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1. Úvod 
Vážení, 

předkládáme Vám Výroční zprávu Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. za rok 

2018. Organizace nadále poskytuje dle zákona č.108/2006 Sb. 2 registrované sociální služby 

a to odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením. 

V průběhu roku 2018 pokračovaly projekty: 

 „NEJSME NA TO SAMI“ - poskytování terénních sociálně aktivizačních služeb 

u klientů, kterým se zhoršil zdravotní stav 

 

 MEZIGENERAČNÍ PROPOJENÍ - spolupráce s Dětským domovem v Jablonném 

v Podještědí (účast na edukačně ozdravných víkendových pobytech, Dni dětí se 

zdravotním postižením) 

 

 Bezplatné finanční poradenství v celém rozsahu - včetně řešení tíživé finanční 

situace (jako např. konsolidace úvěrů, řešení exekucí, zajištění pro případ nenadálé 

situace) 

 

 Nově jsme našim klientům nabídli: 

 poradenství v oblasti energetiky 

 poradenství v oblasti pojištění 

 cvičení jógy na židlích 

. 

Základní činnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením byly v roce 2018 finančně podporovány Libereckým krajem a městem Česká Lípa. 

Základní činnosti odborného sociálního poradenství finančně podpořilo město Česká Lípa. 

I v tomto roce při poskytování těchto sociálních služeb vycházíme z potřeb a požadavků našich 

klientů, tak jak nám je napsali do dotazníků během roku. Na jejich základě dochází ke 

zkvalitnění poskytovaných služeb. 

 

Eva Zemanová 

ředitelka a členka Správní rady Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 

 



Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 2018 

 

3  

Výroční zpráva za rok 2018 

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 

 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. Dobrovolné 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.108/2006 Sb., 

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, 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 

 

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: 

Út, St, Čt:  9:00 – 13:00 hodin 

 

 

Terénní služby odborné sociální poradenství Česká Lípa: 

Po, Pá:  9:00 – 13:00 hodin 

 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené  

Ambulantní forma služby: 

Út:   13:00 – 17:00 hodin 

St:   14:00 – 16:00 hodin 

Čt:   13:00 – 16:00 hodin 

 

 

Terénní forma služby: 

Po:   7:30 – 11:30 hodin  13:30 – 15:00 hodin 

St:   8:00 – 12:00 hodin 

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

Pá:   7:00 – 12:00 hodin a dále dle domluvy  
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Provozní doba Doksy 
Adresa: Komunitní centrum  

Komenského 47, 47201 Doksy 

 

 

 

Ambulantní služby odborné sociální poradenství Doksy: 

Po:  10:00 – 12:00 hodin 

13:00 – 15:00 hodin a dále dle telefonické domluvy 

 

 

Terénní služby odborné sociální poradenství Doksy: 

Po, Pá: 9:00 – 13:00 hodin 

 

 

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

služby: 

Po:  15:00 – 17:00 hodin 
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3. Zpráva o hospodaření 
 

 

Příjmy celkem 2.081.175,- 

z toho  

Dotace, granty, finanční příspěvky 1.431.221 

Přijaté dary (fyzických a právnických osob) 76.777,- 

Náklady celkem 1.999.734,83 

z toho  

Mzdy včetně daní a odvodů 1.191.800,- 

Neinvestiční výdaje 

(kancelářské potřeby, nájmy, elektřina, poradenské, právní 

a ekonomické služby, školení a kurzy, cestovné, internet, 

poštovné, poplatky banky) 

807.934,83 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 81.440,17 
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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 jsou 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 závislostí 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 osoby 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: 

 

 Orientace v sociálních systémech 

 Právní poradenství 

 Finanční poradenství 

 V oblasti vzdělávání, zaměstnávání 

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

 V oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 V oblasti energetiky a pojištění 

 

 

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

 

 sepsání odvolání a další písemnosti  

 pomoc při odstraňování komunikačních bariér  

 

Služeb odborného sociálního poradenství v roce 2018 využilo 324 klientů (Doksy – 233, Česká 

Lípa – 91). 

 

Poskytování základních činností v roce 2018 finančně podpořilo město Česká Lípa. 

 

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 ni 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 tak 

v rámci OSP STP Č. Lípa o. p. s. nezastupitelnou úlohu. V roce 2018 služeb půjčovny využilo 

248 klientů (Doksy – 157, Česká Lípa – 91). 

 

Činnost půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2018 podpořilo město Doksy a město Česká 

Lípa. 

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno jak ambulantní tak i terénní formou. 

 

Ambulantní forma služby byla v roce 2018 poskytována v prostorách Komunitního centra, 
Školní 2213 Česká Lípa, a v prostorách Komunitního centra, Komenského 47, Doksy. 

