
Video z pobytu Občanského sdružení DMO 
Pobyty ve Sportovním centru Nymburk 
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SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA  
 

 

 

 
 

Občanské sdružení DMO Pobyty má za sebou další 

akci, kterou se snaží zpříjemňovat život lidem 

s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Týden od        

30. června do 7. července strávili jeho klienti ve 

Sportovním centru Nymburk. Pobytu se zúčastnilo 15 

lidí s DMO z celé ČR, například z Prahy, Brna, 

Chotěboře, Prostějova a samozřejmě z Mladé 

Boleslavi, kde má sdružení DMO Pobyty své sídlo. 

Výrazná většina klientů je odkázána na invalidní 

vozík. Proto – stejně jako na každém z pobytů, které 

sdružení pořádá – měl každý klient po celou dobu 

k dispozici svého osobního asistenta, který se           

24 hodin denně staral o jeho potřeby. „Klient je se 

svým asistentem prakticky neustále, bere ho jako 

kamaráda,“ říká předsedkyně sdružení Katka 

Maxová, jež sama dětskou mozkovou obrnou trpí a 

již řadu let pomáhá lidem podobně handicapovaným. 

  

Jak napovídá místo konání, letošní letní pobyt byl 

zaměřený především na sport. Účastníci si mohli 

například vyzkoušet jízdu na kole s ručním 

pohonem (handbike), zhlédnout přednášku 

paralympijských sportovců o sledge hokeji nebo si 

zahrát stolní tenis. K dispozici měli rovněž velký 

plavecký bazén i menší bazén s teplou vodou a 

vířivkou. Čekal je také taneční večer v havajském 

stylu, který připravila Mariana Šelemberková 

z organizace Medvídek Dáda. Vyvrcholením 

pobytu byly sportovní hry, kde klienti soutěžili 

například v hodu míčkem nebo jízdě zručnosti. 

Dále mohli během pobytu využít masérských, 

kadeřnických a kosmetických služeb nebo formu 

terapeutických cvičebních technik zvanou Vojtova 

metoda. Součástí pobytu byl i celodenní výlet do 

Poděbrad po cyklistické stezce. 

 

A jak hodnotí pobyt klienti? „Líbila se mi 

vířivka, cvičení a různé hry. Také jsem ráda 

za to, že jsem tu poznala nové kamarády,“ 

říká jedna z klientek. „Nejvíce mě zaujal 

velký plavecký bazén. Plavání je mým 

koníčkem, už v minulosti jsem se zúčastnil 

několika soutěží v různých plaveckých 

disciplínách,“ dodává nejmladší z účastníků, 

dvacetiletý Honza Marek z Brna.  

  
Pobyt by se nemohl uskutečnit bez dobrovolné práce 

asistentů, finanční pomoci sponzorů a spolupráce 

s několika dalšími organizacemi. „Všichni si zaslouží 

velké poděkování, neboť bez nich bychom nedokázali 

pro klienty podobné akce organizovat,“ říká Katka 

Maxová, která rozhodně nebude po zbytek léta zahálet. 

Pobyt v Nymburce sice skončil, ale Katka již teď se svým 

týmem připravuje podzimní pobyt, který se uskuteční od 

4. do 11. listopadu v lázních ve Vráži u Písku. 

Článek zaslal  Bc. Petr Novák 

  

DMO POBYTY 
Občanské sdružení 

http://tv.tycom.cz/video/114-dmo-pobyty-v-nymburku
http://tv.tycom.cz/video/114-dmo-pobyty-v-nymburku
http://www.dmopobyty.cz/
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JedemeJdeme 
…tak lze pojmenovat letní prázdniny, kde členi, opatrovníci a přátelé Zrnka naděje o.s. společně prožívali dny na setkáních pravidelných čtvrtků 

s programem relaxace. V jiné dny se konali návštěvy u přátel, výlety, pochody a na závěr prezentační den pro obeznámení veřejnosti o činnosti NNO.  

