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Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.      
A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá 

být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. 

 
Vždycky bylo, je a já se domnívám, že i bude na světě 

víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a 
vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě 

přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. 

 

Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše 
problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí 

za to si ji užít. 
 

 
Vážení čtenáři, 
ráda bych vám představila první vydání  INFOLISTŮ ZRNKA. 
 
Každý den potkáváme nespočet lidí a mnohý z nás či z vás ani neví jací 
jsou, kdo nese svůj životní příběh nebo kdo se ve svém volném čase 
věnuje nějaké aktivitě a jen se mnohdy lidé míjejí bez povšimnutí. 
 
Nám osobně souhra okolností dopřála poznat i fajn lidičky, kteří působí 
v organizacích v libereckém regionu. V loňském roce se rozhovor s určitými 
lidmi sklonil k myšlence, kde by bylo dobré spojit malé organizace pro 
společně pořádné akce. 
 
Skvělá myšlenka, kde se setkají lidé z různých odvětví malých či velkých 
organizací. 
Otevřelo by to novou cestu poznání s možností poznat i jiné organizace 
s jejich zaměřením. Navázat nová přátelství. 
 
Následně vznikla myšlenka s vydáváním INFOLISTŮ ZRNKA, kde se 
mohou všechny spřátelené organizace veřejně prezentovat. 
 
Budeme psát i o samotných lidech, kteří si zaslouží naši pozornost.  
 
Proč tedy v našem libereckém regionu nevydávat takovéto noviny, které 
rozšíří nabídku pro čtenáře.  O organizacích a zajímavých lidech, kde 
nabízíme neohraničený prostor.  
 
To je asi ve zkratce vše proč vznikli INFOLISTY ZRNKA. 
 
Lenka Vanclová 
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O. S. ZRNKO NADĚJE 
O nás 
 
2008 červen, vzniklo o. s. Zrnko naděje, společenství lidí s tělesným hendikepem a zdravých. 

Vytváříme zde kontaktní místo pro zájemce o vytvoření bydlení v komunitě, spoluúčast na výletech, 
rekreaci ve společenství lidí s podobným osudem.  

Sdružení má více cílů. Vytváříme prostor pro každého jedince s důrazem na jeho jedinečnost a 
originalitu, již může ve společné činnosti uplatnit. Vycházíme z potřeb lidí neohraničené věkové 
kategorie, kteří hledají možnosti sebevyjádření, uplatnění a nalézání vlastní identity, kteří jsou si 
vědomi své hodnoty a v rámci vlastních sil přispívají k pozitivnímu rozvoji společnosti. Podporujeme 
prosazení nových návrhů lidí, které pomůžou více lidem. 

Občanské sdružení Zrnko naděje je sdružením, které si jako svůj hlavní cíl stanovilo podporovat 
bydlení v komunitě rodinného charakteru. 

Dnes stojíme na začátku realizace bydlení v komunitě v rodinném charakteru. Čeká nás všechny 
mnoho práce, než se vše zrealizuje, ale toto vynaložené úsilí zajistí naše dospělé děti s tělesným 
hendikepem (někteří jsou odkázáni na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby) až zde jednou 
my rodiče nebudeme. Mají šanci prožít své životy v rodinném zázemí a ne v ústavech nebo 
podobných zařízeních.  
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Hlavní cíl našeho sdružení 
 

Bydlení v komunitě 

Tato forma bydlení v komunitě lidí s podobným osudem napomáhá začlenění lidí s tělesným 
hendikepem (někteří jsou odkázáni na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé osoby) do 
společnosti. Mají zde možnost žít v rodině lidí, kteří jim pomáhají ve věcech, kde nejsou 
schopni vzhledem k svému tělesnému hendikepu být soběstační. Pomáhají zde rodinní 
příslušníci, přátelé, dobrovolníci nebo sjednaná placená asistence. 

Tento způsob bydlení v komunitě lidí s tělesným hendikepem a zdravých je v našich končinách 
velmi neobvyklý oproti zahraničí, kde je to běžné. V současnosti již několik komunit vzniklo a 
věříme, že tento způsob bydlení najde v naší zemi ohlas lidí s podobným osudem, kteří to 
uvítají.  

 

 

Sídlo organizace 
 
o. s. „Zrnko naděje                                   
Jílovecká 191  
513 01 Semily 
 
 
e-mail  info@zrnko-nadeje.cz     http://www.zrnko-nadeje.cz/ 
  
 
INFOLISTY ZRNKA redakceINFOLISTY@zrnko-nadeje.cz 
 
 
tel. kontakt:  +420 481 621 406   /  731 458 883 
Bankovní spojení: č. ú. 0993525329 / 0800 

o. s. „Zrnko naděje“ je nezisková organizace evidovaná u Ministerstva vnitra ČR 
pod evidenčním číslem     VS/1-1/71 846/08-R s přiděleným IČO 22733817 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Předsedkyně sdružení.                                                                                                   
Lenka Vanclová 

481 621 406 / 731 458 883  

Výkonný výbor.                                                                            
Lenka Vanclová, Iveta Kovářová, Martin Bašek                                                                 

info@zrnko-nadeje.cz  iveta@zrnko-nadeje.cz  martin@zrnko-nadeje.cz 

Revizní komise.                                                                                                      
Vladimír Kovář, Iveta Kovářová, Martin Bašek 

Pokladník.                                                                                                          
Zdeněk Macoun 

klub Křídla                                                                                               
IvetaKovářová, Jiří Zapadlo 

mailto:info@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz/
mailto:redakceINFOLISTY@zrnko-nadeje.cz
mailto:info@zrnko-nadeje.cz
mailto:iveta@zrnko-nadeje.cz
mailto:martin@zrnko-nadeje.cz
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 Bydlení v komunitě 

Návrh realizace bydlení 
je umístěn k přečtení na  

    www.zrnko-nadeje.cz 

• Výběr možností 
• Vysvětlení variant 
• Realizace 
• Volba spolubydlících 
• Rozhodování 
• Komunita 
• Financování 
• Spolupráce s 

dobrovolníky 
• Závěr 

 

Do komunity lidí s podobným osudem pod správou občanského 
sdružení může vstoupit každý, kdo chce pomáhat nebo potřebuje 
zajistit pomoc s bydlením a souhlasí s pravidly této komunity, která 
má sama o sobě dost bohatý kulturní a společenský život. Všichni 
mají mnoho povinností, práce, ale také se zde hodně slaví, povídá, 
jí, navštěvuje, cestuje apod. 

„Samostatnost, rovnoprávnost, přátelství, rodina, komunita, 
místo kam patříte. Každý bude jistě souhlasit, že naplnění 
těchto slov je důležité pro každého člověka, s tělesným 
postižením i bez.“ 

Komunita lidí s podobným osudem je společenství lidí s tělesným 
hendikepem a zdravých, kteří si vzájemně pomáhají v péči o svou 
osobu. Pomáhají jim rodinný příslušníci, dobrovolní pomocníci, a 
pokud někdo chce, může si sjednat placenou asistenční službu, 
kterou si sám hradí.  

Na žádost člena sdružení pomáhá o. s. Zrnko naděje při hledání 
vhodného dobrovolného pomocníka nebo pomoc v navázání 
spolupráce s centrem poskytujícím asistenční službu, výběr 
vhodného asistenta. 

Na žádost člena sdružení pomáhá o. s. Zrnko naděje pomoc při 
jednáních na sociálním úřadě i s jinými úřady, kdy člen sdružení 
není schopen vzhledem k svému hendikepu jednat osobně nebo 
při jednáních člena sdružení (jedince) s úřady přistoupí jako 
doprovod další člen sdružení. Pomáháme hledat schůdnou cestu v 
řešení pro obě strany. 

Vstup do komunity je podmíněn vstupem do Občanského sdružení 
Zrnko Naděje.  

Občanské sdružení zaručuje kontrolu nad tím, zdali je o něj dobře 
postaráno. Vzhledem k více možnostem bydlení je toto Občanské 
sdružení důležité, protože má přehled o tom, jak která komunita 
funguje. Dohlíží na dobrovolníky, sjednanou asistenci, kde je 
možnost okamžitě zasáhnout při nevhodném chování lidí a 
rozvázat s nimi smlouvu. Zajistí se ihned náhrada. Zde mluvíme o 
dobrovolnících, sjednané asistenci, kteří pomáhají s bydlením v 
komunitě rodinného charakteru (varianty bydlení 1, 2, 3). 

Kombinace komunity lidí s 
podobným osudem pod správou 
Občanského sdružení dává pevná 
pravidla, ale zároveň i prostor 
volného rozhodování.  

Komunita se svobodně rozhoduje, 
co chce dělat. Občanské sdružení 
zajišťuje dohled nad všemi členy, 
zdali je o ně dobře postaráno. 
Zajišťuje program volného času. 
Výlety, rekreace, účastnit se akcí 
atd. 

Obeznámení s návrhem plánu o. s. Zrnko naděje sociální komisi v Semilech 
 

Dne 3. 11. 2008 ve 14 hod zasedala sociální komise Semily.  

Předsedkyně o. s. Zrnko naděje Lenka Vanclová za doprovodu člena výkonného výboru Martina 
Baška byli přizváni k tomuto  zasedání, kde také obeznámili  sociální komisi s návrhem plánu 
společného bydlení v rodinném charakteru pro tělesně hendikepované pod správou o. s. Zrnko 
naděje. 

Proběhlo hodinové obeznámení s návrhem plánu bydlení, kde se sociální komise rozhodla tento 
návrh podpořit, popřípadě podat pomocnou ruku v poradenství  dle potřeby našeho sdružení.   

Vedoucí sociálního úřadu Semily paní Alena Housová připraví podklady k obeznámení pro 
městskou radu Semily, kde budou na jednání pozváni jednatelé za o. s. Zrnko naděje, aby mohli 
obhájit návrh plánu bydlení i zde. 

K nahlédnutí dokument návrh plánu   
 http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/obeznameni-s-navrhem-planu-bydleni 
 
 
Obeznámení s návrhem plánu projektu před radou města Semily.                                                                              
 
Obeznámení proběhlo 26. listopadu 2008. Rada města Semily bere na vědomí náš návrh 
projektu bydlení. 
 
Na jednání jsme nebyli pozváni, ale jsme velice rádi, že rada města Semily bere náš návrh plánu 
na vědomí. 
 
Obeznámení s návrhem plánu projektu bydlení v komunitě před veřejností 
 
V sobotu 4. července pořádáme akci pro širokou veřejnost 

 „Naše město na vozíku“ místo konání v Jílovecké ulici čp. 191 u sídla sdružení 

 9.00 – 12.00hod. soutěže s tématikou pro lidi s hendikepem i bez, předávání diplomů a cen 

od 14.00 hod. sdružení pořádá 1. debatu s veřejností 

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/nase-mesto-na-voziku 
 

Zájemci o debatu vyplní PŘIHLÁŠKU K DEBATĚ s nahlášením počtu účastníků pro 
zajištění vhodného prostoru pro zúčastněné lidi.                                                      

Uzávěrka do 20. 6. 2009.   O přihlášku na debatu napište na redakce@zrnko-nadeje.cz 
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                            Liberec        Semily   
 

                                                                                                                                   
 
                                                                                                                               Česká Skalice 

o. s. „Zrnko naděje“ 

 
Ohlédnutí za rokem 2008 

Uskutečnili jsme několik výletů, kde jsme využili dopravu vlakem. V článcích v krátkosti popisujeme výlet a popisujeme spolupráci s pracovníky ČD. 
 
 
11. 7. 2008 Ratibořice  
 
Výlet se zdařil za dobrého počasí. Využili jsme dopravu vlakem, kde byla předem nahlášena přeprava dvou vozíčkářů na ČD pro 
zajištění vozíčkářů při nastupování do vlaku i vystupování. 