 

Ambulantní forma služby: 

Česká Lípa – Komunitní centrum, Školní 2213 

Úterý, Středa, Čtvrtek 9:00 – 13:00 

Doksy – Komunitní centrum, Komenského 47 

Pondělí  10:00 – 12:00 

      15:00 – 17:00 a dále dle tel. domluvy 
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Terénní forma služby: 

Česká Lípa – Komunitní centrum, Školní 2213 

Pondělí, Pátek  9:00 – 13:00 

Doksy – Komunitní centrum, Komenského 47 

Pondělí, Pátek  9:00 – 13:00 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 

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

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. poskytuje registrovanou sociální službu – 

č. 9072226 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

od r. 2014. Tato služba má působnost v celém Libereckém kraji, ale je poskytována zejména 

občanům České Lípy, spádových obcí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci díky věku nebo 

zdravotnímu postižení. 

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.  

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. 

Poskytování základních činností služby je zaměřeno na napomáhání 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 jsou poskytovány ambulantní i terénní formou. K poskytování 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. 

 

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 
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 podpora integrace seniorů, zdravotně postižených, rodin s dětmi/dítětem a osob 

s kombinovaným postižením do společnosti 

 

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 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. 

 

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

Lípa a v prostorách Komunitního centra, Komenského 47, Doksy a terénní forma pak podle 

zájmu uživatelů v rámci celého Českolipska i Libereckého kraje. 

 

Provozní doba služby: 

Ambulantní forma Česká Lípa:  

Úterý: 13:00 – 17:00; středa: 14:00 – 16:00; čtvrtek: 13:00 – 16:00 

 

Ambulantní forma Doksy: 

Pondělí: 15:00 – 17:00 

 

 

Terénní forma: Pondělí: 7:30 – 11:30     13:30 – 15:00 

              Středa:   8:00 – 12:00 

              Čtvrtek:  7:00 – 12:00     14:30 – 16:30 

              Pátek:    7:00 – 12:00 

             a dále dle domluvy 
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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  

 Časopis „Informačník“ – 6 dvoučísel  

 Setkání k MDŽ – 17. 3. 2018 – 78 osob 

 Setkání k Mikuláši – 5. 12. 2018 – 54 osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vzdělávací aktivity 

 Kurzy znakového jazyka – od března do června – 12 setkání – 52 osob; od října do 
prosince – 10 setkání – 334 účastníků (zdravotní sestry, PSS, rodiče s neslyšícími 
dětmi). 

 

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

pracovníci, městská policie atd.) – Dotykové masáže, Život s inkontinencí, Infračervená 

termoterapie, Novinky v sociálně-právní oblasti, Haptická interakce, Zelené potraviny 

a jejich vliv na zdraví a kvalitu života. 
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c) Volnočasové aktivity v průběhu roku 

Cyklus prezentací a děl osob se zdravotním postižením 

 Ve dnech 19. – 22. března 2018 proběhla v prostorách Komunitního centra 

v České Lípě „JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A SENIORŮ“ Výstavu navštívilo 369 osob. Součástí výstavy byla i soutěž „O 

nejkrásnější jarní motiv“. Návštěvníci výstavy mohli vidět výrobky ze dřeva, 

vosku, papírového pedigu, kartonů, perníku, vlny a dalších materiálů s využitím 

nejrůznějších technik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TVOŘÍME DUŠÍ – 13. Prezentační setkání Českolipského regionu proběhlo na 

Státním zámku v Zákupech ve dnech 19. – 20. května 2018. 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 

je zapojeno vlastně od samého vzniku i Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 
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o.p.s. Do akce se zapojili i klienti organizace, jejich výrobky a výtvory 

byly dopraveny přímo na místo konání akce. STP Č. Lípa o. p. s. zde mělo svůj 

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

 

 

 Předvánoční výstava prací zdravotně postižených a seniorů se soutěží 

„O nejkrásnější vánoční motiv“ – 2. – 4. 11. 2018 – 411 návštěvníků. 

 

 

 

d) Relaxační a pobytové akce 

Ozdravně edukační víkendový pobyt pro rodiče 

(prarodiče) s dětmi a seniory s názvem VÍTÁNÍ JARA. – Ve 

dnech 20. – 22. dubna 2018 uspořádalo Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o. p. s. víkendový ozdravně-

edukační pobyt pro rodiče (prarodiče) s dětmi se 

zdravotním postižením od 7 let a seniory v penzionu Nový 

Mlýn ve Starých Splavech. 

    Zúčastnilo se celkem 31 osob, z toho 11 dětí (7 

z Dětského domova v Jablonném v P.), pro které byl 

připraven bohatý program. Večer to byla paměťová cvičení 
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a vystoupení country skupiny z Prahy. 

        V sobotu dopoledne bylo pro dospělé připraveno cvičení na židlích – procvičení horních a 

dolních končetin, včetně správného dýchání. 

