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1.  Úvod 

 

Vážení, 

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

za rok 2020. Podle zákona č.108/2006 Sb. má organizace dvě registrované sociální 

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

a zdravotně postižené. Obě tyto služby jsou poskytovány bezplatně. 

 

Rok 2020 byl ve znamení COVID-19. Pandemie zasáhla i naše služby, ubylo 

ambulantních návštěv a naopak prudce vzrostl požadavek na terénní služby. 

Poskytovali jsme psychickou podporu, která byla nejčastěji formou telefonních 

hovorů či přímo u klienta. Dále jsme naše klienty zásobovali rouškami, dezinfekcí, 

respirátory, zvláštními čísly Informačníku, které byly důležité hlavně na začátku 

pandemie. Vysvětlovali jsme nastalou situaci a jak v ní postupovat. 

 

Důležitá pro nás byla i změna umístění v Doksech. Nově jsme přesídlili do Domu 

s pečovatelskou službou v ulici Panská 953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu roku 2020 jsme pokračovali v projektu: 

 MEZIGENERAČNÍ PROPOJENÍ, které probíhá ve spolupráci 

s Dětským domovem v Jablonném v Podještědí 

 

Pokračovaly akce jako: 

 Poradenství v oblasti energetiky 

 Poradenství v oblasti pojištění 
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V důsledku pandemie se nám nepodařilo uskutečnit výstavy prací zdravotně 

postižených a seniorů a ozdravně-edukační víkendové pobyty. Značné omezené byly 

kurzy práce s PC a canisterapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitým úkolem, který nastal v závěru roku, bylo obsazení funkce ředitele. 

Dosavadní ředitelka, Jana Kovaříková, skončila ve funkci k 30. 11. 2020. Od 1. 12. 

2020 byla do funkce ředitelky jmenována paní Šárka Rikowská. 

 

Základní činnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením byly v roce 2020 finančně podporovány Libereckým krajem a městem 

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

a Liberecký kraj. 

 

Základní činnosti odborného sociálního poradenství byly finančně podpořeny 

městem Česká Lípa. Půjčovnu kompenzačních pomůcek podpořilo město Doksy. 

 

I v tomto roce jsme ve své činnosti a při poskytování sociálních služeb vycházeli 

z potřeb a požadavků našich klientů. Tím dochází k dalšímu zkvalitňování 

poskytovaných sociálních služeb. 

 

S úctou 

Eva Zemanová a Šárka Rikowská 

Musíme však zdůraznit, že i přes ztížené podmínky se 

nám PODAŘILY uskutečnit tyto akce: 

 16. ročník Dne dětí se zdravotním postižením 

 19. ročník Krajských sportovních her pro ZP 

 Rekondiční pobyt ke spokojenosti všech účastníků proběhl 

v září 2020 
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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: 

 

  

  

V rámci služeb OSP provozuje i půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

 

Zajišťuje 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: 
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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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3.  Zpráva o hospodaření 

 

 

Příjmy celkem 2.080,002,- 

z toho  

Dotace, granty, finanční příspěvky 1.943.302,- 

Přijaté dary (fyzických a právnických osob) 136.700,- 

Náklady celkem 2.022.007,- 

z toho  

Mzdy včetně daní a odvodů 1.041.453,- 

Neinvestiční výdaje 

(kancelářské potřeby, nájmy, elektřina, poradenské, 

právní a ekonomické služby, školení a kurzy, cestovné, 

internet, poštovné, poplatky banky) 

980.554,- 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 57.995,- 
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4. Zpráva o činnosti – odborné sociální 

poradenství, sociálně aktivizační služby 

pro seniory a zdravotně postižené 

 

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno 

dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb. 

 

 

POSLÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (dále jen OSP): 

Posláním 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). 

 

ZÁKLADNÍ CÍL OSP  

Základním cílem 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 
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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).  

 

DALŠÍ KONKRÉTNÍ CÍLE SLUŽBY 

Mezi další cíle 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. 

 

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽEB OSP 

Cílovou skupinou 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.  

 

 

 

 

V roce 2020 využilo služeb odborného sociálního poradenství 134 klientů, z toho 

31 klientů mělo uzavřenou ústní smlouvu o poskytnutí služby. 

