
 



 

1 

 

 

 

                        

Obsah: 

1. Úvod …………………………………………………...…….str. 2 - 3 

2. Informace o organizaci …………………………………….str. 4 - 7 

3. Zpráva o hospodaření ……………………………………..str. 8 

4. Zpráva o činnosti – odborné sociální poradenství, sociálně 

aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené .…str. 9 - 45 

5. Poděkování ………………………………………………….str. 46 - 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1.  Úvod 

 

Vážení, 

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

za rok 2019. 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 2019 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) 

 Nově jsme v r. 2019 připravili „HIPPOTERAPII PRO TZP DĚTI“ – za podpory města 

Česká Lípa, ve spolupráci se Speciální školou Jižní Česká Lípa 

 „VSTUPY A DOPRAVA DO ZOO“ – za podpory města Česká Lípa – pro seniory, 

osoby se ZP, rodiny s dětmi na hraně sociálního vyloučení – účast na akci Modrý 

slon 

 

Pokračovaly tyto akce: 

 Bezplatné finanční poradenství v celém rozsahu – včetně řešení tíživé finanční 

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

situace) 

 Poradenství v oblasti energetiky 

 Poradenství v oblasti pojištění 

 Cvičení jógy na židlích 

 

Nejnáročnějším úkolem roku 2019 v oblasti personálního zajištění poskytovaných 

služeb bylo obsazení funkce ředitele Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 

o. p. s. Od 2. 1. do 20. 2. 2019 působila ve funkci ředitelky Valentina Lenková, která 

se funkce vzdala. Na základě výběrového řízení byla od 2. 5. 2019 do funkce 

ředitelky jmenována ing. Jana Vápeníková (v přechodném období od 21. 2. do 1. 5. 
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2019 zastávala funkci ředitelky organizace na základě rozhodnutí Správní rady Eva 

Zemanová). Ing. Vápeníková na vlastní žádost ve funkci ředitelky skončila 30. 11. 

2019. Proběhlo další výběrové řízení, na jehož základě byla do funkce ředitelky 

jmenována od 2. 12. 2019 Jana Kovaříková. 

 

Základní činnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením byly v roce 2019 finančně podporovány Libereckým krajem a městem 

Česká Lípa. Fakultativní činnosti podpořilo město Česká Lípa, město Doksy 

a Liberecký kraj. 

 

Základní činnosti odborného sociálního poradenství finančně podpořilo město Česká 

Lípa. Půjčovnu kompenzačních pomůcek finančně podpořilo město Doksy a město 

Česká Lípa 

 

I v tomto roce jsme při poskytování těchto sociálních služeb vycházeli 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           Jana Kovaříková 

      zástupkyně ředitelky                  ředitelka 
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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: 

 

 

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

v roli rovnocenného a rovnoprávného subjektu; 

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

které nevedou k jeho dlouhodobému setrvaní nebo prohlubování nepříznivé 

sociální situace; 

5. Rozvoje aktivity a samostatnosti uživatele; 

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

vztahu k jím očekávanému výsledku, očekávané pomoci; 

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

komunikace nebo dalších znevýhodnění, vyplývající ze zdravotního postižení, 

věku nebo jiných okolností; 

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

zachováním potřebné diskrétnosti; dodržuje zásadu mlčenlivosti podle zákona 

č.108/2006 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 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, chronickým onemocněním, 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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Provozní doba 

Česká Lípa 

 

Ambulantní služby OSP 

Česká Lípa: 

Út, St, Čt:  

9:00 – 13:00 hodin 

 

Terénní služby OSP 

Česká Lípa: 

Po, Pá:  

9:00 – 13:00 hodin 

 

SAS 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 

 

Provozní doba Doksy 

 

Adresa: Komunitní centrum 

Komenského 47, 47201 

Doksy 

 

Ambulantní služby OSP 

Doksy: 

Po:  

10:00 – 12:00 hodin 

(dle požadavku klientů) 

13:00 – 15:00 hodin a dále dle 

telefonické domluvy 

 

Terénní služby OSP  Doksy: 

Po, Pá:  

9:00 – 13:00 hodin 

 

SAS  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 2.096.482,- 

z toho  

Dotace, granty, finanční příspěvky 2.049.362,- 

Přijaté dary (fyzických a právnických osob) 47.120,- 

Náklady celkem 2.114.547,- 

z toho  

Mzdy včetně daní a odvodů 1.134.717,- 

Neinvestiční výdaje 

(kancelářské potřeby, nájmy, elektřina, poradenské, 

právní a ekonomické služby, školení a kurzy, cestovné, 

internet, poštovné, poplatky banky) 

979.830,- 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -18.065,- 
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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.) 

Posláním odborného sociálního poradenství (dále jen OSP) je zajistit dostupnou 

a účinnou podporu klientům sociální služby (včetně výběru služby, pomoci sjednat 

tyto služby či nárok uplatnit), a to ve všech nepříznivých sociálních situacích, 

které mohou nastat v souvislosti se způsobem jejich života. Konkrétně jde o to, 

poskytnout klientovi odborné informace, návody nebo kontakty a podpořit ho v jejich 

samostatném využití tak, aby přispěly ke zlepšení jeho nepříznivé životní situace 

a tak zlepšení kvality jeho života. Významnou součástí služby je zajišťování 

a zprostředkování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro klienty služby 

v naší půjčovně. Je zde zahrnuto i praktické proškolení a informace o tom, jak 

správně kompenzační či rehabilitační pomůcku využívat a jak o ni pečovat. 

Základním smyslem je, aby kompenzační a rehabilitační pomůcky byly okamžitě 

k dispozici těm, kteří to potřebují, případně pomoci klientům ve výběru vhodné 

kompenzační pomůcky, včetně podkladů pro odborné lékaře (je-li možné tuto KP 

předepsat nebo zakoupit). 

 Základním cílem OSP je podporovat klienty v překonávání různých bariér (např. 

architektonické, sociální, komunikační, informační) a pomáhat jim řešit problémy 

spojené s jejich situací, a to takovým způsobem, aby byli v nejvyšší možné míře 

schopni zvládnout nepříznivou situaci sami v jejich prostředí. Záměrem poskytování 

poradenské podpory a pomoci je minimalizovat psychické, zdravotní, sociální 

a ekonomické důsledky zdravotního postižení a vyššího věku. V běžné praxi se 

pracovníci STP Česká Lípa o. p. s. snaží dosáhnout vyřešení individuálního 

poradenského případu takovým způsobem, který naplňuje uvedené cíle a zásady 

poskytované služby s přihlédnutím k potřebám a možnostem klienta, aby došlo 

ke zvýšení kvality jeho života. (poradenství v oblasti zaměstnávání, komunikace, 

doprovod na úřady, zajištění přístřeší, příp. stravy z potravinové banky - Charita ČL).  
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Mezi další konkrétní cíle služby patří rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek 

v půjčovně, rozvinutí spolupráce s dalšími poskytovali sociálních služeb, zvyšování 

informovanosti široké veřejnosti o problematice zdravotního postižení a seniorského 

věku, přizpůsobování obsahu služby a kvalifikace pracovníků STP ČL o. p. s. dle 

převažujících požadavků a potřeb klientů. Klientům nově zajišťujeme poradenství 

v oblasti dluhové problematiky, v oblasti pojištění. 