Pro děti byly připraveny lesní hry. Děti využívaly při 

těchto hrách přírodní materiály, mohly prokázat rychlost i 

obratnost, dobrou mušku i výtvarné cítění. Nejprve zasahovaly 

nasbíranými šiškami vybraný kmen stromu, další soutěží bylo 

v určitém časovém úseku nasbírat co nejvíce šišek. Z nich pak 

děti vytvářely obrázky. V závěrečné soutěži mohly prokázat jak 

rychlost, tak obratnost, když na vymezené trati postupně sbíraly 

a pak zase vracely do vyznačených prostor drobné kameny. 

Čas před obědem pak vyplnilo loutkové divadlo – představení „Popletená perníková 

chaloupka“, kterou s velkým zájmem shlédly nejen děti, ale i dospělí. Děti si pak mohly samy 

vyzkoušet, jaké to je, vodit loutky. 

Součástí odpoledního programu bylo skupinové 

aktivizační cvičení (nácvik hrubé i jemné motoriky, práce na 

orientaci v prostoru, čase a konkrétním prostředí (pravá-

levá strana, blízko-daleko; poznávání barev, tvarů, čísel, 

piktogramy, symboly; práce s barvami, atd.) a tvořivá dílna 

– kreativní práce, při které byla procvičena jemná motorika, 

ale i výtvarné cítění jednotlivých účastníků. Při této práci se 

ukázalo, jak funguje propojení generací – děti pomáhaly 

dospělým a naopak. Večer se opékaly buřty a zpívalo se u 

otevřeného ohně. 

Nedělní dopoledne bylo věnováno seznámení s dotykovými masážemi a s jejich 

aplikací. Lidské bytosti potřebují dotek. Kůže je největší smyslový orgán našeho těla, je přímo 

napojen na náš nervový systém. Bez doteku nedokážou lidské bytosti přežít či vyvíjet se 

zdravou cestou fyzicky, emocionálně či sociálně. Dotek v kombinaci s péčí a respektem je 

nezbytný pro zdravé lidské vztahy. 

Důvod, proč jsou dotek a pohyb opravdu vhodnou metodou pro děti, je fakt, že děti se učí 

skrz své tělo, svým tělem a dokonce díky svému tělu. Díky tomu děti dostanou lepší šanci 

prospívat. Základní masážní sestava se skládá ze série jednoduchých pohybů, které vyvolávají 

obraz 

a zapojují tím přirozenou dětskou schopnost představivosti. Zkušenosti ukázaly, 

že praktikování masáže je ten nejlepší start pro uvolnění a udržení delší pozornosti. Rodiče 

(prarodiče) mohou s dětmi praktikovat masážní sestavu před psaním domácích úkolů nebo před 

spaním. 

Dotykové masáže mají veliký význam nejen pro konkrétního jedince, ale i pro rodinu, 

školu a celou společnost – toto je výsledek dlouholetého vědeckého bádání. 
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    Víkendový pobyt byl zaměřen na upevnění kontaktu uvnitř rodiny i na propojení 

generací, které si mají hodně co předávat, získání nových znalostí a dovedností, které mají 

pomáhat jak samotným postiženým, tak i jejich nejbližším vyrovnávat se se zdravotním 

postižením a napomáhat k zařazení do společnosti. Důležité je, že dochází k celkovému 

zklidnění a to zlepšuje výsledky ve školách i v domácím prostředí. I v domácím prostředí 

dochází k většímu souznění mezi jednotlivými členy rodiny. 

Důležitou součástí pobytu je i propojení generací, 

předávání zkušeností starších těm mladším, děti naopak 

svým elánem povzbuzují ty starší. 

     Ozdravně-edukační pobyt byl velkým přínosem pro 

všech 31 účastníků a byl jimi velmi kladně hodnocen. 

Poděkování patří Městu Česká Lípa a Nadaci Gago 

Liberec, bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné tuto 

akci uskutečnit. 

 

 

 Rekondiční pobyt - 23. – 29. 9. 2018 – penzion Nový Mlýn Staré Splavy – 52 

účastníků  

Rekondiční pobyt se uskutečnil ve dnech 

23. – 29. 9. 2018 v penzionu Nový Mlýn ve Starých 

Splavech a zúčastnilo se ho 52 osob. Pro účastníky byl 

připraven bohatý program.  Byla zajištěna společná 

dopravy účastníků z České Lípy do Starých Splavů 

v neděli 23. 9. a 29. 9. Zpět ze Starých Splavů do České 

Lípy. Tuto možnost si účastníci velice pochvalovali. 

Po příjezdu do penzionu byl nejprve oběd a pak 

následovalo ubytování účastníků pobytu. Po ubytování byli 

účastníci seznámeni s organizačními záležitostmi a programem pobytu. Bylo zdůrazněno, že 

pobyt se mohl uskutečnit díky podpoře města Česká Lípa formou – dotace v oblasti sociální. 

Každý z účastníků obdržel kartu s rozpisem masáží 

a cvičení. První z účastníků ještě v neděli absolvovali svoji 

první masáž.  Dále byla možnost využít termoterapii na 

podložce Amethyst BioMat a pásů Poka Poka BioBelt.  