 Po vystoupení z vlaku v České Skalici jsme vyšli klidným tempem směr Ratibořice (8.30 - 11.00). Na konci České Skalice se 
nachází vojenský hřbitov, dále obec Zlíč, kde jsme si dali malou přestávku na odpočinek, na křižovatce ve Zlíči se nachází socha 
Boženy Němcové, dále směr Ratibořice. Prohlídka zámku Ratibořice, které se zúčastnili i vozíčkáři za pomoci nás, překonání 
schodů do prvního patra zámku. Nachází se zde mnoho pěkných věcí ke zhlédnutí. Poté prohlídla Babiččina údolí. Cesta údolím 
je z části dobrá až na nějaký ten kořen přes cestu (doporučujeme pouze za pomoci druhé osoby na vozík). Cestou zpět jsme se 
zatavili ve Zlíči v restauraci na oběd a pak směr Česká Skalice na vlak. Při nastupování do vlaku v České Skalici došlo k 
nepříjemné situaci, kdy si pracovník ve vlaku nepřečetl, že je nahlášena přeprava vozíčkářů, ale vše se zvládlo a vozíčkáře 
jsme si sami naložili do vlaku. V Jaroměři při přestupu na vlak do Liberce již spolupráce s pracovníky dráhy byla dobrá i při 
vystupování z vlaku, v Semilech 1 vozíčkář, v Liberci vystupoval druhý vozíčkář a zde nebyla předána informace pracovníkům 
dráhy o zajištění pomoci při vystupování, takže o vozíčkáři nikdo nevěděl. 

Všichni, kteří se zúčastnili, byli spokojeni, výlet proběhl dle schopností lidí s hendikepem.  

Hodnocení pracovníků dráhy.                                                                                                          
Nástup v Liberci 1 vozíčkář - dobrá spolupráce.                                                                                                       
Nástup v Semilech 1 vozíčkář - dobrá spolupráce.                                           
Přestup v Jaroměři na vlak do České Skalice.                                                                                                  
Vystoupení a nastoupení 2 vozíčkáři - dobrá spolupráce.                                                                     

Cesta domů.                                                                                                                            
Nástup Česká Skalice - neinformovanost pracovníka ve vlaku.           
Sami jsme si museli 2 vozíčkáře naložit do vlaku.                                                                                         
Přestup v Jaroměři na vlak do Liberce - dobrá spolupráce.                                                                              
Vystoupení v Semilech 1 vozíčkář - dobrá spolupráce.                                                                          
Vystoupení v Liberci 1 vozíčkář.                                                                                               
Neinformovanost na nádraží v Liberci, ale nakonec pomohli 

Souhrn o výletu pro vozíčkáře: 

1 / přeprava vlakem za spoluúčasti pracovníků České dráhy.                                                                     
Přeprava vozíčkářů byla předem nahlášena.                                                                                               
2 / Zajistěte si lidi na přepravu vozíčkáře vlakem pro případ špatné informovanosti pracovníků dráhy. 
Nedoporučuje samostatný výlet jedna osoba na vozík!!!                                                                     
3 / od vlakového nádraží v České Skalici cesta po silnici asi 5 km. Nutná pomoc druhé osoby pro 
zajištění kopcovitého terénu až k zámku Ratibořice.                                                                                   
4 / prohlídka zámku v Ratibořicích, nutná za pomoci druhé osoby - schody.                                                          
5 / terén cest v areálu zámku Ratibořice, který pokračuje k Babiččinu údolí je schůdný pro vozík, ale za 
pomoci druhé osoby, kde se občas objeví nějaký ten kořen přes cestu, kopcovitý terén, v částech areálu 
štěrk na cestě.                                                                                                                                             
6 / samostatný výlet pro vozíčkáře nedoporučujeme, pouze za pomoci druhé osoby.                                        
7 / Zámek Ratibořice a jeho okolí je velice pěkný  

Členové o. s. Zrnko naděje děkují pracovníkům České dráhy za pomoc při přepravě vozíčkářů, i když na 
dvouch místech selhalo jejich vzájemné předání informací o přepravě vozíčkářů. Vše je vždy jen v 
lidech. 

Děkujeme průvodkyni na zámku v Ratibořicích. 

                                                                                                                                                 
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/poradali-jsme-v-roce-2008/13-poradane-akce-2008/21-ratiborice  
(celá fotogalerie na internetovém odkazu) 
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klub „Křídla“ 

8 / 2008 byl založen klub „Křídla“ 
Turistika, výlety, rekreace pro členy sdružení „Zrnko naděje“  
 
Klub Křídla, který zahrnuje širokou veřejnost bez rozdílu, neohraničené věkové kategorie pro společenství lidí 
s hendikepem i bez. Spolupráce s rodinnými příslušníky, přáteli, dobrovolníky, kteří budou pomáhat v překonání 
terénu, kde hendikepovaným pomohou. Český ráj i jiná místa v naší republice jsou velice pěkná, ale nelze 
upravovat přístup krajiny pro vozíčkáře. Došlo by k porušení přírodního vzhledu krajiny a památek a to nechce 
nikdo z nás. 
Založení klubu pro lidi se sníženou pohyblivostí a vozíčkářů je z našeho hlediska důležité. Je mnohem 
jednodušší zajistit předem společnou dopravu vlakem nebo autobusem. Zajistit přístup na nedostupná místa za 
pomoci rodinných příslušníků, přátel, dobrovolníků. Na hrady, zámky atd. Lidé, kteří pomohou hendikepovaným 
se podívat na místa, která jim jsou nedostupná. 
 

 
Po výletě členů sdružení do Sedmihorek 26. 7. 2008 na podporu projektu bezbariérový Český ráj vznikla myšlenka založit turistický klub pro lidi s hendikepem i bez. 

 

Výlet do Českého ráje  

Sdružení Český ráj vypracoval cíle projektu s oslovením veřejnosti na podporu jak nejlépe a 
šetrně k přírodě zpřístupnit krásy Českého ráje pro hendikepované občany.      

O. s.  Zrnko naděje ze Semil tento projekt oslovil a rozhodli se jej podpořit. 

26. 7. 2008   Jsme uskutečnili výlet do Českého ráje. Předem byla sjednána doprava vlakem. 
Česká dráha zajistila nízkopodlažní vagon pro vozíčkáře.                                        
Pro vozíčkáře Lucku a Martina jsme se rozhodli pro modrou trasu, kam se vozíčkář 
bez pomoci druhého sám nedostane, aby se podívali na místa pro ně nedostupná.  

Komentář k výletu 

Trasa Sedmihorky – Hrubá Skála je schůdná na trase pro cyklistiku (žlutá trasa) za 
doprovodu druhé osoby. Na jeden vozík doporučujeme 2 osoby, které se střídají dle fyzické 
schopnosti v terénu u vozíku.  

Popsat schůdnost celé cesty by bylo na vydání knihy. Jedná se o chráněnou přírodní 
rezervaci, kde se schůdnost tras mění dle počasí. Hendikepovaný návštěvník se sníženou 
pohyblivostí, který navštíví Český ráj, musí počítat s proměnami přírody a měl by mít 
zajištěný doprovod. 

Vhodné by bylo zajistit bezbariérová WC v určitých částech Českého ráje, která by měla být 
zapsána v informačních materiálech Českého ráje. S pracovníky Sdružení Český ráj budeme 
jednat o zajištění WC. V budoucnu doplníme o fotografie bezbariérového WC, občas se 
stává, že neodpovídá požadavku hendikepovaných lidí, i když je zapsáno jako bezbariérový. 
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o. s.  „Zrnko naděje“ 

2. 8. 2008 Babylon Liberec 

Členové sdružení z Liberce zvou na společně strávené odpoledne do Babylonu  

Strávené odpoledne se nám protáhlo až do večerních hodin. Prošli jsme zde vše, co nabízí tento areál, kromě účasti v bazénu. 
 
Byl zde obchůdek s maskami a vzhledem k plánovanému maškarnímu odpoledni na víkendové akci „Loučení s létem“ 22. -24. 08 
jsme se chvilku zdrželi a užili si dosyta výběr masek. 
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klub „Křídla“ 

9. 8. 2008 Výlet na Státní zámek Sychrov 
 
Výlet se zdařil za dobrého počasí. Dopravu vlakem využili členové z Liberce. Předem 
byla nahlášena přeprava vozíčkáře na plánované trase ČD, Liberec – Sychrov a zpět. 
Ostatní členové ze semilska přijeli autem na vlakové nádraží Sychrov. 
Vystoupení z vlaku za pomoci strojvůdce, který obsluhoval plošinu.  
 

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/poradali-jsme-v-roce-2008/13-poradane-akce-2008/28-zamek-sychrov 
(celá fotogalerie na internetovém odkazu) 
 
Od vlakového nádraží jsme se vydali 1km po silnici. Stoupání do kopce. Přibližně po 30 min jsme došli na 
Státní zámek Sychrov 

Uskutečnili jsme prohlídku zámku, foto překonání schodů do 1. patra. Je zde k zhlédnutí 
mnoho pěkného z dob panovníků na zámku. Prošli jsme i pěkný park, kde je schůdná cesta 
pro vozíky. Návštěvu Státního zámku Sychrov doporučujeme i ostatním. Je zde mnoho 
pěkných věcí ke zhlédnutí. Při prohlídce zámku se dají schody zvládnout za pomoci druhé 
osoby. Schody jsou nízké. Procházka parkem je vhodná pro vozíčkáře i maminky s kočárky. 
 

 
Hodnocení pracovníků ČD. 
 
Po předem nahlášené přepravě vozíčkáře na trase 
Liberec – Sychrov a zpět.  
 
Cesta z Liberce na Sychrov za využití zdvižné plošiny, 
která je umístěna ve vlaku - dobrá spolupráce. 
 
Cesta ze Sychrova do Liberce plošina nebyla použita. 
Nástup vozíčkáře za pomoci strojvedoucího.  
Prý o přepravě vozíčkáře nic neví a na obsluhu plošiny 
není proškolen. 
 
I tak se vše zvládlo za pomoci lidské síly – dobrá 
spolupráce. 
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Když jsme vyšli z lesa na silnici, cesta 
nám už ubíhala rychleji a za chvíli jsme 
dorazili do Chuchelny, kde jsme se 
zastavili k odpočinku a občerstvení na 
akci pořádané zdejšími hasiči. 
 
Domů jsme vrátili asi v 18 hodin. Výlet 
na Kozákov se vydařil za dobrého 
počasí. Celá trasa je pro vozíčkáře 
s doprovodem dobře schůdná po silnici 
a tuto trasu pro výlet můžeme doporučit 
za pomoci dvou lidí na jeden vozík, kteří 
se střídají. Na cestě je mnoho krásných 
míst, které stojí za to shlédnout. 
 

klub „Křídla“ 

Víkendové setkání 22. – 24. 8. 2008 pro členy o. s. Zrnko naděje  

„Loučení s létem“ výstup na Kozákov 

Pro členy sdružení bylo připraveno víkendové setkání „Loučení s létem“. 
Sdružení ho pořádalo předposlední prázdninový víkend, aby se mládež mohla v 
klidu poslední týden prázdnin připravit na nový školní rok.  

22.8. Dopoledne příjezd členů sdružení, kteří nejsou ze Semil.  

23. 8. POCHOD NA KOZÁKOV.                                                              
Novoroční výstup na Kozákov je na Semilsku velmi známá tradice, ale vozíčkáři 
se bohužel nemohou zúčastnit první den v roce vzhledem k zimnímu počasí. 
Tímto pochodem na známé místo Kozákov jsme se loučili s prázdninami.   

