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Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky 
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Projekt 
 

VZDĚLÁVACÍ, PORADENSKÉ A RELAXA ČNÍ CENTRUM PRO 
ZDRAVOTN Ě ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY A JEJICH  RODINY  

V LIBERECKÉM KRAJI 
 

Operační program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
Priorita: Rozvoj celoživotního učení 

Opatření: Zkvalit ňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných 
systémů vzdělávání 

Program podpory: Rozvoj vzdělávání na SŠ a VOŠ 
 
 
 
•Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života a životní úrovně zdravotně znevýhodněných osob 
v Libereckém kraji. 
 
•Smyslem je poskytnout vzdělání nejen samotným zdravotně postiženým a jejich rodinám, ale  
i pracovníkům, kteří se zdravotně postiženými pracují či chtějí pracovat. 
 
•Cílovými skupinami jsou sociálně znevýhodnění občané (především zrakově, sluchově, tělesně  
a kombinovaně), jejich rodiny, které jsou postižením také ovlivněny a zájemci o další vzdělávání  
v oblasti sociálních služeb. 
 
•Projekt vytváří předpoklady pro rozvoj celoživotního učení v regionu Libereckého kraje, dále  
i předpoklady pro snížení enormní nezaměstnanosti mezi zdravotně postiženými Libereckého kraje, 
pro jejich lepší uplatnění na trhu práce, zlepšení předpokladů integrace této sociálně ohrožené skupiny 
obyvatel do komunity. 
 
•V rámci klíčových aktivit budou uskutečněny kurzy v oblasti sociální integrace a kurzy vedoucí 
k získání kvalifikací. Konkrétně se jedná o: 

• Kurzy osobní asistence 
• Kurzy výuky znakové řeči (začátečníci a pokročilí) 
• Kurzy pro zrakově postižené 
• Soubor kurzů a přednášek pro rodiče zdravotně postižených dětí, i pro zařízení, která ZP 

navštěvují 
• Soubor kurzů a přednášek pro zdravotně postižené - jak se uplatnit v normálním životě 
• Kurzy anglického jazyka (začátečníci a pokročilí) 
• Kurzy německého jazyka (začátečníci a pokročilí) 
• Kurzy výpočetní techniky (začátečníci a pokročilí)  

 
 
•Partneři projektu:   ■ Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 
   ■ Město Česká Lípa 
   ■ Město Doksy 
   ■ VZP České republiky, územní pracoviště Česká Lípa 
   ■ Úřad práce v České Lípě 
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Projekt 
 

VZDĚLÁVACÍ, PORADENSKÉ A RELAXA ČNÍ CENTRUM PRO 
ZDRAVOTN Ě ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY A JEJICH  RODINY  

V LIBERECKÉM KRAJI 
 
 
Harmonogram projektu:   říjen 2005 – srpen 2007 
 
 
Realizační tým:  ● PhDr. Martin Kabrna – organizátor projektu 

   ● Ing. Miroslav Hornek – koordinátor kurzů 

   ● Věra Topinková – finanční manažer 

   ● Hana Kašparová – účetní 

   ● Mgr. Eva Kotková – lektor NEJ 

   ● Mgr. Helena Nováková – lektor NEJ 

   ● Mgr. Martina Nováková – lektor ANJ 

   ● Mgr. Otto Stárek – lektor ANJ 

   ● Mgr. Zdeněk Bufka – lektor VYT 

   ● Mgr. Jarmila Lemáková – lektor CZP 

   ● MUDr. Jiří Klement – lektor KOA 

   ● Jaroslav Macháček – lektor znakové řeči 

   ● Pavla Puflerová – lektor znakové řeči 

   ● JUDr. Jan Hutař – lektor KOA 

 
 
Rozpočet projektu:   celkové náklady ……………………… Kč 1.753.999,-- 
    z prostředků státního rozpočtu ČR ……     Kč 438.500,-- 
    z Evropského sociálního fondu ………… Kč 1.315.499,-- 
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