Služby jsou poskytovány uživatelům od 7 let  nad 80 let věku. 
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SPECIFIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Přesah služeb z cílové skupiny 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 se žádostmi na různé nadace pro získávání finančních 

prostředků, nebo k zakoupení specielní kompenzační pomůcky u ZP dětí ve věku 

od 7 do 26 let. 

Zajišťujeme (jako jediní) poskytování bezplatného právního poradenství, rovněž tak 

odborné poradenství v otázkách odstraňování architektonických bariér zajišťujeme 

bezplatně. 
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V rámci OSP nadále zaměstnáváme dlouhodobě zdravotně postižené klienty – 

v r. 2020 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 2020 služeb půjčovny využilo 326 klientů.  

Činnost půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2020 podpořilo město Doksy. 

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

Ambulantní forma služby byla v roce 2020 poskytována v prostorách Komunitního 

centra, Školní 2213 Česká Lípa, a v prostorách Domu s pečovatelskou službou, 

Panská 953, Doksy.  
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP se řídí dle 

§ 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.  

Rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19, což se promítlo i do činnosti naší 

organizace. Po celou dobu jsme nepřerušili činnost, ambulantní a zejména terénní 

služby byly poskytovány nadále. Dvě tradiční hromadné akce se musely přesunout 

(16. ročník Dne dětí se ZP a 19. ročník Krajských sportovních her se ZP) a ostatní 

jsme byli nuceni zrušit (jarní a předvánoční výstava prací ZP a seniorů, edukačně-

ozdravné víkendové pobyty – Vítání jara, Vánoce, Mikulášské setkání). Omezeny 

byly aktivity jako práce s PC pro začátečníky, znakový jazyk pro začátečníky, 

arteterapie i canisterapie. 

Vzrostl požadavek na terénní službu, zajišťovali jsme informovanost klientů o situaci 

týkající se COVID-19, osobně je psychicky podporovali ve zvládnutí izolace, dodávali 

jim důvěru, klid a vědomí, že jsme tu s nimi. K tomu jsme je zásobovali dezinfekcí, 

rouškami, Informačníky (byla vydána 2 mimořádná čísla) a případně jsme činili 

donášku věcí (léky, potraviny, kompenzační pomůcky, doprovod atd.) dle jejich 

potřeb a požadavků. Podařilo se nám zabránit jejich psychickému propadu a tím 

zhoršení zdravotního stavu.  

V průběhu jarní vlny COVID-19 byla poskytnuta přímá pomoc v terénu 188 klientům 

(opakovaně, min. 3 x za mimořádné situace COVID-19). Řada klientů žije osaměle 



 

18 

 

a tak především psychická podpora pro ně byla velmi důležitá. Tu jsme poskytovali 

průběžně (kromě osobních, předem domluvených návštěv) i prostřednictvím 

telefonních hovorů. Klienti velmi uvítali zájem o ně, srozumitelné vysvětlení nastalé 

situace, rady a pokyny jak v této situaci obstát.  

 

 

 

 

 

 

 

Naše půjčovna kompenzačních pomůcek byla hojně vyhledávaná a využívaná, neboť 

v okrese byla jediná v provozu, jedna z mála v kraji. Její pomoci využilo 109 klientů. 

Ambulantní služba byla v tomto období poskytnuta 225 klientům (Česká Lípa 

a Doksy). 

V roce 2020 se aktivit zúčastnilo 2585 osob, z toho 1430 z České Lípy, což je 55 %. 
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CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou pro poskytování služby jsou osoby se zdravotním postižením, 

kombinovaným a chronickým postižením, rodiny s dětmi. 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). 

 

ROZVOJ AKTIVIT 

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 (učí soběstačnosti a samostatnosti). 

 

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 

SAS jsou poskytovány ambulantní i terénní formou, která byla hodně žádaná 

a využívaná. Díky pandemii a nouzovému stavu byla využívána více terénní forma. 
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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 Domě s pečovatelskou službou, 

Panská 943, 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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ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM: 

V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím připravujeme 

nejrůznější: 

 

 

  Časopis „Informačník“  

 

 

  Kurz znakového jazyka pro začátečníky – celkem se zúčastnilo 49 osob 

  Další vzdělávání – 30 osob 

  Cyklus přednášek (právníci, sociální pracovníci, ad.) – 61 osob 

 

 

 

 TVOŘÍME DUŠÍ – 15. Prezentační setkání Českolipského regionu proběhlo 

na Státním zámku v Zákupech. 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. Celkem se účastnilo 37 osob.  
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 REKONDIČNÍ POBYT – Ve dnech 18. – 25. září 2020 uskutečnilo Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o. p. s. ve spolupráci s Místní organizací tělesně postižených 

Česká Lípa z. s. rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

v tradičních prostorách penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

Pandemie COVID-19 se projevila i na účasti, kdy z původně přihlášených 48 

účastníků přijelo nakonec 38 osob.  

