. Účast na aktivizačních službách je dobrovolná, klient služby 

využívá podle svých potřeb, zájmů schopností a možností s ohledem na svůj zdravotní stav. 
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Při individuálním přístupu se klientům snažíme vyjít maximálně vstříc a poskytujeme jim služby 

podle jejich potřeb, (třeba i o sobotách a nedělích- tj. mimo provozní dobu – při poskytování 

canisterapie, při ozdravně-edukačních pobytech, při vzdělávání aj.) 

 

Rozvoj aktivit 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. 

 

Základní cíle služby: 

 zkvalitnění dostupnosti informovanosti  

 rozvoj zájmových, vzdělávacích a dalších aktivit, které vedou k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností, zamezujících sociálnímu vyloučení 

 prodloužení aktivního a nezávislého života seniorů 

 udržení osobních a sociálních schopností a dovedností seniorů 

 podpora přirozených společenských vztahů 

 podpora integrace seniorů, zdravotně postižených, rodin s dětmi/dítětem a osob 
s kombinovaným postižením do společnosti 

Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách Komunitního centra, Školní 2213 Česká 
Lípa, terénní forma pak podle zájmu uživatelů v rámci celého Libereckého kraje. 

Pro poskytování sociálních služeb má STP Č. Lípa o.p.s. pronajaty prostory v Komunitním 
centru, Školní 2213 Česká Lípa (kancelář a další místnost, která slouží pro realizaci aktivit 
v rámci základních činností SAS) 

Některé druhy základních činností jsou realizovány i v dalších prostorách, které jsou Sdružením 
tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pro tyto účely pronajímány. 

 

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

zdravotním postižením, rodinám s dětmi/dítětem 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. 

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

aktivní a kvalitní život až do samého konce. 

 

Cílovou skupinou Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

jsou osoby se zdravotním postižením a osoby s kombinovaným postižením (tělesným, 

mentálním, sluchovým, zrakovým, postižení civilizačními chorobami) od 7 do 80 let, rodiče 

s dětmi se zdravotním postižením od 7 let. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány jak 

ambulantní tak i terénní formou. 

Od 1. 4. 2015 byla  rozšířena nabídka služeb o canisterapii, o kterou je mezi klienty velký zájem 

a nestačíme pokrýt všechny požadavky. 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. 

. 

Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách Komunitního centra, Školní 2213 Česká 

Lípa, terénní forma pak podle zájmu uživatelů v rámci celého Českolipska i Libereckého kraje. 

 

Provozní doba služby: 

Ambulantní forma: úterý: 13.00 – 17.00; středa: 14.00 - 16.00; čtvrtek: 13.00 – 16.30 

 

Terénní forma: pondělí: 7.30 – 11.30     13.30 – 16.30 

              středa: 8.00 – 12.00 

              čtvrtek: 7.00 – 12.00       14.30 – 16.30 

              pátek: 7.00 – 12.00 

             a dále dle domluvy 

Pro poskytování sociálních služeb má STP Č. Lípa o.p.s. pronajaty prostory v Komunitním 

centru, Školní 2213 Česká Lípa (kancelář a další místnost, která slouží pro realizaci aktivit 

v rámci SAS). 

Aktivity jsou realizovány i v dalších prostorách, které jsou na tyto aktivity Sdružením tělesně 

postižených Česká Lípa o.p.s. pronajímány. 
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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  

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. 

 .časopis „Informačník“ – 6 dvoučísel 

 Setkání k MDŽ – 16. 3. 2016 – 56 osob 

 Návštěva divadelního představení  „TREPERENDY“ –  8 osob 

 Setkání k Mikuláši – 7. 12. 2016 – 40 osob 
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b) Vzdělávací aktivity 

Velký zájem klientů je i o vzdělávání – zejména o výuku znakového jazyka a o přednáškové 

cykly. Výuka znakového jazyka pomáhá rodinným příslušníkům sluchově postižených, ale i 

všem těm, kteří se sluchově postiženými pracují (učitelé, úředníci, zdravotní sestry) k lepší 

komunikaci a tím i naplňování požadavků a potřeb sluchově postižených. Výuku znakového 

jazyka vede odborná lektorka - pracovník v sociálních službách.  

 Kurzy znakového jazyka – od února do června – 19 osob v České Lípě. 2. ročník byl 
ukončen závěrečnými zkouškami dne 7. 6. 2016, osvědčení získalo 7 absolventů kurzu 
2. ročníku znakového jazyka. Od února do června přišlo na znakový jazyk 77 
návštěvníků. 

 V Kytlici byla 1 skupina s 12 účastníky.  

  Od října do začátku nového kurzu – V České Lípě – 1 skupina; říjen – listopad – 12 

osob; dále pak 5 osob v Kytlici  

 Od října do 22. listopadu 2016 včetně přišlo na znakový jazyk v České Lípě 52 

návštěvníků 
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 Akreditovaný kurz „Pracovník v sociálních službách“ – zprostředkování kurzu ve 

spolupráci s lektory vzdělávacího centra „Most ke vzdělání“ Turnov – (od 11. 3. do 18. 6. 

2016) 19 osob. 

 

Cyklus přednášek (právníci, lékaři, rehabilitační pracovníci, finanční poradci, sociální 

pracovníci, městská policie atd.). 

Počet 

cyklů 

Název přednášky Počet 

účastníků 

3 Dotykové masáže 51 

1 Kompenzační pomůcky 24 

1 Neurologická onemocnění 10 

1 Sociální oblast – právní minimum + novinky 25 

2 Právní pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením 55 

1 Právní ochrana seniorů 25 

2 Paměťová cvičení 37 

1 Zlepšení motoriky rukou – tvorba mandal 22 

1 Procvičování jemné motoriky HK 7 

1 Nácvik správného dýchání 7 

1 Muzikoterapie 31 

1 Vánoční zvyky 31 

1 Beseda s poslancem EU Ing. J. Kohlíčkem, CSc. – 15. 10. 2016 29 
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c) Volnočasové aktivity v průběhu roku 

 Cyklus prezentací a děl osob se zdravotním postižením 

Prezentace děl osob se zdravotním postižením – (z arteterapie) vychází z potřeb 

klientů ukázat svou tvorbu, která vznikla třeba v průběhu práce v rámci arteterapie či 

vlastní rukodělné činnosti širšímu okruhu lidí např. formou výstav (jarní, předvánoční) 

nebo zapojením do projektů dalších neziskových organizací – (pomáháme klientům 

zapojit se do projektů „Tvoříme duší“, do soutěže o cenu Modrého slona). Ukazují 

zvládání zdravotního postižení díky tvořivé činnosti, přispívají k vytržení z izolace, 

upevňují sebevědomí klientů. 

 Jarní výstava prací osob se zdravotním postižením a seniorů 21. – 24. 3. 

2016 spojená se soutěží „O nejkrásnější velikonoční motiv“ – 446 osob 

 

 

 TVOŘÍME DUŠÍ – 11. Prezentační setkání Českolipského regionu proběhlo 

na Státním zámku v Zákupech 21. – 22. května 2016. Součástí akce byla 

prodejní výstava, na které se představila řada chráněných dílen a neziskových 

organizací z celého regionu. Do akce, kterou pořádá ARTEFAKTUM.CZ a CZP LK 

se zapojilo  i Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., které zde mělo svůj 

prodejní stánek s výrobky z arteterapeutické dílny, magnety a dalšími výrobky. 

 Vernisáž výstavy ENKAUSTICKÉ OBRÁZKY –  beseda s autorkou M. 