 

 

 

Cílovou skupinu služby OSP jsou osoby se zdravotním postižením, přičemž zdravotní 

postižení může být i dočasné, osoby s kombinovaným postižením (tělesným 

mentálním, sluchovým, zrakovým, postižení civilizačními chorobami), osoby 

s chronickým onemocněním.  

 

 

Specifikou poskytovaných služeb a naší cílové skupiny je její přesah do dalších 

skupin: 

 Řada klientů žije na hraně sociálního vyloučení nebo jsou sociálně slabí. 

 Klienti se nalézají v krizi - bez podpory nezačnou svoji nepříznivou situaci 

řešit; nedokážou hájit svoje zájmy a práva (tato práva často ani neznají). 

 Klienti jsou komerčně zneužívaní nebo zneužívaní rodinou. 

 Silnou skupinou jsou klienti postižení civilizačními chorobami, kteří potřebují 

po zdravotním ataku (např. po mozkové příhodě) znovu zprostředkovat 

kontakt se 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. 

V roce 2019 využilo služeb odborného sociálního poradenství 112 klientů, z toho 

40 klientů mělo uzavřenou ústní smlouvu o poskytnutí služby. 

Služby jsou poskytovány uživatelům od 7 let – přes 80 let věku. 
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Zajišťujeme (jako jediní) poskytování bezplatného právního poradenství, rovněž tak 

odborné poradenství v otázkách odstraňování architektonických bariér zajišťujeme 

bezplatně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Kontakt na organizace zdravotně postižených nebo seniorů 

 Informace o aktivizačních službách 

● ● ● 

OSP se poskytuje v oblasti: 

1) Orientace v sociálních systémech 

2) Právní poradenství 

3) Finanční poradenství 

4) V oblasti vzdělávání, zaměstnávání 

5) V oblasti životního prostředí a odstraňování architektonických bariér 

6) V oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

7) V oblasti energií 

8) V oblasti pojištění 

● ● ● 
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Ke zprostředkování kontaktu dochází i prostřednictvím vybrané navazující služby. 

Pracovníci STP Č. Lípa o. p. s. dále pomáhají klientům 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 proti rozhodnutí a další písemnosti 

 Pomoc při odstraňování komunikačních bariér 

 

V rámci OSP nadále zaměstnáváme dlouhodobě zdravotně postižené klienty – 

v r. 2019 jsou to 4 klienti (úklid, pomocné administrativní práce - skartování). 

Poskytování základních činností v roce 2019 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 2019 služeb půjčovny využilo 250 klientů.  

Činnost půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2019 podpořilo město Doksy 

a město Česká Lípa.  

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

Ambulantní forma služby byla v roce 2019 poskytována v prostorách Komunitního 

centra, Školní 2213 Česká Lípa, a v prostorách Komunitního centra, Komenského 

47, Doksy.  
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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. má na Krajském úřadě Libereckého 

kraje registrovanou sociální službu č. 9072226 - Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 1. 2. 2014. Od tohoto data tuto 

službu poskytuje v rámci celého Libereckého kraje, ale je využívána zejména občany 

České Lípy, spádových obcí a ORP Česká Lípa, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci díky věku nebo zdravotnímu postižení.  

 

 

 

 

 

 

Cílovou skupinou pro poskytování služby jsou osoby se zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, rodiny s dětmi. V letošním roce na základě doporučení 

kontrolní skupiny KÚ LK byla cílová skupina rozšířena o osoby s chronickým 

onemocněním a rozšířena i věková hranice. Služba je poskytována osobám od 7 let 

věku a dále je hranice věku neomezena. 

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 (vč. základního 

sociálního poradenství a všeho, co s tím souvisí). 

V roce 2019 navštívilo poradnu 806 klientů (z toho 580 v České Lípě, 226 

v pobočce Doksy a zúčastnilo se aktivit 3645 klientů (z toho 2143 klientů Česká 

Lípa, tj. 58,8 %). 

Služby SAS byly poskytnuty 259 uživatelům, z toho s uzavřenou smlouvou to bylo 

165 uživatelů (v tom 3 rodiny s dětmi). 
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Rozvoj aktivit směřuje proti sociálnímu vyloučení – podporují aktivní, smysluplné 

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

a chronickým onemocněním 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, kombinovaným a chronickým onemocněním a rodinám 

s dětmi na Českolipsku 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 Česká Lípa o. p. s. pronajaty prostory v Komunitním 

centru, Školní 2213, Česká Lípa (kancelář a další místnost, kde jsou realizovány 

aktivity v rámci základních činností SAS), dále pak v Komunitním centru, 

Komenského 47 Doksy. Některé ze základních činností jsou realizovány i v dalších 

prostorách, které jsou Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pro tyto 

účely pronajímány. 
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1) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM: 

V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím připravujeme 

nejrůznější: 

 

a) Zájmové aktivity  

 Časopis „Informačník“ – 6 dvoučísel  

 Setkání k MDŽ – uskutečnilo se dne 15. 3. 2019 v kulturním domě Crystal 

v prostorách restaurace Wildcook. Setkání se zúčastnilo 59 klientů a dalších občanů 

z České Lípy a spádových obcí. 

Účastníci se dozvěděli informace o připravovaných aktivitách, do kterých se mohou 

zapojit, byla zdůrazněna podpora Města Česká Lípa. Překvapením pro zúčastněné 

bylo vystoupení, dětí z Dětského domova v Jablonném v Podještědí. Pak již 

následovalo hudební odpoledne, pod taktovkou J. Hanžla, během kterého zúčastnění 
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zaplnili parket, a také si společně některé písničky zazpívali. Pro všechny přítomné 

bylo připraveno pohoštění, přítomné ženy obdržely květiny a všichni zúčastnění pak 

drobný upomínkový dárek. 

