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1.  Úvod 

 

ážení, 

s radostí Vám předkládáme Výroční zprávu Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o. p. s. za rok 2021. 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. 

 

V roce 2021 jsme pokračovali v podpoře a orientaci klientů v rámci pandemie. 

Stejně jako v roce 2020 jsme se potýkali s výrazným nárůstem ambulantních 

návštěv a zároveň i nadále rostl 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. 

V časopise Informačník jsme se snažili předávat přehledné informace ohledně 

dění, ale i praktické návody, jak postupovat v daných situacích. 

 

Z důvodu trvání pandemie se nám ani v tomto roce nepodařilo uskutečnit 

výstavy prací zdravotně postižených a seniorů a ozdravně-edukační víkendové 

pobyty. Nekonaly se ani kurzy práce s PC a velmi omezená byla canisterapie. 

 

Ve funkci ředitelky byla od 1. 1. do 31. 12. 2021 paní Šárka Rikowská. 

 

Základní činnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením byly v roce 2021 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. 

 

Naše organizace je zapojena do komunitního plánování v České Lípě, 

v Doksech, Novém Boru, Liberci a Jablonci nad Nisou. 

 

 

 

V 
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MEZIGENERAČNÍ PROPOJENÍ 

Je projekt, ve kterém jsme v průběhu roku 2021 pokračovali. Projekt 

probíhá ve spolupráci s Dětským domovem v Jablonném v Podještědí. 

Podařilo se nám dále pokračovat v akcích jako: 

 Poradenství v oblasti energetiky 

 Poradenství v oblasti pojištění 

 

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 
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2.  Informace o organizaci 
 

družení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. je neziskovou organizací, 

která byla založena jako nástupnická organizace Sdružení zdravotně 

postižených Česká Lípa (v souvislosti s platností NOZ) v září 2013. 

Sdružuje osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh postižení 

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

věk. 

 

Na základě podnětů uživatelů převzalo Sdružení tělesně postižených Česká 

Lípa o. p. s. veškeré aktivity SZdP a dále je rozšířilo. Od 1. 2. 2014 má 

zaregistrovány sociální služby: 

 

Odborné sociální poradenství 

Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory 

 

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 

 

ři poskytování sociálních služeb jsou dodržovány hlavní zásady uvedené 

v zákoně č. 108/2006 sb., 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: 

 

S 

P 



 
5 

Dobrovolnost Respekt 

Podpora a 
rovnocennost 

 Nestrannost a 
bezpečnost 

Rovný přístup 

Etika 

Rozvoj 

Motivace 

Individuální přístup 

Vyhodnocení 
potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina 

 

ílovou 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 

C 
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zájemci mohou službu 

využít, pokud je k dispozici 

dostatečná kapacita 

pracovníků. Vzhledem k 

jednotlivým zájemcům o 

službu nebo uživatelům 

služby jsou pracovníci STP 

Česká 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace: 

Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa 

o. p. s. 

IČO: 021 07 538 

 

Bankovní spojení: 

261652779/0300  

Poštovní spořitelna 

 

E-mail: 

stp.cl@seznam.cz 

 

Kontaktní osoby: 

Šárka Rikowská – ředitelka 

tel.: 602 170 220 

Eva Zemanová – zástupkyně 

ředitelky 

tel.: 723 594 459 

 

Kontaktní adresa: 

Školní 2213, 470 01 Česká Lípa 

 

Webové stránky: 

www.stp-cl.cz 

mailto:stp.cl@seznam.cz
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DOKSY 

Ambulanční služby OSP 

Po: 10:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod 

dále dle požadavků klientů a po 

telefonické domluvě 

 

Terénní služby OSP 

Po, Pá: 9:00 – 13:00 hod 

 

SAS pro seniory a ZP 

Ambulantní a terénní služby 

Po: 15:00 – 17:00 hod 

 

 

 

 

 

 

Adresa 

Dům s pečovatelskou službou 

Panská 953, Doksy 

ČESKÁ LÍPA 

Ambulanční služby OSP 

Út, St, Čt: 9:00 – 13:00 hod 

 

Terénní služby OSP 

Po, Pá: 9:00 – 13:00 hod 

 

SAS pro seniory a ZP 

Ambulantní forma služby 

Út: 13:00 – 17:00 hod 

St: 14:00 – 16:00 hod 

Čt: 13:00 – 16:00 hod 

Terénní forma služby 

Po: 7:30 – 11:30  13:30 – 15:00 hod 

St: 8:00 – 12:00  14:30 – 16:30 hod 

Čt: 7:00 – 12:00  14:30 – 16:30 hod 

Pá: 9:00 – 13:00 hod 

 

Adresa 

Sdružení tělesně postižených ČL 

Školní 2213, Česká Lípa 

PROVOZNÍ DOBA 
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3. Zpráva o hospodaření 
 

 

