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I. ÚVOD 
 

               Společnost ESY HANDICAP HELP, o.s. vznikla v Liberci jako nový prvek na regionálním trhu 
v poskytování sociálních služeb v únoru roku 2007 podle Zákona č. 108/2006 Sb. jako další z podobných 
organizací, které mohou poskytovat tolik žádané sociální služby osobám se zdravotním postižením.  
Zakladatelkou a později i ředitelkou EHH je Lenka Zimmermannová, která má se sociálními projekty, jejich 
naplňováním, ale i poskytováním a využíváním mezi handicapovanými nejen roky ověřené, ale má také 
dlouholeté osobní zkušenosti z neziskového sektoru. Sama je upoutaná na vozíčku. Všichni pracovníci 
EHH, ale především vozíčkáři chtějí poděkovat za rychlý rozjezd společnosti Nadaci Syner. Ten by nebyl 
možný bez pevného finančního i materiálního zázemí a prostor, které nám poskytla Nadace SYNER. Tím 
nám umožnila být v kontaktu s klienty i proto, že sídlo společnosti je v centru Liberce a je Nadací Syner 
upraveno jako zcela bezbariérové včetně sociálního zázemí. Sídlo je v blízké dostupnosti MHD, ČSAD, ČD. 
Další velmi důležitou podporou Nadace Syner byla ochota nám všem pomáhat v manažerské činnosti, ve 
které nám chyběly zkušenosti. Plně nás v roce 2008 podporovali a důvěřovali nám a věřili nám, že i když 
jsme vozíčkáři, tak své pracovní náplně a vedoucí funkce s jejich pomocí a dalším vzděláváním zvládneme. 
Nadace  Syner nás podporovala i po stránce manažerské a ekonomické, za což všem zástupcům patří 
opravdu velký obdiv a poděkování.  Moc si této podpory vážíme.  
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II. PROJEKT „HANDICAPOVANÍ POMÁHAJÍ HANDICAPOVANÝM“  
 

            Organizace ESY HANDICAP HELP, o.s. se zabývala v roce 2008 intenzivně řešením 
znevýhodnění v pracovních pozicích osob se zdravotním postižením v zaměstnání a integrací. 
              
          Projekt  byl zkušebně zahájen v naší organizaci od 1.4.2007 za hlavní finanční podpory Nadace 
Syner. Od září 2007 za další finanční pomoci ÚP Liberec a také sponzorů se postupně v roce 2008 v naší 
organizaci zvyšoval počet pracovníků se zdravotním postižením zaměstnaných na pracovních místech 
„pracovníci přímé obslužné péče“ a „pracovník výchovné nepedagogické činnosti“, vedoucí pracovníci a 
management ve vedení organizace. Organizace si vzala jako hlavní cíl „vzdělávání pracovníků“. EHH 
zajistila 15 osobám zdravotně znevýhodněným kvalifikační kurz s akreditací MPSV. Pěti pracovníkům bez 
odborného vzdělání bylo umožněno zdarma doplnit vzdělání v oboru sociálním a dle Z. č. 108/2006 Sb.   
           Sociální exkluzí danou absencí přístupu k této cílové skupině jsme řešili v projektu „Handicapovaní  
pomáhají handicapovaným“ komplexním programem vzdělávání a rekvalifikace. Zapojili jsme nejen 
pracovníky se zdravotním postižením, ale i lektory s handicapem. Výuka probíhala v Akademií J. A. 
Komenského Liberec. V úzké spolupráci s touto vzdělávací institucí jsme zpracovali přesné požadavky 
našich převážně imobilních klientů na péči v terénu a formou našich poskytovaných sociálních služeb 
Osobní asistence, Odlehčovací služby, Sociální rehabilitace, Odborného sociálního poradenství v (v MŠ, 
ZŠ, v zaměstnání, v přirozeném domácím prostředí) jsme společně akreditovali kurz MPSV „Pracovník 
v sociálních službách – osobní asistent/ka akreditovaný kurz MPSV na 320 hodin. 
Pracovníci ve vedoucích funkcích se zúčastnili kurzů s akreditací k jejich pracovnímu zaměření a ročních 
vzdělávacích aktivit v rámci sociálních služeb od APOA, KÚLK, INSTAND. Vzděláváním museli projít 
všichni naši pracovníci. Manažer EHH prošel několika vzdělávacími moduly INSTAND prostřednictvím 
KÚLK, který připravil pracovníky pro práci v manažerských týmech organizace a seznámil je, co jsou to 
standardy kvality sociálních služeb a jejich dodržování a kontrola, tvorba metodik jednotlivých postupů, jak 
EHH a pracovníky připravit, aby prošli inspekcí kvality sociálních služeb. 
Administrativní pracovníci si museli též zvýšit vzdělání. Díky vzdělávání všichni pracovníci získali důvěru 
ve své schopnosti.  
             Všichni pracovníci poté plně zvládali pracovní náplně, ač měli jakékoliv zdravotní omezení.  Dobrá 
praxe se nám vyplatila. Tato cílová skupina pracovníků má velice dobré sociální cítění, jsou empatičtí a 
velmi dobře se orientují v sociálních službách, vzhledem ke svému zdravotnímu omezení. Tito pracovníci 
jsounodměňováni plnohodnotně, jako zdraví pracovníci, což je výborná motivace pro tuto cílovou pracovní 
skupinu osob. Všichni pracovníci zdravotně znevýhodněných pracují na zkrácený pracovní úvazek, jelikož 
jim jejich zdravotní omezení nedovolí pracovat na plný fond pracovní doby. Zkrácené úvazky vyhovují i 
zaměstnavateli EHH.  
Díky pomoci Nadace Syner jsme mohli pracovníkům poskytnout jak potřebné vzdělávání, tak i různé 
benefity. Např. zdarma vstupné na koncerty v Aréně Liberec, na volnočasové aktivity pořádané Nadací 
Syner, na „Den S group“ v Aréně pro celé rodiny pracovníků, víkendové a vzdělávací pobyty ve Dvoře 
Králové atd.   
               