Samotný pobyt se však velice vydařil. Nejen, že nám přálo počasí, během celého 

pobytu nám svítilo sluníčko, a tak mohli účastníci vyrážet na kondiční vycházky 

do širokého okolí. Pro všechny byl připraven také hodnotný program. 

Hned v sobotu to byl zájezd na státní zámek Zákupy, kde se konal 15. ročník akce 

„Tvoříme duší“. Dále pak měl každý účastník 3 masáže, cvičení a plavání v bazénu 

v hotelu Bezděz. Od pondělí probíhalo pravidelné cvičení na židlích a karimatkách 

pod vedením fyzioterapeutky P. Procházkové z Nového Boru. Během rekondičního 

týdne byly připraveny edukační programy – přednáška o infračerveném záření, 

dotykové masáže, muzikoterapie, arteterapie, vše pod vedením D. Hegerové. 

Nejnovější poznatky ze Sociálně právního minima pro OZP zprostředkovala 

přítomným E. Zemanová, která se pak věnovala individuálně zájemcům o příspěvky 

OZP. Vedle kondičních vycházek se účastníci mohli zapojit do stolních her a malých 

sportovních her. Večerní program tvořila paměťová cvičení, Riskuj a Mudrc. 

Na závěr pobytu bylo připraveno taneční odpoledne s tombolou za hudebního 

doprovodu p. Měkoty. K příjemnému pobytu účastníků přispěl jako vždy perfektní 

kolektiv pracovníků penzionu Nový Mlýn pod vedením Š. Rikowské. Všichni účastníci 

pobytu přijeli zdraví a zdraví také odjížděli (během pobytu se každé ráno všem 

účastníkům měřila teplota). 

Ti, co se pobytu účastnili poprvé, byli velice mile překvapeni náplní a průběhem pobyt 

a těší se již na příští rok. Všichni účastníci vysoce ocenili podporu města Česká Lípa, 

díky níž se pobyt mohl uskutečnit v takovém rozsahu. Spokojenost vyjádřili i stálí 

účastníci pobytu a již se těší na rekondiční pobyt v příštím roce. 
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Vliv sociální izolace na psychiku jedince a její dopady 

Skutečná sociální izolace může v průběhu let a desetiletí vyústit až v chronický 

stav ovlivňující všechny aspekty existence člověka. Sociální izolace může vést 

k pocitům osamělosti, stresu, úzkosti, strachu z druhých nebo k pochybování o 

sobě samým, jež může následně vést i k naprosté ztrátě sebevědomí. 

Nedostatek lidského kontaktu může také vyústit v konflikty s okolím ať už s 

přáteli nebo dokonce s naprosto cizími lidmi. 

Sociální izolace je také spojována se zvýšeným rizikem předčasné úmrtnosti. 

Celkově je vliv sociální izolace na riziko úmrtnosti srovnatelný s dobře známými 

rizikovými faktory úmrtnosti. Další studie zjistily, že sociální izolace je spojena 

se zvýšeným rizikem změn fyzického zdraví, včetně vysokého krevního tlaku, 

vysokého cholesterolu, zvýšeného stresového hormonu a oslabeného 

imunitního systému. Dále bylo také zjištěno, že sociální izolace souvisí se 

špatným duševním zdravím, včetně zvýšeného rizika deprese, úbytku 

kognitivních funkcí, úzkosti nebo např. s užíváním návykových látek apod. 

Izolovanost je tedy podle četných výzkumů pro zdraví horší než např. obezita či 

kouření. Sociálně izolovaní lidé vykazují až o polovinu vyšší riziko předčasného 

úmrtí oproti těm, kteří udržují pravidelný kontakt se společností. Samota se 

přitom nemusí týkat pouze stárnoucí populace, se kterou je nejčastěji 

spojována, ale také lidí mladšího věku jak již bylo zmíněno v úvodu. 