24.8. Loučení a odjezd domů. 

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/poradali-jsme-v-roce-2008/13-poradane-
akce-2008/30-loueni-s-letem (celá fotogalerie na internetovém odkazu) 

POCHOD NA KOZÁKOV 
 
Novoroční výstup na Kozákov je na Semilsku velmi známá tradice, ale vozíčkáři se bohužel nemohou zúčastnit první den v 
roce vzhledem k zimnímu počasí. 
Na rok 2009 tento pochod zahrneme do akcí sdružení pod názvem „Loučení s létem“. Pochod budeme pořádat každý 
předposlední víkend velkých prázdnin pro členy sdružení se spoluúčastí veřejnosti, dobrovolníků.  
 
Sobota 23. 8. 2008 
Ráno jsme se sešli v počtu 9 lidí a v 9:00 jsme se podle plánu vydali směrem ke Kozákovu. Nebe se na nás trochu mračilo, 
ale během dne vítr mraky rozfoukal a my si užili skvělé výletní počasí. Na Kozákov jsme šli po silnici, která vede přes 
Chuchelnu a Záhoří až ke Kozákovu. Cesta ze Semil je dlouhá asi 9 kilometrů a je dobře schůdná v celém úseku. Jen místy 
je stoupání trošku prudší a pro vozíčkáře je lepší mít s sebou alespoň dva pomocníky. Cesta nahoru nám trvala tři hodiny. 
 

Kozákov se nachází 744 metrů nad mořem. Zdejší restaurace nemá 
bezbariérový přístup, ale schody se dají zvládnout za pomoci 
doprovodu pro vozíčkáře. Zde jsme si odpočinuli a poobědvali. 
 
Navštívili jsme i rozhlednu, odkud je nádherný výhled po celém 
Českém ráji. 
 
Z Kozákova vede pěkná silnice i několik turistických stezek, ty však 
 nejsou pro vozíčkáře příliš schůdné. Jednu takovou trasu jsme vyzkoušeli, aby Lucka na vozíku poznala i tuto část 
přírody. 
Šli jsme po zelené, a dokud cesta vedla mezi poli a loukami, byla dobře schůdná. Při vstupu do lesa se cesta se 
změnila v kamenitý úvoz a včerejší déšť její schůdnost nezlepšil. Přesto jsme cestu zvládli bez větších karambolů, jen 
v některých místech jsme museli vozík přenášet přes bahno a kaluže. 

Předsedkyně sdružení Lenka Vanclová za doprovodu písničky z Nekonečného 
příběhu předala každému listinu o členství a všem poděkovala se slovy: 
 
 „Děkuji všem, kteří podpořili založení sdružení Zrnko naděje i všem členům. 
Věřím, že se k nám v budoucnu přidají i ostatní s podobným osudem a budeme 
společnými silami vytvářet lepší budoucnost pro naše blízké s hendikepem. 
Věřím, že se nám podaří společně vytvořit bydlení v rodinném charakteru pro 
naše dospělé tělesně postižené děti, které chtějí prožít své životy běžným 
životem a ne v ústavu až zde my rodiče nebudeme“.  
 

Po 17 hod. začal večer v maskách. 

Neděle 24. 8. 2008 
 
Naplánovaný maškarní bál jsme přesunuli na neděli, aby 
se ho mohli zúčastnit i členové sdružení z Liberce, kteří se 
nemohli zúčastnit pochodu. Odpoledne proběhlo předávání 
diplomů za pochod na Kozákov.  
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o. s. „Zrnko naděje“ 

Navečer jsme rozsvítili dýně na zahradě se vzpomínkou na naše blízké, kteří zde již nejsou.  
 
Sídlo sdružení s přilehlou zahradou se nachází v Jíloveckou ulicí pod zdejším hřbitovem. Toto místo samo o sobě patří k historicky 
nejstarší části v našem městě Semily. V blízkosti se nacházejí tři roubené chaloupky z přelomu 19. a 20. století. 
 
Lidé, kteří procházeli Jíloveckou ulicí v pozdních večerních hodinách se zde na chvilku pozastavil a sledoval ve tmě svítící dýně, které 
dodali kouzlo dušičkového večera. 
 
Zelená roubenka byla pronajata městem k působnosti semilské organizaci M. E. D. Z našeho pohledu to jsou obdivuhodné maminky 
s dětmi, které se starají o zvelebení pozemku okolo roubenky a pořádají zde akce pro dětičky. Dodaly oživení této historické části Semil. 
 
Proč se o nich zmiňuji? 
 
Poznala jsem se s paní Lenkou Hřibovou z organizace M. E. D., která jako já překypuje energií tvořit nové věci ve prospěch lidí. 
Mnohokrát jsme společně mluvily o zvelebení vzhledu historické části Jílovecké ulice okolo roubenek a jak zvýraznit tuto část Semil. 
 
Oslovila jsem Lenku Hřibovou s myšlenkou na rok 2009 o společném pořádání Heloween.  
  
Pozvánka-výzva pro veřejnost vyjde v INFOLISTECH ZRNKA v čísle 4. zář í dále v semilských novinách. 
 

 
HELOWEEN  
 
V sobotu 1. 11. 2008 jsme pořádali Heloween.  
 
Podzimní počasí s nachlazením zavítalo i k nám a několik členů sdružení zůstalo doma nemocných u 
teplého čaje s medem. Sešlo se nás pár zdatných, kteří jsme unikli bacilům. Počasí nám dopřálo slunný 
den na dlabání dýní a pečení bramboráků. 
 

 

Mikulášská besídka  

V pátek 6. 12. 2008 od 16 hod jsme pořádali Mikulášskou besídku v sídle sdružení.  

Odpoledne jsme strávili přípravou společné večeře, při které jsme si připravili básničky 
pro Mikuláše. 

Před 18 hodinou se za dveřmi při hřmění řetězů zjevili čerti s Mikulášem a andělem.   
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o. s. „Zrnko naděje“ 
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TURNAJE „RUSKÉ KUŽELKY“ 
 
Místo konání na zahradě u sídla sdružení 
 
Sobota 7.3.09  14 hod. 1. turnaj Ruské kuželky     
(uzávěrka přihlášek k 28. 2. 09) Poplatek na jednoho hráče 50,-Kč 
 
Sobota 6. 6. 09  14 hod. 2. turnaj Ruské kuželky    
(uzávěrka přihlášek k 30. 5. 09) Poplatek na jednoho hráče 50,-Kč 
 
Sobota 5. 9. 09  14 hod. 3. turnaj Ruské kuželky 
(uzávěrka přihlášek k 29. 8. 09) Poplatek na jednoho hráče 50,-Kč 

 

O přihlášku na turnaje napište do info@zrnko-nadeje.cz 

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/7-3-09-1-turna-ruske-kuzelky      
nebo ke stažení na internetovém odkazu 

 

„Naše město na vozíku“  
 
Sobota 4. 7. 09 místo konání v Jílovecké ulici u sídla sdružení     
                                   
Program:                                                                                                                   
9.00 – 12.00hod.                                                                                                                                
Soutěže s tématikou pro lidi s bez rozdílu hendikepu.   
Předávání diplomů a cen.                                         
 
14.00 hod. 
Debata na téma o vytvoření bydlení v rodinném charakteru pro 
naše blízké s hendikepem.                
Místo konání debaty bude upřesněn dle zájemců  
Informace o činnosti a plánech sdružení. 

Zájemci o debatu vyplní PŘIHLÁŠKU K DEBATĚ s nahlášením 
počtu účastníků pro zajištění vhodného prostoru pro 
zúčastněné lidi.                                                      

Uzávěrka do 20. 6. 2009.    

O přihlášku na debatu napište do info@zrnko-nadeje.cz 

Pořádáme I. ročník pochodu na Kozákov  
 
Sobota 22.8.09 2009 o. s. Zrnko naděje  
                                            
 
Novoroční výstup na Kozákov je na semilsku známá tradice, ale 
vozíčkáři a lidé se sníženou pohyblivostí se bohužel nemohou 
zúčastnit první den v roce vzhledem k zimnímu počasí. Proto pochod 
pořádáme v srpnu. 
 
Start 8.00 -9.00 hod. od sídla sdružení o. s. Zrnko naděje, Jílovecká 
191, Semily 
Cíl do 14.00 hod. na Kozákově 
Zde každý účastník pochodu obdrží diplom 
 
Spoluúčast veřejnosti – lidí s hendikepem a zdravých je vítána!!! 
startovné 20,-Kč 
 
 
 

 Heloween   
Sobota 28. 10. 09 místo konání v Jílovecké ulici u sídla sdružení  
 
14 hod. dlabání dýní, pečení bramboráků.  
Od 17 hod rozsvěcení dýní na zahradě sdružení. 
Poplatek 10,-Kč na odpad odpadu z dýní.   
                
Pozvánka-výzva pro veřejnost 
Doneste si svou dýni a kahánek. Společně s námi strávíte odpoledne 
a navečer rozsvěcením dýní uctíme památku na naše blízké, kteří zde 
již nejsou.  
 
 
 
 

Pozvánka  2009                        
 

klub „Křídla“ výlety 2009 

Pořádáme výlet 09 
 
23. 5. 09 do Dětenic 
prohlídka zámku Dětenice 
posezení ve středověké krčmě 
 
odjezd z Liberce v 9.00hod, ze Semil v 10.00 hod. 
odjezd z Dětenic domů 14-15.00 hod. 
cena za osobu na dopravu 250,-Kč 
 
Doprava je zajištěna bezbariérovým autobusem. 

O přihlášku na výlet napište do info@zrnko-nadeje.cz 

 
 
 
 
 

Připravujeme výlety 09 
 
Vodní nádrž Les království 
Jilemnice 
Kuks 
Desná 
Praha-Petřín 
Dlaskův statek 
Bezděz 
Hrádek u Nechanic 
Pardubice 
Jablonec nad Nisou 
Mnichovo hradiště 
 

Informace o výletech 
 
Pořádáme výlety, akce pro vozíčkáře a 
lidi se sníženou pohyblivostí, kteří bez 
pomoci druhé osoby nemají možnost 
navštívit místa, kde není zajištěný 
bezbariérový přístup. 
 
V případě vašeho zájmu o zajištění 
dobrovolníka, který se o vás bude starat 
na výletě nebo akci. Je nutné předem 
tuto pomoc u nás nahlásit a vše 
potřebné zajistíme. 

mailto:info@zrnko-nadeje.cz
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/7-3-09-1-turna-ruske-kuzelky
mailto:info@zrnko-nadeje.cz
mailto:info@zrnko-nadeje.cz


                                                                                                                                               INFORMAČNÍ  DVOUMĚSÍČNÍK - INFOLITY ZRNKA O ORGANIZACÍH V LIBERECKÉM REGIONU  
 
 
 

 

 INFORMACE 
 Strana 12. 

ČERVENEC 2008 
 

V červenci 2008 o. s. Zrnko naděje oslovil pan Tomáš Kaniok z Brna s nabídkou výstavby 
domů s byty.  

Článek z tisku umístěn na internetovém odkazu: 

 http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/nabidka-novych-rodinnych-domu-s-byty 

Pan Tomáš Kaniok jednal s předsedkyní sdružení paní Lenkou Vanclovou. Na základě 
telefonického rozhovoru byly zaslány bližší informace o projektu společného bydlení, ze 
kterého se odvíjí bydlení pro osoby se sníženou pohyblivostí.  

S tímto návrhem spolupráce oslovil pan Tomáš Kaniok sdružení Liga vozíčkářů, Zrnko 
naděje a Domov pro mne. Možnost připojení dalších s myšlenkou navázat spolupráci. 