Někteří z účastníků využili volného odpoledne ke 

kondičním vycházkám po okolí penzionu. Po večeři byl 

společný program - paměťové cvičení. 

Od pondělí se rozeběhl program pobytu naplno – 
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probíhaly masáže podle rozpisu, které prováděly 2 zkušené masérky, které kromě 

masáží poskytly i odborné poradenství. Společné cvičení na židlích a karimatkách probíhalo 

v několika skupinách pod vedením rehabilitační sestry M. Kronikové. Ta podle požadavků 

účastníků připravila cvičební program tak, aby vyhovoval účastníkům s různými druhy postižení, 

podle požadavků pak sestavila cvičení pro jednotlivé účastníky. Cvičení, masáže, termoterapie 

probíhala po celou dobu pobytu. Podařilo se zajistit i možnost cvičení a plavání v bazénu 

v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Probíhalo od pondělí do čtvrtka, pro účastníky byla 

zajištěna doprava na místo a zpět.  

  Pro účastníky byly zajištěny odborné přednášky – 

Infračervená termoterapie, novinky v sociálně-právní 

oblasti, haptická interakce. Probíhalo cvičení jemné 

motoriky (arteterapie), nácvik dotykových masáží, 

muzikoterapie, Společné večerní soutěže Bingo, A-Z kvíz, 

Riskuj. Ve středu probíhaly malé sportovní hry (šipky, hod 

ponožkou, hod granátem). Během celého pobytu se mohli 

účastníci zapojit do společenských her (kanasta, žolíky, 

člověče nezlob se, pexeso, dáma). 

Na závěr pobytu obdržel každý z účastníků účastnický 

list a drobný upomínkový dárek. 

Všichni účastníci hodnotili pobyt jako velice přínosný 

nejen pro fyzické, ale i psychické zdraví, získaly nové 

poznatky a zkušenosti, naučili se nové věci, které mohou 

dále využívat v běžném životě. Poděkování všech patří 

městu Česká Lípa za poskytnutí dotace, díky němuž mohli 

strávit krásný týden v příjemném prostředí. 

 

 

 Ozdravně-edukační víkendový pobyt – Vánoce – 2. – 4. 11. 2018 – 25 účastníků – 

poprvé byl pobyt rozšířen o 6 dětí z Dětského domova v Jablonném v Podj. (ADHD, 

hyperaktivita, dyslexie).  
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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 

V průběhu roku 2018 se uskutečnilo 20 setkání, na které přišlo 79 návštěvníků 

Terénní forma arteterapie se uskutečnila při edukačně ozdravných víkendových 

pobytech: 

20. – 22. 4. 2018 – 25 účastníků  

2. – 4. 11. 2018 – 19 účastníků 

 

ab) Cvičení horních a dolních končetin  

Cvičení horních a dolních končetin - probíhalo na rekondičním pobytu 23. – 29. 9. 2018 – 

52 účastníků 

Cvičení na karimatkách – 82 účastníků 

Cvičení na židlích – 127 účastníků 

Cvičení HK – 11 účastníků 

 

 

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. V průběhu roku – 45 

účastníků 

edukačně ozdravný víkendový pobyt 

20. – 22. 4. 2018 – 39 účastníků 

2. – 4. 11. 2018 – 39 účastníků 

Rekondiční pobyt – 87 účastníků 
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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. 

V průběhu roku 2018 se uskutečnilo 6 cyklů (z toho 1 pro pokročilé, 2 pro mírně pokročilé 

a 3 pro začátečníky). Zapojilo se 29 účastníků. Připraveno bylo 58 setkání. 

 

 

 

 

af) Canisterapie  

 

Je poskytována terénní formou. V roce 2018 jsme pod 

vedením koordinátorky canisterapie M. Křupalové začali 

budovat nový tým. Tento tým canisterapeutů (kteří splňují 

všechna kritéria dle uzavřených smluv) se svými psy působil 

v rámci skupinové terapie v Nemocnici s poliklinikou Česká 

Lípa – na odděleních LDN, odd. rehabilitace, 

i na oddělení DIOP (vždy v doprovodu odborného 

pracovníka), Domov pro seniory Lada Česká Lípa, Domov 

pro seniory Doksy, Dětský domov Jablonné v Podještědí 

a Senior centrum Nový Bor. 
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b) Masáže a plavání 

 
Tato činnost je nabízena zdravotně postiženým, seniorům a dalším zájemcům. 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 masáže – 222 účastníků 

  Plavání a cvičení v bazénu – 150 ks vstupenek do bazénu   

 Cvičení a plavání v bazénu v průběhu rekondičního pobytu 23. – 29. 2018 – 59 účastníků 
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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 15 klientům 

(opakovaně). 

 

 

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 – 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 pro 8 osob. 

 

Naše organizace od r. 2014 zaměstnává stále 3 osoby se ZP – 1 muž – TZP, 2 ženy 

(mentální retardace + sluchové postižení). V roce 2018 přibyl 1 muž – TZP, celkem jsme 

tedy zaměstnali 4 osoby se ZP. 