Cílem takového společného setkání je umožnit zdravotně postiženým, seniorům 

a dalším zájemcům z řad občanů České Lípy zapojení do širšího kolektivu, 

podporovat jejich sebevědomí, informovat je o možnostech, jak se lépe vyrovnávat 

se svým zdravotním postižením. Upevňovat nejen fyzické, ale i psychické zdraví, 

navazování kontaktů, získávání potřebných informací, které umožní lepší integraci 

této sociální skupiny do společnosti. Naučí se pomáhat jeden druhému, respektovat 

a tolerovat odlišnosti a tak nacházet podstatu života jak mezi handicapovanými, tak 

i ve společnosti všech lidí. Tato setkání dávají členům možnost dostat se z izolace 

svého domova, obléci se jinak, než je pro ně běžné. 

Tato společná setkání jsou pro klienty ale i další občany České Lípy a spádových 

obcí velice důležitá. Pro většinu z nich jsou to jediné větší akce, do kterých se mohou 

zapojit. Vzájemný kontakt a výměna názorů, zkušeností, rad posiluje jejich psychické 

zdraví a to má potom vliv i na jejich zdraví fyzické.  

 

 Setkání k Mikuláši – 4. 12. 2019 – 56 účastníků. Mikulášské setkání proběhlo 

v prostorách Klubu seniorů v Komunitním centru ve Školní 2213.  

Přítomní se dobře bavili za hudebního doprovodu p. 

Hanžla, při kterém si zazpívali i zatančili. K dobré 

náladě přítomných přispělo i podávané občerstvení 

a příchod Mikuláše a čerta s nadílkou. Každý 

z přítomných obdržel malý mikulášský balíček. 

V družném hovoru setrvali dobře naladění účastnící 

až do konce setkání, tj. do 16.30 hod., kdy se 

s poděkováním za pěkně prožité odpoledne rozcházeli do 
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svých domovů. Členům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli setkání zúčastnit, 

budou balíčky doručeny při osobní návštěvě. 

 A-Z kvíz – 30 účastníků 

 

b) Vzdělávací aktivity 

 Kurz znakového jazyka pro začátečníky – únor až červen; říjen až prosinec – 

celkem se zúčastnilo 83 osob 

 Akreditovaný kurz „Pracovník v sociálních službách“ – 3 osoby 

 Další vzdělávání – 19 osob 

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

sociální pracovníci, ombudsman pro zdraví ad.) – 218 účastníků 

 

c)  Volnočasové aktivity v průběhu roku 

 Jarní výstava prací osob se zdravotním postižením a seniorů – 8. až 11. 4. 2019  

Ve dnech 8. – 11. dubna 2019 proběhla v prostorách 

Komunitního centra, Školní 2213 Česká Lípa JARNÍ 

VÝSTAVA prací zdravotně postižených a seniorů. 

Součástí výstavy byla i soutěž „O nejoriginálnější 

velikonoční motiv“. Výstavu navštívilo 273 osob, 

soutěž pak hodnotilo 132 návštěvníků. 

 

 

 TVOŘÍME DUŠÍ – 14. Prezentační setkání Českolipského regionu proběhlo na 

Státním zámku v Zákupech ve dnech 18. – 19. 5. 2019. Do akce se aktivně zapojilo i 

STP Č. Lípa o. p. s. (svoz a rozvoz výrobků klientů) a prodejní stánek s výrobky 

z arteterapie, magnety ad. 
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 Lesní hry a malé sportovní hry – 40 účastníků (na jarním víkendovém pobytu 

a rekondičním pobytu) 

 

  Dětské představení – zajistily děti z DĚTSKÉHO DOMOVA Jablonné v Podještědí 

– 77 účastníků 

 

 „Modrý slon“  v ZOO Liberec – 15. 6. 2019 – doprovod klientů 

Soutěží se v 10 kategoriích: keramika, fotografie, textilní tvorba, kombinovaná 

technika (ruční práce, koláže apod.), literární tvorba, divadlo (malé formy, loutky 

apod.), tanec, hudební tvorba (hudební přednes apod.), jiné formy zajímavé 

umělecké tvorby (řezbářství, modelářství apod.) 

U zrodu tohoto projektu byli i současní 

pracovníci STP Č. Lípa o. p. s., a naši 

klienti se do něj svou tvorbou pravidelně 

zapojují. Každoročně v červnu probíhá 

v ZOO Liberec setkání, které se stalo 

tradicí společenského setkávaní osob se 

zdravotním postižením a jejich přátel. Zde 

probíhá vyhodnocení soutěže a předávání 

cen, vše je doprovázeno bohatým 

programem. Všichni (tedy nejen ti, kteří se do soutěže zapojili, ale i ostatní) mají 

možnost prohlédnout si výtvory zdravotně postižených a jejich přátel z celé ČR. 

Mohou navázat nová přátelství, získat inspiraci k další činnosti, vyměnit si 

zkušenosti. Tato akce je nedílnou součástí projektu TVOŘÍME DUŠÍ. 

Cílem je umožnit zdravotně postiženým, seniorům rodinám s dětmi/dítětem se 

zdravotním postižením, sociálně slabým a osobám na hraně sociálního vyloučení 

návštěvu této akce, která by ji jinak byla nedostupná. 
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Letošní čtrnáctý ročník proběhl opět za velkého zájmu tvůrců z celé ČR. Během 

soutěžního období se přihlásilo a svoji tvorbu představilo 65 různých skupin 

a souborů. Do výtvarné části soutěže se zapojilo 117 výtvarníků a 89 kolektivů. 

Odborná porota vybrala pro finále soutěže 12 souborů, které prezentovaly tanec, 

hudební tvorbu a divadlo. Výtvarnou část ve finále prezentovalo na 47 jednotlivců 

a 21 kolektivů, kteří představili veřejnosti výstavní soubor 769 děl na výstavní ploše 

93 m². Ve finále se prezentovali umělci a výtvarníci z 39 měst a obcí. Slavnostní 

vyhodnocení, kterého se zúčastnilo 45 osob z Českolipska, proběhlo v ZOO Liberec 

16. června. Účastníky do Liberce dopravily 

2 autobusy. Před slavnostním vyhlášením 

si všichni prohlédli vystavené práce a pak se 

věnovali prohlídce ZOO. Od 13.00 pak 

sledovali kulturní program ve velkém sále 

Lidových sadů, který předcházel předávání 

cen. Ocenění převzali i klienti - jednotlivci 

i kolektivy z České Lípy, Nového Boru, Doks, 

Stráže pod Ralskem, Zákup.  