Myšlenka tohoto projektu je velmi jednoduchá, „Lidé společně kupují 
pozemky, nechávají si stavět domy s byty, ve kterých potom sami bydlí. 
Tímto způsobem vyřazují ze hry stavební investory i majitele domů,… a 
protože takhle nikdo na budovách nechce vydělávat, náklady na stavbu a 
nájem jsou mnohem nižší, než by tomu bylo na volném trhu.“ 
 

Zápis z jednání členů sdružení Zrnko naděje 

Tento návrh bydlení nás zajímá, ale pro členy sdružení je to velice krátká doba pro rozhodnutí. Mluvíme 
zde o lidech s hendikepem (členové sdružení), kteří v současnosti bydlí u svých rodičů a mají bezbariérové 
bydlení, a uvažují o společném bydlení v komunitě, kde jim budou pomáhat dobrovolníci a placená 
asistence až jejich rodiče nebudou zvládat fyzickou pomoc. Z rozhovoru vyplynulo, že v budoucnu ano, ale 
teď se pro takovou nabídku nedokáží rozhodnout. Je to krátká doba pro rozhodnutí.  

Další věc je, že rodiny využily příspěvků od sociálního úřadu na přestavbu bezbariérového bytu a jsou 
vázáni několikaletým užíváním bytu. Museli by vyplatit ze svého tento příspěvek zpět sociálnímu úřadu a 
finance na to nemají. Pro některé rodiny by to znamenalo celkové přestěhování. Vše zváží dle 
připraveného projektu, na kterém se začalo pracovat. 

V Zrnku naděje jsou hendikepovaní členové, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby a byty by měly být 
řešeny jinak, než je nabízeno. Velká společenská místnost, kde budou trávit společný čas, společná 
kuchyně, koupelna by měla mít jiné vybavení a větší prostor atd. Na řešení bytu i celého domu bylo 
přislíbeno vypracování nového návrhu, který by sloužil jako model pro hendikepované lidi. Model domu je 
jedna věc, ale každý dům by se měl stavět vždy pro určitou komunitu až po projednání jejich požadavku o 
bezbariérovosti. Dům s byty se bude vždy lišit dle požadavku bezbariérového bydlení dle žadatelů (každý 
bude požadovat jiné řešení koupelny, kuchyně atd.). Stavění jednoho modelu je hloupost, kdy by se potom 
muselo opět upravovat. 

Vše je v začátcích a projednáváme návrh plánu projektu pana Tomáše Kanioka na provázání spolupráce s 
o. s. Zrnkem naděje. Věříme, že tato možnost domů s byty osloví veřejnost. 
 

SRPEN 2008  
 
Založen klub „Křídla“ 
 
Turistika, výlety, rekreace pro 
členy sdružení „Zrnko naděje“  
 
 
Založení klubu pro lidi se sníženou 
pohyblivostí a vozíčkářů je z našeho 
hlediska důležité. Je mnohem 
jednodušší zajistit předem společnou 
dopravu vlakem nebo autobusem. 
Zajistit přístup na nedostupná místa za 
pomoci rodinných příslušníků, přátel, 
dobrovolníků. Na hrady, zámky atd. 
Lidé, kteří pomohou hendikepovaným 
se podívat na místa, která jim jsou 
nedostupná. 
 
 

LISTOPAD 2008 
 
Obeznámení s návrhem plánu o. s. Zrnko naděje  
 
Obeznámení s návrhem plánu projektu před sociální komisí Semily 
 
Obeznámení proběhlo 3. listopadu 2008 před sociální komisí 
v Semilech, která bere na vědomí náš návrh plánu projektu. Vedoucí 
sociálního odboru paní Alena Housová připravila podklady pro 
obeznámení radu města Semily. 
 
Obeznámení s návrhem plánu projektu před radou města Semily 
 
Obeznámení proběhlo 26. listopadu 2008. Rada města Semily bere na 
vědomí náš návrh projektu bydlení. 
 
 
 
 
                                                                                       

ŘÍJEN 2008  
Výzva pro neziskové organizace 

Jen jsme vstoupili do dění v neziskovém sektoru tak jsme narazili na nefunkčnost různých 
věcí a jednou z nich je podávání informací o pořádaných akcích v libereckém regionu. 
Předávání informací neziskovým organizacím o pořádaných akcích pro ně určených zde 
nefunguje, i když jsou vytvořeny seznamy na úřadech, které našly uplatnění pouze jako 
evidence o organizacích.  

Vytváříme náš seznam spřátelených organizací se službou zasílání INFOLISTŮ 
ZRNKA                                                                                              
 -  příjem zájemců o uvedení v seznamu, adresa sídla, e-mail, www odkaz,      
   tel. kontakt, krátký popis činnosti o sdružení                                                                                                   
-  příjem pozvánek od organizací na jejich pořádané akce                                                                                  
-  rozesílání pozvánek na akce organizací se zasláním organizacím na našem seznamu.  
   Zveřejnění na INFOLISTECH ZRNKA – pozvánky, výzvy, přihlášky. 
 
Touto cestou zde vytváříme  prostor pro neziskové organizace, které se mohou touto cestou 
prezentovat a popřípadě společně spojit na předem naplánované společné akci. 

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/nabidka-novych-rodinnych-domu-s-byty
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  LEDEN 2009 

Kulatý stůl 

Dne 14. ledna 2009 od 15 hodin v divadelním sále radnice Semily proběhl „kulatý stůl“, kde jsme byli seznámeni se záměrem 
pokračování komunitního plánování poskytovatelů sociálních služeb na Semilsku, Turnovsku a Jilemnicku. Součástí programu 
bylo si navzájem vyměnit zkušenosti. 

Přítomni byli zástupci poskytovatelů sociálních služeb, občanská sdružení a zástupci města Semily. Jako hosté byli pozváni Mgr. 
Michaela Vodičková, krajský metodik rozvoje sociálních služeb, a Pavel Petráček, radní Libereckého kraje pro resort sociálních 
věcí a menšin.  

Celé setkání vedla PhDr. Věra Picková, která po krátkém představení všech přítomných a rekapitulaci komunitního plánování 
předala slovo místostarostovi města Semily Vladimíru Šimkovi, který poděkoval za práci poskytovatelů sociálních služeb, a 
kladně ohodnotil výsledky komunitního plánování a spolupráci mezi okolními městy. Přiblížil také situaci v oblasti poskytování 
státních dotací na sociální služby.  

Mgr. Vodičková předložila k nahlédnutí všem zúčastněným vytvořený střednědobý komunitní plán. Dále zdůraznila důležitost 
plánování a hlavně důležitost komunikace mezi samotnými poskytovateli sociálních služeb a mezi nimi a krajem.  

Za Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené informovala zúčastněné o činnosti Luďka 
Kanclířová, manažer Fokusu Turnov. Dále informovala o otevření Služby sociálně pracovní dílny pro mentálně i jinak postižené 
občany v Semilech. Zkušební provoz  Fokus Semily ode dne 21. ledna 2009. Toto centrum bylo vytvořeno za vzájemné 
spolupráce Fokus Turnov, Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených Semily a odboru sociálních věcí Semily. 

Vedoucí odboru sociálních věcí Semily Alena Housová seznámila přítomné s prací sociálního odboru a dále hovořila o práci 
města Semily v sociální oblasti. Setkání se zúčastnil také starosta města Semily Mgr. Jan Farský. 

* * * * * 

Kulatý stůl, kterého jsme se zúčastnili, vidíme jako dobrý krok do budoucnosti, kde mají organizace možnost si vyměnit své 
zkušenosti a sdělit nové plány jak pomáhat lidem, pro které je sociální oblast určena.  

Pro další sekání u kulatého stolu o. s. „Zrnko naděje“ předloží podrobně rozpracovaný plánu projektu společného bydlení 
v rodinném charakteru v komunitě pro lidi s tělesným hendikepem a lidí s podobným osudem se zajištěním péče o jejich osoby 
formou sousedské výpomoci, dobrovolníci nebo placená asistence. Vše dle svobodného rozhodnutí lidí s hendikepem.  

Tento podrobně rozpracovaný plán projektu bude předložen k obeznámení před " kulatý stůl"  a budeme požadovat o to, aby náš 
projekt byl začleněn do komunitního plánování v našem regionu.  

Tato forma bydlení v rodinném charakteru v komunitě by měla být přijata jako rozšíření nabídky bydlení pro hendikepované.  

V současnosti je k nahlédnutí návrh plánu projektu, který byl předložen 3. listopadu 2008 pro obeznámení sociální komise 
v Semilech. Dále byla s tímto návrhem dne 26. listopadu 2008 obeznámena rada města Semily, která bere na vědomí náš návrh 
projektu bydlení.  

Úsilí všech poskytovatelů sociálních služeb i sdružení v našem regionu hodnotíme velmi dobře. 
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ÚNOR 2009 
CAR CLUB / Směr nového života 

 
Dne 17. 2. 2009 se uskutečnilo setkání  
statutární zástupkyně za o. s.  „Zrnko naděje“ L. Vanclovou s pracovnicí z 
Regionálního centra pomoci a mobility (RCPM) paní T. Hanušovou. 
 
Regionální centrum pomoci a mobility (RCPM) v Semilech 
Teodozja Hanušová, Bitouchovská 1, 513 01 Semily 
tel. 739 683 541, e-mail semily@carclub.cz 
 
Tématem setkání bylo seznámení s nabídkou služeb osobám se 
zdravotním postižením a jejich opatrovníkům 
http://www.carclub.cz/pomoc.php#top 
 
Dále proběhlo seznámení s programem 
http://www.handycard.cz/Default.aspx?act=1 
 
Prostřednictvím našich internetových stránek i službou rozesílání novinek 
předáváme informace, které budou užitečné lidem pro, které byl tento 
program a nabízené služby vytvořeny.  

 INFORMACE 

LISTOPAD 2008 
 
Přednáška MUDr. Ludmily Fialové 
 

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily 
pořádala v pondělí 24. listopadu 2008 v 17,00 hodin přednášku v salonku 
hotelu Karla IV v Turnově.  

Přednáška MUDr. Ludmily Fialové, odborné lékařky z oboru plastické 
chirurgie, která se zabývá chirurgickou nápravou spastické ruky u dětí s 
DMO i stavy po úrazech a operacích mozku či po cévních mozkových 
příhodách. 

Společně s námi byli na přednášku pozváni pediatři z okresu Jablonec 
nad Nisou a Semily. Domníváme se, že stejně tak, jako oni, i my bychom 
měli disponovat dostatkem informací, které předáváme ostatním pro 
případ potřeby touto cestou. Lidem s hendikepem a rodičům 
hendikepovaných dětí, kteří tuto lékařskou pomoc uvítají. 
 
Odkazy: 

http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/prednaska-mudr-ludmily-fialove 

 

mailto:semily@carclub.cz
http://www.carclub.cz/pomoc.php#top
http://www.handycard.cz/Default.aspx?act=1
http://www.zrnko-nadeje.cz/index.php/prednaska-mudr-ludmily-fialove
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PRVNÍ NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ 
 
Od pradávna na planetě Zemi žijí lidé jak se zdravotními odchylkami, tak i zdraví, kteří po dobu 
své existence prožili nebo prožívají různé životní osudy.  
 
Některé lidi potkal život poklidný a spokojený, ale jsou zde lidé, na kterých je i v dnešní době 
jednadvacátého století stále pácháno bezpráví, zneužívání slabších lidí ve prospěch silnějších, 
nerespektování jejich práv a různé trestné činy atd. Prožívá to celé lidstvo bez rozdílu zdravotního 
stavu, národnosti.  
 