Hurá prázdniny 
Dne 5. 7. 2012 i přes neskutečné vedro jsme strávili 

příjemné odpoledne na zahrádce u zelené roubenky 

ve stínu keřů. Vyměnili si s odborníkem Lukášem 

zkušenosti se stavbou indiánského tee-pee, a 

vyměnili si "odbornou" literaturu. Naplánovali jsme 

výlety a zopakovali si prakticky s dětmi Archimédův 

zákon na hře s lodičkami a nakonec samozřejmě část 

skončila v opravdové řece. 

Hurá prázdniny 5. 7. 2012 (39 fotek) 

PRACHOVSKÉ SKÁLY 
Dne 2. 8. 2012 jsme uskutečnili výlet do 

Prachovských skal zmapovat do jaké míry 

je zde bezbariérový přístup pro vozíčkáře a 

lidi se sníženou pohyblivostí. 
 

Průvodcem při zmapování s výkladem o 

Prachovských skalách nám byl Ing.Vladimír 

Tekverk, kterému moc děkujeme. 
  

Popis o výletu - fotografie a video 

 

TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE "SLUNCE" 

Klub českých turistů v Semilech pořádali 

XXIX.ročník turistického pochodu 

RAČÍ STEZKOU 
Memoriál Jiřího Lukse 

 

11. 8. 2012 jsme se zúčastnili na trase 

soutěží, která byla dostupná jak pro 

kočárky, ale i pro mechanické vozíky.  

Račí stezkou video a fotky 

JedemeJdeme  FOTKY 

na návštěvu do Benešova    16. 8. 2012 (77) 

na návštěvu do Chuchelny   26. 7. 2012 (139) 

na návštěvu do Bořkova       19. 7. 2012 (56) 

Video JedemeJdeme  19. 7. 2012 

 

 

 

 
Nové webové stránky, které 

budou postupně doplněny.  

SOUTĚŽ Oslovujeme turisty z 

různých ročníků pochodu Račí 

stezkou, kteří mají černobílé i 

barevné fotografie z pochodů 

od roku 1984. Více se dočtete: 

 http://raci-stezkou.webnode.cz/  

  

 

VOJENSKÉ MUZEUM KRÁLÍKY 
Cesta ze Semil autem trvá přes 3 hodiny a tak se na 

tento výlet vydala pouze skupinka těch zdatnějších 

oproti těm, kteří spatně snášejí horko letních dnů 

v autě.  Dne 5. 7. 2012 vyjelo jedeno auto členů o.s.  

na výlet Petra, Péťa, Tomáš a Karel. Přístup do muzea 

je bezbariérový, kde návštěvník má možnost 

shlédnout vojenskou výzbroj ze starší doby. 
 

http://www.armyfort.com/view.php?cisloclanku=2011061601 

 

http://k-n-k.rajce.idnes.cz/Hura_prazdniny_5._7._2012/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a2-vylety-bezbarierovost/a2012/prachovske-skaly/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a2-vylety-bezbarierovost/a2012/raci-stezkou/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/JedemeJdeme_na_navstevu_do_Benesova_16._8._2012/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/JedemeJdeme_na_navstevu_do_Chuchelny_26._7._2012/
http://k-n-k.rajce.idnes.cz/JedemeJdeme_19._7._2012/
http://www.youtube.com/watch?v=AEgSi8A1CYg&feature=player_embedded
http://raci-stezkou.webnode.cz/
http://www.armyfort.com/view.php?cisloclanku=2011061601
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  Pochod s Bobinou až na Kozákov 
25. 8. 2012 se  konal  V.ročník tradičního pochodu na téma  KŘÍDLA, 

která pro nás v občanském sdružení Zrnko naděje symbolizují 

pomyslný bezbariérový přelet ve více směrech.  

 Společný start s odchodem v devět hodin. 

Poté přes semilské náměstí s krásným  vodotryskem. 

Přes most, kde protéká řeka Jizera, která rozděluje město. 

Kolečka vozítek drkotají na dlažebních kostkách náměstí a chodníků, 

kde o některých nájezdech na chodník nelze psát, že jsou bezbariérové. 

Naše pomyslná křídla nás nesou dál přes bariéry světa, v kterém žijeme. 

