
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  úterý 25. dubna – pátek 28. dubna 2017 
 

PATŘÍME K SOBĚ 
20. ročník festivalu, kde vystupují soubory dětí, mládeže i dospělých se 
zdravotním postižením z celé republiky. Festival bude slavnostně 
zahájen v KC Golf prvním ze tří večerních galakoncertů. Pořádá 
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se sídlem v 
Semilech. Bližší informace k organizaci a programu festivalu podá 
Jaroslava Boudná. tel. 481 625 414, mob. 737 642 258 
podkrkonos.spol@quick.cz  http://www.podkrk.eu/program-2017  
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  SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

PODKRKONOŠSKÁ SPOLEČNOST PŘÁTEL DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

SEMILY OBDRŽELA CENU MĚSTA ZA ROK 2016 
 

Ocenění za mnohaletou podporu myšlenky integrace zdravotně postižených dětí do společnosti a dvacet let trvání tradice každoročního setkání 

hedikepovaných lidí z celé České republiky ...  

 Ocenění za mnohaletou podporu myšlenky integrace zdravotně 
postižených dětí do společnosti a dvacet let trvání tradice 
každoročního setkání hedikepovaných lidí z celé České republiky pod 
názvem Patříme k sobě obdržela u příležitosti Plesu města Semily v 
sobotu 11. února 2017 v Kulturním centru Golf Semily Podkrkonošská 
společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily. Cenu města 
převzaly z rukou starostky města Semily Leny Mlejnkové paní Jaroslava 
Boudná, Věra Picková a Jarmila Kuželová.  

 

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily 
obdržela Cenu města Semily za podporu myšlenky integrace zdravotně 
postižených dětí do společnosti, za pořádání setkání zdravých a zdravotně 
hendikepovaných i mnohaleté pořádání akce Patříme k sobě. 
 

"Festival Patříme k sobě se v letošním roce uskuteční již podvacáté."     
říká Lena Mlejnková, starostka města Semily.  
 

"Za ta léta se díky neúnavné práci Podkrkonošské společnosti přátel dětí 
zdravotně postižených Semily potřeba propojení světa zdravých lidí s těmi, 
kteří v životě tolik štěstí neměli, hluboce zakořenila v našich myslích. 
Podkrkonošské společnosti za to patří náš veliký dík." dodala starostka. 

 

 

Článek a foto: Město Semily http://www.semily.cz/podkrkonosska-
spolecnost-pratel-deti-zdravotne-postizenych-semily-obdrzela-cenu-
mesta-za-rok-2016/d-6073  
 
O Ceně města 
 

Cena města Semily je svébytným projevem díku města žijícímu 
občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města 
nejen v daném kalendářním roce, ale i za celoživotní úsilí. 
  

V žebříčku ocenění se nachází mezi čestným uznáním a titulem 
Čestný občan města. Ačkoli jde o cenu symbolickou, která není 
svázána s finanční odměnou, je stále cenou uznávanou a prestižní.  
 

 

 

Infolisty  Zrnka                           VIDEO Kamera na kolečkách 2016 

19. ročník festivalu 

PATŘÍME K SOBĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníme se.. 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-

program/ucatnime-se/podkrkonosska/a2016/a19-rocnik-festivalu/ 

 

 

mailto:podkrkonos.spol@quick.cz
http://www.podkrk.eu/program-2017
http://www.semily.cz/podkrkonosska-spolecnost-pratel-deti-zdravotne-postizenych-semily-obdrzela-cenu-mesta-za-rok-2016/d-6073
http://www.semily.cz/podkrkonosska-spolecnost-pratel-deti-zdravotne-postizenych-semily-obdrzela-cenu-mesta-za-rok-2016/d-6073
http://www.semily.cz/podkrkonosska-spolecnost-pratel-deti-zdravotne-postizenych-semily-obdrzela-cenu-mesta-za-rok-2016/d-6073
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/podkrkonosska/a2016/a19-rocnik-festivalu/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/podkrkonosska/a2016/a19-rocnik-festivalu/
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Stavovské divadlo s vůní lékořice! 
 

Ve středu 5. dubna pořádá Nadační fond Mathilda ve Stavovském divadle již         

7. slavnostní Koncert pro Mathildu. V letošním roce na něm vystoupí Václav 

Neckář se skupinou Bacily a dva nevidomí sólisté James Risdon a Raven. Všechny 

účinkující bude doprovázet smyčcový orchestr pod vedením Pavla Trojana.  