Za etapu života dvaceti let jsme s dcerou poznaly dobré a špatné lidi. Mnoho lidí v našem okolí, 
v lázních, při pobytech po nemocnicích, v různých zařízeních, které poskytují péči o 
hendikepované.  
 
Cesta života jako mnoho rodin v podobné životní situaci. Mnoho příběhů lidí, které napsal sám 
život. Jak veselé tak i tragické, kdy se mnohokrát zamyslíte s bolestí v srdci nad tím, kde je vůbec 
hranice toho, co dokáže člověk unést. Mnoho dobrých či nepříjemných a bolestivých věcí, 
se kterými se vyrovnává mnoho lidí v podobné životní situaci.  
 
 

SOUHRY JEDNOHO ŽIVOTNÍHO OSUDU 
 
KTERÉ MOHOU DOVÉST JEDINCE K RADIKÁLNÍ ZMĚNĚ V ŽIVOTĚ, KDY VYSTOUPÍ Z ŘADY A ZAČNE JEDNAT SE SNAHOU 
POMOCI TĚM, KTEŘÍ NA ZMĚNU ČEKAJÍ A POTŘEBUJÍ POMOC DRUHÉHO. 
 
U NÁS SE TOMU ŘÍKÁ LIDOVĚ, ŽE UŽ PŘETEKL POHÁR TRPĚLIVOSTI A PŘIVÍRÁNÍ OČÍ NAD URČITÝMI VĚCMI, KTERÉ SE 
NÁS OSOBNĚ TÝKAJÍ NEBO SE TÝKAJÍ NAŠICH BLÍZKÝCH, KTEŘÍ JSOU ODKÁZÁNI NA DOPOMOC NEBO CELKOVOU 
POMOC DRUHÉ OSOBY. 
 
MŮJ OSOBNÍ POHÁR SE PŘEVRHL.  
 
ZA POMOCI PŘÁTEL DOŠLO K ZALOŽENÍ O. S. ZRNKO NADĚJE KDE NÁZEV VYSTIHUJE PRVOPOČÁTEK MALINKÉHO ZRNKA 
NADĚJE, NA KTEROU V KOUTKU DUŠE ČEKÁ MNOHO Z NÁS. 
 
NÁŠ NÁVRH JE BYDLENÍ V RODINNÉM CHARAKTERU PRO HENDIKEPOVAVÉ ZA POMOCI RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, 
PŘÁTEL, DOBROVOLNÍKŮ NEBO PLACENÉ ASISTENCE. VŠE DLE ROZHODNUTÍ LIDÍ. 
 

                                                             Lenka Vanclová 
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NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN 
MNOHA ŽIVOTŮ 

Podělím se s vámi o můj osobní náhled do dějin změn mnoha 
životů až po dnešní den. V celém náhledu jsou souhry okolností, 
které mne dovedly ke kroku proč realizovat dlouhodobou 
myšlenku o vytvoření společné bydlení v komunitě. 
 
Souhra několika životů vedla k založení o. s. Zrnko naděje.   
 
 
 

Nahlédneme do světa lidí se zdravotním postižením. 
 
Zdravotně znevýhodnění lidé a jejich rodiče si prošli a stále procházejí mnoha změnami v jejich 
životech. V dřívější době byla v mnoha případech řešením ústavní péče jedinou možností výběru.  
 
Dvacáté století přineslo mnoho změn k lepšímu v péči o postižené lidi. Zlepšila se zdravotní péče, 
úroveň bydlení v různých pečovatelských domech.  
 
Přišla i změna zda žít v ústavu nebo doma s rodinou. Pro mnoho lidí to po tolika letech znamená 
možnost svobodné volby výběru. Neuvěřitelná změna, která dříve neexistovala. 
 
Celkovou změnou k lepšímu prošlo mnoho z nás a jsme za to velice vděčni. Všem, kteří s dobrým 
srdcem pomáhají lidem s jakýmkoliv hendikepem. Děkujeme.  
 
Přišla nová změna v sociálním zákoně, která přinesla velké změny. Podělím se s vámi o můj osobní 
pohled, co přinesla změna sociálního zákona, a nechám na posouzení vás všech, co si o všem 
myslíte. Své názory nám můžete napsat. Zveřejníme je v dalších vydáních Infolistů.  
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DRUHÝ NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ 
 
Co přinesla změna sociálního zákona 
Příspěvek na péči a jak ho využít 
 
Nastala doba neznáma, kdy klienti využívající pobyt v zařízeních 
poskytovatelů služeb nevěděli, jaký to bude mít pro všechny 
dopad.  
Kolik se bude v zařízeních platit a jaké mají lidé možnosti své 
svobodné volby s využitím příspěvku na péči.  
 
Změna zákona v sociální oblasti udělala jistý finanční škrt ve 
financování zařízením - poskytelovatelům sociálních služeb. Byl 
vytvořen příspěvek na péči, který se začal vyplácet lidem s 
hendikepem.  
 
Pro poskytovatele sociálních služeb v zařízeních to znamenalo se 
vypořádat s finančním schodkem financí, který jim byl odebrán a 
přijmout nový zákon jak vést zařízení a pečovat o klienty. 
 
Dříve stát platil v průměru na klienta ústavu zhruba 250 000,-Kč 
ročně. Změnou zákona v sociální oblasti po vzniku příspěvku na 
péči to stát stojí v průměru 60 000,-Kč na osobu ročně. 
 
Několik měsíců klienti bezplatně využívali v zařízeních péči 
poskytovatelů sociálních služeb. Po několika měsících po platnosti 
nového sociálního zákona lidé obdrželi informace.  
 
Dodatečně se podepisovaly s klienty a jejich rodinnými zástupci 
nové smlouvy kolik budou platit z příspěvku na péči. Byl to i střet s 
realitou, chaosem, neporozuměním, prosazováním svobodného 
rozhodnutí lidí s hendikepem a jejich rodičů. 
 
Je zde otázka.  
 
Zdá se vám, že lidé měli dostatek času na rozmyšlenou? 
Neměli lidé být již dopředu obeznámeni, jak mohou využít 
příspěvek na péči.  
Neměli lidé být dopředu obeznámeni, kolik budou platit za 
poskytované služby v zařízeních?  
 
 

 
 
 

TŘETÍ NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ 
 
Odjakživa jsou mezi námi lidé, kteří jsou závistiví i pro jednu korunu 
navíc, kterou máte vy.  Jsou lidé, kteří vám bez ostychu řeknou  
 

„Ty se máš fajn, Tebe platí stát.“ 
 
Dnes lidé vidí to, že stát dal sociálně znevýhodněným lidem peníze. 
 
Je doba nezaměstnanosti a ekonomické krize jakékoliv výroby, kde 
je spousta lidí evidovaná na úřadě práce a někteří jsou i bez 
finančních prostředků. Určité procento lidí má práci a finanční 
jistotu. 
 
Sociální oblast je určena lidem sociálně znevýhodněným, kde by 
měla být ochrana všech dat, to i finančních.  
 
Ona zde ochrana osobních dat lidí v sociální oblasti funguje, ale 
klidně se zveřejní, kolik je lidem vypláceno na příspěvku na péči. 
Tyto informace o financích by měly být přístupné pouze lidem, pro 
které jsou určeny!!! 
 
Jen taková malá otázka:  
 
Kdo z vás zdravých by pracoval na třísměnný provoz za  5 - 15,-Kč 
na hodinu? Asi nikdo, že?!? 
 
Tak se zamyslete nad tím, že hendikepovaný spoluobčan si 
nemůže dovolit platit z příspěvku na péči nikoho víc než 5-15,-Kč 
za hodinu a to je odkázaný na dopomoc nebo celkovou pomoc 
druhé osoby, aby přežil. 
 
Dnešní cena placené asistence je v průměru 100,-Kč za hod. 
Kdopak si to asi může dovolit platit? 
A co mají dělat lidé, když jim příspěvek odeberou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Některé rodiny zpětně nezaplatily po vyplacení příspěvku na péči 
poskytelovatelům sociálních služeb. Dnes těmto lidem je příspěvek 
na péči automaticky odebírán a převeden zařízením, kterým dluží. 
 
Někteří klienti, kteří nesouhlasili s poskytovanou péčí od 
poskytelovatelů služeb o jejich osoby, odešli zpět domů k rodičům. 
Výše ceny, kterou by měli platit za sociální služby, podle jejich 
názoru neodpovídala kvalitě, kterou potřebují. Ještěže tu jsou 
rodiče nebo ustanoveni opatrovníci, kteří se postarají v domácí 
péči o své blízké s hendikepem, když nebyli spokojeni s ústavní 
péčí. 
 
Následkem několika měsíců bezplatného využívání klientů v 
zařízeních poskytelovatelů služeb si nese následky do dnes. 
Poskytovatelům sociálních služeb v zařízeních vznikla finanční 
propast.  
 
Stát jim odebral určitou finanční částku na provoz. Odchod klientů 
domů, kteří nemají zájem využívat jejich nabízené služby tomu 
také nepřidalo. Provozovatelé sociálních služeb od klientů počítali 
s jistými financemi. 
 
Poskytovatelé sociálních služeb se dostali do finančních nesnází a 
následně došlo k zániku některých zařízení. Má to i dopad na větší 
zařízení, ale ty se zatím snaží udržet, i když s velkými potížemi. 
 
Mnoho lidí je dnes rozhořčených. 
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PÁTÝ NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ  
 
Změna sociálního zákona přinesla i možnost se svobodně 
rozhodnout komu hendikepovaný zaplatí za poskytovanou službu 
v péči o jeho osobu z příspěvku na péči. Pokud je ustanovený 
opatrovník a stará se o osobu blízkou s hendikepem sám tak je 
využití příspěvku na péči jednoznačné. 
 
Nabízí se zde několik variant pro využití příspěvku na péči 

1. placená asistence 
2. ustanovený opatrovník 
3. sousedská výpomoc 
4. ústavní péče 

 
Tato změna v možnosti svobodného výběru lidí s hendikepem se 
moc nezamlouvá mnoho let fungujícím zařízením, poskytovatelům 
sociálních služeb.  
 
Není se čemu divit, že se jim to nezamlouvá. Svým způsobem je to 
rozšíření nabídky poskytovatelů služeb. 
 
Myslíte si, že se k hendikepovaným občanům dostane 
dostatečné množství informací? 
Myslíte si, že dnes existuje rozmanitost finančních nabídek 
poskytelovatelů služeb?  
Nebo vám přijde, že nabízené sociální služby od 
poskytelovatelů jsou do koruny vypočítány na celý příspěvek 
na péči? 
 
 
Dnes hendikepovaný občan má možnost výběru kdo o něj bude 
pečovat a komu bude platit za služby, ale každému tato možnost 
svobodného výběru není dovolena. 
 
Je zde však velké ALE… 
 
Pokud je hendikepovaný občan ubytován celoročně v zařízení u 
poskytovatele sociálních služeb tak dle tabulek cen, které 
poskytovatelé sociálních služeb nabízejí, klientovi nic nezůstane.  
Z příspěvku na péči a invalidního důchodu nemá ani korunu navíc 
na jinou službu, kterou by si třeba rád zaplatil.  
 
Někteří klienti se tak cítí být zneužiti.  
 
 
 
 

 
 
Poskytovatelé služeb s ubytováním mají tak postavené smlouvy, že 
pokud nebudou klienti platit jejich služby tak v takovémto domě 
nemají co dělat. Jsou to přeci zařízení s kompletní službou. 
 
V tomto případě mají poskytovatelé sociálních služeb pravdu 
 
Je zde otázka: Zákon dovoluje svobodnou volbu rozhodnutí pro 
hendikepovaného občana, kdo o něj bude pečovat a komu zaplatí 
za služby. Mají vůbec lidé, kteří bydlí v současnosti v zařízeních u 
poskytelovatelů sociálních služeb nějakou jinou možnost cenové 
nabídky za sociální služby? 
 