Zdroj: Wikipedie 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI: 

ROZVOJ NEBO UDRŽENÍ osobních a sociálních schopností a dovedností, 

podporujících sociální začleňování osob: 

 

ARTETERAPIE – VÝTVARNÁ DÍLNA – celkem 167 účastníků 

 v prostorách Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa  

 na rekondičním pobytu 18. – 25. 9. 2020 

 terénní forma – hřiště ve Starých Splavech – 4 setkání, celkem 37 účastníků 

 

Terénní forma arteterapie  

V průběhu července a srpna proběhla čtyři setkání v rámci terénní arteterapie, která 

byla v přírodě v prostorách fotbalového hřiště ve Starých Splavech. Bylo nám zde 

vytvořeno příjemné zázemí. Na tato setkání jsme se vždy velice těšili. Doprava byla 

zajištěna osobními vozy tam i zpět. Tvorba při těchto setkáních byla vždy originální 

a nápaditá, vyráběli jsme krabičky, náramky i misky z knoflíků. Klienti si procvičili 

jemnou motoriku, cit pro barvy, ale hlavně si užili krásné dny v přírodě, protože 

počasí nám vždy přálo. Celkem se setkání účastnilo 36 osob. 
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CVIČENÍ HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN 

 cvičení na židlích – probíhalo na rekondičním pobytu 18. – 25. 9. 2020 pod 

vedením rehabilitační pracovnice – 131 účastníků 

 cvičení na karimatkách – probíhalo na rekondičním pobytu 18. – 25. 9. 2020 

pod vedením rehabilitační pracovnice – 27 účastníků 

 

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 – 110 účastníků. 

 

KURZY PRÁCE S PC 

 – zkrácený z důvodu vyhlášení nouzového stavu, pouze 4 osoby 

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). 

 

CANISTERAPIE  

– zkrácená z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
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Je poskytována terénní formou. Náš nový tým canisterapeutů (splňující všechna 

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

Lípa – na odděleních LDN. Dále pak Domově pro seniory Dolní Libchava 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 – 91 osob. 

 

TERMOTERAPIE AMETHYST BIOMAT – celkem se zapojilo 218 účastníků 

 na rekondičním pobytu 18. – 25. 9. 2020 

 

MUZIKOTERAPIE – na rekondičním pobytu – celkem 66 účastníků 

 

MASÁŽE A PLAVÁNÍ   

Rehabilitační masáže přispívají zdravotně postiženým, seniorům a dalším 

ke zlepšení jejich fyzického zdraví, resp. zabraňují jeho zhoršování. Pomáhají i těm, 

kteří mají starší úrazy, chronicky nemocným. Masáže se využívají i jako relaxace 

v rámci zdravého životního stylu. Odborní pracovníci poradili každému klientovi, jak 

se má chovat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu i věku, aby se mu potíže 

nezhoršovaly. Pro ty klienty, kteří projevili zájem, připravili a názorně předvedli 

vhodné cvičební sestavy. 

Rehabilitační masáž je určena pro všechny, kteří mají problém s určitou partií těla. 

Nejčastěji je vyhledávána při bolestech páteře, uvolňuje svaly a klouby, zlepšuje 

prokrvení a ztuhlost svalů, ale také působí velice efektivně na zlepšení činnosti všech 

vnitřních orgánů i nervové soustavy. Rehabilitační masáž, stejně tak jako ostatní 

masáže, musí být prováděna bez intenzivní bolesti a násilí. Pociťuje-li masírovaný 

bolest, dochází k reflexnímu stažení svalů a navození opačného efektu, než kterého 

je třeba dosáhnout. Ideální je, když rehabilitační masáž působí preventivně. 

Zásadní význam rehabilitační masáže spočívá hlavně v prevenci, která je v současné 

uspěchané době velice důležitá a nenahraditelná. Výrazně se také podílejí na 

regeneraci pohybového ústrojí po úrazech, onemocněních či velké fyzické námaze. 
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 Masáží se uskutečnilo 192 a do plavání a cvičení v bazénu se zapojilo 202 

účastníků. 

 Dotykové masáže – 34 účastníků 

Rehabilitační plavání je vhodné u všech chorob pohybového ústrojí s ohledem 

na celkový zdravotní stav. Klienti, kteří trpí závažnějšími chorobami, například 

srdečními, ledvinovými, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou, by se měli vždy 

poradit se svým praktickým lékařem. 