V počátku tohoto projektu v říjnu 2007  organizace EHH splňovala zam ěstnanost 51% osob  se 
zdravotním znevýhodněním (v přepočtu 67%),  v prosinci 2008 jsme m ěli zam ěstnanost 80 % osob  se 
zdravotním postižením (v přepočtu 121%)  z celkovém počtu 48 pracovníků.  
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Organizace ESY HANDICAP HELP, o.s. v roce 2008 zam ěstnávala celkem 48 lidí, z toho 17 osob na 
hlavní pracovní pom ěr, 6 osob na dohody o pracovní činnosti, 25 osob pracovalo na dohodu o 
provedení práce.   
 
 
            Podstatnou část tvořili osobní asistenti v přímé obslužné péči v terénu a osobní asistenti výchovné 
nepedagogické činnosti v MŠ a ZŠ, dále pracovníci v jiných sociálních službách poskytovaných v ESY 
HANDICAP HELP, o.s. (dále jen EHH).  U sociálních pracovníků se řada z nich rekrutovala  ze studentů. 
Za pozitivní bylo třeba brát i to, že řada asistentů byli studenti, kteří studovali potřebnou specializaci na 
místní VŠ TU Liberec a v kontaktu s EHH se setkávali s praktickými zkušenostmi. Zaměstnání tak velkého 
počtu zdravotně znevýhodněných mělo také nesmírný význam pro činnost a náplň práce i pro vnímání 
okolím. Relativně zdravý člověk nemusí okamžitě porozumět potřebám někoho, kdo se ze dne na den stal 
klientem s těžším zdravotním postižením, např. na vozíčku. Odborné sociální poradenství a 
psychologickou pomoc klientům, rodinným příslušníkům, ale i pracovníkům poskytoval psycholog na 
vozíčku s dlouholetou praxí. Sportovní a kulturní činnosti zajišťoval též aktivní vozíčkář. Naše společnost 
se zaměřuje na úplnou integraci zdravotně postižených osob do společnosti a pracovního integrace za 
běžnou výši mzdy, ne dle minimální 50% mzdy pro zdravotně postižené v chráněných dílnách. 
Organizace nemá za cíl účastníky projektu pouze diagnostikovat a vzdělávat, ale zároveň chce osoby s 
postižením dlouhodobě pracovně zařadit do tzv. zdravé společnosti, proto má projekt  i v budoucích letech 
úspěšnost a udržitelnost. 
             V současné dob ě je ESY HANDICAP HELP, o.s. významným poskytovatele m sociálních 
služeb na regionální i celorepublikové p ůsobnosti.  
 
