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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 
 

Kdyby nebylo jedné „zapálené“ maminky, nebylo by dnes ani 3 plošin a 3 nájezdů, 
které usnadňují dětem na vozíku pohyb po budově školy v ul. J. Palacha. Po roce pilné práce 
u počítače při sepisování grantů a žádostí, obcházení dárců, organizování benefic a vzdělávání 
se v sektoru NNO, jsme se mohly společně radovat z prvního úspěchu. Postupně se nám 
ozývali dárci a nadace. Finanční částka nashromážděná díky grantům se přibližovala k ceně 
vysokozdvižné plošiny. Tak 3.září 2007 byla slavnostně spuštěna první „vlaštovka“ – 
vysokozdvižná plošina do pavilonu, druhou plošinu financovalo Město Kutná Hora ze svých 
zdrojů.  

Cesta životem bez bariér, to ale není jen shánění financí na plošiny a nájezdové rampy. 
To je i plavání pro handicapované a nově otevřená kancelář, kde právě Petra Hnátová radí 
podobně „postiženým“ rodičům. 

Co k tomu říct víc? Jako matka dvou zdravých dětí jsem si až po setkání s Petrou 
uvědomila, že i život s handicapovaným dítětem se dá žít plnohodnotně a ne někde v koutku, 
stranou vyčleněný ze společnosti. I handicapovaní mohou sportovat, bavit se, pracovat a lidé 
kolem nich by s nimi měli jednat jako se sebou rovnými. 
 
       Anna Kovandová, jednatelka o.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O NÁS 
 
Občanské sdružení Cesta životem bez bariér bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 1.11.2006 
pod číslem VS/1.1/65530/06-R 
 
 
Základní cíle sdružení: 

1. Činnost zaměřená na práci se zdravotně postiženými se zvláštním zaměřením na tělesně 
postižené všech věkových kategorií se zvláštním zřetelem na děti a mládež hlavně na 
území okresu Kutná Hora.  V okolních okresech v případě, že v nich někdo o služby projeví 
zájem.  

2. Integrace zdravotně postižených občanů  do společnosti ve všech oblastech života 
(vzdělávání, sport a kultura). 

3. Odstranění psychických i fyzických bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací, 
především motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života a 
obousměrnou integrací, kdy se vzájemně ovlivňují a integrují lidé se zdravotním postižením 
mezi nepostižené a naopak. 

4. Uchovávání a zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení zdravotně postižených. 
5. Poradenská a informační činnost v oblasti vzdělávání a práv zdravotně postižených. 

 
 
 
Činnost občanského sdružení: 

1. Spolupráce se vzdělávacími institucemi v oblasti integrace tělesně postižených žáků.  
2. Kontaktování osob se zdravotním postižením a jejich zapojení do aktivního a nezávislého 

pojetí života.  
3. Zprostředkování možnosti sportování. Celoroční výuka plavání pro osoby se zdravotním 

postižením. 
4. Přednáškové programy pro nepostižené žáky základních škol o problematice zdravotně 

postižených. Cílem je rozšíření vnímání zdravotního postižení jako součásti života, s níž je 
možné plnohodnotně žít. 

5. Didaktické a informační centrum (oblast vzdělávání, sociálněprávní, rehabilitace a 
kompenzačních pomůcek).  

6. Tvorba vlastních propagačních a prezentačních materiálů a předmětů, zajišťování reklamy a 
prezentace sponzorů sdružení podporujících hlavní činnost.  

7. Aktivity sdružení jsou určeny i těm, kteří neprojeví zájem o členství – uživatelé služeb. 
8. V rámci své činnosti se sdružení účastní, případně organizuje aktivity a další činnosti 

související s naplněním cílů a poslání sdružení. 
 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 
 

Cesta životem bez bariér je otevřeným, nezávislým, nepolitickým, dobrovolným občanským 
sdružením s právní subjektivitou, působícím na území Kutnohorska. Nejvyšším orgánem je členská 
schůze, která se schází jedenkrát do roka. Jménem sdružení je oprávněna jednat předsedkyně a 
jednatelka. Předsedkyně je statutárním zástupcem organizace. 
 
Výbor:  
Mgr. Petra Hnátová – předsedkyně, tel. č.: 776 611 484, hnatova@zsjp.kutnahora.cz 
Anna Kovandová – jednatelka, tel. č.: 327562121 (ZŠ), kovandova@zsjp.kutnahora.cz 
Ing. Michaela Podaná, PhD.  – ekonomka, tel. č. 777 134 186, misa.podana@seznam.cz 
 
 
Revizní komise: 
Mgr. Ivona Hapalová 
Jarmila Böhmová 
Jiří Hnát 
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PROJEKTY a jejich realizace 
 

ŠKOLA BEZ BARIÉR 
      Cílem projektu je umožnění integrace znevýhodněným dětem na Kutnohorsku. Uskutečněním 
projektu získají handicapovaní co největší samostatnost při vzdělávání a možnost zapojení se do 
volnočasových aktivit nabízených školou. Dosažení tohoto cíle bude mít pozitivní vliv na psychiku 
handicapovaného žáka. Tělesně postižený žák bude moci dojet po svých do požadované učebny, 
jídelny nebo tělocvičny. Děti nebudou závislé na cizí fyzické dopomoci. Tím se podstatně zjednoduší 
řešení velkého problému osobních asistentů. Soužití s těmito dětmi se odráží na všech stránkách 
výchovy jak dětí handicapovaných, tak těch zdravých. Vstřícnost, ohleduplnost, takt a přátelství, to 
jsou devizy, které získávají společným soužitím všichni. 
Tento projekt je realizován v základní škole J. Palacha 166, Kutná Hora.  
 