Janouchovou – 18. 7. 2016 – 23 osob 

 Výstava enkaustických obrázků od 18. 7. – 4. 8. 2016 – 79 osob 
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 Skupina rodičů a přátel dětí s poruchami autistického spektra – „LÍP A SPOLU“ – 

Výtvarný kroužek – 2 x – cca 12 osob 

 

 PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A 

SENIORŮ, SPOJENÁ SE SOUTĚŽÍ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ MOTIV“ – 

28. 11. – 1. 12. 2016 – 396 NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Ve dnech 28. 11. – 1. 12. 2016 uspořádalo 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. 

s. ve spolupráci s Místní organizací tělesně 

postižených a Základní organizací postižených 

civilizačními chorobami Česká Lípa 

„Předvánoční výstavu prací zdravotně 

postižených a seniorů“ v Komunitním 

centru, Školní 2213. Na výstavě si návštěvníci 

mohli vybrat výrobky z perníku, z papírového 

pedigu, výrobky ze dřeva, včelího vosku, ručně šité peněženky, nejrůznější druhy 

svícnů, andělíčků, sněhuláků, vánočních přání, svíčky, keramiku, ponožky, 

bačkory, tašky, adventní věnce, enkaustické obrázky, nejrůznější krabičky, dózy a 

spoustu jiných krásných věcí. Součástí výstavy byla i soutěž „O nejkrásnější 
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vánoční svícen a další vánoční motivy.“ Do soutěže bylo zařazeno 21 výrobků 

dospělých, 10 výrobků dětí, 15 prací kolektivů dospělých a 32 prací dětských 

kolektivů. Ve čtyřech dnech shlédlo výstavu 396 návštěvníků (z toho 227 dětí). 

Soutěž hodnotilo 220 návštěvníků. Svými hlasy rozhodli o tom, že v soutěži 

jednotlivců – dětí zvítězila Dominika KOTLÁROVÁ – ZŠ Moskevská ul. třída P1 – 

svícen – dřevěný talíř; jednotlivci – dospělí – Karla KYTKOVÁ - SPCCH Česká 

Lípa – svícen v podobě patrového tácu na cukroví, dětské kolektivy – Speciální 

třídy Jižní – 4 S – dřevěný svícen ze 4 válců svítící; kolektivy dospělých – Domov 

pro osoby se zdravotním postižením Kytlice – dřevěný betlém.  

 

 

 

 

d) Relaxační a pobytové akce 

Ozdravně-edukační víkendy, rekondice, relaxační zahraniční pobyty – činnosti se zde průběžně 

skládají dle zdravotních potřeb skupiny. Na začátku je skupina většinou nekompaktní 

rozptýlená, většina má potřebu být sám za sebe, je strhávána svými zvyky z běžného života 

(např. TV, počítače apod.) Během krátké doby se kolektiv stmeluje. Dochází k uvědomění si 

svých pocitů při tvoření. Většina se učí novým věcem, které je obohacují a mohou je dále využít 

i ve svém běžném životě. Díky těmto kolektivním aktivitám je možné změnit běžné návyky, které 

nejsou pro danou osobu vhodné a vedou většinou k pasivitě. Změna pasivního způsobu 

vnímání na aktivní je v rámci těchto pobytů a aktivit nejvíc markantní. 
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18. – 24. 9. 2016 – REKONDIČNÍ POBYT – 39 osob 

V příjemném prostředí penzionu Nový Mlýn byl pro účastníky připraven bohatý program – každý 

den cvičení na židlích i karimatkách pod vedením zkušených rehabilitačních pracovnic M. 

Kronikové a P. Procházkové, termoterapie – podložky Amethyst BioMat a pásy Poka BioBelt, 

každý z účastníků absolvoval 2 klasické masáže, denně byla možnost hodinu cvičit a plavat 

v bazénu hotelu Bezděz, kondiční vycházky podle zdravotního stavu účastníků. Večer 

společenské soutěže (A-Z kvíz, Riskuj, Mudrc, Slavík; stolní hry). Na řadu přišly i odborné 

přednášky – příslušník MP Č. Lípa J. Tvrdík nám přiblížil „První pomoc pro seniory a zdravotně 

postižené“, s dotykovými masážemi a kompenzačními pomůckami seznámila účastníky E. 

Zemanová. Konalo se i taneční odpoledne, hudební doprovod obstaral p. V. Měkota. 

 

 

 

30. 9. – 2. 10. 2016 – OZDRAVNĚ EDUKAČNÍ VÍKEND PRO RODIČE S DĚTMI SE ZP 

– 15 OSOB 

Ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2016 uspořádalo Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o.p.s. opět v penzionu Nový Mlýn 

již třetí ozdravně-edukační víkend pro rodiče (prarodiče) 

s dětmi. Zájem o pobyt projevilo 15 účastníků. Pobyt byl 

zaměřen na upevnění vztahů v rodině, získání nových 

poznatků, výměnu zkušeností mezi rodiči o tom, jak zvládat 

situace, spojené se zdravotním postižením (hyperaktivita, 

ADHD, DMO, lehká ment. retardace, dyskalkulik, dysgrafik, 

dyslektik, kombinované s tělesným, vnitř. postižením). Pod 
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vedením zkušené lektorky D. Hegerové se v průběhu víkendu účastníci věnovali 

nejrůznějším cíleným činnostem. Význam a praktické provedení dotykových masáží – jsou 

velice účinné, pomáhají ke zklidnění, u dětí k větší koncentraci na školní i mimoškolní činnost. 

Masáže se provádí přes oblečení. K rozvoji představivosti, vynalézavosti a procvičení 

pohybových dovedností sloužilo „Pohádkohraní“ – Účastníci pomocí pantomimy předváděli 

nejrůznější pohádkové bytosti, nebo zvířata, vystupující v pohádkách. Úkolem přihlížejících bylo 

uhodnout, jaká bytost nebo zvíře je předváděno. Výtvarné činnosti bylo věnováno sestavování 

koláží (uplatnily se zde motivy ze shlédnuté pohádky PÍSEŇ MOŘE). Odpolední vycházka 

sloužila nejen k poznávání přírody, ale i ke sběru materiálu, ze kterého se pak vytvářely věnce.  

Byly vyzkoušeny i další výtvarné techniky – tkaní, a základy drátkování. Ze sportovních soutěží 

si účastníci vybrali šipky, stolní fotbal a stolní tenis. Rozmanitost programu si pochvalovali 

všichni účastníci, rovněž tak profesionální přístup lektorky a vzornou přípravu a zajištění celé 

akce ze strany organizátorů. Pobyt splnil svůj cíl – prohloubení a upevnění rodinných vazeb, 

pocit, že někam patřím, kde mě mají rádi a také mě potřebují. Vede to mimo jiné k toleranci, 

respektu jednoho k druhému, ke zklidnění, porozumění, lepší koncentraci ve škole, učení a 

celkově ke zlepšení zdravotního postižení. Program pobytu zaujal i děti dalších přítomných 

rekreantů a do rozmanitých činností se jich zapojilo 7. 
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4. – 6. 11. 2016 – OZDRAVNĚ EDUKAČNÍ VÍKEND PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A 

SENIORY – „VÁNOCE“ – 33 OSOB 

Mnoho našich klientů je osamocených, připadají 

si zbyteční a mají pocit, že jsou na obtíž 

ostatním. Abychom je zbavili tohoto pocitu (nebo 

jej alespoň eliminovali)a ukázali jim, že i jiní mají 

handicap, kterým mohou pomáhat, např. zvířata 

v záchranné stanici ARCHA. Zde se uskutečnilo 

setkání. Klienti sebou přivezli potravu pro zvířata, 

staré deky, prostěradla, ručníky a další materiál. 

Po shledání s handicapovanými zvířaty se na 

základě podnětu pracovníků ARCHY rozhodli 

vyrobit pro ně 

pomůcky. 

Zapojili se všichni naši klienti, zejména vozíčkáři byli 

vynikající a byli příkladem pro ostatní - výroba různých 

houpaček, šplhadel a dalších pomůcek. Tato činnost byla 

výborná na procvičení jemné a hrubé motoriky a všichni 

s překvapením zjišťovali, co všechno dokážou. Došlo 

k aktivizaci klientů, posílení jejich sebevědomí a získání 

pocitu užitečnosti., zlepšil se jejich psychický i fyzický stav. 
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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 

Při upevňování nebo získávání sociálních dovedností využívají klienti zejména arteterapii, 

při které dochází nejen k procvičování jemné a hrubé motoriky, ale dochází i k nácviku 

komunikace, trénuje se paměť, zvládání strachů, obav a překonávání nejrůznějších překážek a 

těžkosti. Klienti se učí respektu jednoho k druhému i vzájemné pomoci.  