 

V roce 2018 trval zájem o terénní sociální službu u klientů, kterým se zhoršil zdravotní 

stav – především v České Lípě. Služba byla pravidelně poskytována 12 klientům. Další 

mají zájem, který nemůžeme uspokojit, protože nemáme kapacity. 

 

Dne 20. 3. 2018 jsme se zúčastnili Dne zdraví.  

Setkání poskytovatelů sociálních služeb proběhlo 26. 4. 2018. 

Jsme zapojení v komunitním plánování města Česká Lípa. 
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V rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

poskytujeme i základní sociální poradenství (včetně předávání Euroklíčů) a poskytování 

sociální služby v terénu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 mělo s organizací uzavřenou smlouvu o poskytování sociálně aktivizačních 

služeb celkem 95 klientů. 
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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. 

Dne 1. června 2018 patřilo RS Termit Doksy opět 

14. ročníku DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, 

které pořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 

o. p. s. Díky paní H. Hartigové a jejímu týmu se tato 

oblíbená akce koná stále v tomto příjemném, milém a 

bezpečném prostředí. Patří jim plným právem nejen za to, 

ale i za pohodu a vstřícnost velké poděkování, protože se 

všichni rádi do tohoto prostředí vracejí. 

Záštitu nad akcí převzali: Mgr. Petr Tulpa, náměstek 

hejtmana LK, ing. Eva Burešová, starostka města Doksy, Mgr. Romana Žatecká, starostka 

města Česká Lípa, Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. poslanec Evropského parlamentu, Václav 

Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa a Ing. Karel Kapoun z Doks. 

Autobusy přivezly účastníky ze ZŠ, PŠ, MŠ Česká Lípa, Denního stacionáře Hradecká 

Česká Lípa, po vlastní ose dorazili účastníci z Dětského domova v Jablonném v Podještědí, 

kteří se akce účastnili poprvé. Nechyběli žáci praktické třídy ZŠ K. H. Máchy Doksy, vedené 

Mgr. P. Novákovou, a studenti Obchodní akademie Česká Lípa se svým pedagogickým 

doprovodem, Mgr. Hoskovcovou a ing. Řeháčkovou. Jako tradičně každý z dětských účastníků 

při svém příchodu obdržel koláče (od stálého sponzora - 

Jizerských pekáren s. r. o. - Pekárny Lípa) a pitíčko. 

Studenti obchodní akademie se ujali funkce rozhodčích u 

patnácti soutěžních disciplín. 

Slavnostní zahájení proběhlo v 9,30 za účasti ing. E. 

Burešové, Ing. J. Kohlíčka, CSc., V. Větrovce a H. 

Hartigové, kteří popřáli soutěžícím hodně úspěchů 

a příjemně prožitý den. H. Hartigová pak obdržela 
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od organizátorů Čestné uznání za dlouholetou pomoc 

a podporu Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Liberecký kraj na akci zastupovala 

Ing. J. Volfová, statutární náměstkyně hejtmana LK, která spolu se svou asistentkou dovezla 

pro soutěžící další ceny. 

Sportovní klání se pak rozeběhlo naplno.  Mezi tím 

probíhala na terase příprava cen pro soutěžící, kterým 

vévodil obrovský plyšový slon. V průběhu dopoledne 

mohli všichni účastnící využít možnosti vzít si opěčeného 

buřtíka (které obětavě připravovali pp. Zeman, Kohlíček, 

Rosůlek, Jirák za pomoci studentek Střední zdravotnické 

školy z Ústí nad Labem), nebo si je sami opéci, nechat si namalovat obličeje nebo se podívat 

na ukázky canisterapie M. Křupalové.  Po skončení soutěží 

následoval oběd a pak již tradiční vyhlašování výsledků a 

předávání cen. Soutěžící (celkem vydáno 97 soutěžních 

karet) byli rozděleni do 4 věkových kategorií, samostatnou 

kategorii měli vozíčkáři a děti na spec. kočárkách 

(zúčastnilo se jich celkem 5). Vyhodnoceni byli zvlášť 

chlapci a zvlášť děvčata, ti, kteří se umístili na 1. – 3. místě, 

dostali zvláštní ceny a pak si ještě mohli vybrat podle 

svého uvážení z cen, vystavených na stolech na terase. 

Každý pak obdržel ještě účastnický list, závěs na krk a 

odznak-placku s motivem dětského dne.  Všichni další 

soutěžící si pak mohli vybírat z vystavených cen a rovněž 

obdrželi účastnický list, závěs na krk a odznak. 

Nejmladší účastníci (2 děvčata, 1 chlapec – 2 – 3 

roky) získali speciální ceny – mj. i velkého plyšového slona. 