Příjmy celkem 1.963.472,- 

z toho  

Dotace, granty, finanční příspěvky 1.618.640,- 

Přijaté dary (fyzických a právnických osob) 344.832, - 

Náklady celkem 2.080.743,- 

z toho  

Mzdy včetně daní a odvodů 1.076.833,- 

Neinvestiční výdaje 

(kancelářské potřeby, nájmy, elektřina, 

poradenské, právní a ekonomické služby, školení 

a kurzy, cestovné, internet, poštovné, poplatky 

banky) 

1.003.910,- 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 117.271,- 
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38% 

62% 

Kompenzační pomůcky 
celkem: 362 klientů 

Česká Lípa: 137 Doksy: 225 

71% 

29% 

Počet indiv. klientů v reg. službách  
SAS a OSP 

celkem: 522 (se sml. 142 klientů) 

SAS: 371 (z toho 106 se smlouvou) OSP: 151 (z toho 36 se smlouvou) 

81% 

19% 

OSP dle služeb 
celkem: 376 klientů 

Ambulance a kompenzační pomůcky: 305 Terén: 71 

4. ORGANIZACE V GRAFECH 
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29% 

71% 

Poradna (celkem SAS + OSP) 
celkem: 225 klientů 

Česká Lípa: 66 Ostatní: 159 

47% 

53% 

SAS ambulance, aktivity 
celkem: 2445 klientů 

Česká Lípa: 1150 Ostatní: 1295 
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Odborné sociální 

poradenství je 

poskytováno 

dle § 37 Zákona 

č. 108/2006 Sb. 

 

5. Zpráva o činnosti 

 

Odborné sociální poradenství 

Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a zdravotně postižené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ (dále jen OSP): 

osláním 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). 

P 



 
12 

 

ZÁKLADNÍ CÍL OSP  

ákladním 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 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 

ezi 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 i nadále zajišťujeme poradenství v oblasti dluhové 

problematiky, v oblasti pojištění. 

Z 

M 

V roce 2021 využilo služeb OSP celkem 151 klientů. 

Z toho 36 klientů mělo uzavřenou ústní smlouvu o poskytnutí služby. 
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CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽEB OSP 

ílovou 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.  

Služby jsou poskytovány uživatelům od 7 nad 80 let věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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•klienti po zdravotním 
ataku, např.  mozková 
příhoda, kteří potřebují 
znovu navázat kontakt se 
společenským 
prostředím. 

•Klienti jsou komerčně 
zneužíváni nebo 
zneužíváni rodinou. 

•Klienti se nalézají v krizi - 
bez podpory nezačnou 
svoji situaci řešit. 
Nedokáží hájit své zájmy 
a práva (často je neznají). 

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

Sociální 
vyloučení 

Krize 

Civilizační 
choroby 

Zneužívání 

SPECIFIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Přesah služeb z cílové skupiny do dalších skupin: 

 

 

 

 

 

 

 

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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Orientace v soc. 

systémech 

Právní 

poradenství 

Finanční 

poradenství 

Vzdělávání, 

zaměsnávání 

Odstraňování 

architekt. bariér 

Rehabilitace, 

komp. pomůcky 

Energie 

Pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci OSP nadále zaměstnáváme dlouhodobě zdravotně postižené klienty – 

v r. 2021 jsou to 4 klienti (úklid, pomocné administrativní práce - skartování). 

Poskytování základních činností v roce 2021 finančně podpořilo město Česká Lípa. 

Důležitou součástí OSP, poskytovaného STP Č. L. 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. L. o. p. s. 

nezastupitelnou úlohu. V roce 2021 služeb půjčovny využilo 362 klientů.  

Činnost půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2021 podpořilo město Doksy. 

OSP je poskytováno jak ambulantní tak i terénní formou. Ambulantní forma služby 

byla v roce 2021 poskytována v prostorách Komunitního centra, Školní 2213 Česká 

Lípa, a v prostorách Domu s pečovatelskou službou, Panská 953, Doksy.  

  

OSP 

Oblasti poskytování 

služeb 



 
16 

Kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb 

Kontakty na odborná pracoviště 

Kontakty na úřady 

Kontakty na aktivity v regionu 

Kontaky na organizace ZP nebo seniorů 

Informace o aktivizačních službách 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 

 

 rámci základních činností je zprostředkován kontakt se společenským 

prostředím a to v těchto oblastech: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
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Odborné konzultace 

Doprovody na úřady a jiné instituce 

Přímá pomoc při vyřizování a jednání s úřady 

Pomoc při sepisování žádostí nebo vypsání tiskopisu při žádosti o SD a přísp. 