 

 Hipoterapie pro TZP děti 

Od května roku 2019 jsme zajišťovali speciální škole pro děti s různými stupni 

tělesného, mentálního a smyslového postižení hipoterapii na Českém ranči 

v Zákupech. Věk našich malých klientů byl od 7 let do 14 let. Čím nižší je věk dítěte, 

tím vyšší jsou šance na úspěch ke zlepšení zdravotního stavu. Terapie probíhala pod 

dohledem odborných terapeutů, kteří se plně věnovali našim 84 dětem v průběhu 

celého cyklu. Děti byly po vyhraněný čas v kontaktu se speciálně připraveným 

koněm. Většina dětí se s koníky setkala vůbec poprvé. Hipoterapie je 

fyzioterapeutická metoda využívající pomůcku speciálně připraveného koně, pohybu 

jeho hřbetu v kroku. Léčebná metoda se uskutečnila celkem 17 krát. Vzhledem 

k tomu, že naši dětští klienti jezdili po malých skupinách a vzhledem k počtu dětí 
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ve škole, nemohly se zatím zúčastnit všechny děti. Právě tato terapie je pro naše 

dětské klienty velmi vhodná a prospěšná, vede k jejich celkovému zklidnění, 

potlačení strachu, uvolnění svalových skupin, zkrátka dobře působí na jejich celkový 

psychický i tělesný rozvoj. Pohyb na koňském hřbetu je střídavý, rytmicky a cyklicky 

se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivní 

motorické chování klienta aktivací všech úrovní centrální nervové soustavy. 

Variabilita využití poloh při respektování schopnosti klienta ovlivní hrubou i jemnou 

motoriku. Je-li bráno v úvahu navíc kladné působení přírodního prostředí a pozitivní 

ladění psychiky klienta při terapii s koněm, tak se dosahuje velmi kvalitního 

léčebného efektu za téměř vždy nadšené spolupráce klienta. ZŠ, PŠ a MŠ 

Moskevská by ráda spolupracovala s naším Sdružením tělesně postižených Česká 

Lípa, o. p. s. nadále, i vzhledem k tomu, že někteří rodiče si tuto výbornou terapii 

nemohou dovolit.  

 

 Předvánoční výstava prací zdravotně postižených a seniorů – 25. až 28. 11. 2019  

Ve dnech 25. – 28. 11. 2019 uskutečnilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 

o. p. s. ve spolupráci s místní organizací Svazu tělesně postižených a Svazu 

postižených civilizačními chorobami Česká Lípa v prostorách Komunitního centra, 

Školní 2213 Česká Lípa prodejní „Předvánoční výstavu prací osob se zdravotním 

postižením a seniorů“. Výstavu navštívilo celkem 414 osob, mezi nimi byla i starostka 

města Česká Lípa ing. J. Volfová. Součástí výstavy byla i soutěž „O nejoriginálnější 

vánoční motiv“. 
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d) Relaxační a pobytové akce 

 Edukačně-ozdravný víkendový pobyt pro rodiče (prarodiče) s dětmi a seniory – 

VÍTÁNÍ JARA – penzion Nový Mlýn ve Starých Splavech – 12. – 14. 4.2019 

Ve dnech 12. – 14. dubna 2019 

uskutečnilo Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o. p. s. edukačně-ozdravný 

víkendový pobyt pro rodiče (prarodiče) 

s dětmi se ZP a seniory v prostorách 

penzionu Nový Mlýn ve Starých 

Splavech. Pro 27 účastníků (včetně 

9 dětí) byl připraven bohatý program. 

Paměťová cvičení, dotykové masáže, 

termoterapie, cvičení jemné a hrubé 

motoriky, přednáška o zdravotním pojištění, přednáška o canisterapii s praktickými 

ukázkami, lesní hry. Taneční férii s dramatickými vstupy připravily děti z Dětského 

domova v Jablonném v Podještědí. Během celého pobytu mohli účastníci využívat 

termoterapii – podložky Amethyst BioMat a pásy Poka Poka BioBelt. Setkali jsme se 

zde opět s našimi pražskými přáteli a strávili příjemný a hlavně poučný víkendový 

pobyt, který se všem zúčastněným líbil a těší se na další pobyt. 

Víkendový pobyt byl zaměřen na upevnění 

kontaktu uvnitř rodiny i na propojení 

generací, které si mají hodně co předávat. 

Účastníci měli možnost získat nové 

znalostí a dovedností, které mají pomáhat 

jak samotným postiženým, tak i jejich 

nejbližším vyrovnávat se se zdravotním 

postižením a napomáhat k zařazení 

do společnosti. Důležitou součástí pobytu 
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je i propojení generací, předávání zkušeností starších těm mladším, děti naopak 

svým elánem povzbuzují ty starší. 

 

 Rekondiční pobyt - 27. 9. až 4. 10. 2019 – penzion Nový Mlýn ve Starých Splavech 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. 

s. uspořádalo rekondiční pobyt pro zdravotně 

postižené a seniory z Českolipska a 

Libereckého kraje v osvědčených prostorách 

penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Pro 

25 účastníků byl díky podpoře města Česká 

Lípa připraven opravdu bohatý a hodnotný 

program. 

Během pobytu absolvovali všichni účastníci 3 klasické masáže (masérky H. 

Baculová, L. Hippmannová), pravidelně se dopoledne cvičilo na židlích (2 skupiny) 

a na karimatkách (1 skupina) pod odborným dohledem rehabilitační pracovnice P. 

Procházkové z Nového Boru. Připraveno bylo i cvičení a plavání v bazénu v hotelu 

Bezděz (uskutečnilo se 2 x, pak byl pro technickou poruchu bazén uzavřen). Během 

dne mohli účastníci dle svých možností a schopností absolvovat kondiční vycházky. 

Toho účastníci využívali hojně, konali nejen vycházky, ale vydávali se i na sběr hub a 

byli velice úspěšní. 

Vedle cvičení a masáží byl pro účastníky připraven edukační program ve formě 

přednášek: Sociálně právní minimum, Jak správně užívat léky, Bezpečnost seniorů a 

OZP, Závislosti (2 x) + kulatý stůl k těmto problémům, Vliv infračerveného záření na 

lidský organismus (2 x), Haptická interakce, Exekuce a jak jim čelit. Všechny tyto 

přednášky byly doprovázeny dotazy posluchačů, které jim přednášející zodpověděli. 
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Po celou dobu pobytu mohli účastníci 

využívat termoterapii na podložkách 

Amethyst BioMat a s pásy Poka Poka 

BioBelt. Termoterapie probíhala od 8.00 do 

21.00 hod.  