Poslední ceny byly rozdány a spokojení účastníci 

(kterých bylo včetně hostů 192) se mohli rozjet a rozejít do 

svých domovů s přáním, aby se zase na stejném místě sešli za rok. 
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17. ROČNÍK KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER OSOB 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: 29. - 30. června 2018 

 

Ve dnech 29. – 30. června 2018 se uskutečnil již 

17. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním 

postižením. Tato tradiční aktivita, která se od svého vzniku 

konala v Doksech (z toho 13 x v RA Poslův Mlýn), se 

tentokráte přesunula do Starých Splavů. 

Ke změně místa konání přistoupilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. po 

nepříjemných zkušenostech, které provázely 16. ročník KSH ZP na Poslově Mlýně. I když byl 

termín včetně programu domluven rok dopředu, došlo 3 dny před konáním akce ze strany 

vedení RA ke změně prostor pro nedělní kulturní program, vyhlašování výsledků a předávání 

cen. Přes veškerou snahu se toto rozhodnutí nepodařilo změnit. Tyto prostory však pro potřeby 

akce nedostačovaly, takže část účastníků (zejména vozíčkáři) se do prostor stanu nevešli. 

Proto bylo rozhodnuto, že se další ročník uskuteční někde jinde, kde vyjdou vstříc našim 

potřebám souvisejících se zdravotním postižením účastníků. 

  Volba padla na Staré Splavy, kde nám vyšel vstříc a nabídl veškerou možnou pomoc 

p. Oldřich Beránek z oddílu kopané TJ Staré Splavy. Pro sportovní soutěže nabídl prostory 

tréninkového fotbalového hřiště a zázemí sportovního areálu. Stejnou vstřícnost projevilo 

vedení hotelu Bezděz zastoupené p. Gabrielou Vysloužilovou. Bylo zde zajištěno ubytování a 

stravování účastníků her, včetně možnosti využití bazénu a prostor pro společenský večer 

s hudbou v pátek, a vyhlášení výsledků a předávání cen v sobotu. Po celou dobu akce nedošlo 

k nejmenšímu problému nebo nedostatku. Proto patří velké poděkování celému týmu 

pracovníků hotelu Bezděz, kteří byli ve všech situacích milí, ochotní a empatičtí 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. zajistila hromadnou dopravu účastníků 

z Liberce, Mimoně, České Lípy i Doks do Starých Splavů, a kyvadlovou dopravu mezi hotelem 

Bezděz a fotbalovým hřištěm. Záleželo jen na účastnících, zda tyto možnosti využijí či nikoliv. 

  29. 6. 2018 od časného rána probíhal na fotbalovém hřišti čilý ruch – organizátoři 

připravovali stanoviště pro jednotlivé soutěžní disciplíny. Zázemí pro soutěžící vzorně připravil 

p. O. Beránek, včetně možnosti občerstvení v kantýně na hřišti. Bylo pamatováno i na 

vozíčkáře, pro které byl speciálně upraven přístup na hřiště. Dále Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s. zajistilo mobilní WC, aby nedošlo k diskriminaci některých účastníků. 

Mikrobus postupně přivážel z hotelu Bezděz 

účastníky sportovního klání, kteří při prezenci obdrželi 

soutěžní karty, účastnický list, magnetku s mottem 

sportovních her a tradiční koláč – dar Pekárny Lípa s. r. o. 

Slavnostní zahájení akce, nad kterou převzali 

záštitu Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana LK, resort 
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sociálních věcí, Ing. Eva Burešová, starostka města Doksy, Mgr. Romana Žatecká, 

starostka města Česká Lípa, Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., poslanec EU, Ing. Karel Kapoun, 

Doksy, a Václav Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa, proběhlo v 10:00 hod. 

Zúčastnili se ho Ing. E. Burešová, Ing. K. Kapoun, J. Jirák za OV KSČM. Z pracovních 

důvodů se omluvil Mgr. P. Svoboda, statutární náměstkyně hejtmana LK Ing. J. Volfová, V. 

Větrovec. 

Dále se zahájení zúčastnili zástupci Městské policie Česká Lípa J. Tvrdík a Z. Šafránek, 

za TJ Staré Splavy – oddíl kopané O. Beránek, M. Hudáková za LKŽ Zákupy, L. Chalupová za 

SONS Č. Lípa, H. Šloufová za MO TP Doksy a M. Švehlová za KO STP Liberec. 

Z. Zahrádková přivítala přítomné, pozdravila je jménem ředitelky STP Č. Lípa o. p. s. E. 

Zemanové (která celou akci organizačně zajistila, ale ze zdravotních důvodů se akce sama 

nemohla zúčastnit). 

Poté je seznámila se sponzory a těmi, kdo převzali záštitu, následovaly organizační 

záležitosti. Pak postupně vystoupili hosté, kteří popřáli soutěžícím hodně úspěchů a ocenili 

práci pořadatelů, zejména E. Zemanové a Z. Zahrádkové. Vyjádřili přesvědčení, že tato akce 

bude jistě pokračovat i v následujících letech.  

Pak se již naplno rozeběhly sportovní soutěže. 