Cílem tohoto unikátního projektu je ukázat veřejnosti, že i přes velký handicap 

jsou nevidomí hudebníci schopni podat výborný umělecký výkon. 

Všichni sólisté vystoupí bez nároku na honorář. Výtěžek z této akce poputuje na 

výchovu a výcvik vodicích psů pro nevidomé. 
 

Nadační fond Mathilda podporuje smysluplné projekty, které pomáhají 

nevidomým a těžce zrakově postiženým lépe se zapojit do běžného života. Jedním 

z hlavních projektů je výchova a výcvik vodicích psů pro nevidomé. Každoročně 

pořádáme několik benefičních akcí, díky nimž získáváme finanční prostředky na 

naše projekty. Jednou z takových akcí je i „Koncert pro Mathildu“. Letos se bude 

konat již po sedmé ve Stavovském divadle, které nechal postavit před více než 230 

lety předek paní hraběnky Mathildy Nostitzové – patronky nadačního fondu.  
 

Hlavním hostem bude Václav Neckář a skupina Bacily. Zazní staré hity i písničky 

z nového repertoáru této české legendy. Své umění předvedou také dva nevidomí 

sólisté. Anglický flétnista James Risdon za doprovodu klavíristy Trevora Hughese 

zahraje skladby soudobých anglických autorů. Raven za doprovodu smyčcového 

orchestru představí písně ze svého nového alba Waltz. Celým večerem bude 

provázet Eva Holubová. Na pódiu se objeví i vodicí psi. 
 

Přijďte podpořit dobrou věc! Zažijete příjemný večer a pomůžete tak i lidem, kteří 

navzdory svému handicapu nerezignovali a snaží se žít plnohodnotným životem. 

Vstupenky jsou v prodeji v pokladnách Národního divadla a Colosseum ticket. 

 

 

Kontakt: Luboš Krapka, tel.: 737 588 050, krapka@mathilda.cz , web http://www.mathilda.cz/ 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2016 předány 
 

Národní rada osob se zdravotním postižením předala 16. března 2017 v Hradci Králové ocenění Mosty.  

NRZP ČR ceny Mosty vyhlašuje od roku 2003. Cena má motivovat města, obce, podnikatele, ale i 

jednotlivce k novým dlouhodobým projektům ve prospěch osob se zdravotním postižením. NRZP ČR 

oceňuje především dlouhodobé projekty, nikoliv jednorázové akce.  

Z pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybírala 13. ledna nominační komise, složená z členů 

předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorii letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém 

kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.  

Cenu MOSTY za rok 2016 v jednotlivých kategoriích převzali:  

V I. kategorii instituce veřejné správy zvítězil Magistrát hlavního města Prahy za digitální mapu 

přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Ve II. kategorii cena pro nestátní subjekt zvítězila akciová společnost Asekol a.s. za projekt Koruna za 

kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením. 

Ve III. kategorii osobnost hnutí osob se zdravotním postižením zvítězil profesor Jan Michalík z 

Univerzity Palackého v Olomouci za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním 

postižením. 

Ve IV. kategorii zvláštní cena zvítězil pan Antonín Pokorný za dlouhodobou práci na zlepšení mobility 

osob se zdravotním postižením.  

NRZP ČR byla založena v roce 2000 a v současné době sdružuje 98 členských organizací a 4 přidružené 

organizace, které dohromady sdružují přibližně 300 tisíc lidí se zdravotním postižením nebo jejich 

zákonných zástupců. 

V Praze dne 17. 3. 2017 

 

Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása, předseda 

 

Aktuality 
http://nrzp.cz/aktualne.html 

 

Informace č.: 28 – 2017 

(Druhé čtení zákona č. 329/2011 Sb.)  

Čtvrtek, 30.březen 2017  

Informace č.: 27 – 2017   

(novela zákona o sociálních službách) 

Čtvrtek, 30.březen 2017  

Informace č.: 24 – 2017  

(zákon o sociálních službách+EET) 

Úterý, 14.březen 2017 

 

Informace č.: 19 – 2017  

(pozměňovací návrh - hmotná nouze) 

Pondělí, 27.únor 2017  

 

  

 

 

mailto:krapka@mathilda.cz
http://www.mathilda.cz/
http://nrzp.cz/aktualne.html
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18.6.2016 OO Liberec 

VÍTÁNÍ JARA S ŽIVOTEM BEZ BARIÉR 
 

Poslední březnovou neděli a pondělí jsme otevřeli areál Života bez bariér a 

přivítali všechny zájemce na Dni otevřených dveří a tradičním jarním jarmarku. 
 