Pomalu stoupáme do kopce nad město, kde jsme několikrát odpočívali a 

na rozcestí k rozhledně byla větší přestávka pro chlazené nápoje a jídlo.  

Je 13 hodin máme dojedeno a dopito. Sluníčko se na nás 

směje z oblohy a vydáváme se na poslední stoupání. 

Nálada je báječná, všichni brebentí a stále jdou jako jeden 

celek. Tohle je ta podstata pochodu. Jít společně, netrhat 

partu, a pokud je někdo slabší a potřebuje si chvilku 

odpočinout, tak na něj všichni počkají a neopustí ho. 

Po 14 hodině jsme všichni dorazili na Kozákov, kde 

každý dostal diplom a děti lízátka, které daroval místní 

stánkař. Cesta domů vedla druhou stranou se zastávkou 

v Chuchelně u sponzora nedělní akce Den charity. 

 Tradičně pořádáme v sobotu pochod a druhý den v neděli maškarní bál s pohoštěním a 

programem. Tak jako různé spolky pořádají své prezentační dny, kde se veřejnost blíže 

seznámí od vzniku po současnost, pro jakou cílovou skupinu lidí je činnost zaměřena a jaké 

jsou plány do budoucna. Letos poprvé Zrnko naděje o. s. pořádalo nedělní zahradní slavnost 

v tomto duchu. Tato akce bude zahrnuta do tradičního programu pro veřejnost pod názvem:  
  

Den Charity 
 

26. 8. 2012 byl den, kdy jsme obdarovali veřejnost (pohoštění zdarma) a představili jsme 

rozmanitou činnost Zrnka naděje o.s. Den Charity nebyl spojen s žádnou finanční sbírkou, tak 

jako se to koná na jiných místech v ČR. Kdo přišel tak ochutnal z domácí kuchyně, dva druhy 

polévek, bábovky, koláče, perníky, sušenky, kuřecí řízečky a těch bylo opravdu hodně. 

 

V roce 2008 bylo založeno občanské sdružení Zrnko naděje, které není poskytovatel 

sociálních služeb, ale svou činnost provozuje v obdobném modelu. Organizace si stanovila 

za svůj hlavní cíl vybudovat společný dům dle návrhu plánu projektu, který probíhá od 

roku 2008. Pro tento návrh bylo sestaveno 6 etap průběhu. Zrnko naděje o.s. neposkytuje 

žádné sociální služby veřejnosti, ale poskytuje pouze pro členy sousedskou výpomoc a 

rozmanitý program akcí. Sousedská výpomoc není výdělečnou činností a vykonávají ji 

dobrovolníci zdarma nebo si členi občanského sdružení dle potřeby pomáhají navzájem.  

 

Velké poděkování patří všem 

sponzorům za finanční a věcnou podporu 

a partnerům pro realizaci akce Den charity 

 

Šárka ARMENTA, manželé Hrubí 

Jaroslav Štál, HOBRBULE country Semily 
a přátelé NNO 

 

Video (6:07) a fotografie 

Pochod s Bobinou až na Kozákov a Den charity 

Jedeme bez bariér http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/ jsou stránky dnem 

otevřených dveří. V rubrice Bydlení se dočtete o návrhu projektu a o etapách průběhu.  

  

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a2-vylety-bezbarierovost/a2012/kozakov/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
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  Léto 2012  SEMÍNKO ZEMĚ 
První týden prázdnin jsme zahájili putovním rodinným táborem, škoda 

jen že „lounský kmen“ pro nemoc nedorazil. Proto jsme neváhali v druhé 

části léta (srpen) vyrazit na přírodovědnou exkurzi na Lounsko. Celé 

prázdniny jsme s maminkami s MEDu užívali pravidelných pondělků a 

čtvrtků v dřevěnce, pečovali o králíky, morčata, trávu atd. Aktivně se 

zúčastnili několika skvělých akcí Zrnka naděje (Kozákov, Den charity).  