U klientů je využívána k obnovování ztracených 

funkcí somatické oblasti, aktivizace vjemového 

systému, rozvoj kreativity, podpora sebevědomí 

možnost sebeprezentace přes výtvarnou 

činnost. 

Tvorba – tvořivost v rámci arteterapie klienty 

oslovuje individuálně a působí na ně také 

individuálně. Prožívání každého člověka je také 

individuální a naprosto jedinečné (přitom se 

prožívání opravdu nedá měřit). K prožívání 

klienta se můžeme přiblížit teprve a pouze ve 

chvíli, kdy nám to sám umožní. Právě umění a 

tvořivá činnost nám často pomáhá porozumět klientovi a 

přiblížit se mu. 

Člověk jak zdravý, tak i nemocný, vyhledává v tvořivé činnosti 

to, co je pro něj momentálně krátkodobě nebo dlouhodobě 

aktuální. Zde se setkáváme s principem zrcadlení témat, 

zážitků, nálad a pocitů ve výběru určitých uměleckých děl. 

Nejčastějším tématem terapie je místo člověka v okolním 

světě. Všichni lidé jak zdraví, tak i nemocní, mají stejné 

potřeby. Mají potřebu lásky a porozumění. Chtějí mít uznání a 

ocenění své snahy a práce. Mají strach ze samoty, selhání a 

neúspěchu. Mají strach ze smrti. 

Témata v terapii mohou často souviset s konkrétní diagnózou. 

Hlavním tématem klientů s poruchami příjmu potravy je jídlo, 

postava a vnější vzhled. Toto téma má hlubší kořeny. Souvisí 

s nízkým sebevědomím, problémy v rodinných a mezilidských vztazích i se závislostmi. 

Deprese je nebezpečná nejen hloubkou témat smutku, apatie a samoty, ale je zde i ohrožení 
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tématem smrti, které představuje vysvobození z utrpení. Právě deprese má 

schopnost maskovat se za jiná témata a diagnózy. 

Arteterapie se opírá o techniky, které jsou zaměřeny na kreativní rozvoj osobnosti a zlepšení 

fyzického a psychického stavu člověka. Jde většinou o techniky neverbální komunikace a o 

tvůrčí proces, při němž člověk většinou nemluví. Je však možná i verbální komunikace, kde je 

možnost zpětné vazby, sebereflexe a sledování osobního růstu. Výsledkem činnosti jsou 

výtvarné výrobky, které mají polyspektrové využití (dárky pro sebe a okolí, různé formy 

výstavek, popřípadě prodej). 

Od února do prosince 2016 se uskutečnilo 19 setkání (tvoření podtácků ze sisalu, ubrousková 

technika, didaktické pomůcky na canisterapii, přání z quillingu, intuitivní malba, vánoční přání 

z papíru, tvoření z hlíny, tvoření ozdobných talířů z čočky, kávy a rýže; tvoření mandal z koření; 

tvoření pískových mandal, tvoření obrazů z vlny, tkaní na jednoduchém tkalcovském stavu; 

vánoční hvězdy z ruliček od toal. papíru, zápich – ovečka; tvoření karnevalových masek, 

quilling, enkaustické obrázky, vánoční ozdoby, květiny jako ozdoba na šaty). Tato setkání 

navštívilo 212 osob. 
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Terénní forma arteterapie se uskutečnila při návštěvě útulku ARCHA při ZOO Liberec, která se 

konala 19. 5. 2016 a zúčastnilo se jí 33 osob včetně 3 vozíčkářů. 

 

 

NEZAPOMENUTELNÉ ODPOLEDNE V ARŠE 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 

o.p.s. v rámci pilotního projektu „SETKÁNÍ 

V ÚTULKU“ navázalo již v loňském roce 

spolupráci se záchrannou stanicí a útulkem 

pro zvířata ARCHA při ZOO Liberec. Do útulku 

bylo dopraveno krmivo, deky, prostěradla a 

domlouvala se návštěva zdravotně 

postižených, seniorů a dalších zájemců 

v tomto zařízení. 

V nabitém pracovním kalendáři pracovníků 

stanice ARCHA i Sdružení tělesně 

postižených o.p.s. se konečně podařilo najít 

vhodný termín pro návštěvu, a to 19. květen. Ve 13.00 hod. byl pro všechny zájemce připraven 

před kulturním domem Crystal autobus, který je přes zastávky v Zákupech a Jablonném v Podj., 

kde přistoupili další účastníci, dopravil do Liberce. Vedle autobusu byla zajištěna i speciální 

doprava pro zájemce z řad vozíčkářů, a tak se po 14. hodině sešlo před útulkem ARCHA 33 

účastníků (z toho 4 vozíčkáři). 

Téměř každý z účastníků s sebou přivezl něco 

pro zvířata – suchý chléb, pečivo, mrkev, ale 

také deky a prostěradla, ze kterých jsou 

vyráběny pomůcky pro handicapovaná zvířata. 

Účastníci se rozdělili do dvou skupin, první 

skupina vyrazila na prohlídku s odborným 

výkladem Mgr. Lenky Čápové, druhá skupina 

mezi tím začala vyrábět z přivezených 

prostěradel a dek potřebné pomůcky. 

Aby bylo na práci dost sil, bylo pro přítomné 

připraveno pracovníky Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o.p.s. občerstvení – káva, čaj, voda, ale také opékání buřtů. Ohniště se 

zásobou dřeva vzorně připravily a obsluhovaly pracovnice stanice ARCHA. 
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Práce šla všem hezky od ruky a brzy byly připravené deky a prostěradla spleteny do 

šňůr, které slouží jako houpačky pro ptáky a drobná zvířata. Po hodině a čtvrt se skupiny 

vystřídaly, na prohlídku vyrazila druhá skupina účastníků – a že se bylo na co dívat – orel, 

krkavec, havran, vrána, kuna, ježci a další zvířata. Mgr. Čápová vysvětlila, jak se k nim 

jednotliví „pacienti“ dostali, a jak bylo postupováno při jejich léčbě. Pak se skupina vydala na 

prohlídku útulku, kde byli pejskové a kočky. I zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého nejen o 

psech a kočkách, ale i o samotném provozu stanice a útulku a o režimu dne zvířat. Pro 

přítomné – nejen pro děti, ale i pro dospělé (zdravotně postižené, seniory, osoby na hranici 

sociálního vyloučení) to byl nezapomenutelný zážitek. 

V příjemném prostředí se všem moc líbilo a tak se původně plánovaný odjezd posunul o 

hodinu. Nabití energií, získanými poznatky a radostí z toho, že jsme mohli alespoň trochu 

pomoci, jsme před 17 hodinou vyrazili na zpáteční cestu do České Lípy.  

Naše velké poděkování za zprostředkování nevšedních zážitků patří vedoucí stanice ARCHA 

Mgr. Lence Čápové a pracovnicím Romaně Novákové a Martině Štěpančičové. Věříme, že se 

opět brzy sejdeme. 

 

 

ab) Cvičení horních a dolních končetin  

Využívají ho klienti se sníženou pohyblivostí horních a dolních končetin.   S přibývajícím věkem 

tyto potíže rostou a zasahují stále více osob. Důležitou součástí cvičení je procvičování 

hmatového vjemu. Prostředkem aktivizace hmatového vjemu jsou speciální prstová cvičení – 

zaměřená jak na procvičení tlaku mezi prsty a dlaněmi, tak i na protažení prstů, koordinaci a 

rychlost pohybu – tato cvičení pak zlepšují práci klienta s keramikou, ruční práce, koláže ad. 

v rámci arteterapie. 
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ac) 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. V průběhu 

roku se zapojilo 38 klientů. 