Základním cílem rehabilitačního plavání je posilovat srdeční svalstvo a tím udržet 

výkonnost srdce, zlepšit pohyblivost těla, formovat svaly a tím udržet fyzickou 

kondici, udržet, či zlepšit držení těla, posilovat svalstvo horních i dolních končetin 

a trupu, zlepšit rovnováhu, redukovat případně vyšší hmotnost, pozitivně ovlivňovat 

psychiku, pravidelným pohybem snížit riziko řídnutí kostí… pravidelnými setkáváními 
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se mohou také vytvořit vztahy mezi lidmi – „máme společnou zálibu“, čímž pracujeme 

se sociální izolací. 

Výhody cvičení v bazénu – vodní prostředí nadlehčuje, takže zátěž na nosné klouby 

je mnohem menší, odpor vody při cvičení je dozovaný, každý může cvičit dle své 

kondice a možností, můžeme využít příznivé účinky vody, jednak tepelné a jednak 

mechanické, dané hydrostatickým tlakem, odporem vody a nadlehčováním těla, 

možnost správně zvoleným plaveckým způsobem ovlivnit individuální problém 

klienta. 

Díky finanční podpoře města Česká Lípa si zachovali klienti pohyblivost, upevnilo se 

jejich psychické i fyzické zdraví (nejen členové organizací ZP, ale i další zájemci 

z České Lípy a spádových obcí). Pro klienty bylo zakoupeno 153 plavenek a 

poskytnuto 192 masáží. Všichni tuto podporu velmi ocenili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybová aktivita je prokazatelně účinný prostředek ke zpomalení procesů stárnutí. 

Díky pohybu dochází ke zlepšení psychické a psychosociální stránky života seniorů. 

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. 
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POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI 

OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ: 

 

POMOC PŘI KOMUNIKACI K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ 

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.  

 

POMOC PŘI VYŘIZOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 

Zprostředkování sociální služby v nejbližším okolí – pro klienty zajišťujeme jemu 

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

 

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.  

 

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.  

Naše organizace od r. 2014 zaměstnává stále osoby se ZP. V roce 2020 to byli – 

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

postižení).  

 

Jsme zapojení v komunitním plánování města Česká Lípa. 
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SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY 

 

16. ROČNÍK DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. uspořádalo dne 9. září 2020 již 

16. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v rekreačním středisku TJ Termit 

Doksy. Akce byla přesunuta z června v důsledku COVID-19.  

 

Záštitu nad akcí převzali: Ing. Jitka Volfová statutární náměstkyně hejtmana LK 

a starostka města Česká Lípa, Ing. Eva Burešová, starostka města Doksy, Mgr. Petr 

Tulpa náměstek hejtmana LK, resort školství, mládeže, tělovýchovy a zaměstnanosti, 

Václav Větrovec předseda OV KSČM Česká Lípa, ing. Jaromír Kohlíček, CSc., 

Teplice a ing. Karel Kapoun, Doksy. 

Slavnostní zahájení proběhlo v 9:30 hodin za účasti místostarosty Doks J. Holuba, 

starosty obce Vrchovany J. Křupaly, MP Č. Lípa Z. Šafránka, zastupitelky Doks D. 

Hejlové, za motorkáře H. Libchava T. Sámela, za DD Jablonné v Podj. Bc. M. 

Valentové, za OV KSČM Česká Lípa V. Větrovce, za MO TP Doksy J. Hanzlíkové. 

V průběhu dorazila také ing. J. Volfová. 
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Po slavnostním zahájení se 

rozeběhly naplno jednotlivé 

soutěže, kde role rozhodčích opět 

zastávali dobrovolníci z Doks, 

České Lípy, Jablonného v Podj. a 

vypomohli 

i zástupci klubu motorkářů z H. 

Libchavy. V průběhu dopoledne 

měly děti možnost, kromě účasti na 

15 soutěžních disciplínách, opéci si buřta, prohlédnout si vybavení používané 

městskou policií Č. Lípa a vrcholem byla možnost svézt se na motorce 

se sajdkárou, což bylo překvapení klubu motorkářů. Této možnosti využily nejen děti, 

ale i starostka města Česká Lípa ing. J. Volfová. 

Mezi tím, co děti soutěžily, probíhala na terase RS Termit příprava cen pro soutěžící. 