V sobotu odpoledne byla připravena 

muzikoterapie s tombolou a hudebním 

doprovodem p. Měkoty. Všem účastníkům se 

tento program velice líbil, protože si mohli nechat zahrát písničky dle vlastního 

výběru. 

Další muzikoterapie proběhla 1. a 2. 10. pod 

vedením D. Hegerové. Řada účastníků si 

volné chvilky zpestřovala společenskými 

stolními hrami a tak na konci pobytu byli 

vyhlášeni přeborníci v „prší, žolících, kanastě, 

člověče nezlob se, pexesu“. Své dovednosti 

ukázali účastníci i v malých sportovních hrách 

(hod granátem na cíl, šipky, hod ponožkou).  

Do vědomostní soutěže „A-Z“ kvíz, která proběhla 1. 10. večer, se zapojily čtyři 

dvojice. Velkému zájmu se těšilo i paměťové cvičení „Bingo“, které se v průběhu 

pobytu uskutečnilo 3 x.  

 

 Edukačně-ozdravný víkendový pobyt – Vánoce – 1. až 3. 11. 2019 – penzion Nový 

Mlýn ve Starých Splavech 

Edukačně-ozdravný víkendový pobyt uspořádalo Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o. p. s. pro seniory, osoby se zdravotním a kombinovaným postižením 

ve dnech 1. – 3. 11. 2019. Pobyt se uskutečnil v příjemném prostředí penzionu Nový 

Mlýn ve Starých Splavech a zúčastnilo se ho 46 klientů. Mezi účastníky bylo i 7 dětí 
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(ADHD, hyperaktivita, dyslexie), z toho 5 dětí z DD Jablonné v Podještědí a jejich 

tety. Pobyt se nesl ve znamení Vánoc. Byl zaměřen na upevnění kontaktu nejen mezi 

seniory, ale i mezi generacemi. Díky dotaci města Česká Lípa pro oblast sociální 

mohl být pro účastníky připraven zajímavý a hodnotný program. 

Akce začala společným příjezdem 

účastníků do Starých Splavů, 

následovalo ubytování a večeře. Při 

večeři byli účastníci seznámeni 

s programem pobytu a bylo sděleno, že 

akce byla podpořena dotací města 

Česká Lípa. Po večeři mohli zájemci 

využít termoterapii (podložky Amethyst 

BioMat a pásy Poka Poka BioBelt). 

Večerní čas byl příjemně stráven při hře BINGO. Výborné pro procvičování paměti. 

Druhý den dopoledne se klienti naladili na Vánoce tvořením svícnu se svíčkou 

ve tvaru rozkvetlého leknínu. Výsledky své kreativní činnosti si odváželi domů 

na památku. 

Po obědě byla připravena přednáška „Dotykové masáže s praktickými ukázkami“. 

Odpoledne proběhlo v rytmu tance. Zábava a tanec je lék, který nikomu neublíží. 

Vše, co se odehrává při taneční terapii, je zcela přirozené a obecně lidem nejen milé, 

ale hlavně prospěšné. Když se začalo hrát, 

všem zcela spontánně začaly „tančit“ nohy. 

Účastníci si nohama podupávali nebo 

poklepávali a to je to, k čemu hudba svádí. 

Pohyb všem dělá dobře a k tomu příjemná 

hudba dokázala navodit příjemnou 

atmosféru a dobrou náladu. Taneční terapie 

má své místo v aktivizaci klientů, jsou vždy 

natěšení. 
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Večer byl ve znamení Vánoc. Personál penzionu pro klienty připravil slavnostní 

vánoční tabuli se štědrovečerním menu – knedlíčková polévka, bramborový salát 

s řízkem, cukroví, chlebíčky a slané pečivo. Po večeři byly z pod rozsvíceného 

stromečku předávány dárky, nejprve dětem a pak všem přítomným dospělým 

účastníkům (včetně personálu penzionu). Milé překvapení připravily děti z DD 

Jablonné v Podještědí, které měly pro každého připraven vlastnoručně vyrobený 

dárek. Děti si také připravily taneční představení.  Emoce se objevily ve výrazu 

obličejů všech zúčastněných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím dál častěji se setkáváme s neúctou ke stáří a vzájemnou netolerancí. 

Naším cílem je to změnit! 

 

Chceme dokázat, že stáří není jen poslední etapou života v osamělosti, 

ale naopak může být plné radosti, vzájemného respektu, aktivního pohybu 

a zábavy. Dopřejme seniorům užívat si své stáří aktivně a být spokojení. 

Cítit se potřebnými a plnohodnotnými členy společnosti.  

 

Propast mezi generacemi je velmi znatelná, a jak lépe to změnit, než právě 

propojením generací.  

Maximálně podporujeme správně fungující mezigenerační dialog. 

Propojení dětí, seniorů a zdravotně postižených je tou nejlepší cestou. Děti 

mohou načerpávat zkušenosti, zvyky a tradice, moudrost od seniorů 

i zdravotně postižených a naopak oni díky dětem mohou nasávat energii, 

lásku a chuť do života. 
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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 – celkem 156 účastníků 

 v prostorách Komunitního centra, Školní 2213, Česká 

Lípa  

 na edukačně-ozdravném víkendovém pobytu 

12. – 14. 4. 2019 

 na rekondičním pobytu 27. 9. – 4. 10. 2019 

 na edukačně-ozdravném víkendovém pobytu 

1. – 3. 11. 2019  

 

 

 

 

 

 

Terénní forma arteterapie – 3 setkání v přírodě ve 

Starých Splavech – 43 účastníků 

 

 

 

 

ab) Cvičení horních a dolních končetin 

 cvičení na židlích – probíhalo na rekondičním pobytu 29. 9. – 3. 10. 2019 pod 

vedením rehabilitační pracovnice – 94 účastníků 

 cvičení na karimatkách – probíhalo na rekondičním pobytu 29. 9. – 3. 10. 2019 

pod vedením rehabilitační pracovnice – 20 účastníků 
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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 – 221 účastníků. 

 

ad) 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. Zapojilo 

se 11 klientů. 

 

ae) Canisterapie  

Je poskytována terénní formou. Náš nový tým canisterapeutů (kteří splňují všechna 

kritéria dle uzavřených smluv) a se svými psy působí v Nemocnici s poliklinikou 

Česká Lípa – na odděleních LDN. Dále pak Domově pro seniory Dolní Libchava 
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Česká Lípa, v Senior centru Nový Bor, Ostara Cvikov a Nový Bor, ZŠ,PŠ,MŠ Jižní-

Moskevská ul. Česká Lípa a Dětský domov Jablonné v Podještědí – 555 osob. 