 

 

ad) Sociální dovednosti 

Jak správně telefonovat – např. přivolat lékaře, polici, objednat léky; Jak správně komunikovat 

na úřadech, Jak se chovat ve společnosti, Jak správně postupovat při hledání pracovní pozice, 

Jak rozvíjet představivost a pohybové dovednosti.  

Získané znalosti a dovednosti klienti využili při přípravě na získání zaměstnání, dále pak při 

přípravě na návštěvu divadelního představení. 

           1 x Jak přivolat první pomoc – 7 osob 

           1 x Jak správně jednat na úřadech – 11 osob 

           1 x Jak správně telefonovat – 7 osob 

           1 x Jak správně telefonovat – 24 osob 

           1 x Jak rozvíjet představivost a pohybové dovednosti – 8 osob 

 

 

ae) Kurzy PC (i práce s PC)  

Umožňují zdravotně postiženým, seniorům, osobám s kombinovaným postižením a dalším 

zájemcům z řad sociálně slabých a skupin, ohrožených sociálním vyloučením, přístup 

k výpočetní technice a učí je s touto technikou pracovat tak, aby byli sami schopni se pomocí 

této techniky spojit se svými blízkými nebo známými, tím se jim zvyšuje sebevědomí a tak 

překonávali svoji izolovanost. Mají také možnost získávat nové informace ve všech oborech, 

používat tuto techniku k získávání informací, směřujících k prohlubování jejich zájmů a zálib 

(např. někteří nám pomáhají ve vyhledávání potřebných informací na internetu). Více se sami 

zapojují do aktivit neziskových organizací a dalších institucí v rámci svého nejbližšího okolí. 
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 Kurz „Základy práce s PC pro začátečníky“ – uskutečnily se 3 kurzy, zúčastnilo se 10 

klientů (1 kurz má 10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách), dále v průběhu roku si mohli 

klienti získané vědomosti v Komunitním centru opakovat. Celkem 87 návštěvníků. 

 

af) Canisterapie  

Je poskytována terénní formou. Tým canisterapeutů (kteří splňují všechna kritéria dle 

uzavřených smluv) se svými psy působí v Nemocnici s poliklinikou  Česká Lípa – na odděleních 

LDN, odd. rehabilitace, od 25. 4. 2016 jsme rozšířili canisterapii i na oddělení DIOP(vždy 

v doprovodu odborného pracovníka) Dále pak v Dolmenu Česká Lípa - chráněné bydlení, 

Domov pro seniory  Lada Česká Lípa, Sluneční dvůr Jestřebí, 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. 

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

prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Canisterapie má vliv na 

psychologickou a sociálně integrační stránku člověka. Vliv je tedy v zásadě 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.) 

Individuálně ji u klientů provádíme 3 způsoby: 

Terapie za pomoci zvířat (Animal Assisted Therapy) – jedná se o cílený kontakt člověka a psa, 

zaměřený na zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. Cíle jsou individuálně stanoveny 

tak, aby podporovaly udržení, obnovení nebo rozvoj konkrétních fyzických, sociálních, 

emocionálních nebo kognitivních funkcí u klienta. U terapie za pomoci psa jsou stanoveny cíle. 
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Takovým cílem může být např. emoční uspokojení, navázání pozitivního vztahu ke 

zvířeti, zklidnění, zvýšení sebevědomí, podpora sociálních kontaktů. Zapojilo se 204 klientů. 

Vzdělávání za pomoci zvířat (Animal Assisted Education) – 

jedná se o cílený kontakt člověka a zvířete, zaměřený na 

rozšíření nebo zlepšení výchovy, vzdělávání nebo sociálních 

dovedností klienta. Cíle definuje pedagogický personál ve 

spolupráci s canisterapeutem  individuálně u klientů se 

specifickými poruchami učení nebo chování. Zapojilo se 118 

klientů. 

Polohování – je jednou z metod canisterapie, jenž je 

založena na přímém fyzickém kontaktu klienta a psa. Při této 

metodě se pes různě natáčí, mění polohu podle toho, jak je 

potřeba. Klient si například přes zvíře, které leží na boku, 

přehazuje nohy, nebo si lehne těsně vedle něj, položí si na 

něj hlavu, ruce atd. Dochází k uvolnění svalstva, protože pes 

vydává teplo. Zapojilo se 78 klientů. 

 

Zážitková canisterapie – jde o skupinovou formu canisterapie a v průběhu roku 2016 se na 

Českolipsku zapojilo 400 klientů. 

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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b) Masáže a plavání 

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. 

  Speciální individuální cvičební sestavy a masáže – 45 klientů 

  Plavání a cvičení v bazénu – 210 ks  vstupenek do bazénu – 42 osob 

  Cvičení v bazénu – 20. 9. – 16 osob 
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3) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ 

OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ: 

 

a) Pomoc při komunikaci k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 

aa) Doprovody (k lékaři, na úřady, jednání s právníky, policií atd.) Klienti se při jednání cítí 

jistější, protože vědí, že vedle sebe mají někoho, kdo jim poskytne pomoc, když nebudou 

něčemu rozumět a dochází ke zklidnění klienta.  Poskytnuto 4 klientům. 

 

b) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

ba) Zprostředkování sociální služby v nejbližším okolí – pro klienty zajišťujeme jemu 

nejblíže dostupné služby - nákup, úklid, praní prádla, kadeřník, pedikúra a další. 

bb) Zprostředkování a zajištění zdravotních a kompenzačních pomůcek a proškolení, jak 

je používat – klientům nabízíme možnost zajištění potřebných zdravotních a kompenzačních 

pomůcek (spolupráce s firmou Eurobridge Liberec). Mohou si je vyzkoušet, v případě, že jim 

vyhovuje, si ji mohou nechat předepsat. Součástí služby je i proškolení, jak s pomůckou 

správně zacházet a jak o ni pečovat. 

 

bc) Pomoc při získávání zaměstnání – potřeba pomoci při hledání a získávání zaměstnání se 

objevila u našich klientů v r. 2016 ve větší míře (mají zájem o práci z důvodu: nízkého 

sebevědomí, nedostatku finančních prostředků, samota, nedostatek potřebnosti, respektu, 

uznání zkušeností, nedostatek pracovních návyků - u některých mladších klientů). Klientům 

jsme pomáhali s motivací, nácvikem různých pracovních situací, činností, kompetencí a návyků, 

pomoc při sepsání životopisů, se zajišťováním potřebných dokumentů, a jednáním se 

zaměstnavateli. 

Zprostředkovali jsme pracovní příležitosti v chráněné dílně pro 10 osob. 
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 (popis) 

V rámci návaznosti na poskytování základních činností, a na základě požadavků uživatelů, 

připravilo STP Česká Lípa o.p.s. zcela nový terénní program – PILOTNÍ PROJEKT:  „NEJSME 

NA TO SAMI“. Jde o poskytnutí služeb v domácím prostředí těm, kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci, jsou na hraně sociálního vyloučení, nebo díky zhoršení zdravotního stavu 

nemohou vykonávat aktivity a činnosti, na které byli dosud zvyklí a ocitli se díky tomu v izolaci a 

kvalita života se jim rázem zhoršila.  Poskytované služby a činnosti, jim pomohou nepříznivou 

sociální situaci zvládnout – tento pilotní projekt je nastartuje, klienti se postupně aktivně zapojí, 

přitom si sami rozhodují, které z nabízených aktivit je oslovují a povedou k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností, povedou k odstranění izolace a opětovnému 

začlenění do společnosti. Tím je smysl tohoto projektu naplněn, u uživatele končí a ten si dále 

opět dochází sám podle vlastního výběru na různé aktivity. 