Abychom byli na úrovni kvality poskytovaných sociálních služeb, musela organizace zvýšit počet 
pracovníků v managementu jednotlivých služeb včetně administrativy. 
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III. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE 
 

Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s. je poskytovat odborné a kvalifikované sociální služby  
osobám s převládajícím tělesným a kombinovaným handicapem a umožnit jim v maximální míře zvládat 
pobyt v přirozeném domácím prostředí. 
V naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu , individuálních potřeb a volbě uživatele 
služby. Při práci se řídíme etickými principy při poskytování sociální služby. 
 
Zásady – principy poskytování naší služby: 
• pomoc musí vycházet z individuálních potřeb klienta o službu a je založena na dobrovolnosti a 
      vzájemné dohodě rovnocenných partnerů 
• pomáhající musí respektovat názor klienta naší služby 
•     služba má působit na klienta aktivně, motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou situaci 
• poskytování našich služeb je v souladu se zákonem o sociálních službách Z. 108/2006 Sb. a 
     v souladu s dodržováním lidských práv a svobod 
• při své práci chráníme klienty našich služeb před předsudky a vyloučením z většinové 
     společnosti  
   
 
Cílem naší práce je, aby prost řednictvím naších služeb a našeho doprovázení se moh li klienti 
zapojit v co nejv ětší mí ře do běžné spole čnosti : 
• poskytujeme podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá 
• podporujeme rozvoj a zachování stávající soběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí,  
      popřípadě v cizím prostředí, které klientovi vyhovuje a naplňuje díky našim poskytovaným sociálním 
      službám své reálné cíle  
• pomáháme při  návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního života a při zachování nebo 
      obnovení původního stylu života k všestrannému začlenění do většinové společnosti 
• poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou skupinu 
• podílíme se, nebo přímo realizujeme volnočasové aktivity našich klientů se zaměřením na vzdělávání, 

sportovní a kulturní aktivity za finanční pomoci Nadace Syner, Nadací Bariéry, Nadací Škola hrou atd.  
• neustále vzděláváme naše pracovníky akreditovanými a motivačními kurzy dle harmonogramu  
• spolupracujeme s institucemi, úřady a vládními organizacemi se stejným zaměřením 
• poskytujeme doplňkovou bezbariérovou dopravu vlastními vozy našich zaměstnanců pro naše klienty, 

ale pouze pro mechanické vozíky a klient při převozu musí být schopen sedět a být řádně připoután 
 
 
Všechny naše aktivity a sociální práce s klienty sl užeb mají za cíl  
• pomoci odborným  způsobem našim klientům, ale i zaměstnancům EHH 
• upozornit na potřeby této cílové skupiny při realizaci na komunitním plánování a v dlouhodobém rozvoji 

poskytovaných sociálních služeb na jednotlivých krajích, kde poskytujeme sociální služby  
• uplatňovat v naší práci dobré poznatky z práce jiných organizací poskytujících pomoc stejné cílové 

skupině osob 
• zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi včetně mezinárodních hájit 

odborné zájmy všech našich členů    
 
 
Cílová skupina klient ů EHH 
• jsou děti od 3 let věku až po nejvyšší seniorský věk, dle jednotlivých poskytovaných služeb a registrace 

na KÚLK.  
 
Naší pomoci v roce 2008 využívali klienti nejen z Liberce, ale z celého Libereckého kraje včetně 
nedostupných lokalit, např. Stráže nad Nisou, Nové Vsi u Chrastavy, Frýdlantu v Čechách, Bulovky, 
Raspenavy, Turnova, Jablonce nad Nisou, Semil, Zázady u Železného Brodu a dalších míst. Sociální 
služby EHH jsou poskytovány i nadregionálně. Organizace má působnost ve dvou poskytovaných službách 
ve Středočeském, Pardubickém, Jihočeském, Královohradeckém kraji a Praze. 
 