Pořadatelé se rozhodli, že část cen poputuje do Speciální školy Jižní Česká Lípa, 

která doslova v hodině dvanácté odřekla svou účast 68 přihlášených soutěžících 

a to z důvodu, že ne vlastním zaviněním se nemohli soutěžního dne zúčastnit. 

Rovněž se nezúčastnili ani žáci ze speciální třídy ZŠ K. H. Máchy v Doksech. 

Po ukončení soutěží následoval oběd a 

po něm slavnostní předávání cen, 

kterého se ujali za motorkáře T. Sámel, 

místostarosta Doks J. Holub, za OV 

KSČM Č. Lípa V. Větrovec a J. Jirák. 

Soutěžící byli rozděleni do 4 věkových 

kategorií, zvlášť dívky a chlapci. Vždy 

první tři kategorie obdržely medaili, věcnou cenu a z vystavených věcí si mohli vybrat 

3, 2 nebo 1 cenu. Po jedné ceně si z vystavených věcí mohl vybrat každý účastník od 

4. místa a níže.  
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Poděkování za organizace akce patří pořadatelům, zejména E. Zemanové, Z. 

Zahrádkové, dále pak D. Hegerové, J. Kovaříkové, J. Bínové a M. Janouchové. 

Velké poděkování patří sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit: městu 

Doksy, Krajskému úřadu LK, OV KSČM Česká Lípa, Levicovému klubu žen Zákupy, 

ing. K. Kapounovi, JUDr. J. Riedlovi, Jizerským pekárnám – pekárna Lípa s. r. o., J. 

Bínové a pacientům DIAGNOSTIKY s. r. o. Česká Lípa, RS Termit Doksy, 

květinářství Marcela Doksy, HVP a. s. Ústí nad Labem, Dárkovna D. Havlíček Nový 

Bor, Klub motorkářů Horní Libchava. 

Akce se zúčastnilo celkem 134 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

19. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM, konané ve dnech 4. – 5. 9. 2020 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. uspořádalo ve dnech 4. - 5. září 

2020 již 19. Ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením (akce 

přesunuta z června v důsledku COVID-19). Záštitu nad akcí převzali: hejtman LK 

Martin PŮTA, ing. J. VOLFOVÁ, statutární náměstkyně hejtmana LK a starostka 

města Česká Lípa, ing. Eva BUREŠOVÁ, starostka města Doksy, Mgr. Petr TULPA, 

náměstek hejtmana LK, resort školství, mládeže, tělovýchovy a zaměstnanosti, ing. 

Jaromír KOHLÍČEK, CSc., Teplice, ing. Karel KAPOUN Doksy, Václav VĚTROVEC, 

předseda OV KSČM Česká Lípa. 

 

Hry se konaly opět v prostorách fotbalového hřiště TJ Staré Splavy a v prostorách 

hotelu Bezděz ve Starých Splavech. 

Autobusy přivezly soutěžící z Liberce, Jablonného v P., Mimoně, České Lípy. Přijeli 

i zdravotně postižení z Děčína a Ústí nad Labem. I v tomto roce se akce zúčastnili 

klienti DOLMENU Sokolov, kteří do St. Splavů přijeli již ve čtvrtek. Poprvé se akce 

účastnily i děti z Dětského domova v Jablonném v Podj. Přišli i účastníci z Doks a St. 
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Splavů. Od hotelu Bezděz, kde byli účastníci ubytováni, byla zajištěna kyvadlová 

dopravy na hřiště a zpět. 

Přicházející soutěžící i jejich doprovod po zápisu do prezenčních listin obdrželi 

účastnický list, magnetku s motivem her a tradiční koláč z Jizerských pekáren -

pekárny Lípa s.r.o. 

V 10:00 hod proběhlo slavnostní zahájení, za účasti ing. J. Volfové, Mgr. P. Tulpy, 

ing. K. Kapouna, V. Větrovce. Za město Doksy se zúčastnila zastupitelka Š. 

Harcubová, dále pak J. Křupala, starosta obce Vrchovany, zástupce MP a zastupitel 

Doks J. Oplt, zástupci MP Česká Lípa, za Levicový klub žen Zákupy M. Hudaková. 

Dorazil i hejtman LK M. Půta. Všichni popřáli soutěžícím co nejvíce úspěchů a krásně 

prožitý den. 