Na výrobě zboží, které jsme nabízeli na jarmarku se opět významně podíleli klienti 

sociální rehabilitace a denního stacionáře, další předměty vyrobili 

zaměstnanci rukodělných chráněných dílen. Výrobky si můžete prohlédnout na 

přiložených fotografiích a i po jarmarku je možné je zakoupit v budově Centra bez 

bariér (Opolského 148, Nová Paka) od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. 
 

Mezi milými návštěvníky byli např. děti z trutnovské lesní školky, žáci ze Speciální 

školy Srdíčko v Jilemnici a žáci speciální třídy místní ZŠ Komenského, klienti 

Stacionáře Diakonie Vrchlabí, senioři z novopackého Domova, ÚSP CHotělice a 

studenti Obchodní akademie Janské Lázně. 
 

Zatímco děti si vyráběli různé dárky v kreativních dílnách, jejich doprovod si měl 

možnost prohlédnout prostory Centra bez bariér, kde poskytujeme naše služby. A 

které to jsou? 
 

Odborné sociální poradenství – pro osoby se zdravotním postižením, seniory a 

pečující osoby. 
 

Sociální rehabilitace – služba určená lidem se zdravotním postižením a seniorům 

do 80 let věku, která nabízí řadu různých činností, které mají posílit a podpořit 

samostatnost a nezávislost klientů, rozvíjet jejich znalosti a schopnosti a 

podporovat je v posílení pracovních návyků a získání odpovídajícího zaměstnání 

dle potřeb a schopností klienta. 

Novým vybavením a prostory se může od nedávna chlubit Denní 

stacionář, který je umístěn v přízemí budovy Centra bez bariér. 

Tato služba je určená lidem s mentálním, tělesným nebo 

kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a 

potřebují dopomoc druhé osoby. Denní stacionář nabízí svým 

klientům rozmanité aktivity s ohledem na jejich zájmy a 

schopnosti. Klienti DS jezdí na pravidelné letní a zimní pobyty, 

účastní se sportovní i kulturních akcí. V letošním roce můžeme 

klientům nabídnout také muzikoterapie (projekt realizovaný za 

podpory Ministerstva kultury ČR). 
 

Pro všechny návštěvníky byla zajímavá také půjčovna 

kompenzačních pomůcek, která nabízí pomůcky pro domácí péči 

pro osoby se zdravotním postižením, v rekonvalescenci nebo 

seniory. V půjčovně najdete přes 150 pomůcek, kromě 

mechanických a elektrických vozíků a tříkolek také polohovací 

lůžka, pomůcky pro osobní hygienu, motomed a další. 
 

Všechny naše návštěvníky jsme také pozvali na naše pravidelné 

akce, které se budou konat i letos. Nejbližší je sportovní klání Hry 

bez hranic, které se jako vždy uskuteční ve Sportovní hale ZŠ 

Komenského v Nové Pace 16. května. Fanoušky rockové hudby 

zveme 3. června na benefiční hudební festival Klášter žije, kde 

vystoupí mimo jiné oblíbená kapela Komunál. Příznivce méně 

hlasitého umění pak přivítáme 12. září na divadelní přehlídce 

Hraní bez hranic v Městském kulturním středisku. 

 

Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se brzy na shledanou na některé z našich akcí! 

Klienti a zaměstnanci Života bez bariér! 
Fotografie najdete zde: 

http://zbb.cz/galerie/jarni-jarmark-den-otevrenych-dveri-2017  

Život bez bariér http://zbb.cz/ 

http://zbb.cz/clanek/pozvanka-na-klaster-zije 

http://zbb.cz/galerie/jarni-jarmark-den-otevrenych-dveri-2017
http://zbb.cz/
http://zbb.cz/clanek/pozvanka-na-klaster-zije
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POZVÁNÍ … přehled našich připravovaných akcí, na které jste srdečně zváni. Na setkání se těší členové Artefakta-cz.  