EHH podalo žádosti v roce 2007 i 2008 na následující projekty MPSV, MZČR, MVČR, ESF, SML, z nichž 
konkrétně: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Statutární město Liberec využilo ve své praxi. 
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IV. JAKÉ SLUŽBY JSME POSKYTOVALI V ROCE 2008  
 

Druh služby:  Osobní asistence sebeurčující a řízená 

Identifikátor služby:  6084116 

Působnost:  Liberecký kraj (Liberec, Jablonec n/N, Zásada, Raspenava, Frýdlant v/Č, Bulovka atd.)  

Počet klient ů za rok 2008:  45 klientů 

 

Druh služby:  Odlehčovací služby ambulantní , terénní  

Identifikátor služby:  1196168 

Působnost:  nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, JK, SK)  

Počet klient ů za rok 2008:  2 klienti + 34 klientů 

 

Druh služby:  Sociální rehabilitace   

Identifikátor služby:  6095271 

Působnost:  nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, JK, SK)   

Počet klient ů za rok 2008:  36 klientů 

 

Druh služby:   Odborné sociální poradenství 

Identifikátor služby:  8320722 

Působnost:  nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, JK, SK)   

Počet kontakt ů a jednání za rok 2008:  950 kontaktů a krizové intervence 

 

Rozšíření nově poskytované sociální služby v roce 2008: 

Druh služby:  Odlehčovací služby pobytové   

Identifikátor služby:  

Působnost: nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, JK, SK)   

Počet klient ů za rok 2008:  29 klientů 

 

Zrušení registrované poskytované sociální služby v roce 2008: 

Druh služby:  Krizová pomoc   

Identifikátor služby: 7237265 

Působnost: nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, JK, SK)   

Počet klient ů za rok 2008:  9 klientů 

V naplňování osobního cíle  je našimi klienty využíváno i  více služeb najednou, které naše organizace 
poskytuje, eventuelně i služeb jiných organizací, které pro uživatele služby dle jeho potřeb, přání a žádosti 
zprostředkujeme 

Bližší specifikace v jednotlivých letácích sociálních služeb a jsou uvedeny ve  standardech a materiálech 
k těmto jednotlivým službám.   
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VI. ČINNOST ORGANIZACE  V ROCE 2008 
 
ESY HANDICAP HELP, o.s. byla založena za účelem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám do tzv. 
zdravé společnosti včetně úplné integrace. Organizace zároveň pomáhá při alternativním využití volného 
času dětí se zdravotním postižením, dospělých a vozíčkářů jak při kulturních, sportovních, volnočasových, 
tak při vzdělávacích akcích a seminářích. Zároveň podporuje a zajišťuje pro tyto cílové skupiny zdravotně 
postižených pracovní uplatnění. Je určeno osobám, které se chtějí seberealizovat a pracovně uplatnit na 
trhu práce. Organizace se pravidelně  zúčastní různé charitativní pomoci a sbírek. Zajišťuje a zúčastní se 
každoročně poutní cesty na Velehrad a při tom se nepřetržitě stará o pomoc poutníků včetně zdravotní i 
sociální péče v rámci osobní asistence. Přímo v cíli poutě a po celou dobu pobytu se v rámci spolupráce o 
tyto naše poutníky s těžkým zdravotním postižením starají dobrovolníci Maltézské pomoci.  
 

                                
 
 
• 5.1.2008 – Přivítání Nového roku se zástupci  Arménie v Centru Kontakt Liberec – slavnostní oběd a 

kultura Arménie – pořadatel organizace Foreigners o.s.  
 
• 19.1.2008 – návštěva Národního hřebčína ve Slatiňanech, exkurze a seznámení s historii 

starokladrubských koní, s chovem těchto koní, rodokmeny v barvě černé (vraníci) a bílé (bělouši). 
Vzhledem k tomu, že starokladrubští koně byli vyšlechtěni pro kočárovou službu a jsou označováni jako 
karosiéři, neboť byli zapřaháni do velkých kočárů, jsme se všichni projeli. Díky krásnému počasí, 
ochotě zaměstnanců a finanční podpoře APPA s.r.o. jsme se projeli kočárem krásnou přírodou a lesem. 
„Projížďka kočárem v lese byla jako v pohádce“, prohlásila vozíčkářka, která byla poprvé v takové 
blízkosti koní - pořadatel Majoleta o.s.  