Pak se již naplno rozběhlo soutěžní 

klání ve 14 disciplínách, soutěžili 

jednotlivci i čtyřčlenná soutěžní 

družstva (těch bylo 30). Rozhodčí z 

řad dobrovolníků měli plné ruce 

práce, aby zajistili řádný průběh 

jednotlivých disciplín. Soutěžící se 

v průběhu dne mohli občerstvit v 

kantýně, kde byl pestrý výběr jak 

jídla, tak pití. V poledne byl přivezen balíčkový oběd, který byl vynikající. 

Po obědě pak pokračovaly 

jednotlivé soutěže. V průběhu 

dne se do akce zapojilo 170 

osob. Po 14. hodině odjížděli 

účastníci Denního stacionáře 

Hradecká Č. Lípa 

a účastnice z Klubu seniorů 

Česká Lípa. V 15:00 bylo 

soutěžní klání ukončeno, 

následoval úklid sportovišť a 

přesun do hotelu Bezděz. Pořadatelé v průběhu večera prováděli vyhodnocení 
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jednotlivých disciplín, v každé disciplíně byli vyhodnoceni první tři ZP muži a první tři 

ZP ženy. Zvlášť byla vyhodnocena soutěž vozíčkářů, zdravých příchozích, dětí a 

soutěž 30 družstev. 

Pro ubytované účastníky byl od 20. hodin připraven společenský večer za hudebního 

doprovodu p. Baumgartnera. 

V sobotu 5. 9. od 9:00 hodin probíhalo v Kongresovém sále slavnostní vyhodnocení 

a předávání cen. Ceny předávali: za město Doksy zastupitelka Š. Harcubová, 

místostarosta J. Holub, starosta Vrchovan J. Křupala, za OV KSČM Česká Lípa V. 

Větrovec a J. Jirák. Odměnou pro první tři nejlepší ZP (muži x ženy) v každé 

disciplíně byla medaile, diplom a věcná cena. Totéž obdrželi 3 nejlepší vozíčkáři, 

zdraví příchozí i děti. V soutěži družstev obdrželo každé družstvo diplom, tři nejlepší 

pak diplom, medaile a věcné ceny. 

 

Pořadatelé tentokráte pamatovali i na ty soutěžící, kteří se her účastní pravidelně, 

ale nevyhrávají. A tak byly pro soutěžící z DOLMENU Liberec, Česká Lípa a Sokolov 

připraveny drobné věcné ceny. 
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Pořadatelé pak poděkovali i dobrovolníkům - rozhodčím u disciplín. 

Účastníci poděkovali pořadatelům a projevili přání, aby se hry konaly opět v tomto 

prostředí v r. 2021. Slavnostního vyhodnocení se zúčastnilo 83 osob. Připomínky 

nebyly žádné. Celkem se ve dvou dnech akce zúčastnilo 253 osob. 

Po společném obědě rozvezly autobusy účastníky zpět do jejich domovů. 

Za úspěchem celé akce stojí práce 

pořadatelů - zejména E. Zemanové, Z. 

Zahrádkové, dále pak D. Hegerové, J. 

Kovaříkové, J. Bínové, M. Janouchové a L. 

Hruškové. Velké poděkování patří 

rozhodčím u jednotlivých disciplín - členům 

Levicového klubu žen ze Zákup (M. 

Hudakové, manželům Sobotkovým, manželům Slavíkovým, J. Paďourové, Z. 

Laušmanové, H. Patkové, J. Koťátkové), L. Maříkovi, L. Poláčkové, H. Maříkové, V. 

Řežábkové, V. Landové, D. Hejlové z Doks, M. Voborníkové, J. Ježkovi, J. Jirákovi, 

F. Novákovi, I. Makulové, M. Janouchové, J. Stryalovi, V. Větrovcovi z České Lípy, 

manželům Sedlákovým z Mimoně, J. Bínové z H. Libchavy, K. Čermákovi z 

Jablonného v P., členům MP Č. Lípa. 

Další velké poděkování patří sponzorům, bez jejichž přispění by se tato akce 

nemohla uskutečnit: Krajskému úřadu LK, městu Doksy, městu Česká Lípa, OV 

KSČM Česká Lípa, Levicovému klubu žen Zákupy, ing. K. Kapounovi, plna kola, F. 