Více zde: http://www.artefaktum-info.cz/pozvani/ 

http://www.artefaktum-info.cz/pozvani/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.artefaktum-info.cz%2Fpozvani%2F
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Oblastní charita Jičín 
region Semilsko 
 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a těhotné ženy,  
které se ocitly v obtížné životní situaci a nedokáží ji řešit bez pomoci.  
 
 NABÍZÍME VÁM POMOC: 
- základní poradenství, materiální pomoc  
- řešení potíží v mezilidských vztazích (rodina, škola)  
- péče o děti a domácnost, výchova dětí a jejich příprava do školy,  

zajištění volnočasových aktivit  
- hospodaření s penězi, sociální dávky, hmotné zabezpečení    
- řešení bytových podmínek a pracovní uplatnění  
- jednání na úřadech s doprovodem  

 
Služby jsou pro klienty bezplatné. 

Konzultace může probíhat v bezpečí vašeho domova, 
v naší konzultační místnosti nebo v jiné instituci. 

 
Konzultační hodiny pro veřejnost:  
Pondělí                        13 - 16 h  
Čtvrtek              10 - 12 h          13 - 16 h  
  

Práce v terénu:   
Pondělí – Pátek       7 - 19 h (vždy po předchozí domluvě s pracovníky)    
 

Místo:  Husovo náměstí 36, Lomnice nad Popelkou – najdete nás v domě,    
kde sídlila policie ČR  

Kontakt: Bc. Anna Hylmarová  vedoucí Centra Fialka      
   vedouci.fialka@charitajicin.cz 

fialka@charitajicin.cz 
   tel.: 735 747 407 

Bc. Vlasta Křížová  sociální pracovnice    
Mgr. Sofie Pokorná  sociální pracovnice 

 

Centrum pro rodinu M.E.D. z.s.,  
Tyršova 380, Semily, IČ: 27051854, Liberecký kraj 

e-mail: med.semily@seznam.cz , www.medsemily.cz 

 

Spolek přátel Ostašova byl založen v roce 2010. Je dobrovolným 
sdružením občanů, které spojuje zájem o kulturní a historické dědictví 
a také zájem o ochranu přírody i krajiny. Od roku 2011 má spolek v 
péči kostel sv. Vojtěcha v Liberci Ostašově, kde pořádá různé AKCE pro 
jeho záchranu. Členové spolku dále pečují o veřejný prostor i zeleň a 
zapojují veřejnost do svých PROJEKTŮ.  

Více zde: http://www.ostasov.eu/ 

 

NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme rodičům naplňovat základní potřeby dětí a podporujeme rodiny 
v jejich fungování. Více o službě na internetových stránkách: http://jicin.charita.cz/    

 

 

 

mailto:vedouci.fialka@charitajicin.cz
mailto:fialka@charitajicin.cz
mailto:med.semily@seznam.cz
http://www.medsemily.cz/
http://www.ostasov.eu/tradicni-akce/
http://www.ostasov.eu/projekty/
http://www.ostasov.eu/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ostasov.eu%2F
http://jicin.charita.cz/


Jablonec nad Nisou 

Muzeum skla a bižuterie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Další z našich vláčko výletů tentokráte muzeum.      

Dle předpovědí mělo celý den pršet, ale nebylo to 

tak zlé. Osobně mě muzeum velmi příjemně 

překvapilo, určitě se vypravím ještě někdy, abych 

mohla více času strávit ve sbírkách, očima 

zabořenými v té kráse než v herně, a hlavně bez 

hlídání capartů. Dobrý výlet pro kamarády ze Zrnka 

naděje, sklářská dílna (je to celé bezbariérové).  

Ale zážitků máme všichni nad hlavu. Třeba jen to, že 
v jednom vláčku nerozsvítili v tunelech. A Jizera z 
vlaku byla čokoládová a Kamenice "kafíčková" a na 
Pod Spálově to bylo pěkně vidět. 
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-
99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154495524629372  
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Vláčko - výlety   
Přírodní klub Kořínek, Semily http://www.seminkozeme.cz/  
 

Dnešní mrňata a předškoláci toho vlakem moc nenajezdí (valná většina rodin používá k 

přepravě auto). Právě proto se staly naše výlety vláčkem tolik oblíbené dětmi i rodiči.    

Z rychlíkové zastávky Semily počítáme tunely, těšíme se na pididomeček na Malé Skále. 