Poskytli jsme i několik odborných služeb (seminář v rámci Letní akademie 

Asociace lesních mateřských škol http://www.lesnims.cz/ , konzultace 

úpravy zahrady v MŠ Jizerka v Liberci, workshop „zaHRAda“ na 

Maloskalském jarmarku, obdobný se konal na semilském Pecnu v září.  

Další velkou výzvou je pro nás spolupráce a odborná 

konzultace proměny školního pozemku u ZŠ 

I.Olbrachta za budovou na Komenského náměstí.  

S tímto je také spojená veřejná akce „zaHRAda“ v 

sobotu 13.10. , kdy v rámci celostátní kampaně 

http://www.72hodin.cz/ se pustíme do prvních 

drobných úprava a hlavně nabídneme výstavku 

publikací, ukázku vermikompostování, poradnu v 

oblasti přírodních zahrad (více z pohledu potřeb dětí) a 

permakulturního designu. Uvítáme ze stran zkušených 

zahradníků přebytky ve formě odkopků trvalek 

(bylinek i květin), keřů. Více domluva 776 077 186. 
 

PeadDr. Lenka Hřibová  

 

  

  

Zúčastnili jsme se i mezinárodní  

výroční konference 10.let Sítě 

enviromentální výchovy v Sasku. 

Cesta na raftech po Labi byla 

nezapomenutelným zážitkem. 

  
V září se konali nové  programy pro ZŠ – pro 1.stupeň – Mrňouskové 

(neboli o hmyzu), pro 2. stupeň : Víme, s čím si hrajeme (sociální a 

globální  souvislosti hračkářského průmyslu, historie oboru v našem 

městě, praktické vyráběčky...). Samozřejmě na podzim budeme 

pokračovat pokračovat v našich „žížalích programech“ (ukázka vermikompostování) a putovní výstavce „zaHRAda“.               

Tu chystáme nejenom ve zmíněné liberecké školce, ale poputuje až do Svitav do mateřského centra Krůček, se 

kterým v oblasti ekologické výchovy spolupracujeme již několik let.  

  

  

 

Další veřejná akce. Tentokráte v areálu zelené 

dřevěnky v Jílovecké ulici, Semily. Neděle 21.10. 

Jablíčková slavnost (moštování, jablečné 

dobrůtky, hry, písničky) Připomeneme si Den 

stromů a poděkujeme za úrodu. (cca 13 - 17 hod.) 

http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/ 

  

http://www.lesnims.cz/
http://medvedsemily.webnode.cz/o-nas/
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Sdružení TULIPAN 

Hlavní činnost organizace je provoz 

chráněné dílny, kde jsou zaměstnáni 

lidé se zdravotním postižením.  

 

Výrobky si lze zakoupit přímo v galerii, 

která je součástí chráněné dílny. 

http://www.sdruzenitulipan.cz/ 

 

LETNÍ HAPPENING PRO TULIPAN VYNESL 10 400,- KČ 
 
Sobotní slunečné odpoledne bylo ve znamení příprav na benefiční akci s názvem "Letní 
happening pro TULIPAN", který se konal 18. 8. 201 od 17:00 hod v parku nad Casta clubem. 
Naše sdružení si přichystalo pro návštěvníky menší prezentaci výrobků z chráněné dílny a 
workshop - výrobu ručního papíru a keramiky. Návštěvníci se zde mohli rovněž občerstvit u 
stánku s grilovaným masem. Úderem 17. hodiny vše mohlo začít. Počasí nám přálo, teď už 
jen očekávat hojnou účast. Happening zahájila kapela Rozumbrothers. Zpočátku jsme se 
opravdu obávali malé účasti, ale nakonec přišlo a podpořilo nás mnoho Liberečáků a přátel. 
S posledními slunečními paprsky nastoupila kapela Nasekáč, dále Cover Power a Ovčie 
Kiahne. Akci oficiálně ukončila kapela Nobody Knows. V průběhu happeningu pronesla pár 
slov o organizaci její statutární zástupkyně Zora Machartová, která rovněž vyhlásila celkový 
výtěžek z této akce, který činil 10 400,-Kč. Zároveň zdůraznila, že tato částka bude použita 
na nákup keramické hmoty a glazur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše sdružení shledalo akci za vydařenou a zároveň by chtělo poděkovat všem 
návštěvníkům, kteří přispěli zaplacením vstupenky, případně koupí některého z našich 
výrobků. Velký dík patří frontmanovi kapely Ovčie Kiahne Honzovi Bílákovi za 
spoluorganizaci, hudebním kapelám za to, že vystoupily ve prospěch našeho sdružení, 
rockovému clubu Casta club za poskytnutí prostor pro tuto akci a sponzorům Nika 
Chrastava, pivovaru Svijany a Hanácké kyselce. 
 