 

af) Termoterapie Amethyst BioMat – celkem se zapojilo 101 účastníků 

 na edukačně-ozdravném víkendovém pobytu 12. – 14. 4. 2019 

 na rekondičním pobytu 27. 9. – 4. 10. 2019 

 na edukačně-ozdravném víkendovém pobytu 1. – 3. 11. 2019 

 

ag) Cvičení jógy na židlích 

 v prostorách Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa – 110 účastníků 

 

ah) Muzikoterapie – na víkendových pobytech jaro, Vánoce, na rekondičním pobytu – 

celkem 173 účastníků 

 

 

 

 

Muzikoterapie je použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, 

harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, 

jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, 

sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění 

tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Cílem 

muzikoterapie je rozvinout potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl 

dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následně také 

vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby. 

(Zdroj: in Kator 2009, s. 27) 
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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.  

 

Cvičení a plavání v bazénu – na rekondičním pobytu ve Starých Splavech, v bazénu 

ve Sportareálu v České Lípě.  

 

Imobilní, těžce zdravotně postižené účastníky, jsme dopravovali hromadně 

do bazénu v hotelu Bezděz a zpět. Rehabilitační plavání a cvičení v bazénu má 

přispět zdravotně postiženým, seniorům a dalším zájemcům 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, nebo se dá 

využít jako relaxace v rámci zdravého životního stylu. 

 

 

 

 

Nejdůležitějším hlediskem je utužování zdraví, zachování pohyblivosti do vysokého 

věku nebo její zlepšení v případě již existujících omezení. Pohyb je také účinným 

prostředkem protiúrazové prevence – posilováním rovnovážného systému 

a koordinačními cviky lze podstatně zlepšit schopnost udržení stability a celkovou 

obratnost. 

Cvičení a plavání probíhalo pod odborným dohledem. 

Pohybová aktivita je prokazatelně účinný prostředek ke zpomalení 

stárnutí. Díky pohybu dochází ke zlepšení psychické, fyzické 

a psychosociální stránky života seniorů. 
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 Masáží se uskutečnilo 274 a do plavání a cvičení v bazénu se zapojilo 34 

účastníků. 

 Dotykové masáže – 66 účastníků 

 

 

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.  

 

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.  
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Naše organizace od r. 2014 zaměstnává stále osoby se ZP. V roce 2019 to byli – 

2 muži – TZP, 2 ženy (mentální retardace + sluchové postižení).  

 

Dne 21. 5. 2019 jsme se zúčastnili Dne zdraví.  

Jsme zapojení v komunitním plánování města Česká Lípa. 
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JEDNORÁZOVÉ AKCE (fakultativní) 

Sportovní a pohybové aktivity 

 

15. ROČNÍK DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 

uspořádalo dne 31. května 2019 jubilejní 15. ročník 

Dne dětí se zdravotním postižením v rekreačním 

středisku TJ Termit Doksy. Zúčastnilo se ho 154 

osob. 

 Záštitu nad akcí převzali: Ing. Jitka Volfová 

statutární náměstkyně hejtmana LK a starostka 

města Česká Lípa, Mgr. Petr Tulpa náměstek 

hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, 

sportu a zaměstnanosti, ing. Eva Burešová 

starostka města Doksy, Václav Větrovec předseda 

OV KSČM Česká Lípa, ing. Jaromír Kohlíček, CSc. 

poslanec EU a ing. Karel Kapoun Doksy. 

 

Od časných ranních hodin ožil celý areál čilým ruchem. Připravovaly se stanoviště 

disciplín, prezence účastníků, prostory pro vyhlašování cen. Od půl deváté začaly 

autobusy přivážet účastníky setkání – žáky Speciální školy Jižní ul. Česká Lípa 

● ● ● 

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. 

● ● ● 
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a jejich doprovod, klienty Denního stacionáře Hradecká ul. Česká Lípa a jejich 

doprovod. Přišli žáci Základní školy K. H. Máchy Doksy v doprovodu Mgr. Pavly 

Novákové, další účastníci přicházeli postupně. Studenti Obchodní akademie Česká 

Lípa se jako tradičně ujali funkce rozhodčích u patnácti soutěžních disciplín. 

Pomáhaly i studentky Střední zdravotní školy z Ústí nad Labem (letos po čtvrté), 

členové Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa a další dobrovolníci. 

Soutěžící po svém příchodu obdrželi koláč (od tradičního sponzora Jizerských 

pekáren – Pekárny Lípa s. r. o), pitíčka, klíčenku, magnetku s tématem Dne dětí. 

O půl desáté za účasti Mgr. P. Tulpy, P. 

Hozáka, radního města Doksy a ředitele 

Kultura Doksy, V. Větrovce, J. Tvrdíka, Z. 

Šafránka, strážníků MP Česká Lípa, Mgr. P. 

Novákové, Mgr. J. Nedvěda ze SZŠ Ústí nad 

Labem, Mgr. Hoskovcové a Mgr. Rážové 

z OA Česká Lípa proběhlo slavnostní 

zahájení jubilejního 15. ročníku Dne dětí se 

zdravotním postižením. Byli představeni všichni ti, kteří převzali nad akcí záštitu a 

rovněž všichni sponzoři, bez jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit. 

Poděkování organizátorů za podporu a pomoc převzali Mgr. P. Tulpa, za ing. E. 

Burešovou P. Hozák, dále pak Mgr. P. Nováková a Mgr. J. Nedvěd. 

Mgr. P. Tulpa vyjádřil poděkování 

organizátorům akce a popřál všem 

přítomným krásně prožitý den. Připojili se 

i další P. Hozák a Z. Šafránek. 

Pak už se rozeběhly soutěžní disciplíny, 

návštěvníci vedle soutěží mohli využít 

možnosti prohlédnout si vybavení městské 

policie, strážnici J. Tvrdík a Z. Šafránek 
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odpovídali na zvídavé dotazy, dále pak probíhalo malování na obličej (D. Hegerová, 

J. Bínová) a  canisterapie pod vedením koordinátorky M. Křupalové. 

Posilnit se všichni mohli opečenými vuřty 

(zajišťovali pp. Zeman, Vápeník, 

Kratochvíl a studentky SZŠ Ústí nad 

Labem). Pro všechny pak byly 

připraveny nafukovací balonky. 

Po skončení soutěží následoval oběd a 

pak vyhodnocení a předávání cen. 

Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií, 

zvlášť dívky, zvlášť chlapci, v každé 

kategorii obdrželi první tři věcné ceny a dále si pak mohli vybírat z cen vystavených 

na stolech na terase. Všichni ostatní si mohli vybírat po jedné z věcí. Vyhrával tak 

každý. Všichni  účastníci obdrželi účastnický list a medaili. 