Máme za sebou výlety i v třeskutých mrazech a těšíme se na další. Určitě se na jaře 

vypravíme zase na duhou stranu směr Stará Paka (muzeum železnice v Jaroměři, 

výstava o cestovatelích (Hanzelka a Zikmund) v muzeu v Nové Pace. V červnu si 

počkáme na rozkvetlou bylinkovou zahradu u hospitálu Kuks. 

 

Romantice na kolejích ZDAR. Lenka Hřibová, Semínko země z.s. 

(P.S. Je to i určitá forma osvěty ohledně šetrné turistiky pro rodiny) 

  

Polární výprava  

Výlet na Malou Skálu jsme s kamarádkou z Hodkovic domluvili před pár dny. To jsem netušila, 

že ráno bude na teploměru -19 C. No nic, když tak se za hoďku vrátíme vláčkem zpět do 

vyhřáté chaloupky. Ale kupodivu, sluníčko nás lákalo jít směrem na Pantheon, sice u 

posledních domů už končila stezka a začaly závěje. Nebýt jedné pětileté průzkumnice, která se 

pro nás nepochopitelně nořila do sněhu a urputně postupovala dále do ztichlého zasněženého 

lesa, asi bychom to po pár metrech vzdali. Cesta vzhůru byla občas po kolenou, plížením 

vpřed. Pantheon byl samozřejmě zavřený. Ale nakonec jsme dorazili až do Brány Ráje a dobyli 

severní pól. Polárníkům třikrát hurá... Sestava: dvě předškolačky, pětiletá, čerstvý tříleťák a 

dvouapůl leťák + dvě bláznivé průvodkyně, které vděčí za tuto nevšední exotiku známých míst 

dětem. Velká pochvala železniční stanici Malá Skála, měli krásně vytopenou čekárnu a 

trpělivost s našimi malými svěřenci. Do Semil jsme se vraceli až odpoledne. (17.1.2017) 
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154389688424372 

 

Expedice "LEDOPÁDY" 
26.1.2017  https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-

99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154418697569372 

    

 

Za sluníčkem  
Kořínci v Kořenově. Vláčkový výlet do Harrachova, pak "pěškobusem" do Kořenova a zpátky 

vláčky (2x přesedat, tunelů nepočítaně a ten nejdelší jsme napočítali do 85..). Jen bohužel 

muzeum "zubačky" mělo dnes zavřeno, tak jsme u nádraží aspoň "brázdili" svahy. 
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154475732974372  

 

Vláčko výlet technický - Liberec  
Téměř náhodou jsme se připletli do výpravy směr 

vozovna tramvají (akce Městské knihovny Semily). 

Technické muzeum jsme už zvolili sami a aby té 

techniky nebylo přemíru "objímali" jsme snad 

všechny skulptury ve veřejném prostoru Liberce. 

Nicméně vítěz dnešní výpravy je bezkonkurenčně 

hřiště - mašina před technickým muzeem. 
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-

99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154570542604372  

 

Železný Brod 
Další z kořínkovských výletů, 

tentokráte jen za humna.  

Jedna zastávka vlakem...  
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-

uliceSemily-

99025059371/photos/?tab=album&album_id=10

154559935249372  

https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154495524629372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154495524629372
http://www.seminkozeme.cz/
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154389688424372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154418697569372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154418697569372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154475732974372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154570542604372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154570542604372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154559935249372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154559935249372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154559935249372
https://www.facebook.com/pg/Jílovecká-uliceSemily-99025059371/photos/?tab=album&album_id=10154559935249372
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Semínko země, z.s. http://www.seminkozeme.cz/  
Bližší informace: Lenka Hřibová,  mob. 776 077 186 

 

Akce duben – červen 2017 
 

22.4. Lesní čarování – dílnička ke Dni země  

          - od 13 hod. před KC GOLF, od 15 Pohádka o Krakonošovi 

23.4. Semínková dílnička + výstavka „Víme, s čím si hrajeme“ 

          - Závody kočárků, Železný Brod. Pořádá RC Andílek  

 

Spolupracujeme na akcích  

27.4. Čarodění - Jílovecká Semily (Zrnko naděje) 

30.4. Čarodění - Železný Brod - Běliště od 14 hod. (RC Andílek) 

  1.5. Pouť na Krásné 

13.5. Pohádkový les - Všeň - dopoledne 

13.3. EKoden na Bělišti - odpoledne (RC Andílek) 

 

Pořádáme: 