Děkujeme za podporu a těšíme se na další akci. 

Sdružení TULIPAN 
 

 

Chráněná dílna 
V Chráněné dílně TULIPAN zaměstnáváme lidi se 
zdravotním postižením, kteří by neměli šanci uplatnit 
se na běžném pracovním trhu s ohledem na rozsah a 
stupeň jejich handicapu. V současné době je zde 
zaměstnáno 34 osob se zdravotním postižením. 
 
Zabýváme se výrobou 
  

 ručního papíru a výrobků z něj 

 keramických předmětů 

 reklamních předmětů 

 uměleckých předmětů 

 textilních doplňků atd. 
 
Dále nabízíme 

 výrobu razítek 

 výrobu bločků 

 tisk a kopírování dokumentů 

 vázací práce (vazbu diplomových a 
bakalářských prací) 

 kompletovací práce 

 úklidové služby 

 žehlení textilií 

 opravy a úpravy oděvů 

 a mnohé další. 

 

  

 

 

Sdružení TULIPAN opět rozjíždí jazykové kurzy. Začínáme 

1.10.2012!!! Nabízíme výuku anglického a německého jazyka ve 

třech úrovních - A1 (začátečník), A2 (mírně pokročilý), B1 (středně 

pokročilý). Cena za lekci při zaplacení celého kurzu jen 70 Kč!!!  

http://www.sdruzenitulipan.cz/
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. 
klub Liberec, U Sirotčince 321/10, 460 01 Liberec 1 

 

Líchovy 2012 - letní tábor 
 

Letos byl již po páté uskutečněn letní tábor v rekreačním středisku PROSAZ v Líchovech 
- Bučilách. Téma celotáborové hry - "Záhada líchovského lomu". Děti se společně s 
vedoucími vydali po stopě údajného zločinu, který se s největší pravděpodobností stal v 
líchovském lomu. Celkem bylo přítomno 29 klientů a 10 vedoucích. 
 

Aktuální dění z letního tábora 2012 - živý deník 
http://www.asociacelbc.cz/tabor/tabor2012.php 

 

 

Orelská pouť Hostýn 
V srpnu se konala tradiční orelská pouť na Hostýn. 

Zúčastnili se jí i členové semilské jednoty. Při 

sobotním programu se mimo jiné zúčastnili" 

Běhu k Božímu hrobu". Zde si vybojovali v kategorii 

žen 2.místo a v kategorii žákyň 3.místo. Program 

pokračoval světelným průvodem křížová cesta za 

svitu svíček a zpěvem na schodech. 

Nedělní program byl vlastním setkáním orlů při mši 

svaté a následná rekapitulace uplynulého roku, 

včetně odměňování nejaktivnějších orlů a 

stoletých jednot. Letos toto sté výročí oslavila i 

nedaleká jednota ze Studence. 

  

Stolní tenis družstev 
Dne 15. 9. 2012 se konala kvalifikace v 

Lomnici nad Popelkou ve stolním tenise 

družstev. Jednalo se o družstva dospělých a 

zvlášť družstva dětí. V dospělých se letos 

zúčastnilo družstvo ze Studence, Lomnice 

nad Popelkou a Semil. Semilskému 

družstvu vypadl na poslední chvíli jeden z 

hráčů, takže muselo být doplněno jedním z 

hráčů žákovského družstva. Turnaj probíhal 

v přátelské atmosféře a po velkých bojích 

získalo vítězství spojené s postupem 

družstvo ze Studence, druhá byla Lomnice 

nad Popelkou a třetí Semily, které ale zase 

získaly postup do finále v kategorii žáků. 
 