Připraveno bylo celkem 15 soutěžních disciplín, probíhala 

jak soutěž jednotlivců, tak soutěž čtyřčlenných družstev. 

Mezi jednotlivými disciplínami mohli účastníci využít 

občerstvení v kantýně (káva, čaj, nealko pití, gulášová 

polévka, domácí bramboráky, párek v rohlíku, nanuky aj.)  

Ve 12:00 byly soutěže přerušeny a všichni dostali 

oběd, který sem dopravili z hotelu Bezděz. Po obědě 

soutěže pokračovaly až do 15:00 hod. Rozhodčí provedli 

vyhodnocení a předali je organizátorům. Účastníci byli mezi tím postupně přepraveni do hotelu 

Bezděz. Volného času do večeře, která se podávala v 18:00 hod, pak mohli využít k návštěvě 

bazénu v hotelu nebo k vycházce po Starých Splavech. Společenský večer s hudbou začal ve 

20.00 a trval do 24.00 a navštívila ho většina ze 70 ubytovaných účastníků. 

Realizační tým po skončení soutěží a pak po večeři přepočítával výsledky, sestavoval 

hodnocení trojboje a soutěže družstev (bylo jich 27). U každé z disciplín bylo vyhodnoceno 

1. – 3. místo, zvlášť zdravotně postižení muži, zvlášť zdravotně postižené ženy. Vlastní kategorii 

měli vozíčkáři (2), děti (9), zdraví příchozí (muži x ženy). 

30. 6. 2018 po snídani probíhaly přípravy na 

slavnostní vyhodnocení. Připraveny byly ceny pro 

jednotlivce i družstva, květiny a drobné dárky pro 

účinkující, rozhodčí u disciplín, hosty a sponzory. V 9:30 

hod jako tradičně vystoupil soubor BABINY DI DOKSY pod 
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vedením D. Hruškové, bez kterého si slavnostní vyhlášení výsledků nedokážeme 

představit a velice děkujeme celému souboru za ochotu, empatii a vstřícnost. Poté následovalo 

předávání cen, kterého se ujali zástupci MP Česká Lípa J. Tvrdík a Z. Šafránek, za OV KSČM 

Č. Lípa J. Jirák. 

První tři soutěžící v každé disciplíně (ZP muži x ZP ženy) obdrželi věcnou cenu, medaili a 

diplom, v soutěži družstev prvních 5 družstev dostalo věcnou cenu a diplom, ostatní družstva 

diplom a drobný upomínkový předmět. Oceněni byli i nejmladší účastník – L. Prouza a nejstarší 

účastnice – Z. Píchová. Květinu a drobný dárek obdrželi rozhodčí sportovních disciplín. V 11:45 

hod byl 17. Ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením ukončen. 

Akci hodnotíme jako velice úspěšnou a s námi i 238 účastníků. Všichni účastníci si 

pochvalovali „nové místo“ konání her - jak pro sportovní soutěže (poděkování O. Beránkovi 

a oddílu kopané TJ Staré Splavy), tak i pro zázemí k odpočinku. Vysoce hodnotili ubytování, 

stravování, možnost využití bazénu a zejména vstřícný přístup paní Vysloužilové a celého 

personálu hotelu Bezděz. Cítili se zde příjemně, a proto chtějí, aby se příští ročníky akce konaly 

jen zde. (Někteří z účastníků v tak pěkném prostředí ještě nikdy nebyli). 
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KOUZELNÁ „SKLENĚNÁ ZAHRADA“ 

 

Krásné sobotní odpoledne jsme prožili 26. 5. 2018 na vernisáži výstavy „Skleněná 

zahrada“, kterou ve dnech 26. – 28. 5. 2018 uspořádal sklářský ateliér ASTERA ing. Vladimíra 

Žíly v Novém Boru. 

Ve Smetanově ul. 548, kde má ASTERA své sídlo, jsme v prostorách ateliéru 

prvorepublikové vily a přilehlé zahrady, mohli spolu s dalšími návštěvníky shlédnout na stovku 

nejrůznějších originálních skleněných výrobků českých i zahraničních tvůrců. A bylo co 

obdivovat. Vedle vystavených originálů mohli návštěvníci přihlížet práci sklářů u pece, 

postavené přímo v zahradě, v ateliéru pak rytí a broušení skla, případně si práci sami 

vyzkoušet. 

V příjemném prostředí bylo možné posedět, vypít si kávu, ochutnat jihoafrická vína či 

využít možnosti připraveného občerstvení. Měly jsme i možnost hovořit s českou Miss 

neslyšících a držitelkou titulu Miss Deaf Europe 2017 slečnou Petrou Gluchovou, která se 

účastnila doprovodného programu. Prostě bylo co obdivovat, počasí přálo, a tak krásné 

odpoledne bylo ještě umocněno tím, že se ing. V. Žíla rozhodl věnovat výtěžek z dobrovolného 

vstupného Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. (tato skutečnost byla prezentována 

při vstupu na výstavu). Patří mu za to náš veliký dík. 