13.5. Férová snídaně od 10 hod.  

          - tentokrát v hamakách v parku na Ostrově  

14.5. Den pro rodinu v Jílovecké od 14 hod., muzika, pohádky, dílničky  

                                                          od 16.30 koncert Karla Salabová  

Spolupracujeme: 

20.5. Pohádkový les - Semily 

27.5. Westernový den - Semily 

  3.6. Greenfest Liberec 

  9.6. Noc kostelů - Se zvířátky do zahrádky (sbor CČSH Semily) 

16.6. Orient show - Železný Brod  (RC Andílek) 

29.6. Den bláta, Běliště - Železný  Brod, i pro MŠ, ZŠ - odpoledne Jílovecká    

 

 

 

Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý 

pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu...  

http://www.kcgolf.cz/kalendar-akci/podkrkonosske-pohadky/ 

 

 

 

V Semilech snídáme opakovaně již od roku 2011, kde vše 
organizuje Lenka Hřibová „Semínko země“ a přátelé. 
Dlouhodobá spolupráce se spolkem Zrnko naděje. 
Kamera na Kolečkách VIDEA.  
Archiv od 2011: http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-
terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/  
 
Archiv Den pro rodinu OFFLINE 14.5.2016 
             … přijel na svém kolečku i VEČERNÍČEK  
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-
program/ucatnime-se/seminko-zeme/a2016/den-pro-rodinu/  

http://www.seminkozeme.cz/
http://www.kcgolf.cz/kalendar-akci/podkrkonosske-pohadky/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Fucatnime-se%2Fferova-snidane%2F
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/ferova-snidane/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Fucatnime-se%2Fferova-snidane%2F
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-zeme/a2016/den-pro-rodinu/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-zeme/a2016/den-pro-rodinu/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrnko naděje, z.s. 
 

Harmonogram 2017 
 

TRADIČNÍ AKCE 
27.04. Čarodějnický slet „Kouzlo dobra“ 

 

Dna dny se Zrnkem naděje 
19.08. Pochod s Bobinou až na Kozákov „Křídla“ 

20.08. Loučení s létem 
 

31.10.,1.11., 2.11. Dušičky „Zeď přání“ 
 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/ 
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V  roce 2008 bylo založeno občanské sdružení Zrnko naděje, které má sídlo v Jílovecké ulici 

Semily. Dům se zahradou sousedí s areálem tří památkově chráněných roubenek a v zelené 

roubence od roku 2008 svou činnost začalo provozovat občanské sdružení CPR M.E.D.věd. 

M.E.D.věd - Mateřství.Ekologie.Dětství. věříme doteku http://medvedsemily.webnode.cz/o-

nas/   SEMÍNKO ZEMĚ vzniklo v létě 2011, ale je vlastně pokračující  (prakticky od 1.1. 2012 )    

v činnosti "zelené sekce" CPR M.E.D. (projekty doběhly k 31.12. 2011). Projekt na oživení 

dřevěnky a vznik ekostřediska již dva-tři roky rozvíjelo právě Centrum pro rodinu M.E.D. 

Semínko země - příroda, děti, knížky, kutění http://www.seminkozeme.cz/ // http://jedeme-

bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-zeme/ 

 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-
program/nase-vylety-hry-a-akce-1x/akce-1x/a72-hodin/  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-
terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-
terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/  

Potkaly se v Jílovecké…  
Od roku 2008 vzájemná spolupráce přinesla mnoho 

zážitků pro malé i dospělé v rozmanitém dění akcí. 
 

Ve spolupráci od 2014 pořádáme program o sklářské 
výrobě a tvořivé dílničky pro děti i dospělé.  
Začátkem roku proběhl program pro děti z MŠ.         
O tajemství rubínu, pohádka o víle Jizerýně, exkurze 
skl. výroby + drobné vyrábění - poklad víly Jizerýny. 
 