Bohdana Tichá 

Starostka orelské jednoty Semily  

Atletické závody 
V sobotu 27. 7. 2012 se konali na hřišti v Semilech 
orelské atletické závody. Účastnili se ho členové 
Orla Semily a Turnov. Větší účast byla v kategorii 
dospělých, než dětí, které jsou o prázdninách 
rozjeté po táborech. Z dětských kategorií byly 
obsazeny jen mladší žákyně a starší žáci. Soutěžilo 
se v běhu na 60,200 a 1000m, ve skoku dalekém, 
hodu kriketovým míčkem a vrhu koulí. Nejtěsnější 
výsledky byly dosaženy v kategorii žen, kdy až 
poslední disciplína rozhodla o vítězství o pouhý 
jeden bod. Všichni dostali diplom a tyčinku flint a 
vítězové pohár a sáček bonbónů. 

  

POZVÁNKA Cherubínek 
 

Dne 24. 11. 2012 pořádá orelská jednota Semily kulturní soutěž "Cherubínek." 

Přihlášky jsou před akcí od 13:30 hodin na římskokatolické faře ve velkém sále v 

prvním poschodí. Zahájení soutěže je ve 14 hodin. Soutěží se ve zpěvu 

křesťanských písní, které může každý ve své kategorii zazpívat buď jako jednotlivec 

anebo kolektivy společně - například rodiny, dvojice, sborečky, kamarádi... Dále je 

možné soutěžit i ve hře na libovolný nástroj anebo recitaci básní s křesťanskou 

tématikou. Mimo to je možné se zúčastnit i výtvarné  a literární soutěže na téma 

Skutky apoštolů. Kresby a literární práce je třeba dodat na adresu Bohdana Tichá, 

Husova 80 Semily 513 01 do 14. 11. 2012. 

Letošní novinkou je i fotografická soutěž na téma krásy přírody.  

Své příspěvky zasílejte do stejného termínu na email: orel.semily@seznam.cz   

Proposice naleznete na http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy/  

Každý se může zúčastnit libovolného počtu soutěžních oborů. Výkresy a fotografie 

budou vystaveny a oceněny při ostatních částech Cherubínka v sobotu 24. 11. 2012 

 

http://www.asociacelbc.cz/tabor/tabor2012.php
mailto:orel.semily@seznam.cz
http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy/


 
Klub Medová školka 

 

Začínáme od 1. 10. 201.  Nabízíme krátkodobé hlídání i dlouhodobou 

péči pro děti od 1,5 roku do 7 let v malých skupinkách, max. 6 dětí na 

1 dospělou osobu. 

  

 Principy péče 

 Děti v malých skupinkách 

 Respektování individuálních potřeb dětí 

 Připravený program odpovídající věku dětí 

 Školení pečující 

 Péče o děti až na 8 hodin denně 

 Čas přizpůsobený potřebám rodičů 

 

Hlídání bude probíhat na dvou místech: 

v Centru pro rodinu M.E.D. Tyršova 380, Semily: Příjemný a nově 

upravený prostor mateřského centra pro různé hry i tvoření. 

v Zelené dřevěnce, Jílovecká 103, Semily: Inspirováno myšlenkou 

"lesních školek", děti tráví, co nejvíce času venku v kontaktu s 

přírodou. U nás to sice nebude přímo v lese, ale na zahrádce a na 

procházkách při poznávání okolních kousků přírody. Také jsou 

domluveny návštěvy u zvířátek, kde můžeme vidět, hladit i krmit ovce, 

králíky, kozu, morčata ... 
 

Informace: http://www.med-semily.cz/medova-skolka/ 
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Do kulturního setkání Semilské impulzy se tak jako každý rok zapojí řada 

významných osobností, výtvarníku nejenom semilského regionu. 

Podpořte akci osobní účastí a prožijte příjemnou, tvořivou atmosféru 

celého setkání s rozmanitým program. Zájemci o přihlášení napište na     

e-mail latislavova.h@seznam.cz  …vystoupení, prodej, výstava aj.    

