
DOME EK PLNÝ KOLE EK: 2. komunitní bezbariérové bydlení s asistencí 
 

Místo realizace:  Sokolská 194, 507 91 Stará Paka 
(dvoupodlažní rodinný d m) 

Realizátor projektu: Sportem proti bariérám, z. s.,  
sídlem: Nádražní 111, 507 91 Stará Paka, I : 27031161 

Kontaktní osoba: Ladislav Kratina (vedoucí projektu) 
   tel.: 739 455 037, e-mail: ladislav.kratina@email.cz 
Webové stránky: www.D-P-K.cz 
Stránky na facebooku: www.facebook.com/domecek.cz 
 
Cílová skupina: 

- 3 t žce fyzicky postižení lidé (vozí ká i pot ebující v tší míru asistence) 
- 3 mén  fyzicky i mentáln  postižení lidé (schopni poskytnout mén  náro nou asistenci lidem na vozíku) 

 

Cílovou skupinou jsou prvotn  lidé s t žkým fyzickým handicapem, kte í nemají šanci získat pracovní uplatn ní 
a kte í se neobejdou bez v tší míry asistence (na kterou nemají v pot ebném rozsahu dost finan ních 
prost edk ). Zárove  jsou to ale také lidé s leh ím (nap . mentálním) postižením, kte í mají problém najít 
smysluplné pracovní uplatn ní a pot ebují podporu v samostatném bydlení a práci. 
 
Zám r: 
2. komunitní bezbariérové bydlení s asistencí je sou ástí projektu DOME EK PLNÝ KOLE EK (DPK). V rodinném 
dom , který je v areálu DPK, budujeme druhé komunitní chrán né bydlení pro dalších 6 handicapovaných lidí. 
Tento projekt dopl uje zám r DPK – vybudovat ve Staré Pace víceú elové centrum pro handicapované a také 
proto budou i tito lenové komunitního bydlení organiza i fyzicky zapojení do inností DPK – viz. dále. 
 
Informace k projektu DOME KU PLNÉHO KOLE EK: 
Krom  komunitního bydlení v rodinném domku, realizujeme celý projekt v objektu bývalé tiskárny (Nádražní 
111, 507 91 Stará Paka). 
Cílem projektu DPK je, abychom všechny naše innosti, které ješt  provozujeme v pronajatých prostorách na 

ti místech Staré a Nové Paky, postupn  sest hovali do objektu tiskárny (ten jsme získali v   r. 2013 a od té 
doby jej postupn , spolu s rodinným domkem koupeným v r. 2014, rekonstruujeme) a abychom naše innosti 
rozší ili o další (p edevším sociální) služby. 
Díky lepšímu zázemí umožníme další rozvoj všech našich inností, zefektivníme je a zajistíme jejich 
dlouhodobou udržitelnost, nebo  díky investicím (nap . do nemovitosti, zateplení, atd.) ušet íme provozní 
náklady nejen za nájem, ale i za energie, atd. 
 

innosti, které již v DPK provozujeme: 
- sociální služby: v DPK  máme pot ebné zázemí (sklady kompenza ních pom cek, kancelá e, atd.) pro 

terénní osobní asistenci, kterou poskytuje 8 asistentek v regionu Novopacka nep etržit  24 hodin denn  
více než 60 klient m 

- chrán né dílny: v DPK je již jedna z našich t í provozoven, kde našich 11 pracovník  se zdravotním 
postižením vyrábí marionety, prout né zboží a organizuje sportovní a volno asové aktivity 

- první komunitní bydlení: v DPK bydlí, pracují, sportují a navzájem si pomáhají 4 handicapovaní lidé (dva 
žce postižení vozí ká i), nyní dokon ujeme bydlení pro další dva zdrav, postižené pracovníky 

- stacioná : klienti se zde 1x týdn  spole  v nují nap . va ení, kulturním a spole enským akcím, sportu a 
turistice, atd. 

- farma: v  DPK  chováme  slepice,  které  jsme  zachránili  z  velkochov  –  je  to  dobrá  terapie  pro  naši  
komunitu, která nás u í zodpov dnosti a p ináší radost z pé e o zví ata i z vají ek 
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innosti, které v DPK chystáme: 
- rozší ení sociálních služeb o služby: odleh ovací (pro rodiny, které se starají o nesob sta ného lena, 

formou krátkodobých pobyt  s nep etržitou asistencí), týdenní stacioná  a terapeutické dílny 
- est hování keramické dílny a dílny na výrobu sportovních pom cek pro postižené do DPK (dohromady 

dalších 21 pracovník  se zdravotním postižením) a navýšení po tu pracovník  v chrán ných dílnách ze 
sou asných 32 na cca 40 lidí, 

- rozší ení farmy (p stování plodin, chov dalších zví at a pé e o krajinu) 
- po ádání vzd lávacích akcí, kurz  a besed 
- další rozší ení komunitního a samostatné bezbariérové bydlení s asistencí 
- ubytování pro handicapované sportovce, atd. 
- rehabilitaci: fyzioterapii a ergoterapii 

 
Cíl projektu: 
Hlavním cílem projektu je, aby t žce postižení lidé (ale i lidé s leh ím mentálním postižením) m li možnost 
samostatného bydlení, smysluplného pracovního uplatn ní a dostatek asistence k tomu, aby mohli žít aktivní 
život a aby m li oprávn ný pocit užite nosti, integrace do spole nosti a životní perspektivu. Spole  tito lidé 
utvo í komunitu mén  závislou na pomoci zven í, ale skrze své aktivity budou p irozen  integrováni do 
spole nosti. 