Sepsání odolání proti rozhodnutí a další písemnosti 

Pomoc při odstraňování komunikačních bariér 

Zaměstnávání OZP v chráněných dílnách 

 

NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY 

 

e zprostředkování kontaktu dochází i prostřednictvím navazující 

služby. Pracovníci STP dále pomáhají klientům při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání těchto osobních záležitostí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY (dále jen SAS) 

 

družení 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 2021 pokračovala pandemie COVID-19, což se promítlo i do činnosti naší 

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

terénní služby byly poskytovány nadále a ještě ve větším rozsahu oproti 

loňskému roku. Dvě tradiční hromadné akce se konaly v běžných termínech 

(17. ročník Dne dětí se ZP a 20. ročník Krajských sportovních her se ZP), ostatní 

jsme však 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, canisterapie; 

znakový jazyk byl zrušen v důsledku úmrtí lektorky. 

S 

 

Sociálně aktivizační 

služby se řídí 

dle § 66 Zákona 

č. 108/2006 Sb. 
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Klienty velice mrzí, že se neuskutečnil ozdravně-edukační Vánoční víkend 

(náplň programu je speciálně zaměřena jak nejlépe zvládat vánoční stres a 

uchovat si pozitivní energii, protože většina z klientů žije osaměle). Toto 

období je pro seniory a OZP nejnáročnější. 

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 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.  

Řada klientů žije osaměle a tak především psychická podpora pro ně byla 

velmi důležitá. Tu jsme poskytovali průběžně (kromě osobních, předem 

domluvených návštěv) i prostřednictvím telefonních hovorů. U řady klientů to 

bylo i zajištění základních životních potřeb (zástupy za klienty na úřadech, 

žádosti o příspěvek na péči a další, dle přání klientů, vč. kompenzačních 

pomůcek). Klienti velmi uvítali zájem o ně, srozumitelné vysvětlení nastalé 

situace, rady a pokyny jak v této situaci obstát.  

Půjčovna kompenzačních pomůcek byla hojně vyhledávaná a využívaná, její 

pomoci využilo 362 klientů, z toho 137 z České Lípy. 

Poradna byla v tomto období poskytnuta 225 klientům (Česká Lípa 

a Doksy). 

V roce 2021 se aktivit zúčastnilo 2445 osob, z toho 1150 osob z České Lípy, 

což je 47 %. 

Velice si vážíme veškeré podpory a děkujeme za podporu finanční i 

psychickou, bez které by se aktivity pro klienty nemohly uskutečnit. 
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CÍLOVÁ SKUPINA 

 

ílovou skupinou pro poskytování služby jsou osoby se zdravotním 

postižením, kombinovaným, tělesným 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 

 

ozvoj 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  

 

e zaměřeno na napomáhání seniorům, osobám se zdravotním, 

kombinovaným, tělesným a chronickým onemocněním a rodinám s dětmi 

na Českolipsku k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 

a dovedností a podporovat jejich sociální začleňování. 

 

C 

R 

J 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

 

AS jsou poskytovány ambulantní i terénní formou, která byla hodně 

žádaná a využívaná. 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.  

Velice nám chybí prostory pro půjčovnu kompenzačních pomůcek pro klienty 

z Českolipska a spádových obcí.  

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

 

 rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

připravujeme nejrůznější: 

 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY 

 

  Časopis „Informačník“  

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

 

  Další vzdělávání – 14 osob 

  Cyklus přednášek (právníci, sociální pracovníci, ad.) – 70 osob 

 

S 

V 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

  TVOŘÍME DUŠÍ – 16. 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 12 osob.  

 

 

RELAXAČNÍ A POBYTOVÉ AKCE 

 

 

  VÁNOCE V KVĚTNU  

e dnech 28. 5. – 30. 5. 2021 uspořádalo Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o. p. s. edukačně – ozdravný víkendový pobyt pro 

zdravotně postižené (vč. dětí) a seniory. Víkendu se zúčastnilo 38 

osob. V pátek v 10.30 hod. vyjel z autobusového nádraží zvláštní autobus, 

který přepravil zdravotně postižené a seniory do penzionu Nový mlýn ve 

Starých Splavech, kde se víkend konal. Po ubytování účastníků následoval 

oběd a seznámení s programem víkendu. Po obědě měli účastníci možnost 

využít termoterapii - podložky Amethyst BioMat a pásy Poka Poka BioBelt, 

které byly připraveny v klubovně. Termoterapii pak mohli klienti využívat po 

celou dobu víkendu. Odpoledne připravila Dana Hegerová 2 skupiny 

muzikoterapie, kterou si účastníci velmi užili. Byla procvičena jemná motorika, 

cit pro rytmus a společný výkon. Večer následovalo paměťové cvičení bingo. 

Cvičil se postřeh, jemná motorika a zapamatování si čísel. Druhý den bylo na 

dopoledne připraveno tvoření – arteterapie. Vytvářely se mandaly pomocí 

písků. Tady byly velice úspěšné děti z Dětského domova v Jablonném v Podj. 