Kolektiv rekreačního střediska TJ Termit pod vedením H. Hartigové připravil všem 

účastníkům domácí prostředí (tak jako ve všech předchozích čtrnácti ročnících). 
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18. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM, konané ve dnech 28. – 29. června 2019 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. pořádalo ve dnech 28. – 29. června 

2019 již 18. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením. Akce 

se zúčastnilo 250 osob. 

Záštitu nad akcí převzali: ing. Jitka Volfová 

statutární náměstkyně hejtmana LK 

a starostka města Česká Lípa, ing. Eva 

Burešová starostka města Doksy, Václav 

Větrovec předseda OV KSČM Česká Lípa, 

ing. Jaromír Kohlíček, CSc. poslanec EP a 

ing. Karel Kapoun. 

Podruhé se místem setkání zdravotně 

postižených při sportovním klání staly Staré Splavy. Prostory pro 15 soutěžních 

disciplín propůjčil oddíl kopané TJ St. Splavy, který dal pořadatelům k dispozici nejen 

staré fotbalové hřiště, ale i zázemí hřiště nového. Díky p. O. Beránkovi, který plochu 

hřiště a jeho okolí perfektně připravil, bylo 

možné vedle soutěžních stanovišť 

postavit i stany, které mohli soutěžící 

využít k odpočinku a úkrytu před 

sluníčkem (na začátku bylo zajištěno 

osvěžení vzduchu pro sportovce 

závlahou hřiště).  Rozhodčí u disciplín 

měli k dispozici stolky, slunečníky a židle.  

Všichni přítomní měli možnost využít 
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nabídku nápojů a dalších dobrot v kiosku na fotbalovém hřišti. Ubytování účastníků a 

vyhodnocení sportovních her bylo zajištěno v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. 

Pořadatelé zajistili autobusovou dopravu účastníků z Liberce, Jablonného v Podj., 

Mimoně a České Lípy do Starých Splavů a zpět. Pro ubytované účastníky byla 

zajištěna kyvadlová přeprava mikrobusem z hotelu na fotbalové hřiště a zpět. Od 

časného pátečního rána ožily prostory hřiště přípravným ruchem. Chystala se 

stanoviště pro 15 soutěžních disciplín (střelba ze vzduchovky, šipky, oštěp, disk, 

koule, hod sirkou, chůze na zvuk, jízda na mech, vozíku, slalom s láhví, hod 

ponožkou, kroužky, hod na kostky, hod granátem na cíl, kuželky, hod válečkem), 

stavěly se stany, slunečníky, připravovaly se lavice i karimatky pro posezení (nebo 

poležení) ve stanech. Od půl deváté přijížděli první účastníci, kterých se nakonec 

sešlo 165. Každý z příchozích obdržel tradiční koláček, dar Jizerských pekáren – 

pekárny Lípa s. r. o., účastnický list, magnetku s motivem sportovních her a závěs na 

klíče. Poprvé se akce účastnili klienti Dolmenu Sokolov i klienti Denního stacionáře 

z Hradecké ul. v České Lípě. Další účastníci byli z Ústí nad Labem, Děčína, Českého 

Dubu, Doks, Zákup, Nového Oldřichova, Kravař – Sezímek, Jestřebí, Zahrádek i V. 

Grunova.Slavnostní zahájení 18. Krajských sportovních her proběhlo v 10.00 hod. za 

účasti ing. E. Burešové, ing. K. Kapouna, V. Větrovce, členů MP Č. Lípa J. Tvrdíka a 

Z. Šafránka, M. Hudakové z Levicového klubu žen Zákupy, M. Švehlové – KO STP 

Liberec a O. Beránka – oddíl kopané TJ St. Splavy. Organizátoři přivítali všechny 

přítomné, předali květiny z květinářství Marcela, Doksy (náš dlouholetý sponzor), 

seznámili je se sponzory a programem akce. Hosté popřáli všem soutěžícím úspěšné 

zvládnutí her a příjemný pobyt ve Starých Splavech. Na závěr pak E. Zemanová 

spolu s J. Vápeníkovou předali poděkování za dlouholetou pomoc a podporu J. 

Tvrdíkovi a Z. Šafránkovi – MP Č. Lípa, LK žen Zákupy a F. Novákovi z Č. Lípy. 
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Pak už se naplno rozeběhly jednotlivé soutěže. Bylo zajímavé sledovat, jak se 

u jednotlivých stanovišť vytvářejí skupinky soutěžících, kteří se vzájemně povzbuzují 

a přejí si co nejlepší výsledky. Ve volných chvílích mohli soutěžící využít přítomnosti 

canisterapeutek M. Křupalové a I. Lebedové a jejich canisterapeutických psů. 

O občerstvení přítomných se starali J. a P. Hanušovi v kiosku na hřišti, oběd ve 

formě dvou kuřecích řízků (ještě teplých) zajistil P. Jelínek a jeho restaurace 

Na rybníčku ve St. Splavech. Po polední pauze soutěže pokračovaly až do 15.00 

hod. Po jejich skončení začali rozhodčí zpracovávat výsledky. 81 ubytovaných 

soutěžících se postupně přepravilo do hotelu Bezděz, kde mohli využít možnost 

vykoupat se v hotelovém bazénu. Pro další účastníky přijel autobus, který je dopravil 

do České Lípy. 

Pořadatelé pak spolu s rozhodčími sklidili jednotlivá soutěžní stanoviště i postavené 

stany (které v průběhu dne využívali soutěžící k odpočinku) a část věcí převezli 

členové MP do Č, Lípy. 

Po večeři v hotelu Bezděz byl pro účastníky připraven společenský večer s hudbou, 

který se konal za podpory Ochranného svazu autorského Praha. Všem zúčastněným 

se společenský večer moc líbil. 