 
 
 
ŠESTÝ NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ 
 
Říkám o sobě, že jsem realista, co nosí růžové brýle. Tato 
kombinace je nejspíš pro někoho nepochopitelná, ale je to možné, 
když žijete v takovémto světě. Ono totiž člověku nic jiného nezbývá 
než být realista, který si občas musí nasadit růžové brýle, jinak by 
se z toho brzy zbláznil. 
 
Do roku 2006 jsem byla jako každý jiný rodič, který se stará o své 
dítko s hendikepem.  V této době jsem odložila své růžové brýle a 
měla jsem možnost nahlédnout pod pokličku a otevřely se mi oči, 
jak se to vnitřně vede v jednom zařízení s poskytující péčí o klienty, 
které ubytovává hendikepovanou mládež.  
 
Stále se dnes mluví o vzájemné spolupráci mezi poskytovateli 
služeb a klienty s rodiči, kteří využívají ubytování v jejich zařízení. 
V tomto případě si nejsem jistá pružností nabízené spolupráce. 
 
V roce 2006 se začaly objevovat nedostatky v zajištění péče o mou 
dceru ve zdejším zařízení, když dovršila plnoletost a byla 
přeřazena na jiný pavilon. Toho dne začala naše noční můra.  
 
Poznala jsem osobně, že pokud si zde někdo stěžuje tak je 
vyslechnut, ale změny se málokdy dočká.  
 
 
 

 
ČTVRTÝ NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ  
 
Dále jsou zde zařízení, poskytovatelé služeb, které ubytovávají 
klienty po dobu vzdělatelnosti. Ve chvíli když klient dokončí školu 
tak by měl odejít pryč ze zařízení. 
  
Tady nastává tvrdý oříšek pro všechny.  
 
 
Následkem zániku některých zařízení, poskytelovatelů služeb 
s ubytování není kam tyto hendikepované lidi umístit. Málokdo 
z nás si dokáže představit jaký je to počet lidí. Část se vrátí domů 
k rodičům, ale to je jen malé procento. 
 
Neštěstí mnoha hendikepovaných lidí, kteří nemají jistotu 
budoucnosti s bydlením a kdo se o ně postará. 
 
 
 
Změna zákona v sociální oblasti postavila zařízení, provozovatele 
s pečovatelskou službou do dost neřešitelné finanční situace.  
Zároveň i hendikepované lidi a jejich rodiče. 
 
Neštěstí mnoha lidí, kteří tím mají velmi nejistou budoucnost. 
 
 
 
Jsou zde i zařízení, kterým se podařilo získat finanční podporu na 
udržení provozu, a fungují dodnes. Určitě je dobré, aby se udrželi 
v činnosti i státní poskytovatelé služeb. Jsou zde i hendikepovaní, 
kteří potřebují odbornou péči, kterou v domácím prostředí nelze 
zajistit.  
 
Neštěstí mnoha zařízení, poskytovatelů služeb s odborným 
zaměřením a dohledem, kde změna sociálního zákona 
udělala finanční škrt. 
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1,5 roku jsem zde řešila s vedením nedostatky v zajištění péče o 
mou dceru odkázanou na celkovou pomoc druhé osoby. Byla zde 
ubytována na týdenní pobyt s docházkou do školy. 
Na vlastní kůži jsme obě poznaly nefunkčnost systému zdejšího 
zařízení, kde PRAVÁ RUKA NEVÍ, CO DĚLÁ LEVÁ. Nevím, zda 
to bylo následkem přicházející změny zákona v sociální oblasti 
nebo proto, že to tak je odjakživa.  
 
Na to by měli odpovědět jiní lidé! 
 
Poslední kapkou dlouhodobého řešení nedostatků v zajištění 
péče byla hrůzná události v lednu 2008. Okamžitě jsem zde 
rozvázala smlouvu. 
  
S dcerou jsme využily novou změnu v sociálním zákoně o 
příspěvku na péči. Svou práci OSVČ jsem změnila na přivýdělek 
a stala jsem se ustanoveným opatrovníkem.  
 
Pečovat o mou tělesně postiženou dceru budu já.  
 
Následkem těchto souher, mám jako matka zaryté v srdci:  
 
NEFUNKČNOST SYSTÉMU, NEDŮVĚRA K ÚSTAVNÍ PÉČI, 
BEZMOCNOST PROVÁZANÁ S UTRPENÍM, 
NERESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ KLIENTA UBYTOVANÉHO 
V ZAŘÍZENÍ U POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O JEHO OSOBU.  
 
Nechci zde psát o nikom konkrétně, to snad ani nejde i vzhledem 
k tomu, že by to vrhlo špatné světlo i na ty, kteří pomáhají velmi 
dobře.  
 
Z pohledu rodiče dospělého dítěte s hendikepem, kterých se to 
týká osobně je někdy na pováženou si dokázat zachovat zdravý 
rozum. 
 
Máte k tomu co říct a dokáže na to někdo odpovědět, a kdo 
za to může? Osobně si myslím, že vše je pouze v lidech! 
 
V dnešní době jsou někteří lidé postaveni před další zmobilizování 
síly dokázat se osamostatnit a dokázat čelit mnohaletému 
zažitému stereotypu v sociální oblasti pokud nesouhlasí s ústavní 
péčí a čelit laxnímu přístupu některého personálu. 

 

 
Je velice smutné, že i v dnešní době pokroku jednadvacátého 
století někteří lidé s hendikepem zažívají BEZPRÁVÍ a málokdo 
respektuje jejich požadavky. 
 
Vnímá vůbec někdo člověka v případě nespokojenosti?  
 
Je to takový začarovaný kolotoč, ze kterého je dovoleno málokomu 
vystoupit. Potom není divu, když se někdo dlouho točí na kolotoči, 
že se mu z toho udělá špatně. 
 
 
 
 
 
Neodpustím si poukázat na přetrvávající zažitý stereotyp 
a laxní přístup určitého pečujícího personálu o lidi. Je 
těžko uvěřitelné, že se v dnešní době jednadvacátého 
století v některých zařízeních u poskytelovatelů sociálních 
služeb v ČR se objevují případy páchaného bezpráví na 
lidech s hendikepem, kde se to rovná uzamčeným 
trezorovým příběhům hrůzy decentně schovaným pod 
pokličkou provozovatele ubytování. To mi věřte! 
 
Veřejnost by se měla dozvědět o skutečných příbězích 
nešťastných lidí s hendikepem. 
 
Lidé, kteří osobně prožívají příkoří, se dnes bojí promluvit 
vzhledem k tomu, že nemají jinou možnost ubytování. 
Nemají nikoho, kdo by se jich zastal. Nemají možnost 
odvolání. 
 
Jsou i místa v ČR, kde poskytovaná sociální péče o 
klienty je opravdu skvělá a na vysoké úrovni, není jim co 
vyčítat. Mají naše velké uznání za to, jak se starají o 
klienty.  
 
Uvítáme články o dobře fungujících zařízeních, kde 
cestou INFOLISTŮ ZRNKA dáte lidem možnost o nich 
vědět. Jsou to informace k nezaplacení!!! 
 
 

 
SEDMÝ NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ 

 
Náhled na svobodnou volbu v zajištění péče o své blízké. 
Byla nám všem dána možnost se rozhodnout, zda naši blízcí 
s hendikepem budou žít v ústavní péči nebo s námi doma. Někteří 
z nás tuto možnost využili a máme dnes své blízké s hendikepem 
doma v péči. 
 
Co, ale následuje? 
 
O určitých rodinách se začalo mluvit, že mají raději své blízké s 
hendikepem doma než, aby dávali své blízké do speciálních 
zařízení pro ně určených, které před lety vznikly a dlouhodobě 
fungují. 
 
Zaslechla jsem jistý personál pracující v sociální oblasti, jak mluví o 
rodičích. Rodiny prý žijí z příspěvku na péči a děti k nim nechtějí 
dávat. 
  
Jak jen někdo může takto mluvit! Změna zákona dala možnost 
svobodné volby a lidé jsou neprávem obviňováni!  
 
Rodič, který je dnes ustanoven opatrovníkem má stejnou 
pozici jako poskytelovatel sociálních služeb.  
 
Pokud se nad tím zamyslí rozumný člověk, tak zde jde stále dokola 
pouze o peníze. Můžeme si jen položit otázku, komu opravdu jde o 
kvalitní péči o hendikepovaného občana a komu o finanční 
příspěvek na péči. 
 
Odpověď nechám na vás. 
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Příspěvek na péči dle názoru poskytovatelů sociálních služeb 
lidé nevyužívají podle očekávání, jak si mysleli. Příspěvek na 
péči byl vytvořen na hrazení sociálních služeb od 
poskytovatelů a nejsou to žádné peníze na přilepšenou. 
 
Lidé se přeci mohou svobodně rozhodnout pro 
poskytovatele služeb nebo se rodiče mohou stát 
opatrovníky svých blízkých a pečovat o ně sami. Není to 
snad pravda? 
 
Mluví se o kontrolách, jak příspěvek lidé využívají a některým 
lidem prý příspěvek odeberou. Změna sociálního zákona o 
příspěvku na péči sebou přinesla nové hodnocení zdravotních 
stavů lidí s hendikepem u posudkového lékaře. 
 
Již v tisku i v televizi proběhlo několik zpráv, jak špatně 
v některých případech posudkový lékař rozhodl nebo 
sociální pracovnice vyplnila nedostatečně podkladový 
materiál pro lékaře a hendikepovanému občanovi byl 
špatně ohodnocen zdravotní stav na nižší stupeň nebo i 
to, že mu nebyl přiznán příspěvek na péči. 
 
Mnoho nešťastných lidí, kteří bez příspěvku na péči nemají 
dostatek financí na zajištění péče o svou osobu. 
 
Rodinní příslušníci, kteří se starají o svého blízkého 
s hendikepem a musejí si vystačit s příspěvkem na péči. 
Nemohou pracovat ani na přivýdělek, protože péče o 
hendikepovaného jim zabere 24 hodin denně. 
 
V současnosti probíhají nebo již proběhly nové kontroly 
zdravotních stavů lidí s přehodnocením stupně závislosti a 
určením výše příspěvku na péči. Je několik rodin, kterým byl 
snížen stupeň závislosti a návazně na to snížen finanční 
příspěvek na péči i když zdravotní stav se nezměnil od 
prvního rozhodnutí posudkového lékaře. 
 
Bylo to snad pouze chvilkové finanční zabezpečení pro to 
být v domácí péči, když nesouhlasím s ústavní péčí před 
připraveným dalším finančním škrtem?  
Přichází neštěstí mnoha lidí? Co myslíte?  
 
Změna sociálního zákona odebrala finance poskytelovatelům 
sociálních služeb v zařízeních a převedla finance na lidi, a teď 
se finance odebírají i lidem. 
 

DEVÁTÝ NÁHLED DO DĚJIN ZMĚN MNOHA ŽIVOTŮ 
 
 

Celosvětově je známo, že jsou zde  
 

- rodiče, kteří nemají zájem o své děti 
- rodiče, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo stáří 

se nemohou o děti starat, ale rádi své děti navštěvují 
v zařízeních s pečovatelskou službou 

- rodiče, kteří pro zdravotní stav hendikepu dítěte se o ně 
nemohou starat sami a řešením je ústavní péče 

- hendikepované děti, které již rodiče nemají 
- rodiče, kteří chtějí o své děti pečovat v domácím prostředí   
- rodiče, kteří jsou spokojeni s ústavní péčí 
- rodiče, kteří nejsou spokojeni s ústavní péčí 
- rodiče, kteří uvažují o budoucím zajištění péče od zdravého 

sourozence, příbuzného až zde jednou nebudou 
- rodiče, kteří mají malé děti a zatím neuvažují o těchto 

variantách. Možná, že i někteří ano. 
 