 
• 5.2.2008 – cena MOSTY 2007 (5. ro čník) pod záštitou Lívie Klausové. Ocen ění  za práci 

s postiženými a pro postižené. Spolupořadatelem předávání cen je Krajský úřad Pardubického kraje. 
– pořadatel Národní rada zdravotně postižených (NRZP), zúčastnili jsme se v rámci spolupráce s ESY 
HANDICAP HELP,o.s. Cena je určena pro projekty, které dlouhodobě, cíleně a systémově podporují 
osoby se zdravotním postižením.  

 
• 3.2.2008 – INSPO 2008 – třebaže průběh konferencí INSPO - Internet a informační systémy pro osoby 

se specifickými potřebami byl vždy tlumočen do znakového jazyka, případně znakované češtiny, pro 
velkou skupinu neslyšících zůstával těžko srozumitelným. Jde o lidi ohluchlé v dospělosti, kteří neznají 
znakový jazyk a jsou odkázáni jen na odezírání, jež navíc zpravidla moc neovládají. 8. ročník INSPO se 
uskutečnil 8. března v Kongresovém centru Praha a byl prvně přístupný i pro skupinu neslyšících. 
Jednání totiž bylo tlumočeno převodem do psaného textu a promítáním na plátno. 
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• 8.2.2008 – koncert Suzi Quatro  – mega koncert v Aréně Liberec – Nadace Syner umožnila 10 
postiženým s doprovodem vstup zdarma 

 
• 29.3. – 30.3.2008 – sociální rehabilitace a hipoterapie ve Slatiňanech pro děti a dospělé klienty se 

zdravotním postižením – pořadatel APPA agentura 

                                    

 

• 29.3. – 30.3.2008 – víkendové školení zaměstnanců ESY HANDICAP HELP ve Slatiňanech 

• 16.–18. 4.2008 - na Výstavišti PRAHA HOLEŠOVICE jsme se zúčastnili 12. ročníku NON -HANDICAP 
2008. Souběžně s výstavou probíhala i 30. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu 
PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2008 v halách Průmyslového 
paláce. NRZP ČR je oficiálním partnerem výstav a odborným garantem doprovodného programu. 
Výstava NON -HANDICAP se specializuje na osoby se zdravotním postižením, různé druhy handicapů, 
snaží se aktivně pomáhat a překonávat handicapy. Každoročně se stává místem setkání výrobců, 
dovozců, prodejců pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a organizací osob se zdravotním 
postižením, které je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a 
schvalují jejich používaní. 

• 17.4.2008 – zúčastnili jsme se „Valné hromady a konference APOA“  (Asociace poskytovatelů osobní 
asistence) v Praze na Výstavišti 

• 19.4.2008 – IV.Ples vozí čkářů v bezbariérovém sále EXPO Centrum Babylon Liberec. Každoročně je 
to pravidelná kulturní akce v Liberci zároveň největší kulturní akcí v LK pro zdravotně znevýhodněné a 
jejich kamarády. Koná se vždy 3. sobotu v měsíci dubnu, a to cíleně. Vzhledem k dlouhé zimě a sněhu 
na Liberecku by se mnoho vozíčkářů nemohlo zúčastnit tohoto plesu, proto uzavíráme  každoročně  
plesovou sezónu. Není to z důvodů nepřipravenosti, ale z důvodů počasí a dostupnosti Plesu vozíčkářů 
všem. Velká tombola pro přítomné vozíčkáře je již od vzniku I. plesu vozíčkářů podporována hlavním 
sponzorem Nadací Syner. Bezbariérový sál byl v roce 2008 uhrazen Nadací Škola hrou. Statutární 
město Liberec formou KF grantu přispělo na propagaci materiálu a jiné nutné náklady. Zajištěno bylo 
pět osobních asistentů EHH včetně dobrovolníků. Ti museli vypomáhat s hygienou, občerstvením, 
stravováním a přesuny vozíčkářů, ale i s uleháním na lůžko tam, kde byli vozíčkáři ubytováni. Ples 
vozíčkářů je jedna z největších a nejnáročnějších akcí ESY HANDICAP HELP, o.s. Každoročně se 
zúčastní Plesu vozíčkářů 250 až 350 osob, z toho zhruba 45 – 75 vozíčkářů z celé ČR. Zpěváci, kapely 
a taneční skupiny, které vystupují zajišťuje EHH za jízdné a občerstvení. Sponzory má EHH na tuto 
aktivitu zajištěny dlouhodobě dopředu. Tato kulturní akce je velice aktivním prvkem v LK a je velmi 
úspěšná pro všechny cílové skupiny s handicapem mezi všemi NNO i jejich členy z celé ČR. 
Každoročně si všichni na této kulturní akci nejenom dobře zatancují včetně vozíčkářů, ale předají si zde 
své zkušenosti a mnoho informací na jiné aktivity těchto cílových skupin. Máme možnost při této akci 
nabídnout sponzorům reklamu, jelikož ples vozíčkářů je vždy pro veškerá média a přítomné velice 
zajímavý.  
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• 15.5. – 16.5.2008 - víkendové školení zaměstnanců ESY HANDICAP HELP ve Slatiňanech – supervize 