Organizační tým mezi tím připravil 

vyhodnocení soutěže jednotlivců 

(kategorie ZP muži x ženy, vozíčkáři, 

mladší i starší děti – chlapci x dívky; 

zdraví soutěžící) i soutěžních družstev 

(těch bylo 27). Pro každého jednotlivce 

na 1. – 3. místě byly připraveny 

diplomy, věcná cena a medaile; 

v soutěži družstev prvních 5 obdrželo 

věcnou cenu a diplom; 6. – 10. družstvo diplom a tužku. Ceny byly připraveny i pro 

nejmladšího a nejstaršího soutěžícího. 
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Slavnostní vyhodnocení a předávání cen proběhlo v Kongresovém sálu hotelu 

Bezděz v sobotu 29. 6. 2019 za účasti 85 osob. Celý program zahájilo taneční 

vystoupení mistrů České republiky ve standardních a latinsko-amerických tancích 

Alice Zástavové a Šimona Vápeníka, kteří přítomným předvedli ukázky standardních 

i latinsko-amerických tanců. Každé jejich vystoupení bylo odměněno bouřlivým 

potleskem. Organizátoři pak poděkovali p. G. Vysloužilové a celému kolektivu hotelu 

Bezděz a předali květiny. Pak už následovalo předávání cen soutěžícím, kterého 

se ochotně ujali: místostarosta města Doksy J. Holub, členové MP Č. Lípa J. Tvrdík 

a Z. Šafránek a za OV KSČM Č. Lípa J. Jirák. Jakmile byly předány ceny soutěžícím, 

nejmladším účastníkům (B. Uhrecká, J. Šťastný) a nejstarší účastnici (Z. Píchová) 

pořadatelé pozvali na podium všechny rozhodčí u disciplín a poděkovali jim za jejich 

pomoc malým dárkem a kytičkou. 

Velké poděkování přítomných patřilo E. Zemanové, hlavní organizátorce celé akce. 

Vedle kytičky jí přítomní poděkovali bouřlivým potleskem. Poděkováno bylo i dalším 

členům organizačního týmu: J. Bínové, D. Hegerové, J. Vápeníkové a Z. 

Zahrádkové. 

Po skončení vyhodnocení měli přítomní možnost se vyjádřit k celému průběhu akce. 

Všem se akce líbila, i proto, že pro všechny byly nastaveny rovné podmínky, nikdo 

nebyl diskriminován pro svůj handicap a svými výkony zdravotně postižení 

v mnohých případech předčili své zdravé spolusoutěžící. Všichni a těší se na další 

ročník v r. 2020 ve stejném prostředí. 
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2019 

 

 

Název aktivity  Celkem 
účastníků 

Z toho 
Č. 

Lípa 

% 
Č. Lípa 

Znakový jazyk 83 30 36,1% 

Akreditovaný kurz „Pracovník v sociálních 
službách“ 

3 2 66,7% 

Přednášky 218 111 50,9% 

Jarní výstava prací osob se ZP a seniorů 273 267 97,8% 

Další vzdělávání 19 4 21% 

Předvánoční výstava prací osob se ZP a 
seniorů 

414 396 95,7% 

Arteterapie 156 135 86,5% 

Terénní arteterapie (3 x) 43 37 86% 

A-Z kvíz 30 11 36,7% 

Kurzy PC pro začátečníky 11 8 72,7% 

Canisterapie  555 308 55,5% 

Cvičení v bazénu 34 25 73,5% 

Cvičení na karimatkách 20 12 60% 

Cvičení na židlích 94 40 42,6% 

Joga na židlích 110 93 84,5% 

Dotykové masáže 66 34 51,5% 

Rekondiční pobyt 38 14 36,8% 

Ozdravně-edukační víkend pro rodiče 
s dětmi - jaro 

27 12 44,9% 



 

42 

 

Ozdravně-edukační Vánoční víkend pro ZP a 
seniory 

46 21 45,7% 

Muzikoterapie 173 83 48,5% 

MDŽ 59 36 61% 

Dětské představení 77 32 41,6% 

15. ročník Dne dětí se ZP 154 120 77,9% 

18. Krajské sportovní hry osob se ZP 250 77 30,8% 

Mikulášská besídka 56 35 62,5% 

Masáže 274 63 23% 

Paměťové cvičení 221 82 37,1% 

Termoterapie 101 44 43,6% 

Lesní hry 40 11 27,5% 

CELKEM 3645 2143 58,8% 
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SPOLUPRACUJEME 

 

 

 

Sociální služby města Česká Lípa 

Poskytujeme canisterapii v zařízení SSMCL, 

zajišťujeme další služby pro klienty. 

 

 

 

ADRA – pobočka Česká Lípa 

21. 5. 2019 jsme se zapojili do akce DEN 

ZDRAVÍ, pořádaný organizací ADRA v kulturním 

domě Crystal od 14:00 do 17:00 hod. Prezentovali jsme zde poskytování sociálních 

služeb, včetně kompenzačních pomůcek – podložky Amethyst BioMat. 

 

 

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. 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 2019 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 15. 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.).  
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 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. – pobočka Česká Lípa. Zúčastňujeme se akce „Stejná 

šance“ (zaměstnávání osob se ZP). 

 

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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5.  PODĚKOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Artefaktum.cz 

Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s. 

Městským lesy Doksy s. r. o. 

OV KSČM Česká Lípa 

Egermann s. r. o., Nový Bor 

Hasičské vzájemné pojišťovně a. s. 

SOSN z. s., Česká Lípa 

Jizerským pekárnám – pekárně Lípa s. r. o. 

 

Poděkování patří všem, kteří v roce 2019 přispěli na činnost 

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

nebo věcnými dary a dobrovolnickou pomocí! 
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RA Termit, Doksy 

Hotelu Bezděz Staré Splavy 

TJ Staré Splavy – oddílu kopané – O. Beránek 

Penzionu Nový Mlýn – Šárka  Rikowská 

Valuas Česká Lípa 

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 škole Ústí nad Labem 

DÁRKOVNA Dušan Havlíček Nový Bor 

Levicový klub žen Zákupy 

MO TP Česká Lípa 

Ing. Jitce Volfové – Česká Lípa 

Ing. Jaromíru Kohlíčkovi, CSc. – Teplice 

Ing. Karlu Kapounovi – Doksy  

Lence Hruškové – Doksy  

Miloslavě Havelkové – Horní Libchava 

Mgr. Pavle Novákové – Doksy  

Františku Novákovi – Česká Lípa 

Josefu Jirákovi – Česká Lípa 

Václavu Větrovcovi – Kravaře 

Janě Branišové - Kravaře 

Daně Hegerové – Liberec  

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

Marii Švehlové – Český Dub 

Editě Šimonové – Horní Libchava 

Věře a Martině Landovým – Doksy  

Daně Hejlové, Doksy 
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Rodině Poláčkových – Doksy 

Jiřímu Ježkovi – Česká Lípa 

Miluši Voborníkové – Česká Lípa 

Heleně Baculové – Staré Splavy 

Rodině Zástavových – Jestřebí 

Rodině Vápeníkových – Česká Lípa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… a všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají a nechtějí být jmenováni. 
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Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 

Školní 2213, 47001 Česká Lípa 

www.stp-cl.cz 