žce postižení lidé budou pomáhat organiza  a jako koordináto i lidem s mentálním postižením (v práci, 
domácnosti i p i volno asových aktivitách) a lidé s leh ím fyzickým postižením budou pomáhat s asistencí t m 
s t žším fyzickým handicapem p i mén  náro ných fyzických úkonech (nap . p i p íprav  jídla, úklidu 
domácnosti, asistence p i pracovních, sportovních a volno asových aktivitách, atd.). 
V DPK se i t žce handicapovaní lidé budou oprávn  cítit užite ní, díky vzájemné podpo e budou mí možnost 
žít aktivní život a budou mít perspektivu dalšího rozvoje, což je asto pravý opak toho, v jaké situaci se 
nacházejí nyní. 
Naše organizace bude této komunit  zajiš ovat spíše jen odbornou asistenci (nap . p i hygien  a 
vyprazd ování), supervizi a zajistí jim pracovní uplatn ní a sportovní a volno asové aktivity. 
 
Záv rem 

i všech našich innostech velmi dbáme na integraci a využíváme n které naše aktivity k tomu, abychom do 
nich p irozen  zapojili širokou ve ejnost. Organizujeme tréninky a turnaje v integrujících sportech iBoccie a 
iKuželníku, recesistické sout že – hasi ský útok na vozíku, výstup k prameni Labe, atd. Po ádáme besedy na 
školách, ú astníme se kulturních akcí a organizujeme n které spole enské akce – nap . Roškopovský bál. 
Dome ek plný kole ek i díky farm , dílnám (kde budou probíhat kurzy keramiky, pletení z proutí, atd.), 

ednáškám, besedám a školeních, bude prostor otev ený ve ejnosti, kterou do našich aktivit budeme 
zapojovat a pro kterou budou tyto aktivity z velké ásti také ur eny. 
Se všemi výše zmín nými innostmi má naše organizace bohaté zkušenosti – od r. 2006 organizujeme 
sportovní a volno asové aktivity a provozujeme chrán né dílny, od r. 2007 poskytujeme terénní osobní 
asistenci, atd. 
Chrán né a komunitní bydlení, odleh ovací služby a týdenní stacioná  je už jen poslední krok k tomu, 
abychom mohli poskytovat komplexní služby lidem, kte í nedokážou žít samostatn  (a  už z d vod  
mentálních, nebo fyzických – potažmo finan ních). 
Díky tomu, že se již 10 let v nujeme lidem s t žkým postižením, tak víme v jak zoufalé situaci je mnoho rodin, 
kde pe ující rodi e již pé i o své dosp lé dít  nezvládají a jejich jediná blízká perspektiva je ústav, kde se jim 
asto život scvrkne do pouhého uspokojování základních pot eb. T mto lidem, které tato neradostná 

perspektiva eká, nebo už je potkala, nyní chceme pomoci – pro tyto p edevším je ur en projekt DPK. 
 



Sou asný stav rodinného domku: 

Vizualizace rekonstrukce: 

 
Financování 
Celkové odhadované náklady (krom  vybavení)    3 645 000,- K  
Práce provedené do konce roku 2016       - 255 000,- K  

edpokládané náklady v roce 2017         850 000,- K  
Dokon ení v roce 2018        2 540 000,- K  
 

íjmy 
Ve ejná sbírka (z statek na ú tu ke konci r. 2016)       220 000,- K  
Dotace zelená úsporám           570 000,- K  
Odhadovaná úspora - práce svépomocí + u ni (v rámci jejich praxe)     400 000,- K  
Úspora díky výb rovým ízením, sponzorským slevám a dar m (cca 20%)    500 000,- K  
Dotace + granty – nadace, státní instituce (obce, kraje, stát)      450 000,- K  
Ve ejná sbírka, individuální a firemní dárci (pot ebujeme ješt  sehnat) 1 250 000,- K  
 
Na vybavení domácností v 2. komunitním bydlení se již budou finan  podílet samotní uživatelé a bude korespondovat 
s jejich pot ebami – nyní nelze tyto náklady odhadnout (záleží i na tom, kdo si s sebou co do DOME KU p est huje). 
 

V p ípad  zvýšených náklad , nebo výpadku z p íjm , jsme p ipraveni projekt dofinancovat z vlastních zdroj . 
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