Nejen, že stihly udělat své mandaly, ale pomáhaly i seniorům a zdravotně 

postiženým vytvářet jejich mandaly. Odpoledne bylo připraveno další 

paměťové cvičení formou rébusů, 3 soutěžní družstva soutěžila, kdo dřív 

V 
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uhádne své rébusy. Potom následovalo hudební setkání s p. Hanžlem, který 

hrál k poslechu pěkné melodie. Večer byl ve znamení Vánoc (však taky víkend 

nesl název 2 v 1, aneb Vánoce v květnu). Vedení penzionu připravilo Vánoční 

menu,polévku s knedlíčky, bramborový salát a řízek. Potom následovalo 

vystoupení dětí z Dětského 

domova v Jablonném v 

Podj., a rozdílení dárků. 

Každý z přítomných obdržel 

dárkový balíček a od dětí 

balíček s pečeným čajem a 

cukrovím. Následoval 

společenský večer, kde se 

probíralo, co všechno se 

událo za dobu, co jsme se 

neviděli. A v neděli ráno po 

snídani nastal odjezd domů. 

Nejprve odjela České Lípa, 

Děčín a Liberec a pak 

následovaly děti z Dětského 

domova Jablonné v Podj. 

Víkend se vydařil nadmíru, a 

zato patři poděkování 

Nadaci ČEZ, která svým 

finančním příspěvkem 

přispěla k tomu, že se 

víkend mohl uskutečnit. 

Děkujeme ještě jednou a 

těšíme se na další shledání. 
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  REKONDIČNÍ POBYT 

družení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. a Místní organizace 

tělesně postižených Česká Lípa z. s. uskutečnily rekondiční pobyt pro 

zdravotně postižené a seniory. Pobyt se konal ve dnech 19. - 26. 9. 

2021 v Penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

Do dobře známého prostředí dovezl autobus účastníky z Frýdlantu a pak 

z České Lípy.  Celkem se nás na rekondičním pobytu sešlo 45. 

Hned po příjezdu byla připravena přednáška Městské policie Česká Lípa. Jiří 

Tvrdík pohovořil o 

domácím násilí a uvedl 

příklady, se kterými se ve 

své službě setkávají. 

Zodpověděl dotazy 

klientů. Každému 

klientovi rozdal naučné 

příručky o sebeobraně 

před domácím násilím a 

potřebné kontakty na 

odborníky. 

Klienty jsme přivítali a 

všem sdělili celý program 

rekondičního pobytu. 

Následně jsme všem 

zajistili měření tělesné 

váhy a po ukončení 

pobytu jsme každého 

klienta opětovně zvážili a 

vyhodnotili váhové 

zvýšení či snížení. Klienti 

na základě pravidelné 

S 
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stravy a každodenního cvičení si vytvořili svalovou hmotu a velice si 

pochvalovali zlepšení psychické i fyzické zdatnosti. 

Od pondělí se konalo pravidelné rehabilitační cvičení na židlích a karimatkách 

pod vedením fyzioterapeutky P. Procházkové z Nového Boru.  Připraveny byly i 

masáže (pro každého účastníka 3) – masáže zajišťovaly masérky ze studia 

„Dobrá nálada“. 

Během celého pobytu byly připraveny edukační programy – infračervené 

záření – podložky BIOMAT, které si každý klient nastavil dle svých potřeb, 

dotykové masáže, muzikoterapie, arteterapie a promítání pod vedením D. 

Hegerové. Dále přednáška Anděla strážného – kde nás sociální pracovnice 

seznámily s fungováním celé služby, poplatky za službu a se zařízením pro 

službu. Přednáška o canisterapii pod vedením M. Křupalové – seznámila 

přítomné s významem canisterapie, pohovořila o canisterapii skupinové a 

individuální. Tady se podařilo hned 2 klientkám odbourat strach ze psů.  

Vedle kondičních vycházek se účastníci mohli zapojit do stolních her, malých 

sportovních her, večerní program tvořila paměťová cvičení BINGO. Na závěr 

pobytu bylo připraveno taneční odpoledne s tombolou za hudebního 

doprovodu p. Hanžla. K příjemnému pobytu účastníků přispěl jako vždy 

perfektní kolektiv pracovníků penzionu Nový Mlýn pod vedením Š. Rikowské. 

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 hodnotný program. 

Nejnovější poznatky ze Sociálně právního minima pro OZP zprostředkovala 

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

příspěvky OZP.  

Všichni účastníci pobytu přijeli zdraví s negativními testy na COVID-19 a zdraví 

odjížděli. Před odjezdem jsme všem klientům zajistili vyšetření antigenními 

testy (během pobytu se každé ráno všem účastníkům měřila teplota). 

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

průběhem pobytu a těší se již na příští rok. Všichni účastníci vysoce ocenili 

podporu města Česká Lípa, díky níž se pobyt mohl uskutečnit v takovém 
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rozsahu. Spokojenost vyjádřili i tradiční účastníci pobytů a již se těší na 

vánoční edukační víkendový pobyt a na rekondici v příštím roce. 