zaměstnanců, supervize vedení, 1.pomoc – přednášející Tomáš Kašpar Dis. (RZP KNL), terénní 
zdravotní péče u uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí – přednášející Magda Cermanová 
(odd. dětské psychiatrie KNL), kurzy – přednášející Jana Petrová Dis. (ergoterapeut –odd. spinální 
jednotky KNL) 

 

• 10.5.2008 – zúčastnili jsme se jako každý rok s našimi klienty XXI X. Ročník turistického 
pochodu Krajem Karoliny Sv ětlé – ur čená trasa 8 km pro vozíčkáře. Místo prezentace a cíle bylo v 
Sokolovně Český Dub. Na trase bylo zajištěno opékání uzenin a pitný režim, u ohně hrála country 
kapela. Trasa: Český Dub – alej Karoliny Světlé - Starý Dub – Za Vrchy, Český Dub – sokolovna. Při 
trati jsme se seznámili i s indiánským tee – pee a skautskými dovednostmi. 
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• 17.5. – 18.5.2008 – sociální rehabilitace pro nezle tilé klienty s handicapem ve Dvo ře Králové, 
ubytování zajištěno v bezbariérovém hotelu Safari přímo v ZOO včetně stravování, uživatel měl 
spoluúčast. Vstupné a denní safari vyjížďkou otevřeným bezbariérovým autobusem s odborným 
výkladem řidiče bylo zajištěno zdarma. Zajištěna byla i nepřetržitá pomoc osobních asistentů výchovné 
nepedagogické činnosti. Uživatelé byli na výletě v okolí s osobními asistenty. 

 
 

                                     
 
 
• 7.6.-8.6.2008 – DEN DĚTÍ - dvoudenní pobyt  pro děti s handicapem ve Slatiňanech, volnočasové 

aktivity a pomoc poskytli i členové jezdeckého klubu Národního hřebčína ve Slatiňanech. Majoleta o.s. 
zajišťovala RHC a hiporehabilitace na speciálních kladrubských koních. 

 

                                           
 
 

• 4.5. – 6.7.2008 - poutní cesta na Velehrad na svátek Cyrila a Metod ěje a účast na Benefi čním 
koncertu  „Dny dobré v ůle“   ve spolupráci s Maltézskou pomocí. Zajištěn byl vlak s plošinou pro naše 
vozíčkáře a doprovod celkem 21 osob. Ubytování bylo zajištěno přímo na Velehradě. Po celou dobu 
vypomáhali dobrovolníci řádu Maltézské pomoci. Na této pouti jsme přítomni každý rok. 
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• 6.9.2008 – Den S group v Arén ě Liberec  pořádal pro všechny své pracovníky a jejich rodiny 
celodenní akci i s velkým občerstvením, pro děti i dospělé. Všichni jsme zde měli na co jsme si 
vzpomněli včetně zmrzliny, cukrové vaty a jiných dobrot, různé druhy masa a zeleniny včetně pití. I my 
jsme dostali pozvánku pro všechny naše zaměstnance. Děti i dospělí si zde mohli zcela zdarma užít 
sportovního a kulturního vyžití. Nadaci Naši pracovníci dokonce sestavili za ESY HANDICAP HELP, o.s. 
družstvo beache volejbalu a soutěžili jsme za tým pracovníků ESY. Nadaci Syner i zástupcům holdingu 
S group velice všichni děkujeme, byl to pro nás všechny nezapomenutelný zážitek, který jsme si 
náležitě užili. 