Aktivizace je proces, kterým jsou lidé vedeni k činorodosti. Projekt nabízí aktivizační činnost 

v domácnostech klientů. Půjde o individuální aktivizaci, při které nabízíme trénink jemné a 

hrubé motoriky, trénink kongitivních funkcí, dotykové masáže, relaxační masáže, termoterapii – 

podložka Amethyst BioMat, canisterapii, odborné sociální poradenství, finanční poradenství, 

pohybové aktivity, komunikační dovednosti, společenské hry, pomoc při uplatňování práv a 

oprávněných zájmů, zprostředkování dalších kontaktů (pedikura, kadeřník, úklid, masáže, 

plavání a cvičení v bazénu). 

Uživatelům byla nabídnuta nejrůznější paměťová cvičení – zaměřená na zlepšování 

rozumových dovedností, snaha uchovávat mozek svěží i ve vyšším věku. Procvičování 

krátkodobé i dlouhodobé paměť, logické myšlení, koncentraci pozornosti, rozšiřování slovní 

zásoby. Součástí je i radostné přijetí každodenních povinností a činností – důraz je kladen na 

pozitivní myšlení v každé životní situaci. 

 

Cvičení horních a dolních končetin – 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, arteterapie. Specielně se zaměřujeme 

na cvičení jemné motoriky rukou.  
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Canisterapie – 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.). 

Dotykové masáže – Základní masážní sestava se skládá ze série jednoduchých pohybů, které 

vyvolávají obrazy a zapojují tím přirozenou schopnost představivosti. Zkušenosti ukázaly, že 

praktikování masáže je ten nejlepší start pro uvolnění a udržení delší pozornosti. U dospělých 

dochází k zastavení se, tak 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 a celou společnost – toto je výsledek dlouholetého 

vědeckého bádání. 

Sociální dovednosti 

 Jak správně telefonovat 

 Jak správně komunikovat na úřadech 

 Jak se chovat ve společnosti 

 Jak správně postupovat při hledání pracovní pozice 

V rámci projektu bylo zapojeno 12 uživatelů, u kterých bylo vykonáno 49 návštěv. 5 
klientů bylo zařazeno na seznam čekatelů na službu. 

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/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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 MASOPUSTNÍ PLES NEJEN PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

19. 3. 2016 – 228 OSOB 

Dne 19. března 2016 se v Konferenčním sálu centra Babylon v Liberci konal „1. Masopustní 

ples nejen pro zdravotně postižené.“  Ples byl uspořádán na základě zakázky libereckých 

vozíčkářů Sdružením tělesně postižených Česká lípa o.p.s. 

Celé akci předcházely velké přípravy, od zajištění sálu a jeho výzdoby, kapel, sponzorů, 

dopravy účastníků, účinkujících a dalších věcí, které jsou s takovouto akcí spojeny. Na 

organizaci se podíleli pracovníci Sdružení tělesně postižených Č. Lípa o.p.s. v čele s ředitelkou 

E. Zemanovou a vedoucí střediska canisterapie H. Málkovou a dalšími, včetně dobrovolníků jak 

z Liberce, tak z České Lípy, kteří největší měrou přispěli k úspěchu celé akce. 

Účastníci byli na ples sváženi z celého Libereckého kraje. A tak v 16,30 vyjížděl autobus 

s účastníky plesu z České Lípy, který pak postupně nabíral další účastníky v Jestřebí, Doksech, 

Mimoni a Jablonném v Podještědí. Další autobusy svážely účastníky z Lomnice n.Popelkou, 

Českého Dubu a Jablonce nad Nisou. 

Slavnostně vyzdobený sál se zaplnil do posledního místa, přišlo 228 účastníků (z toho 15 

vozíčkářů). Úderem 18,30 hod moderátor večera a také kouzelník Karel Marcolli, jménem 

organizátorů přivítal všechny přítomné, včetně hostů- Mgr. Petra Tulpu radního KÚ LK, dále 

poslance EU Ing. Jaromíra Kohlíčka CSc., zástupce sponzorů, další VIP hosty. Na ty, kteří akci 

podpořili finančními i věcnými dary upozorňovala jejich loga v předsálí i v hlavním sále, na 

plakátech i na programech, které byly umístěny na jednotlivých stolech. Během večera jim pak 

moderátor několikrát děkoval. Mezi partnery projektu patřili: OSA Partner; Liberecký kraj, 

Centrum Babylon Liberec; Tumag Liberec; Preciosa; Greko s.r.o.; ANAON, veřejně prospěšný 

spolek; EXIMEX s.r.o., Liberec; MAGNA Liberec; Kancl.cz; Sova Liberec, s.r.o.; Jizerské 

pekárny s.r.o.; Pekárna Lípa; Svijany, soukromý pivovar; Severochema Liberec; DENSO 

Liberec; Vysoká, Chrastava; Safe Travel s.r.o.; Marcel Vlček - služby veřejného stravování,  

Second-hand Kopretinka. Transport agency s.r.o., Lipa s.r.o., Pema Liberec a spousta dalších 

subjektů, bez kterých by nebylo možné akci uspořádat. Všem patří naše poděkování. 

Po slavnostním zahájení následovalo kouzelnické vystoupení, pak přišly na řadu mažoretky a 

roztleskávačky DDM Větrník Liberec. Hudební program zahajovala rocková kapela „Vymazáno 

z archivu“ při jejichž produkci se vyřádili hlavně ti mladší z přítomných účastníků. Poté 

následovalo vystoupení hosta večera-herce, zpěváka a moderátora Petra Vondráčka, který 

svými písničkami na parket přivedl zástupce všech generací přítomných. Závěr plesu patřil 

vystoupení „Vokokál bandu“ rock-pop revival kapele z Liberce. Během večera proběhlo i 
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Vážení, 

s celou rodinou jsme byli účastníky vašeho 1. Maškarního plesu v Liberci. Hned při 

příchodu bylo milé uvítání, překvapení na stole – chlebíček a jednohubky, to už na 

plesech nebývá. Opravdu moc krásný program – mažoretky, kouzelník a hlavně nás 

nadchl Petr Vondráček, nejen krásným zpěvem, ale ještě potěšil svojí fotkou. Prostě 

hudba skvělá a na závěr překvapení v podobě tomboly, vlastně každý vyhrál nějakou 

cenu. Moc si vážíme vaší práce, muselo to dát zabrat. Obdivuji postižené, jak se umí 

bavit. Já sama mám obě děti v PID, dcera – těžká epileptička a syn schizofrenik. Nemám 

to také v životě lehké, sama celý život někomu pomáhám a cením si také práce druhých. 

Chci vám za celou rodinu popřát mnoho úspěchů ve vaší další práci a už dnes se těším 

na další ples! 

S pozdravem Marie Králová, Český Dub 

 

losování vstupenek, takže si každý účastník odnesl z plesu i malý dárek, třeba 

v podobě kosmetiky, magnetické podušky, šperků, skla nebo koláčů. O půlnoci se spokojení 

účastníci rozjížděli a rozcházeli do svých domovů s přáním, aby se ples konal i příští rok. 

Děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věc (finančními či věcnými dary nebo vlastní prací) a 

těšíme se na setkání příští rok. 

OHLASY: 

 

 

I. Masopustní ples se vydařil. 

V sobotu 19. března se sešli nejen zdravotně postižení v Babylonu v Liberci na I. 

Masopustním plese, který pořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v čele 

s ředitelkou pí. E. Zemanovou. Na ples dorazili členové místních organizací z celého 

Libereckého kraje. Sál byl zcela zaplněn. Všichni se zájmem sledovali vystoupení 

kouzelníka, mažoretek i Petra Vondráčka. Všichni jsme se dobře bavili a zatančili si. O 

půlnoci jsme se všichni plní příjemných dojmů vydali domů. 

Tímto bych chtěla velice poděkovat za vzornou organizaci a uspořádání plesu, který se 

všem zúčastněným líbil. 