  

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 

 

ROZVOJ NEBO UDRŽENÍ osobních a sociálních schopností a dovedností, 

podporujících sociální začleňování osob: 

 

ARTETERAPIE – VÝTVARNÁ DÍLNA – celkem 190 účastníků 

 v prostorách Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa  

 na rekondičním pobytu 19. – 26. 9. 2021 

 terénní forma – hřiště ve Starých Splavech – 4 setkání, celkem 18 

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 lapače snů, nástěnné dekorace 

apod. 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 18 osob. 

 

CVIČENÍ HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN 

 cvičení na židlích – probíhalo na rekondičním pobytu 19. – 26. 9. 2021 

pod vedením rehabilitační pracovnice – 136 účastníků 
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 cvičení na karimatkách – probíhalo na rekondičním pobytu 19. – 26. 9. 

2021 pod vedením rehabilitační pracovnice – 32 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 – 235 účastníků. 

 

CANISTERAPIE  

 

– zkrácená z důvodu vyhlášení nouzového stavu 

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 v 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 – 85 osob. 

 

TERMOTERAPIE AMETHYST BIOMAT 

celkem se zapojilo 103 účastníků 

 na rekondičním pobytu 19. – 26. 9. 2021 

 

MUZIKOTERAPIE 

 na rekondičním pobytu – celkem 110 účastníků 

 

REHABILITAČNÍ MASÁŽE A CVIČENÍ  

Včetně nácviku správného dýchání 
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ehabilitační 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. 

 

 

 Masáží se uskutečnilo 262 a do plavání a cvičení v bazénu se zapojilo 

162 účastníků. 

 Dotykové masáže – 26 účastníků 

 

 

 

 

 

 

R 
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ÚČINKY MASÁŽE 

 

 

 

 

 

D

E

C

H 

 

 

 

Vyprazdňování 
povrchových 

žil 

Vyprazdňování 
lymfatických 

cév 

Sekrece 
potních žláz 

Vstřebávání 
otoků a 
výronů 

Prokrvení 
masírované 

oblasti 

Normalizace 
kožního napětí 

Výživa tkání 

Zmírnění 
bolesti 

Celkové 
zklidnění 

Dech je důležitá součást našich životů, bohužel často podceňovaná. 

Přitom správné dýchání nás podporuje v každodenním životě. Pomáhá 

nám bojovat se stresem, umožňuje správné držení těla a zdravá záda. Je 

dobré si uvědomit, že díky dechu žijeme. Správný den není tak 

samozřejmý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je dobré mu věnovat 

pozornost a trochu přemýšlet, jak vlastně dýcháme. A v neposlední řadě 

je dobré se naučit správné technice dechu. 
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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.  

Zvýšil se počet vyřizování na úřadech na základě plné moci od 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 2021 to byli 

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

postižení).  
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Zahájili jsme spolupráci s BENEVITA help s.r.o., chráněná dílna, kam 

doporučujeme OZP k zaměstnání na zkrácený úvazek. 

 

 

JEDNORÁZOVÉ AKCE - FAKULTATIVNÍ 

 

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY 

 

17. ROČNÍK DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

družení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. uspořádalo dne 4. 6. 

2021 v rekreačním Areálu Termit Doksy již 17. ročník Dne dětí se 

zdravotním postižením, kterého se zúčastnilo 224 dětí a doprovod. 

Akce se konala pod záštitou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, Ing. Evy 

Burešové, starostky města Doksy, Ing. Jitky Volfové, starostky města Česká 

Lípa, Václava Větrovce za OV KSČM Česká Lípa a Ing. Karla Kapouna z Doks. 

Již od časného rána ožil TJ Termit stavebním duchem, připravovalo se 13 

soutěžních disciplín pro celkem 5 kategorií soutěžících. Autobusy postupně 

přivezly soutěžící z České Lípy – Speciální školu Jižní a Denní stacionář 

z Hradecké ul. Česká Lípa. Přišli soutěžící ze dvou Speciálních tříd - ZŠ Karla 

Hynka Máchy v Doksech, z Mateřské školy Pražská Doksy a děti z Dětského 

domova z Jablonného v Podještědí. Úderem  9:30 hodin bylo vše připraveno 

ke slavnostnímu zahájení. Moderátorka Dana Hegerová přivítala zvlášť 

hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, starostku Doks Ing. Evu Burešovou, 

starostku České Lípy Ing. Jitku Volfovou a Václava Větrovce za OV KSČM Česká 

Lípa. Poděkovala sponzorům, díky jimž se mohla celá akce uskutečnit a 

seznámila přítomné s průběhem dne. Vedle soutěžních disciplín si mohli 

soutěžící opéci buřta, prohlédnout si vybavení Městské policie Česká Lípa, 

nebo využít canisterapie, kterou pro ně připravily M. Křupalová a J. Foučková. 