Finanční rozpočet rekonstrukce: 
Plošina v pavilonu MVD                              511 560 Kč 
(učebna počítačů, hudebny, tělocvičny, dílny, zčásti jídelna) 
Plošina do jídelny        487 900 Kč 
Plošina v pavilonu 1. stupně       511 560 Kč  
Nájezdová rampa do školní družiny        58 500 Kč 
Nájezdová rampa do budovy jídelny a pavilonu MVD      41 500 Kč 
Nájezdová rampa do tělocvičny         48 750 Kč 
Plošina v pavilonu 2. stupně       511 560 Kč 
Rekonstrukce toalety MVD         38 892 Kč 
Rekonstrukce toalety jídelna         41 000 Kč 
Rekonstrukce toalety druhý stupeň        40 000 Kč  
Rekonstrukce toalety družina         38 000 Kč 
Vstupní dveře do družiny         12 000 Kč 
Celkem                           2 330 722 Kč 
 
Do konce roku 2007 se zrealizovalo: 
Plošina MVD                 
Dárci 
Nadace Jedličkova ústavu                            10 000 Kč 
Grantový program Partnerství pro Kolínsko                             200 000 Kč 
Výtěžek z plesu                                                                         30 210 Kč 
Firma Herold Kutná Hora                                                                                 5 350 Kč 
OÚ Kluky                                                                                  2 000 Kč 
OÚ Krchleby            1 000 Kč 
OÚ Potěhy            1 000 Kč  
SRPDŠ klub Život bez bariér                       162 000 Kč 
J&T                   100 000 Kč 
Celkem                                                                                  511 560 Kč 
 
Plošina jídelna 
Město Kutná Hora 
 
Plošina druhý stupeň - dodávka 
Město Kutná Hora        161 560 Kč 
O2                                                                                        280 000 Kč 
 
Nájezdová rampa tělocvična 
Nadace Jedličkova ústavu        48 750 Kč 
 
Nájezdová rampa jídelna a školní družina 
Nadace Charty 77        100 000 Kč 



Toaleta MVD  
Společnost DUHA                        10 000 Kč 
Nadace jedličkova ústavu                                                     27 107,20 Kč 
Dary fyz. osob                   1 784,80 Kč 
Celkem                38 892 Kč 
 
Na rok 2008 
3x toaleta 
Vstupní dveře 
Montáž plošiny druhý stupeň                  
Plošina první stupeň  
 

Projekt realizován za přispění: 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



REHABILITACE PLAVÁNÍM 
Jelikož nezbytným rehabilitačním prvkem nejen po stránce fyzické, ale hlavně po stránce 

psychické, je sport handicapovaných, je cílem projektu nabídnout vozíčkářům jednu z rehabilitačních 
metod přímo v místě bydliště nebo v dosažitelné vzdálenosti a tím je plavání. Tento sport pokládáme 
za nejvýznamnější. Při plavání se velkou měrou stírají rozdíly mezi zdravými a handicapovanými 
sportovci. Často nemá handicapovaný člověk možnost jít do bazénu, protože neví, jak na to nebo je 
odkázán pouze sám na sebe. Sám se plavat nenaučí, potřebuje individuální přístup, vodiče, psychickou 
podporu. Pokud se vozíčkář naučí plavat, může potom chodit do bazénu plavat „sám“, stačí mu pouze 
kamarád, nikoliv asistent. Handicapovaný člověk se nejen naučí plavat, ale přijde do společnosti 
ostatních, zjistí, že nemusí sedět doma, že existují možnosti, jak navázat přátelství. Získá tak 
sebevědomí a radost z nově nabytých zkušeností. 
 
Od září 2007 se každou středu scházíme v bazéně. Naše lekce navštěvuje zatím pět dětí. Od září 2008 
počítáme s rozšířením výuky, je přislíben k vybudování o velkých prázdninách bezbariérový přístup do 
bazénu. Počítáme se zájmem zejména dospělých klientů. 
 

projekt je realizován za podpory Města Kutná Hora 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D-I-G KANCELÁŘ 
Nově začínající projekt na podporu vstupu a průběhu školní docházky, zejména v oblasti 
grafomotoriky. 
Zatím se nám podařilo otevřít kancelář, kam se rodiče mohou obracet se svými dotazy směřujícími do 
oblasti Didaktiky-Informací o rehabilitaci-Grafomotoriky. 
 