 
Poskytovatelé sociálních služeb 

 
- stacionáře pro děti, denní, s týdenním nebo celoroční 

ubytováním 
- internáty pro mládež s docházkou do školy s týdenním nebo 

celoroční ubytováním 
- ústavní péče s týdenním nebo celoroční ubytováním 
- sociální úřady 
- občanská sdruženi se zaměřením pro hendikepované 
- domovy důchodců 
- pečovatelé 
- rehabilitační pracovníci v různých zařízeních 

 
 

Nejspíš si říkáte, proč vám zde předkládám tento souhrn. 
Vždyť vy přece o všech víte. 

 
Pokud člověk vidí seznam tak si v jedné vteřině dokáže vybavit tisíce 
lidských osudů a variant. 
 
V jedné vteřině si uvědomíte, co přinesla změna sociálního zákona 
hendikepovaným a jejich rodičům a současně v té jedné vteřině 
vidíte i lidi, kteří poskytují zajištění péče o hendikepované. 
 
Dnes málokdo z nich ví, jaká je čeká budoucnost. 
 
Z dějin všichni známe, že svoboda byla vždy vykoupena neštěstím 
mnoha lidí. Nevím, zda se dá mluvit o svobodě a svobodném 
rozhodování. Ještě nás všechny čeká dlouhá cesta k osvětě. 
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Mám pro vás čtenáře pár otázek. Dokážete na ně odpovědět? 

 
           Poskytovatelé služeb s ubytováním 

- Jak dnes opravdu funguje poskytovaná péče?  
- Jakou má dnes člověk s hendikepem možnost volby?  
- Kdo má dnes pravomoc v zařízeních s pečovatelskou službou, 

hlavní slovo v rozhodování o poskytované péči o jejich osoby 
- Kdo rozhoduje o tom, kdo bude bydlet s kým na pokoji a jaký 

personál se o ně bude starat?  
- Mohou si klienti vybírat poskytované služby a mají na to 

dostatek peněz? 
- Je dostatek personálu v zařízeních, poskytelovatelů sociálních 

služeb? 
- Jakou má hendikepovaný člověk možnost odvolání, když si 

stěžuje na špatně se chovající personál, který o něj pečuje?  
- Funguje dnes možnost svobodné volby výběru pro všechny, 

kterou sociální zákon dovoluje? 
 
Hendikepovaný občan, který v současnosti žije u rodiny 

- Jaká budoucnost čeká hendikepované, kteří dnes žijí opět 
doma u rodičů a co s nimi bude, až tu rodiče nebudou? 

- Převezme toto břemeno sourozenec nebo příbuzný? 
- Bude dostatek kvalitních zařízení v budoucnu?  
- Budou ještě existovat nějaká zařízení s pečovatelskou službou 

pro tak velký počet lidí s hendikepem až zde jejich rodiče 
nebudou? 

 
Souhrn 
Jistěže nějaká zařízení v budoucnu budou. Budou to státní 
pečovatelské domy a LDN, které jsou velice důležité. Ale je zde 
otázka kolik bude klient platit? Bude si to moc každý dovolit? 
Jaké zde budou mít klienti pravomoce v rozhodování?  
 
V dnešní době klient odkázaný na celkovou pomoc platí na 
celoroční ubytování okolo 20 000,-Kč měsíčně, ale klientovi 
nezůstanou žádné peníze, aby si mohl koupit, co by chtěl a 
zaplatil si i jinou službu. 

  
Je to jen takový začarovaný kruh, nebo tvrdý boj o přežití 

poskytovatelů sociálních služeb, hendikepovaných občanů a 
jejich rodičů? 

 
Odpovědi můžete napsat na e-mail redakce@zrnko-nadeje.cz 

Zveřejníme je v dalších vydáních. 
 

mailto:redakce@zrnko-nadeje.cz
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Slova na závěr pro čtenáře 

Proč se o tom všem zmiňuji a proč jsem napsala článek o náhledu do 
dějin změn mnoha životů? 
 
Bude to již pomalu dvacet let, co pečuji o svou postiženou dceru, kdy 
jsme prošly tolika změnami v životě a obraty o 180 stupňů, že když se 
dnes ohlédnu zpět, tak si říkám, co člověk dokáže vydržet a zvládnout, 
proto, aby zajistil vše potřebné pro své postižené dítě.  

Rádi poznáme lidi ve stejné životní situaci, které náš návrh bydlení 
v komunitě osloví a přidají se k nám. Uvítáme pomoc vás všech, kteří 
nám budete chtít pomoc v realizaci se zajištěním našich blízkých s 
hendikepem. 

Každý z nás, kdo se osobně setkal s nějakým hendikepem nebo 
životní prohrou, která nás srazila na kolena, by měl v sobě najít to 
malé ZRNKO NADĚJE a hledat cestu jak dál. 

Po tolika letech co mé oči viděly a rozum se musel vyrovnat s mnoha 
věcmi jsem stále člověk, který jde dál. Ono je dobře poznat i špatné, 
aby si člověk udělal svůj pevný názor na život. Stal se silnějším, 
dokázal pomáhat, bránit slabší atd.  

Nikdo si nevybral, jaký bude. Jsme tu a chceme prožít život naplno i s 
překážkami. Každé ráno vstát a těšit se co nového přijde. Není na tom 
nic neobvyklého, a jak je to jen prosté. Jen někteří lidé zapomněli ve 
spěchu života na základní vlastnosti člověka. Jednou z nich je lidskost. 

Bude to chvilku trvat než hendikepovaní, jejich rodiče najdou 
cestu a zajistí si kvalitní péči, kterou si všichni po právu zaslouží. 

Lenka Vanclová 

Obeznámení s návrhem plánu projektu bydlení v komunitě před 
veřejností. V sobotu 4. července pořádáme akci pro širokou veřejnost.  
Od 14.00 hod. sdružení pořádá1. debatu s veřejností 

Zájemci o debatu vyplní PŘIHLÁŠKU K DEBATĚ s nahlášením 
počtu účastníků pro zajištění vhodného prostoru pro zúčastněné 
lidi.                                                      

Uzávěrka do 20. 6. 2009.   O přihlášku na debatu napište na 
redakce@zrnko-nadeje.cz 

Malé PS: 
Je toho mnoho o čem bych mohla psát. Možná se vše jednou dočtete 
v budoucnu v knize, která je rozepsána. Bude to takový otevřený 
pohled bez cenzury o pravdě lidských osudu přikrytých v současnosti 
pod pokličkou. Nikdo se nemusí bát, že by se v knize nalezl. Jména a 
místa jsou pozměněna. 
Pokud se nenajde vydavatel tak kniha vyjde prostřednictvím internetu. 

První myšlenka na bydlení v komunitě pro postižené 
 
Kdysi dávno (asi 15 let) jsem poprvé viděla v televizi pořad o bydlení 
v komunitě, kde společně bydlí lidé s hendikepem za pomoci zdravých 
lidí. Již tenkrát jsem si říkala, že by to bylo skvělé, kdyby bylo něco 
podobného u nás v ČR. 
 
Nevím, zda souhra všech okolností v našem doposud prožitém životě 
a změna v sociálním zákoně o příspěvku na péči, která umožnila 
možnost svobodné volby, kdo může pečovat o naše blízké s 
hendikepem. Dále nefunkčnost jistých věcí v zajištění péče o 
hendikepované, které jsme osobně poznaly nebo příběhy, které znám 
z vyprávění jiných lidí. Uzamčené trezorové příběhy pod pokličkou zdí 
některých zařízení s ubytováním bylo startujícím krokem začít se 
zajímat o to jak vytvořit společné bydlení v komunitě pro 
hendikepované a realizovat mnohaletou myšlenku. 
 
Nejspíš je to vše dohromady, kdy se převrhl můj osobní pohár 
trpělivosti, a skončilo přivírání očí nad nedostatky v zajištění péče o 
postižené, které se dnes přikrývají pod pokličku. 
 
Kdyby nedošlo ke změně sociálního zákona tak by společné bydlení 
v komunitě bylo pouze tajným snem mnoha lidí. 
 
Návrat do roku 2006 
 
Začíná hledání cesty pro realizaci bydlení v komunitě 
 
Od roku 2006 jsem se začala zajímat naplno, jak vytvořit bydlení pro 
lidi s podobným osudem. Hledala jsem někoho, kdo by mi pomohl. 
Pomocnou ruku jsem hledala i u lidí, kteří sedí na místech určených 
pro postižené, ale nepomohl mi z nich nikdo. Zveřejněním myšlenky o 
společném bydlení v komunitě jsem ze sebe udělala terč pro debaty 
mnoha lidí. 
 
Začala jsem sama 
  
Sestavit to tak, aby bydlení, kde budou žít společně a vzájemně si 
pomáhat bylo jen jejich a nikdo do toho zvenku nemohl zasahovat. 
Kde by vše bylo zajištěno pro jejich potřebu. Několik měsícíců práce 
po nocích, rozhovorů s různými lidmi, přehodnocování pro a proti co a 
jak by mělo být a fungovat. Podnikla jsem setkání ohledně financování 
z rozpočtu ČR a EU sociálního fondu = zakoupení vhodné nemovitosti, 
financování vzdělávacích programů. 
 
Setkala jsem se s právníky, mediálně známými lidmi, Občanskými 
sdruženími, kteří by rádi spolupracovali. Našla jsem i vhodnou 
nemovitost, která dříve sloužila pro rekreaci lidem s hendikepem, a  
 
 

nebylo by zde nutné provádět náročnou rekonstrukci. Zde jsem 
zpracovala celkový postup od zakoupení až po nastěhování lidí. 
 
Svůj návrh jsem přednesla na sociálním úřadě.  
 
Bohužel v té době jsem vystupovala jako soukromá osoba a vše 
nebylo dotažené podle správného postupu (2007).  
 
Tento nezdar mne neodradil a pokračovala jsem dál v oslovování 
lidi v podobné životní situaci. 
 
Našla jsem řešení jak oslovit lidi s podobným osudem a vytvořila 
své osobní stránky www.zrnko-nadeje.cz, kde jsem oslovila 
mnohem více lidí. V současnosti jsou na internetové adrese 
www.zrnko-nadeje.cz umístěny stránky občanského sdružení, které 
nahradily osobní stránky. 
 

Zdařilo se, dali se dohromady lidé s podobným osudem a 
došlo k založení o. s. Zrnko naděje  

27. 5. 2008 byly zaslány stanovy občanského sdružení „Zrnko 
naděje“ ke schválení na Ministerstvo vnitra k registraci. 

6. 6. 2008 přišel dopis o schválené registraci  

Občanského sdružení „Zrnko naděje“ 

 Vzniklo malé společenství lidí s tělesným hendikepem a zdravých. 

Občanské sdružení, které bude podporovat vytváření společného 
bydlení v komunitě lidí s hendikepem a nebude mít nic společného 
se současnými zařízeními s bydlením poskytelovatelů sociálních 
služeb.  

Neříkám, že všichni poskytovatelé služeb s ubytováním jsou špatní, 
ale mluvím o určitém procentu zařízení s bydlením, které dnes jsou 
a mají dost velké mezery v zajištění péče pro ty s nejtěžším 
pohybovým postižením, ale i tak se snaží vše zvládnout. Potýkají se 
s tvrdými zákony, jak to mají vést. Neskutečné papírování pro tým 
lidí. Organizační problémy, kde se stále dokola opakuje, že pravá 
ruka neví, co dělá levá. 