S 
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Své vybavení předvedla Lucie Kopřivová z Firmy FLEXITRONE s.r.o. z Ostravy. 

Pak se již rozběhly naplno soutěže. V krásném slunečném počasí bylo zajímavé 

sledovat úsilí soutěžících v jednotlivých disciplínách. Ať už se jednalo o 

kuželky, hod kroužky či kostky, soutěžení bylo veliké. V poledne byly soutěže 

ukončeny, následoval oběd a slavnostní rozdělení cen. Toho se nemohli 

zúčastnit děti ze Speciální školy Jižní (z technických důvodů), ceny jim byly 

následně předány v České Lípě. Děti z Dětského domova Jablonného v 

Podještědí, klienti Denního stacionáře Hradecká ul. Česká Lípa a žáci dvou 

speciálních tříd ZŠ Karla Hynka Máchy v Doksech pak přebíraly ceny za 

jednotlivé disciplíny. V každé kategorii byly odměněny první tři dívky a první tři 

chlapci a ostatní si mohli vybrat z vyložených cen. Na závěr bylo poděkováno 

všem zúčastněným a sponzorům, díky nimž se 17. ročník Dne dětí se ZP vydařil 

na jedničku. 

Poděkování patří Jizerským pekárnám – Pekárna Lípa, Levicovému klubu žen 

Zákupy, RS Termit Doksy, Květinářství Marcela Doksy, senátorovi Jiřímu 

Voseckému, OV KSČM Česká Lípa, p. Novákové ze ZŠ Karla Hynka Máchy 

Doksy, Haně Trefné z Dětského domova Jablonné v Podještědí, Městské polici 

Česká Lípa, městu Doksy a Magistrátu města Liberce – Radce Kotasové 

Loučkové. 

Velké poděkování patří také hlavním organizátorům celé akce ze Sdružení 

tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. a vedle květin byla akce končena 

bouřlivým potleskem. 

 

Akce se zúčastnilo celkem 213 osob. 

 

 

 

 



 
34 

20. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM, konané ve dnech 25. – 26. 6. 2021 

družení  tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. pořádalo  ve  dnech 25. 

6. - 26. 6. 2021  již 20. ročník  Krajských  sportovních  her osob  se  

zdravotním  postižením, který  se konal  zároveň  jako 1. ročník  

Memoriálu Jaromíra  Kohlíčka. 

Jaromír  Kohlíček patřil  10 let k důležitým členům  sportovních her, účastnil  

se  pravidelně  a  jen  výjimečně se  stalo, že  se nemohl pro  pracovní 

zaneprázdnění dostavit. Byl to  člověk  s velkým Č, empatický, vstřícný, vždy  

ochoten  pomoci  a  podat  pomocnou  ruku. Když  v  prosinci 2020  odešel 

(prohrál boj s rakovinou) požádali jsme paní Miroslavu Kohlíčkovou o souhlas, 

aby se Krajské sportovní hry konaly jako Memoriál Jaromíra Kohlíčka. 

 

Záštitu nad akcí převzali: 

Mgr. Petr Tulpa, náměstek 

hejtmana pověřen vedením 

odboru sociálních věcí, 

starostka České Lípy Ing. Jitka 

Volfová, starostka Doks Ing. 

Eva Burešová, Václav 

Větrovec za OV KSČM a Ing. 

Karel Kapoun z Doks. 

Na fotbalovém hřišti ve 

Starých Splavech je od rána 

živo. Chystají se jednotlivá 

stanoviště pro disciplíny, 

staví se stany a do toho 

začne pršet. Když se v 9,45 h 

zahajuje, prší pořádně. 

Soutěžícím popřeje zdar Mgr. 

Petr Tulpa a Jiří Holub, 

místostarosta Doks. Je 

přivítán Václav Větrovec, Ing. 

Karel Kapoun poslal přání 

všeho dobrého a hodně 

úspěchů ve sportovních 

S 

http://o.p.s.pořádalo/
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soutěžích. Z přítomných je přivítána Miloslava Hudáková za Levicový klub žen 

Zákupy, zástupci Městské policie Česká Lípa Jiří Tvrdík a Zdeněk Šafránek, 

Lucie Kopřivová z Ostravy, která přivezla kompenzační pomůcky a ředitelka 

Střední zdravotnické školy Liberec Mgr. Urbanová, jejichž studentky se ujaly 

funkce rozhodčích. Jsou představeni sponzoři celé akce: Liberecký kraj, Nadace 

ČEZ, Město Doksy, Město Česká Lípa, OV KSČM Česká Lípa, Magistrát města 

Liberce, Hotel Bezděz, OSA Praha, Květinářství Marcela Doksy, ing. Karel 

Kapoun Doksy,Jiří Vosecký a další. 