 

Amatérské video 2011   Tvoříme duší...   (12:55) 

 

http://www.med-semily.cz/medova-skolka/
mailto:latislavova.h@seznam.cz
http://www.youtube.com/watch?v=0A4QG7AA88w&feature=plcp


 

 

Webové stránky Zrnka naděje o.s.  Jedeme bez bariér - PROJEKTY 
jsou nepřetržitým dnem otevřených dveří a nesou informace: 
Pro oslovení veřejnosti s plánem návrhu prvního projektu NNO 

společné bydlení v komunitě bylo nutné vytvořit další projekty, 

které napomůžou k dosažení tohoto cíle. V roce 2009 březen vznikl 

druhý projekt - Infolisty Zrnka, zajišťuje informovanost veřejnosti 

o činnosti NNO aj. V roce 2009 listopad vznikl třetí projekt - 

Sociálně terapeutický program Zrnko naděje o.s., zajišťuje 

rozmanitý program a akce vnitřní pouze pro členy, ale i program 

akcí pro veřejnost. Pro rozšíření třetího projektu v roce 2011 

červenec vznikl čtvrtý projekt - Sklářská dílna o.s. - Glass Lucie, 

kde cena z ukázky výroby a drobného prodeje jde na podporu NNO 

a v roce 2011 říjen vznikl pátý projekt - Jedeme bez bariér, 

zmapování bezbariérového přístupu. 
 

Projekt o zmapování bezbariérovosti města Semily bude probíhat 

2011 – 13 a byl finančně podpořen od Nadace Česká spořitelna a 

od Nadace EURONISA. Informace budou průběžně doplňovány.       
1) Bezbariérovost města Semily 2) Výlety bezbariérovost 

 
Časopis 

zdarma na adrese 

Zrnko naděje o.s. 

v elektronické 

podobě zde 

SOCIÁLKA 

 Září 2012 

 

 

HARMONOGRAM 2012 Zrnko naděje o.s 

 

 31. 10. 2012 a 1.- 2. 11. 2012 VEŘEJNÁ AKCE 

DUŠIČKY Setkání členů sdružení s veřejností. 

 

 6. 12. 2012 (čtvrtek) VNITŘNÍ AKCE 

Narozeninovosvátková oslava „PODZIM - ZIMA“  

Vánoční besídka s Mikulášskou nadílkou. 
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Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení 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 * 731 458 883 v Zrnku naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily. Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

Web Kamera na kolečkách  

fotogalerie a videa 

 

 

 

Web Zrnko naděje o.s. 

O nás, Výroční zprávy, Glass Lucie - sklářská dílna, Harmonogram, Aktuální pozvánky, 

Infolisty Zrnka a jiné zpravodaje, Zdravotnické potřeby, Katalog sociálních služeb, 

Spřátelené organizace, Sponzoři, Média, TV internet, Dokumenty ke stažení. 

  

Web Jedeme bez bariér  

Den otevřených dveří, projekty 

  
  

 

 

 

Informace o činnosti Zrnka naděje o.s. jsou rozděleny 

Aktuální pozvánky 

 

Na stránkách jsou do rubriky Aktuální pozvánky a informace 

průběžně přidávány naše pozvánky, ale i ty které nám zašlete. 

Najdete zde i aktuální informace kdy a co bylo přidáno do různých 

rubrik na třech webech občanského sdružení Zrnka naděje. 

Napište svůj životní příběh a zašlete na 

e-mail infolistyzrnka@seznam.cz , 

který zveřejníme v Infolistech Zrnka. 

Nevíte si rady se sepsáním článku? 

Postačí mít nainstalovaný Skype a 

v rozhovoru článek společně sepíšeme. 

http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a1-bezbarierovost-mesta/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/jedeme-bez-barier/a2-vylety-bezbarierovost/
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/
mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://k-n-k.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/
http://zrnkonadeje.webnode.cz/aktualni-pozvanky/
mailto:infolistyzrnka@seznam.cz