Plán na rok 2008  

- rozvoj grafomotorické dílny 
- půjčovna didaktických a rehabilitačních pomůcek 

 
 
 

Benefiční akce 2007 
 
Po celý rok: Víčko k víčku – sběr plastových uzávěrů – výtěžek  
Březen 2007: 1.Ples Palachovky aneb škola bez bariér   - výtěžek 30 210 
 
Prosinec 2007:  
Benefiční ples občanského sdružení  
 - výtěžek 19 350 Kč zdvojnásoben Nadací Divoké Husy, tedy 38 700 Kč 
Vánoční jarmark – výtěžek  
 
 

 

Plánované akce na rok 2008 
 

- sběr víček 
- kroužek plavání 
- zahájení kroužku Boccia 
- benefiční ples občanského sdružení  



 

Naše sdružení podporují: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poděkování   
 

Všem dárcům ze sektoru fyzických osob, kteří podpořili naše sdružení formou 
finančního daru nebo prostřednictvím benefičních akcí. 

 
 
 

Mediální partner 
 

 



 
 

Naše vážená sportovní podpora: 
 

 

       JARMILA               
KRATOCHVÍLOVÁ 
 
 
 

 

 Dne 19.9.2006 jsem se zúčastnila 

zahájení Zátopkových štafet v ZŠ Kutná Hora, ul. J. Palacha. Součástí závodů bylo 

slavnostní zahájení štafety 

 handicapovanými dětmi. Tři žáci této 

školy objeli na vozíčkách společnými silami 

okruh 200 m se štafetovým kolíkem, který 

si předali na vyznačeném úseku. Podporuji 

sportovní akce, kde tyto děti soutěží za 

povzbuzování zdravých spolužáků. Ti si 

zde uvědomí, co vůbec je být zdravý a 

vozíčkáři se stávají součástí celého sportovního kolektivu.  

 Jsem ráda, že z těchto důvodů 

mohu podpořit činnost občanského 

sdružení Cesta životem bez bariér, 

který pomáhá znevýhodněným dětem při 

vzdělání a volnočasových aktivitách. 

Uvítám jakoukoliv pomoc, která by těmto 

dětem umožnila snadnější začlenění do 

školního kolektivu i běžného a 

sportovního života.  

 
 
 
 



 
 

 
NAŠE HOSPODAŘENÍ 

 
 Rozvaha

Cesta životem bez bariér, o.s. IČ: 27044700 Rok: 2007

Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Název účtu stav období MD období D rozdíl stav

Aktiva

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 3752,00 3752,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 846050,00 846050,00
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 44936,00 0,00 0,00
211 Pokladna 0,00 82560,00 7105,50 7105,50
221 Účty v bankách 0,00 651904,00 21595,17 21595,17
261 Peníze na cestě 0,00 30500,00 0,00 0,00
311 Odběratelé 0,00 38125,00 0,00 0,00
378 Jiné pohledávky 0,00 675857,20 70000,00 70000,00

Aktiva celkem 0,00 1523882,20 948502,67 948502,67

Pasiva

321 Dodavatelé 0,00 658984,50 0,00 0,00
348 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků0,00 20000,00 0,00 0,00
911 Fondy 0,00 907857,20 907857,20 907857,20

Pasiva celkem 0,00 1586841,70 907857,20 907857,20

Hospodářský zisk za období 40645,47
Hospodářský zisk celkem 40645,47

3752,00
846050,00
44936,00
89665,50

673499,17
30500,00
38125,00

745857,20

678984,50

2472384,87

658984,50
20000,00

0,00

Výsledovka Strana 1
Cesta životem bez bariér, o.s. IČ: 27044700 Rok: 2007 Dne: 28.09.2008 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Název účtu stav období MD období D rozdíl stav

Náklady

501 Spotřeba materiálu 0,00 15625,00 15625,00
511 Opravy a udržování 0,00 38892,00 38892,00
512 Cestovné 0,00 4883,00 4883,00
518 Ostatní služby 0,00 51390,00 51390,00
538 Ostatní daně a poplatky 0,00 3290,00 3290,00
549 Jiné ostatní náklady 0,00 2082,00 2082,00

Náklady celkem 0,00 116162,00 116162,00

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 0,00 27000,00 27000,00
644 Úroky 0,00 16,97 16,97
649 Jiné ostatní výnosy 0,00 1340,50 1340,50
682 Přijaté příspěvky (dary) 0,00 108450,00 108450,00
691 Provozní dotace 0,00 20000,00 20000,00

Výnosy celkem 0,00 156807,47 156807,47
Hospodářský zisk za období 40645,47
Hospodářský zisk celkem 40645,47

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.11.2006, Datum <= 31.12.2007

15625,00 0,00
38892,00 0,00

4883,00 0,00
51390,00 0,00

3290,00 0,00
2082,00 0,00

116162,00 0,00

0,00 27000,00
0,00 16,97
0,00 1340,50

0,00 156807,47

0,00 108450,00
0,00 20000,00