A pak již naplno vypukne soutěžení. Bylo zajímavé sledovat výkony jaké 

soutěžící i přes nepřízeň počasí podávali. Zúčastnili se senioři z České Lípy, 

Dolmen Sokolov, Dolmen Česká Lípa, Dolmen Liberec, klienti Denního 

stacionáře Hradecká, Česká Lípa, členové MOTP Mimoň a MOTP Český Dub a 

další soutěžící z Ústí nad Labem, Děčína, Velkého Grunova, senioři z Liberce, 

Jablonného v Podještědí a 

další. Celkem se zúčastnilo 

první den 201 lidí a z toho 

bylo 152 soutěžících. Ve 14 

hod byly skončeny soutěže 

a autobusy rozvezly 

účastníky do České Lípy. 

Pro ubytované byla 

zajištěna kyvadlová 

doprava z Hotelu Bezděz 

na hřiště Staré Splavy a 

zpět. Ubytovaní měli 

možnost využití plaveckého 

bazénu nebo shlédnout 

ukázku kompenzačních 

pomůcek, které z Ostravy 

přivezla Lucie Kopřivová. 

Večer byla připravena 

zábava, která díky OSA 

Praha byla osvobozena od 

poplatků. To bylo během 

večera několikrát 

připomenuto. I když se 

netančilo, přítomní se 
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ohromně bavili a společenský večer byl neskutečný. 

Tým kolem Evy Zemanové pilně počítal, luštil (mnohé z listů od jednotlivých 

disciplín, které byly díky dešti značně nečitelné) a dohledával v kartách 

soutěžících výsledky. Vše se nakonec podařilo. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o 20. ročník Krajských sportovních her, byli 

vyhodnoceni i 3 nejlepší v každé kategorii – tělesně postižení, sluchově 

postižení, mentálně postižení, postižení civilizačními chorobami a zrakově 

postižení. 

 

Druhý den bylo vyhodnocení a předávání cen, kterého se zúčastnilo 106 osob. 

Za Město Doksy Šárka Harcubová, za Městkou policii Česká Lípa Zdeněk 

Šafránek a Jiří Tvrdík, za OVKSČM Václav Větrovec, Jan Koros a Josef Jirák, za 

pořadatele ředitelka Šárka  Rikowská. Celé dopoledne moderovala Dana 

Hegerová, která připomněla, že akce by se nemohla konat bez sponzorů: 

Libereckého kraje, Nadace ČEZ, Města Doksy, Města Česká Lípa, Magistrátu 

města Liberce - Radka Kotasová Loučková, Hotel Bezděz - Mgr. Vysloužilová, 

Květinářství Marcela Doksy, OV KSČM, ing. Karel Kapoun, OSA Praha, Konto 

Bariéry, Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Jizerské pekárny – Pekárna Lípa, Jiří 

Vosecký, Tumag Liberec a další. 

Pak již následovalo vyhodnocení jednotlivých disciplín (bylo jich 16), 

vyhodnocení zdravých příchozích, vozíčkářů, 3 nejlepší tělesně, zrakově, 

sluchově, mentálně a vnitřně postižených. Soutěž dětí a nakonec soutěž 

čtyřčlenných družstev. Těch bylo tentokrát 28. Na závěr byl vyhodnocen 

nejstarší (88 let) a nejmladší účastník (7let) soutěží. Každý ze soutěžících 

obdržel koláč, čepici, tužku, šátek, ruksak a účastnický list. Odměněni byli i 

rozhodčí u jednotlivých disciplín – obdrželi tužku a šátek.  

Všichni se již těší na příští rok a doufají, že bude i lepší počasí. 
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2021 

 

Název aktivity  Celkem 

účastníků 

Z toho 

ČL 

% 

ČL 

Arteterapie 172 103 60 % 

Arteterapie terénní (4 x) 18 10 56 % 

Canisterapie 85 20 24 % 

Muzikoterapie 110 44 40 % 

Termoterapie 103 26 25 % 

Paměťová cvičení 235 77 33 % 

Masáže 262 168 64 % 

Cvičení v bazénu, plavání – Č. Lípa 162 102 63 % 

Cvičení na karimatkách 32 14 44 % 

Cvičení na židlích 136 40 29 % 

Promítání 32 10 31 % 

Dotykové masáže (předn. s prakt. ukázkami) 26 6 23 % 

Přednáška – Infračervené záření  16 7 44 % 

Přednáška – Soc. právní minimum pro OZP 4 2 50 % 

Přednáška – Domácí násilí 28 12 43 % 

Přednáška – Anděl strážný 22 8 36 % 

Akreditovaný kurz Pracovník v soc. službách 3 0 0 % 

Další vzdělávání 14 4 29 % 

Rekondiční pobyt 45 17 38 % 

Víkend „Vánoce v květnu“ 38 13 34 % 

20. KSH ZP 306 104 34 % 

17. ročník DD ZP 213 121 57 % 

Tvoříme duší - Zákupy 12 11 92 % 
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Ambulantní poradenství 371 231 62 % 

CELKEM 2445 1150 47 % 
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SPOLUPRACUJEME 

 

 

 

Sociální služby města Česká Lípa 

• Poskytujeme canisterapii v zařízení SSMCL 

• Zajišťujeme další služby pro klienty 

BENEVITA help s.r.o. 