 

                                     
 

                      
 
 
• 17-18.10.2008 – Liberecké psychologické dny  v Babylonu, téma sexualita zdravotně postižených osob  
 
• 19.-20.10.2008 – Rehaprotex -výstaviště Brno – zúčastnili jsme se všech přednášek a největší výstavy 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v ČR 
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• Další aktivity:  společné návštěvy na kulturní akce do divadla F.X.Šaldy, koncerty v Aréně – Elán, 
Kabát, Nedvědi, atd 

 

 
 

 
Kdo nás podporoval v roce 2008: 
 
Nadace SYNER  – finanční pomoc ve výši 200.000,- Kč na mzdy pracovníkům, 10.430,- Kč na VI. Ples 
vozíčkářů a mnoho darů do tomboly, pronájem prostor zdarma v Paláci Syner včetně školících místností, 
úhrada BOZP pro naše pracovníky, hovorné mobilních telefonů pro rok 2008, vybavení nábytkem do  
pobytového zařízení „Betynka“ v Lužnici, podpora finančních darů při doplatku kompenzačních pomůcek 
našim klientům, podpora finančních pomoci při úhradách osobní asistence v MŠ, oblečení a hračky pro 
naše klienty všech věkových kategorii.  
 
MPSV – dotace regionální ve výši 2.643.500,- Kč a dotace nadregionální ve výši 459.000,- Kč  
 
Úřad práce Liberec  – 603.301,- Kč 
 
Statutární m ěsto Liberec  – KF fond 20.000,- Kč 
 
Nadace Škola Hrou  – finanční pomoc ve výši 34.000,- Kč na Expo sálu v Babylonu na ples vozíčkářů 
 
Nadace Charty 77  – 2 x notebook pracovníkům 
 
 
Sponzo ři, kte ří podporovali naši činnost v roce 2008: 
Jan Hanzl – 15.000,- Kč, Slezan Frýdek – Místek a.s. – nové ošacení a látky v ceně 25.108,- Kč, Eva 
Kacanu – 5.793,-Kč – úhrada drobného vybavení v ubytovacím zařízení „Betynka“ v Lužnici, Naďa 
Jozífková – 2.500,- Kč, Dagmar Spalková – 1.000,- Kč  
 
Spolupracujeme:   
s dalšími organizacemi a poskytovateli se stejným zaměřením, vzdělavateli např. Akademie 
J.A.Komenského Liberec, Maltézská pomoc, o.p.s. a Suverénní řád Maltézských rytířů, Národní Rada 
zdravotně postižených, Asociace poskytovatelů osobní asistence, INSTAND, KÚLK, Liga  za práva 
vozíčkářů Brno, Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC, Majoleta o.s., Gipsy handicap help o.s., ELVA 
HELP,o.s., Národní hřebčín Slatiňany, Plochá dráha – stadion Liberec, Help Centrum s.r.o., atd.  
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Ocenění: 
 

Maltézská pomoc – poděkování za dlouholetou, odbornou a pravidelnou spolupráci s Řádem Maltézských 
rytířů a Maltézské pomoci s našimi zaměstnanci a klienty 
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Za rok 2008 – inspekce na kvalitu sociálních služeb  - § 44 odleh čovací služby: 
 
 

• Organizace prošla 3denní inspekcí sociálních služeb z KÚLK a MPSV na kvalitu „Odlehčovací 
služby“ s počtem 100 bodů z maximálního počtu 147 bodů, (69,44%). Dokonce v tomto roce je 
organizace mezi inspekcemi s nejvíce dosaženým počtem bodů, včetně kvality v celém Libereckém 
kraji mezi poskytovateli. 

• Kontrola Úřadu práce na dotace dle § 78 (zápis z kontroly bez závad) 
• Kontrola VZP, OSSZ (bez závad) 
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Ekonomická zpráva za rok 2008: 
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Zpráva auditora 2008 
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