Ještě jednou velké díky                        

Marie Švehlová, předsedkyně KO STP Liberec 
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Sportovní a pohybové aktivity ovlivňují somatický a psychický stav klientů. Pomáhají při 

socializaci, mají pozitivní vliv na kondici, učí žít zdravým životním stylem, rozvíjí sociální 

dovednosti, mají pozitivní vliv na týmovou práci a spolupráci. 

 

 12. ROČNÍK DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

3. 6. 2016 – 190 OSOB 

 

Dne 3. června 2016 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v rekreačním 

středisku Termit v Doksech již 12. ročník DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 

Nad akcí převzali záštitu: Mgr. Lenka 

Kadlecová, náměstkyně hejtmana LK, odbor 

sociálních věcí, Ing. Eva Burešová, starostka 

Města Doksy, Mgr. Romana Žatecká, starostka 

Města Česká Lípa, za Liberecký kraj dále Mgr. 

Petr Tulpa, člen rady LK, – odbor zdravotnictví, 

Alena Losová, dipl. um., členka rady LK – odbor 

školství, mládeže tělovýchovy a zaměstnanosti. 

Záštitu tradičně poskytli Ing. Jaromír Kohlíček, 

CSc. poslanec EU, Ing. Karel Kapoun, předseda 

OO ČSSD, JUDr. Marie Nedvědová – Česká 

Lípa, Václav Větrovec – předseda OV KSČM 

Česká Lípa. 

I když počasí nebylo zrovna vlídné, ožil areál RS Termit již v 7.30 hod pracovním ruchem. 

Pracovníci Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. spolu s dobrovolníky začali 

připravovat prostory pro prezenci účastníků, jednotlivá stanoviště pro 15 soutěžních disciplín, 

prostory pro doprovodný program – ukázky z práce Městské policie Česká Lípa, vystoupení 

skupiny CANISTÉ a ohniště na tradiční opékání buřtů. 

Po půl deváté začaly autobusy přivážet účastníky z České Lípy – Denní stacionář Hradecká ul., 

Speciální škola Jižní ul. Česká Lípa, obyvatelky Domova sv. Maří Magdalény z Jiřetína.   

Přicházeli místní, žáci praktické třídy ZŠ, vedené Mgr. Novákovou. Dorazila skupina studentů 

Obchodní akademie Česká Lípa se svými profesorkami Mgr. Hoskovcovou a Ing. Řeháčkovou, 

kteří se tradičně ujali rolí rozhodčích u jednotlivých soutěžních disciplín. 
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Příchozí účastníci se zapisovali do prezenčních listin, obdrželi koláče, děti navíc 

pitíčka a papírové kapesníky a soutěžní karty. 

Drobné mrholení naštěstí po deváté hodiny ustalo, a tak mohli pořadatelé v 9.30 hod slavnostně 

přivítat všechny přítomné – účastníky i hosty. 

Zahájení se zúčastnili Mgr. Romana Žatecká, starostka Města Česká Lípa, Ing. Jaromír 

Kohlíček, CSc, poslanec EU, Ing. Karel Kapoun, předseda OO ČSSD Česká Lípa, Václav 

Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa. Ve svých vystoupeních ocenili přípravu akce a práci 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., popřáli účastníkům hodně zdaru v soutěžním 

klání a příjemné prožití celého dne. 

Ředitelka Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Eva Zemanová seznámila přítomné 

s plánovaným průběhem akce a poděkovala přítomným hostům, nejen za převzetí záštity nad 

akcí, ale také za poskytnutí finančních prostředků k jejímu zajištění. 

Poté byly zahájeny soutěže 12. ročníku Dne dětí 

se zdravotním postižením. U každé soutěžní 

disciplíny byly pro účastníky připraveny 

sladkosti, na terase pak bylo pro ně připraveno 

další pití – dodržování pitného režimu. Podle 

svých schopností a možností si účastníci vybírali 

jednotlivé soutěžní disciplíny (např. hod 

granátem na cíl, kop na branku, slalom s pálkou, 

kroužky, hod ponožkou, rybolov aj.), dosažené 

výsledky se jim zaznamenávaly do soutěžních 

karet. Po absolvování soutěží si mohli 

prohlédnout a vyzkoušet vybavení městské 

policie. Strážníci MP Česká Lípa pp. Tvrdík a Pospíšil trpělivě vysvětlovali, ukazovali a zkoušeli 

svoje vybavení a zodpovídali zvídavé otázky. 

Další připravenou doprovodnou akcí byly ukázky práce canisterapeutů. Pracovníci střediska 

CANISTÉ, které je součástí Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pod vedením H. 

Málkové předváděli se 6 psy ukázky své práce. Děti si mohly vyzkoušet, jak psi hledají ukryté 

pamlsky, prolézt cvičný tunel aj. Pro dětské účastníky připravili nafukovací balónky. 

Kdo měl chuť, mohl se vydat k ohništi a opéci si buřty, které připravovali jako tradičně pp. P. 

Zeman a Ing. J. Kohlíček, CSc a s nimi i J. Branišová. 

Jakmile se soutěžící rozešli k jednotlivým disciplínám, začali pořadatelé na terase RS Termit 

připravovat ceny pro vyhodnocení soutěží. Stoly se zaplnily plyšáky, pastelkami, modelínou, 

sešity, omalovánkami a spoustou dalších cen. V průběhu této přípravy dorazila náměstkyně 

hejtmana Mgr. Lenka Kadlecová, která si prohlédla soutěžní disciplíny, ochutnala i buřty. Velice 

ocenila práci organizátorů nejen při této akci, ale pochvalně se vyjádřila o celé jejich činnost. 
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Před polednem byla většina soutěžních karet odevzdána a během podávaného 

oběda byly zpracovány výsledky. Soutěžící byli rozděleni do šesti věkových kategorií, zvlášť 

chlapci, zvlášť dívky. Vlastní kategorii měli vozíčkáři, kterých se do soutěží zapojilo celkem 

sedm. Po obědě pak následovalo vyhodnocování a předávání cen. 

Před samotným vyhlašováním pořadatelé poděkovali květinami, účastnickým listem, medailí a 

malým dárkem všem, kteří se zasloužili o hladký průběh akce - studentům obchodní akademie 

a jejich profesorkám, dobrovolníkům i pracovníkům Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 

o.p.s., členům Městské policie Česká Lípa, vedení RS Termit. 

Nejmladší účastníci obdrželi malý dárek v podobě pejska, které pro ně vyrobila K. 

Eisenmayerová z Doks. A pak již nastalo vlastní vyhlašování. Soutěžící na prvních 3 místech 

získali zvláštní věcnou cenu a mohli si pak vybrat další věci z cen na stolech. Prostě, každý, 

kdo se zúčastnil, byl odměněn. 

Každý z přítomných obdržel účastnický list a medaili. I když nám z počátku počasí zrovna 

nepřálo, což možná mnohé od účasti na akci odradilo, přesto se zde sešlo 190 lidí. Do soutěží 

se zapojilo na 90 účastníků, soutěžní karty odevzdalo 72 účastníků. Přítomní na závěr vyjádřili 

přání, aby se akce konala i v příštím roce. 
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 15. ROČNÍK KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER OSOB 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

2. – 3. 7. 2016 – 200 OSOB 

Ve dnech 2. – 3. července 2016 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

v rekreačním areálu Poslův mlýn v Doksech jubilejní 15. ročník Krajských sportovních her osob 

se zdravotním postižením. 

 

 

Záštitu nad akcí převzali: Alena LOSOVÁ, dipl. um., členka rady kraje, resort školství, mládeže, 

tělovýchovy a zaměstnanosti. Mgr. Lenka KADLECOVÁ, náměstkyně hejtmana LK, resort 

sociálních věcí; Mgr. Petr TULPA, člen rady kraje, resort zdravotnictví; Mgr. Romana 

ŽATECKÁ-starostka Města Česká Lípa, Ing. Eva BUREŠOVÁ-starostka Města DOKSY; Ing. 