• Zaměstnání OZP v chráněných dílnách 

ADRA - pobočka Česká Lípa 

• Zapojení do akce DEN ZDRAVÍ, pořádaný v KD Crystal 

• Akce se z důvodu omezení v roce 2021 neuskutečnila 

ANDĚL STRÁŽNÝ, z. ú. 

• Depistáž mezi klienty vhodné pro využití služeb Anděla 

• Úzká spolupráce v projektu NEJSME NA TO SAMI 

LÉKAŘSKÝ DŮM Česká Lípa 

• Pokračuje spolupráce s Diagnostika s.r.o. odb. ambulance 

• vedená zdr. sestrou Janou Bínovou 

ZŠ a PŠ speciální, Moskevská, Jižní, Česká Lípa 

• Spolupráce na akcích 

• Den dětí, výstavy 

DĚTSKÝ DOMOV Jablonné v Podještědí 

• Spolupráce s 5. rodinnou skupinou 

• Účast na víkendových akcích, Dni dětí atp. 

DENNÍ STACIONÁŘ Hradecká ul., Česká Lípa 

• Účast na hromadných akcích 

• Účast na arteterapiích 

RYTMUS Liberec, o. p. s., pobočka Česká Lípa 

• Zaměstnávání osob se ZP 
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KRAJSKÝ VÝBOR SVAZU TP, z. s. 

• Nabídka veškerých aktivit všem ostatním organizacím ZP 

• Rozsah nabídky je v kraji + další zájemci 

Sdružení ARTEFAKTUM.CZ 

• Projekty Tvoříme duší, st. zámek Zákupy 

• Soutěž o cenu Modrého slona, ZOO Liberec 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LK 

• Projekty Tvoříme duší, st. zámek Zákupy 

• Soutěž o cenu Modrého slona, ZOO Liberec 

DOLMEN, Česká Lípa 

• Spolupráce při zaměstnávání OZP 

MĚSTSKÁ POLICIE Česká Lípa 

• Účast na akcích 

• Odborné přednášky 

MÍSTNÍ ORG. TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, Doksy 

• Pomoc při organizování aktivit 

ZŠ K. H. Máchy, speciální třídy, Doksy 

• Pomoc při organizaci a realizaci DD ZP 

 

Sociální odbor města Doksy 

SENIORKLUB Česká Lípa a Doksy 

• Účast na akcích 
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6. PODĚKOVÁNÍ 

 

Poděkování patří všem, kteří v roce 2021 přispěli na činnost 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. 

finančními nebo věcnými dary a dobrovolnickou pomocí! 

 

 

Zejména bychom rádi poděkovali 

 Krajský úřad Libereckého kraje – za finanční podporu sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 Město Doksy 

 Město Česká Lípa 

 Městská policie, Česká Lípa 

 Nadace ČEZ 

 Eximex s. r. o., Liberec 

 Artefaktum.cz 

 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s. 

 OV KSČM, Česká Lípa 

 Hasičská vzájemná pojišťovna a. s. 

 SOSN z. s., Česká Lípa 

 Jizerské pekárny – pekárna Lípa s. r. o. 

 RA Termit, Doksy 

 Hotel Bezděz, Staré Splavy 

 TJ Staré Splavy – oddíl kopané – O. Beránek 

 Penzion Nový Mlýn – Šárka Rikowská 

 Valuas, Česká Lípa 

 Ochranný svaz autorský, z. s., Praha 

 Skupina ARTE, Česká Lípa 

 MARKUB květiny Marcela s.r.o., Doksy 



 
42 

 TUMAG, Liberec – manželé Tuvorovi 

 DÁRKOVNA Dušan Havlíček, Nový Bor 

 Levicový klub žen, Zákupy 

 MO TP, Česká Lípa 

 Ing. Jitka Volfová, Česká Lípa 

 Ing. Karel Kapoun, Doksy  

 Lenka Hrušková, Doksy  

 František Novák, Česká Lípa 

 Josef Jirák, Česká Lípa 

 Václav Větrovec, Kravaře 

 Jana Branišová, Kravaře 

 Dana Hegerová, Liberec  

 Jana Bínová a pacienti Diagnostiky s. r. o., odběrová ambulance ČL 

 Dana Hejlová, Doksy 

 Rodina Poláčkových, Doksy 

 Jiří Ježek, Česká Lípa 

 Miluše Voborníková, Česká Lípa 

 Luboš Mařík a rodinní příslušníci, Doksy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 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 