NAPSALI O NÁS 

Posíláme pozdrav všem z MŠ, článek nás moc potěšil. 
Semilské noviny 2017/2 str.12  
https://www.semily.cz/rocnk-2017/d-5755  

 

 

 

 

 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/
http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
http://www.seminkozeme.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.seminkozeme.cz%2F
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-zeme/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Fucatnime-se%2Fseminko-zeme%2F
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ucatnime-se/seminko-zeme/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fjedeme-bez-barier.webnode.cz%2Fsoc-terapeuticky-program%2Fucatnime-se%2Fseminko-zeme%2F
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/nase-vylety-hry-a-akce-1x/akce-1x/a72-hodin/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/nase-vylety-hry-a-akce-1x/akce-1x/a72-hodin/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/carodejnicky-slet/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/tradicni-akce/dusicky-zed-prani/
https://www.semily.cz/rocnk-2017/d-5755


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web Infolisty Zrnka 

http://infolisty-zrnka.webnode.cz/ 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 

 

 

 

 

 

Web Jedeme bez bariér 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/ 

RODINNÉ BYDLENÍ - hlavní cíl spolku 

ETAPY PRŮBĚHU - CO BRZDÍ REALIZACI BYDLENÍ 

 HLEDÁME ZÁJEMCE - PREZENTACE PROJEKTU 

Nabídka bydlení - AKTUÁLNÍ !!! 

 

  

  

 

 

 

Informace o činnosti 

spolku Zrnko naděje 
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Web Kamera na kolečkách  

http://k-n-k.webnode.cz/ 

Amatérská videa a fotoalba 

  

 

 

Chcete-li přispět na činnost našeho spolku peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz 
nebo osobně po telefonní domluvě 481 621 406 * 734 251 633. Zrnko naděje,z.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

Infolisty Zrnka / LÉTO 2017  
Uzávěrka do čísla 2. … 21. 6. 2017 

Zveřejnění … po 28. 6. 2017 
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/uzaverka/  

 

Články + fotky, pozvánky atd. ZDARMA 
Zasílejte na: InfolistyZrnka@seznam.cz  
Příspěvky po uzávěrce - domluvíme se.  

734 251 633 * 481 621 406  
                                facebook  

 
 

Svět kolem nás a náš uvnitř světa  
 

 

Spolek Zrnko naděje umožňuje lidem se zdravotním 
postižením odkázaných na dopomoc nebo celkovou 
pomoc druhé osoby a jejich opatrovníkům se zapojit do 
dění rozmanitých akcí, kde jim tak napomáháme k 
začlenění do běžného života. Dění se zdárně uskutečňuje 
ve vytvořeném prostoru pro setkávání lidí s podobným 
osudem ve vyčleněných prostorech bezbariérového domu 
a na zahradě v Jílovecké ulici Semily, sídlo spolku.         
Díky sponzorům a partnerům i na jiných místech ve spolu-
práci se spolky a jedinci, kde navazujeme i nová přátelství.  

https://www.facebook.com/pages/Zrnko-nad%C4%9Bje/648951505118197?fref=ts  

Český ráj bez bariér - Infolisty Zrnka, stabilní umístění a jiné informace. 
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/cesky-raj-bez-nbsp-barier/organizace-pro-
hendikepovane/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/ 

 

S láskou v srdci a se Zrnkem naděje na dlani pro každého...  

amulet „INALDAN“ 

 

Jak vznikl amulet a jeho název, více zde… INALDAN 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video https://www.youtube.com/watch?v=AYNeWq6FmY0  

Sociálně terapeutický program - výrobky 
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/ 

Program pro členy a nové zájemce. Pravidelné čtvrtky 12 – 17 hod. 
Pro členy, sousedská výpomoc, výlety, tradiční a různé akce. 

 
 
 

  
 

 
 

 

  

Od 5.6.2017 se můžete těšit na nově otevřenou 
prodejnu s výrobky od členů spolku. Tvořivá 
dílna, upomínkové dárky: skleněné figurky, 
miniatury, perle a komplety, ale i malba fantazie 
od zdravotně znevýhodněných, podložky pod 
talíř, hrnek aj. I výrobky spolku Semínko země. 

Lenka Vanclová  
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/  

 

NOVÉ - PROVOZNÍ DOBA  

od 5.července 2017 

http://infolisty-zrnka.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://k-n-k.webnode.cz/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://infolisty-zrnka.webnode.cz/uzaverka/
mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz
https://www.facebook.com/pages/Zrnko-nad%C4%9Bje/648951505118197?fref=ts
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/cesky-raj-bez-nbsp-barier/organizace-pro-hendikepovane/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://www.ceskyrajbezbarier.cz/cs/cesky-raj-bez-nbsp-barier/organizace-pro-hendikepovane/infolisty-o-s-zrnko-nadeje/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/inaldan/
https://www.youtube.com/watch?v=AYNeWq6FmY0
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/soc-terapeuticky-program/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/glass-lucie/