Jaromír KOHLÍČEK, CSc., poslanec EU; Ing. Karel KAPOUN, předseda OO ČSSD Česká Lípa; 

Václav VĚTROVEC, předseda OV KSČM Česká Lípa; JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ, členka 

Správní rady STP Č. Lípa o.p.s. 

Od brzkých ranních hodin panoval v areálu Poslova mlýna čilý ruch. Hlavní pořadatelé akce 

Eva Zemanová a PhDr. Zdenka Zahrádková ve spolupráci s dobrovolníky, (členové MP Česká 

Lípa, ADRA Česká Lípa, SONS Č. Lípa, SPCCH Č. Lípa, KSČM Č. Lípa, Liberec, DENSO 

Liberec, MO TP Doksy a Česká Lípa), kteří se ujali funkce rozhodčích u 15 soutěžních disciplín, 

a pomocníky při prezenci účastníků, připravovali jednotlivá sportoviště a prostor pro prezenci 

účastníků, včetně představení těch, kteří převzali záštitu a sponzorů. Postupně přicházeli a 

přijížděli účastníci her (z Č. Lípy byl zajištěn autobus, který účastníky dovezl), kteří při prezenci 

obdrželi účastnický list, pamětní medaili, koláč (věnovaly Jizerské pekárny – pekárna Lípa). Ti 
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z účastníků, kteří zůstávali přes noc, obdrželi klíče od pokojů a před zahájením her 

se mohli ubytovat a krátce si odpočinout. 

 

V 10.00 hod se před jídelnou konalo 

slavnostní zahájení 15. Ročníku Krajských 

sportovních her osob se zdravotním 

postižením. Hlavní pořadatelé – E. Zemanová, 

Z. Zahrádková, přivítaly přítomné hosty – Mgr. 

Romanu Žateckou, starostku Města Česká 

Lípa, Ing. Karla Kapouna, předsedu OO 

ČSSD Č. Lípa, zástupce KVV ČSSD Liberec, 

zástupce Městské policie Česká Lípa-

strážníky p. Tvrdíka a Šafránka a všechny 

účastníky. Seznámily je s programem 

sobotního i nedělního dne, jídelníčkem a 

s rozmístěním jednotlivých soutěžních disciplín. Poté bylo předáno slovo hostům – Mgr. 

Žatecká ocenila organizátory, popřála soutěžícím hodně úspěchů a do budoucna této akci 

vyjádřila plnou podporu Města Česká Lípa. Ing. Kapoun, který je podporovatelem této aktivity 

od jejich začátků, vyjádřil obdiv všem, kteří se na zajištění akce takovéhoto rozsahu podílejí, 

popřál soutěžení v duchu fair-play a příjemné strávení obou dnů všem zúčastněným. 

V obdobném duchu se nesla i vystoupení dalších hostů. 

 

Poté byly 15. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením prohlášeny za zahájené a 

soutěžící se rozešli k jednotlivým disciplínám. Některé ze soutěžních disciplín si vyzkoušeli i 

Mgr. Žatecká a Ing. Kapoun. Průběh soutěže přerušil po obědě vydatný déšť, netrval však 

naštěstí dlouho, a tak se soutěžící po krátkém odpočinku vydali znovu za získáváním bodů a 

vteřin. Vedle soutěže jednotlivců probíhala i soutěž čtyřčlenných družstev, jejichž složení bylo 

nutné nahlásit hned u prezence.  Nakonec se do soutěže zapojilo 30 družstev. 

V průběhu odpoledne soutěžící postupně odevzdávali soutěžní karty hlavním pořadatelům, kteří 

z nich přenášeli údaje do soutěže družstev a do trojboje (koule, oštěp, disk). Rozhodčí u 

disciplín po skončení soutěží (kolem 17.30 hod.) provedli vyhodnocení prvních tří mužů a 

prvních třech žen v kategoriích: zdravotně postižení, zdraví, vozíčkáři (zvlášť elektrický a zvlášť 

mechanický vozík) a děti. Tým pořadatelů pak do 23.00 hod. prováděl vyhodnocení jak soutěže 

družstev, tak soutěže jednotlivců, vybral i nejstaršího a nejmladší účastníky her. Pro každého 

vyhodnoceného účastníka v soutěži jednotlivců byl napsán diplom, v soutěži družstev byl 

napsán diplom pro celé soutěžní družstvo. 

 

V průběhu zpracování výsledků se mohli přítomní pobavit při vystoupení kapely RETROFIVE 

z Liberce, která hrála k tanci i poslechu pop-rockové skladby až do jedné hodiny ranní 3. 

července, partnerem společenského večera byla OSA Praha. 

 

V neděli 3. července od 7.30 probíhala příprava prostor na kulturní program a následné 

vyhodnocení a předávání cen. Byly připraveny ceny pro oceněné jednotlivce i soutěžní 
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družstva, odměny pro dobrovolníky, kteří se podíleli na zajištění akce (rozhodčí, tým 

zajišťující prezenci, ubytování, vyhodnocení). 

 

 V 9.00 byl zahájen kulturní program – v kouzelnické SHOW z BRADAVIC předvedl kouzelník 

Karel Marcolli přítomným originální rekvizity, použité při natáčení filmů o Harry Potterovi. D 

svého vystoupení zapojil i přítomné děti a dospělé, zapojily se i děti z Pelhřimova, které zde 

trávily poslední dny školy v přírodě. Každý, kdo se zapojil, obdržel glejt podepsaný 

kouzelníkem. A po kouzelnickém vystoupení následoval pěvecký program uskupení BABINY di 

DOKSY. Jejich vystoupení bylo důstojnou tečkou za slavnostním programem 15. ročníku KSH 

ZP, a pořadatelé je odměnili květinami a malým upomínkovým dárkem, účastnickým listem a 

medailí. 

 

Pak následoval oběd a po něm vyhodnocení soutěžících. Do předávání cen se zapojili Václav 

Větrovec – předseda OV KSČM Česká Lípa, p. Slavíčková – za KVV ČSSD Liberec, Za 

DENSO Liberec p. Špís, zástupci MP Č. Lípa pp. Tvrdík a Šafránek a manažerka RA Poslův 

mlýn Mgr. Kalousová. 

 

Nejprve byly oceněny děti – nejmladší účastníci – dvouletý J. Tůma a K. Málková, a pak mladší 

i starší dívky a chlapci – celkem se do soutěží zapojilo 18 dětí. 

 

Po dětech následovalo poděkování 

všem, kteří zajistili hladký průběh akce – 

rozhodčí, moderátor a kouzelník, 

zdravotnice, výpočetní, ubytovatelský a 

prezenční tým; poděkováno bylo vedoucí 

týmu canisterapie H. Málkové i 

předsedům organizací zdravotně 

postižených. Všichni převzali květiny, 

upomínkový dárek, účastnický list a 

medaili. 

 

Nejstarším účastníkem her se stal J. 

Macoun z Doks. A pak již přišlo na řadu 

vyhodnocení jednotlivců – první tři muži a první tři ženy – zdravotně postižení – v každé 

disciplíně obdrželi věcné ceny (za 1. místo sklo od firmy Egermann; za 2. a 3. místo dárkové 

balíčky), diplom a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili. Zvlášť byl vyhodnocen trojboj – 

zdravotně postižení, zdraví, vozíčkáři. Kategorie „zdraví“ – za všech 15 soutěží odměněni první 

3 muži a první 3 ženy; kategorie „vozíčkáři – zvlášť hodnocení účastníci na mech. vozíku, 

zvlášť. na el. vozíku – první tři obdrželi věcné ceny, diplom, medaile. 

 

V soutěži družstev obdrželo prvních 15 družstev věcnou cenu a diplom, ostatní obdrželi diplom. 