Vybral si naši organizaci na základě vlastní zkušenosti, kdy využil nabídky sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytujeme – 

účastnil se výuky znakového jazyka. Tento jeho čin bereme jako ocenění kvalitních 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Velice si vážíme jeho přístupu, protože se s podobným jednáním příliš nesetkáváme.  

Ještě jednou děkujeme. 
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PŘEHLED AKTIVIT A AKCÍ SAS V ROCE 2018 

 

 

Název aktivity – akce Celkem 
účastníků 

Z toho 
Č. 

Lípa 

% 
Č. Lípa 

Znakový jazyk 11 0 0% 

Akreditovaný kurz „Pracovník v sociálních 
službách“ 

1 0 0% 

Přednášky 235 90 38,3% 

Jarní výstava prací osob se ZP a seniorů 369 344 93,2% 

Další vzdělávání 19 5 26,3% 

Předvánoční výstava prací osob se ZP a 
seniorů 

411 381 92,7% 

Arteterapie 72 69 95,8% 

Terénní arteterapie 44 19 42,2 

Riskuj 38 15 39,5% 

Kurzy PC 29 22 75,9% 

Canisterapie  348 136 39,1% 

Cvičení v bazénu 59 10 17% 

Cvičení na karimatkách 82 14 17% 

Cvičení na židlích 127 34 26,8% 

Cvičení HK 11 10 90,9% 

Dotykové masáže 26 13 50% 

Rekondiční pobyt 52 15 28,8% 
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Ozdravně-edukační víkend pro rodiče s 
dětmi 

32 18 56,3% 

Ozdravně-edukační Vánoční víkend pro ZP a 
seniory 

27 10 37% 

Muzikoterapie 47 14 29,8% 

MDŽ 78 73 93,6% 

Loutkové představení 20 9 45% 

14. ročník Dne dětí se ZP 213 56 26,3% 

17. Krajské sportovní hry osob se ZP 238 32 13,4% 

Mikulášská besídka 54 34 63% 

Masáže 222 45 20,3% 

Paměťové cvičení 210 72 34,3% 

Termoterapie 168 62 36,9% 

Lesní hry 11 0 0% 

CELKEM 3254 1610 49,5% 
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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 26. 

4. 2018. 

 

 

ADRA – pobočka Česká Lípa 

20. 3. 2018 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 17. 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“. 
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LÉKAŘSKÝ DŮM Česká Lípa 

Pokračuje spolupráce 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. 

 

DĚTSKÝ DOMOV Jablonné v Podještědí 

V roce 2018 jsme pokračovali ve spolupráci s Dětským domovem v Jablonném v Podještědí. 

Provádíme canisterapii, skupina dětí vychovatelky H. Trefné se zúčastnila jarního a 

předvánočního edukačně – ozdravného  víkendového pobytu a 14. Ročníku Dne dětí se 

zdravotním postižením. 

 

 

 

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, které jsme zapracovali do projektů, 

protože je o ně 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 2018 

 

38  

Výroční zpráva za rok 2018 

 

5. Poděkování 
 

 

Poděkování patří všem, kteří v roce 2018 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 

Nadační fond Gago Liberec 

Artefaktum.cz 

Astera-Glass Nový Bor 

Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s. 

Městské lesy Doksy s. r. o. 

OV KSČM Česká Lípa 

Egermann s. r. o., Nový Bor 

Hasičské vzájemné pojišťovně a. s. 

Jizerským pekárnám – pekárně Lípa s. r. o. 

RA Termit, Doksy 

Hotel Bezděz Staré Splavy 

TJ Staré Splavy – oddíl kopané – O. Beránek 

Penzion Nový Mlýn – Šárka  Rikowská 
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Ochranný svaz autorský, z. s. Praha 

Skupině ARTE Česká Lípa 

MARKUB květiny Marcela s.r.o. Doksy 

TUMAGU Liberec –  manž. Tuvorovi 

Obchodní akademii Česká Lípa 

Střední zdravotní škola Ústí nad Labem 

DÁRKOVNA Dušan Havlíček Nový Bor 

Levicový klub žen Zákupy 

MO TP Česká Lípa 

MO TP Doksy 

Mgr. Romaně Žatecké 

Ing. Jitce Volfové 

Ing. Jaromíru Kohlíčkovi, CSc. 

Ing. Karlu Kapounovi 

JUDr. Marii Nedvědové 

Lence Hruškové 

Miloslavě Havelkové 

Mgr. Pavle Novákové 

Františku Novákovi 

Radovanu Bočkovi 

Daně Hegerové 

Janě Bínové a pacientům Diagnostiky s. r. o. – odběrové ambulance ČL 

manželům Zemanovým, Doksy 

Marii Švehlové 

Editě Šimonové 

Věře a Martině Landovým 
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… a všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají a nechtějí být 

jmenováni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem  
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