Novákovi, K. Čermákovi, Jizerským pekárnám - pekárna Lípa s. r. o., hotel Bezděz 

Staré Splavy - Mgr. Vysloužilová, květinářství Marcela Doksy, Dárkovna D. Havlíček 

Nový Bor, O. Beránek a oddíl kopané TJ Staré Splavy. 
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2020 

 

 

Název aktivity  Celkem 
účastníků 

Z toho 
ČL 

% 
Č. Lípa 

Arteterapie 167 115 68,9% 

Arteterapie terénní (4 x) 37 30 81% 

Canisterapie 91 20 24,7% 

Kurz PC pro začátečníky 4 1 25% 

Znakový jazyk 49 29 59,2% 

MDŽ 53 37 64,8% 

Muzikoterapie 66 31 46,9% 

Termoterapie 218 89 40,8% 

Paměťová cvičení 110 49 44,5% 

Masáže 192 162 85,3% 

Canisterapie  555 308 55,5% 

Cvičení v bazénu, plavání – St. Splavy  49 17 34,7% 

Cvičení v bazénu, plavání – Č. Lípa 153 150 98% 

Cvičení na karimatkách 27 2 7,4% 

Cvičení na židlích 131 50 38,2% 

Cvičení HK 5 5 100% 

Dotykové masáže (předn. s prakt. ukázk. 3 x) 34 17 50% 

Přednáška – Infračervené záření (3 x) 35 14 40% 

Přednáška – Soc. právní minimum pro OZP 26 12 46,2% 

Mudrc 30 12 405% 

Riskuj 31 13 41,9% 
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Terénní služby v době pandemie 607 386 64% 

Další vzdělávání 23 5 21,7% 

Rekondiční pobyt 23 2 8,7% 

19. KSH ZP 252 80 31,7% 

16. ročník DD ZP 134 87 64,9% 

Tvoříme duší - Zákupy 37 15 40,5% 

CELKEM 2584 1430 55% 
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SPOLUPRACUJEME 

 

 

 

Sociální služby města Česká Lípa 

Poskytujeme canisterapii v zařízení SSMCL, 

zajišťujeme další služby pro klienty. 

 

 

 

ADRA – pobočka Česká Lípa 

Zapojujeme se do akce DEN ZDRAVÍ, pořádaný 

organizací ADRA v kulturním domě Crystal. 

V roce 2020 se tato akce z důvodu nouzového stavu neuskutečnila. 

 

ANDĚL STRÁŽNÝ, z. ú. 

V rámci spolupráce provádíme depistáž mezi klienty, kteří 

by byli vhodní pro využití jejich služby. Velmi úzká je naše 

spolupráce v projektu „NEJSME NA TO SAMI“. 

 

LÉKAŘSKÝ DŮM Česká Lípa 

Pokračuje spolupráce v lékařském domě v České Lípě s Diagnostikou s.r.o. – 

odběrovou ambulancí, vedenou zdravotní sestrou Janou Bínovou.  
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DĚTSKÝ DOMOV Jablonné v Podještědí 

V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s Dětským domovem v Jablonném 

v Podještědí.  

 

DÁLE SPOLUPRACUJEME: 

 

  Krajský výbor Svazu tělesně postižených, z. s., prostřednictvím KO STP nabízíme 

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

 

  Sdružení Artefaktum.cz a Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s. (projekty 

Tvoříme duší – St. zámek Zákupy (mottem 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.).  

 

  Denní stacionář Hradecká ul., Č. Lípa a ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská – Jižní, Česká 

Lípa.  

 

  Rytmus Liberec, o. p. s. – pobočka Česká Lípa.  

 

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. 

OV KSČM Česká Lípa 

Hasičské vzájemné pojišťovně a. s. 

SOSN z. s., Česká Lípa 

Jizerským pekárnám – pekárně Lípa s. r. o. 

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 

Poděkování patří všem, kteří v roce 2020 přispěli na činnost 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 

finančními nebo věcnými dary a dobrovolnickou pomocí! 
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MARKUB květiny Marcela s.r.o. Doksy 

TUMAGU Liberec – manž. Tuvorovi 

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  

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 

Věře a Martině Landovým – Doksy  

Daně Hejlové, Doksy 

Rodině Poláčkových – Doksy 

Jiřímu Ježkovi – Česká Lípa 

Miluši Voborníkové – Česká Lípa 

Heleně Baculové – Staré Splavy 

 

 

 

 

 

 

… 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 