Během dvou dnů se do akce zapojilo na 200 osob. (Jen soutěžních karet bylo vydáno 165, 

odevzdáno jich bylo 131).     
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PŘEHLED AKTIVIT A AKCÍ SAS V ROCE 2016 

Název aktivity - akce Počet účastníků 

Znakový jazyk 129 

Akreditovaný kurz „Pracovník v sociálních službách“ 19 

Přednášky 354 

Jarní výstava prací osob se ZP a seniorů 446 

Vernisáž a výstava enkaustických obrázků 102 

Předvánoční výstava prací osob se ZP a seniorů 396 

Skupina rodičů a přátel dětí s poruchou autistického spektra „Líp a spolu“ 
– výtvarný kroužek 

12 

Arteterapie 212 

Sociální dovednosti 57 

Kurzy PC 87 

Canisterapie – individuální (LB, JN) 399 

Canisterapie – zážitková (Česká Lípa) 400 

Masáže a plavání 103 

Zprostředkování zaměstnání – chráněné dílny atd. 10 

Rekondiční pobyt 39 

Ozdravně-edukační víkend pro rodiče s dětmi 15 

Ozdravně-edukační víkend pro ZP a seniory 33 

Archa ZOO 33 

MDŽ 56 

Návštěva divadelního představení „Treperendy“ 8 

1. Masopustní ples (ne)jen pro zdravotně postižené 228 

12. ročník Dne dětí se ZP 190 

15. Krajské sportovní hry osob se ZP 200 

Mikulášská besídka 40 

Pilotní projekt „Nejsme na to sami“ 12 

CELKEM 3580 
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Sociální služby města Česká Lípa 

V rámci spolupráce se Sociálními službami města Česká Lípa se Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s. zapojilo do DNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, který se konal 12. 5. 2016 

v Penzionu - Domově pro seniory v Dolní Libchavě.  

Setkání s poskytovateli sociálních služeb a zástupci organizací, poskytujících různé aktivity pro 

občany České Lípy proběhlo od 13.00 do 16.00 v Penzionu s pečovatelskou službou, Na 

Blatech 3211. 

V příjemném prostředí se sešlo celkem 19 poskytovatelů a organizací, kteří poskytují sociální 

služby nebo aktivity našim občanům. Setkání zahájila ředitelka Sociálních služeb Města Česká 

Lípa Mgr. Jitka Dočkalová, která přivítala přítomné poskytovatele služeb a zástupce  města - 

starostku Mgr. Romanou Žateckou, místostarostu Ing. J. Ranince a další zastupitele města. 

Představitelé města ve svých vystoupeních ocenili důležitost této akce, která tu chyběla a 

povede ke zkvalitňování a propojení poskytovaných sociálních služeb. O tom, co jsou přítomní 

poskytovatelé pro své klienty schopni zajistit, se pak seznámili přímo u jednotlivých 

zúčastněných organizací a projevovali o tyto sociální služby veliký zájem. 

Po celou dobu setkání probíhala prezentace organizací, zpracovaná jednotlivými poskytovateli, 

formou promítání na velkoplošné obrazovce. Přítomní měli možnost vyměnit si zkušenosti, 

navázat vzájemnou spolupráci, která povede ke zkvalitňování nabídky sociálních služeb pro 

občany. Mohli si prohlédnout a vyzkoušet práci v tvořivé dílně, kde jim pracovnice SSMCL 

předvedly např. výrobu mýdel, či drobných ozdob. Oceňujeme jejich profesionální přístup ke 

klientům s různým druhem zdravotního postižení. 

Zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Česká Lípa vysvětlili a předvedli 

práci s vodícím psem. 

Celé setkání probíhalo v přátelském a tvořivém duchu a všichni zúčastnění ocenili vzornou 

přípravu a organizaci akce, za což patří poděkování Sociálním službám Města České Lípy a 

všem jejich pracovníkům. Zhostili se svého úkolu na výbornou. Těšíme se na další setkání 

poskytovatelů sociálních služeb v České Lípě. 
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ADRA – pobočka Česká Lípa 

24. 5. 2016 jsme se zapojili do akce DEN ZDRAVÍ, pořádaný organizací ADRA v kulturním 

domě Crystal od 14.00 do 17.00 – prezentovali jsme zde poskytování sociálních služeb, včetně 

kompenzačních pomůcek – podložky Amethyst BioMat. 

Dobrovolníci z ADRY nám pomáhali při 15. Krajských sportovních hrách osob se zdravotním 

postižením. 

 

ANDĚL STRÁŽNÝ, z. ú. 

V rámci spolupráce provádíme depistáž mezi klienty, kteří by byli vhodní pro využití jejich 
služby. Velmi úzká je naše spolupráce v projektu „NEJSME NA TO SAMI“. 

 

LÉKAŘSKÝ DŮM Česká Lípa 

Nově spolupracujeme v lékařském domě v České Lípě s Diagnostikou s.r.o. – odběrovou 

ambulancí, vedenou zdravotní sestrou Janou Bínovou a Neurologickou ambulancí MUDr. 

Šepsové. Pro odstranění stresu pacientů, zejména dětských, připravujeme v rámci arteterapie 

materiály pro výzdobu čekáren a pravidelně ji instalujeme. 
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DÁLE SPOLUPRACUJEME: 

 

 s Krajským výborem Svazu tělesně postižených, z. s., prostřednictvím KO STP 

nabízíme veškeré aktivity všem ostatním organizacím ZP v kraji a dalším zájemcům.  

 

 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.  

 Rytmus Liberec, o.p.s. 

 

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

Boru, Liberci i Jablonci nad Nisou. 
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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 atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení klientů: 

Klienti vnímají naši službu jako bezpečnou, dostupnou a potřebnou. 

Klienti sami zhodnotili pozitivně účelně uspokojené potřeby (uvedli 

tyto priority: zlepšení aktivity, zlepšení schopností a kompetencí, 

naplnění cílů, které si stanovili a během roku řešení dalších potřeb). 
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5. Poděkování 
 

 

Poděkování patří všem, kteří v r. 2016 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. 

Nadace Škola hrou Liberec 

Nadační fond Gago Liberec 

Centrum Babylon Liberec 

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 
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Hasičské vzájemné pojišťovně a. s. 

Jizerským pekárnám – pekárně Lípa s. r. o. 

RA Termit, Doksy 

RA Poslův mlýn, Doksy 

 

Penzion Nový mlýn – Šárka  Rikowská 

DENSO MANUFAKTURING CZECH s.r.o. Liberec 

 

Ochranný svaz autorský, z. s. Praha 

Severochema Liberec 

ANAON v.p.s.  Chrastava 

Preciosa Jablonec n.N. 

Greko s.r.o. 

MAGNA Liberec 

Kancl.cz 

Svijany, soukromý pivovar 

Vysoká, Chrastava 

Safe Travel s.r.o. 

Marcel Vlček - služby veřejného stravování 

Second-hand Kopretinka 

AGENCY TRANSPORT s.r.o., Liberec 

Lipa velkoobchod papírem Liberec 

Pema Liberec 

Skupině ARTE Česká Lípa 

MARKUB květiny Marcela s.r.o. Doksy 

 

Zahrádkářskému centru Obora – O. Chýnovi 

TUMAGU Liberec –  manž. Tuvorovi 
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Obchodní akademii Česká Lípa 

 

DÁRKOVNA Dušan Havlíček Nový Bor 

 

Mgr. Romaně Žatecké 

Ing. Jaromíru Kohlíčkovi, CSc. 

Ing. Karlu Kapounovi 

 

Mileně Mocové 

Šárce Vinšové 

Kateřině Eisenmayerové 

Daniele Hromádkové 

Lence Hruškové 

Kvetoslavě Líbalové 

Miloslavě Havelkové 

Mgr. Pavle Novákové 

Daně Hegerové 

Pavlu Čelákovi 

Stanislavě Barochové 

Františku Hainzovi 

Václavu Větrovcovi 

Haně Málkové 

Olze Tišiarové 

manželům Zemanovým, Doksy 

Marii Švehlové 
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… a všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají a nechtějí být 

jmenováni. 
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