Vím, že s návrhem realizace bydlení v komunitě nevyřeším 
celosvětový problém bydlení hendikepovaných. Je to velmi široký 
rámec postižených a někteří potřebují péči odborníků, nepřetržitý 
dohled. V naší společnosti je mnoho lidí s hendikepem jak 
tělesným, tak mentálním nebo s různými zdravotními problémy, 
které nejsou napovrch vidět. 

Stále zde zůstává část populace, kterou by to mohlo oslovit. 
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PRO MOU PŘÍTELKYNI 
Iveta Kovářová 
 
RÁNO KDYŽ SE VYJASNÍ,  
POHLÉDNU K NEBESŮM, 
TVŮJ OBRAZ TAM SPATŘÍM. 
TVÉ OČÍ ŠTĚSTÍM ZÁŘÍ A ÚSMĚV TVŮJ, 
KRÁŠLÍ DEN TEN MŮJ. 
 
VÁNEK TEN S KVĚTY SI POHRÁVÁ,  
ČECHRÁVLASY TVÉ, 
KAPKY ROSY JAK PERLY, 
KRÁŠLÍ ŘASY TVÉ.  
 
TO SEN ZDÁ SE, 
VŠAK POHÁDKOU SVÍTÁ DEN, 
VŠE KOLEM JE KRÁSNÉ A KVĚTY TĚ VÍTAJ. 
 
LES ZPÍVÁ, 
A VŠE SE PROBOUZÍ, 
ZIMA TA KONČÍ A JARO PŘICHÁZÍ. 
DO OKEN Z LEHÝNKA PAPRSKY T'UKAJÍ A VESELE TĚ VÝTAJÍ. 
DO TICHÉHO RÁNA ŠEPTÁM POZDRAV MŮJ, 
AT' ŠT'ASTNÁ JSI I VESELÁ. 
 
LÁSKA I PŘÁTELSTVÍ V KVĚTECH SE NACHÁZÍ  
I V MÉM SRDCI VRYTO A BOLEST TU UKLIDNÍ, 
JÁ ŠT'ASTNÁ JSEM, ŽE TVÉ OČI ZNÁM, 
JSOU PŘEKRÁSNÉ TO PŘÁTELSTVÍ SE VNICH UKRÝVÁ..... 
 

Svět kolem nás / neznámí autoři 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                            
                   Iveta Kovářová 
 
Svět kolem nás ukrývá neznámé autory 
různě umělecky zaměřené, kterým do 

života vstoupil hendikep.  
 
 

Představujeme vám 
neznámou autorku  

básní a pohádek, obrazů aj. 
 paní Ivetou Kovářovou 

Budeme se zde s její tvorbou setkávat  
pravidelně . 

 
 
 

Prostřednictvím Infolistů  
 budeme představovat i jiné  

neznámé autory  
různě umělecky zaměřené. 

 

PŘÁTELSTVÍ... 
Iveta Kovářová 
 
PŘÁTELSTVÍ V KVĚTECH SE UKRÝVÁ, 
V RŮŽÍCH SE SKRÝVÁ, 
VŠAK VZÁCNÉ JE, 
KDYŽ KVĚTY V OČÍCH ZÁŘÍ, 
KDYŽ ANDĚLA SPATŘÍŠ A VÍŠ, ŽE ŠIRÝ TEN SVĚT JE. 
A VŠAK SÁM,  
SAMA TU NEJSI, 
POHLÉDNI K NEBESŮM, 
TAM SPATŘÍŠ KOUZLO VŠECH TĚCH ZÁZRAKŮ  
A VÍŠ, 
ŽE PŘÁTELÉ NĚKDE TAM JSOU A V SRDCI S TEBOU NAVŽDY ZŮSTANOU..... 

 
 
 
    
.  
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 POHÁDKOVÝ SVĚT / Iveta Kovářová 

Jak přišel Barnabáš k rozumu 
 
V hlubokém černém lese, kde sýček se ozýval, bylo malé malinkaté peklíčko. Peklu vládl 
starý Lucifer Kleofáš a jeho dva pomocníci Lucius a Barnabáš. Ale to jejich strašení 
nestálo k ničemu a tak ze všeho nejraději hrály čertovský mariáš a jedly kyselé okurky, to 
byla jejich práce a oheň pod kotlem nehořel. Barnabáš se tuze zamiloval do slečny 
Márinky, která měla ve Lhotě hospůdku, kam chasa po robotě chodila za zábavou. Když 
slečna Márinka šla do lesa na dříví, nebo sbírat hříbky, místo strašení ji Barnabáš rád 
pomáhal a koulel očima po slečně Márince. Kdo to kdy vyděl a slyšel, aby se čert 
zamiloval do člověka, ty máš strašit kolemjdoucí a ne koulet oči na nějakou ženskou, 
zlobil se starý Lucifer Kleofáš. Ale co měl dělat, hrozby ani výhružky na Barnabáše 
neplatily. Kudy chodil, tudy vzdychal jako stará babka pod tíhou chrastí. Ach jo, já jsem 
tak zamilovaný a slečna Márinka stále nic, to se furt jen otáčí kolem Francka a usmívá 
se na něj jako to sluníčko a přitom by měla na mě, vzdychal Barnabáš. I ty blázne starej, 
co by s tebou dělala, smrdíš sírou a seš špinavej, posmíval se mu Lucius. Ta pro tebe 
není, koukni na moji Jůlinku, pokračoval Lucius. Jůlinka byla divoženka a skotačila s 
Luciusem po lese, až se vochomůrkám natřásaly kloboučky. Hm ta tvoje divoženka, ta 
nemá na slečnu Márinku a usmíval se jak sluníčko. Škorpily se a hádaly, až se na ně 
Kleofáš zamračil. Vy holoto, takle do práce by se vám nechtělo? Lidi máte strašit a 
ženský nechat na pokoji! Hartusil Kleofáš, až ve Lhotě to bylo slyšet i Francek tu novinu 
zaslechl. Co ten plesnivka špinavý? Že se do mé Márinky zamiloval, no počkej, já ti jí z 
hlavy vytluču, zlobil se Francek na Barnabáše. Ale di, přece se nebudeš hněvat, dyt' to je 
docela milý čert a nosí mi ty nejlepší hříbky na kyselo, řekla Márinka, ale Francek si vedl 
svou. Jednou v neděli se ve Lhotě konalo posvícení a muzika vesele vyhrávala, chasa 
byla v kole a pivo teklo proudem. I slečna Márinka byla v jednom kole. Čert Barnabáš se 
chystal a parádil na tancovačku a vydal se do Lhoty. Posvícení bylo v plném proudu, 
chasa se vesele bavila. Jé čert, kde se tu vzal a jak vyparáděný? Divila se chasa. Co tu 
chce ten plesnivka a vrhl se Francek na Barnabáše. Já, já si přišel zatancovat se 
slečnou Márinkou, koktá vystrašený Barnabáš. Ty, kterýmu smrdí kabát sírou, koukej 
mazat a nech Márinku na pokoji, čertil se Francek a vyhrnoval si rukávy u košile, div že 
nezačala mela. A tak čert Barnabáš vzal nohy na ramena a pádil domů do malého 
peklíčka za čertem Luciusem a Luciferem Kleofášem. Co jsem Ti povídal, že čert a 
člověk nejde dohromady, zlobil se drobínek Kleofáš. A slečna Márinka se provdala za 
Francka a hospodaří spolu do dnes. A čert Barnabáš hraje dál čertovský mariáš, Lucius 
se prohání s Jůlinkou po lese a sem tam vystraší nějakou babku. A Lucifer Kleofáš si 
pochvaluje, jak Francek Barnabáše k rozumu přived. 
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Stálá VÝZVA 
Zasílání INFOLISTŮ ZRNKA mohou využít organizace i  soukromé osoby.  
Stačí zaslat na redakce@zrnko-nadeje.cz  
váš e-mai l  s textem:  
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA.  
Máte zájem o evidenci  do našeho seznamu spřátelených organizací? 
váš e-mai l  s textem: 
Mám zájem o zasílání INFOLISTY ZRNKA.   
Pro naši organizaci přiložte i přihlašovací formulář do vaší evidence. 
 
Př í jem př ihlášek na e-mai l  nebo nás navštivte osobně  v sídle sdružení.  
Po tel . domluvě : Lenka Vanclová 481 621 406 / 731 458 883 
 
 
Stálá VÝZVA pro příspěvky do INFOLISTŮ ZRNKA 
 
Přispívat do INFOLISTŮ má možnost široká veřejnost.  
 
Zasílejte své články o zajímavostech, internetové odkazy, vaše názory. 
 
Prostřednictvím Infolistů budeme představovat neznámé autory různě umělecky zaměřené. 
Víte o někom? Napište nám o nich. 
 
 

 
 

 

PROČ VZNIKLY INFOLISTY ZRNKA? 
PRO KOHO JSOU URČENY? 
 
INFOLISTY ZRNKA dávají  prostor organizacím z našeho seznamu možnost se touto cestou 
prezentovat, zasílat své články + foto, které zveřejníme v INFOLISTECH ZRNKA. 
 
Vytváříme náš seznam spřátelených organizací se službou zasílání INFOLISTŮ ZRNKA                                                                     
-  příjem zájemců o uvedení v seznamu, adresa sídla, e-mail, www odkaz,      
   tel. kontakt, krátký popis činnosti o sdružení                                                                                                   
-  příjem pozvánek od organizací na jejich pořádané akce                                                                                  
-  rozesílání pozvánek na akce organizací se zasláním organizacím na našem seznamu.  
   Zveřejnění na INFOLISTECH ZRNKA – pozvánky, výzvy, přihlášky. 
 
Veřejnost bude mít možnost sledovat činnosti organizací v našem regionu. Účastnit se pořádaných 
akcí a popřípadě se svobodně rozhodnout stát se členem některé organizace dle svého výběru. 
 

V současnosti  je informační dvouměsíčník INFOLISTY ZRNKA o 
organizacích v l ibereckém regionu v elektronické podobě , ale budeme hledat 
f inanční prostředky pro budoucí vydáváni i  v tištěné formě .  
 
Obsah každého vydání je souhrn dvou měsíců  o l idech, aktual i tách dění a 
č innostech organizací evidovaných v našem seznamu, dále pozvánky na 
následující dva měsíce. Č lánky+foto, internetové odkazy, výzvy a pozvánky.  
Podklady pro vaše č lánky zasílejte na redakce@zrnko-nadeje.cz  
Dokončení úpravy textu vašich č lánků+foto u nás v redakci . 
 

 
INFOLISTY ZRNKA 
redakce@zrnko-nadeje.cz 
Redaktorka: Lenka Vanclová 
Webmaster: Martin Bašek 
 

Rozpis vydání informačního dvouměsíčníku  
Ročník I. INFOLISTY ZRNKA 2009 
 
číslo 1. březen (leden-únor) uzávěrka 28. 2. 09 
číslo 2. kvě ten (březen- duben) uzávěrka 30. 4. 09 
číslo 3. červenec (kvě ten-červen) uzávěrka 31. 5. 09 
číslo 4. zář í (červenec-srpen) uzávěrka 31. 8. 09 
číslo 5. l istopad (zář í-ř í jen) uzávěrka 30. 10. 09 
Informační dvouměsíčník Ročník II. INFOLISTY ZRNKA 2010 
číslo 1. leden (l istopad-prosinec) uzávěrka 31. 12.09 
 

Příští vydání květen 2009 
 
V příštím vydání vám představíme  
organizaci M.E.D. ze Semil 
 
Pozvánky na červen-červenec 2009 
 
Svět kolem nás / neznámí autoři 
Pohádkový svět Ivety Kovářové 
 
Za březen-duben 
články, novinky, informace 
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