Region bez bariér
Podpořené projekty v roce 2019:


Farní charita Rychnov nad Kněžnou – projekt „Vestavba nájezdové rampy pro vozíčkáře“



Oblastní charita Jilemnice – projekt „Spolufinancování sociálního automobilu (charitní taxi)“



Centrum handicapovaných lyžařů z.s. – projekt „Centrum handicapovaných lyžařů“



Základní škola a mateřská škola Trivium Plus o.p.s. – projekt „Nástavba a přístavba ZŠ Trivium Plus o.p.s.“



Sdružení SPLAV z.s. – projekt „Zahrada bez bariér“



Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – projekt „Bubnování pro radost“



Oblastní charita Ústí nad Orlicí – projekt „Terénní automobil pro Domácí hospic Alfa-Omega“



Město Týniště nad Orlicí – projekt „Seniorská obálka“



Služby a školení MB z.ú. – projekt „Kurzy znakového jazyka pro začátečníky a pokročilé – pro pedagogy, soc.
pracovníky“



DMO pobyty z.s. – projekt „Letní rehabilitační pobyt MAĎARSKO 2019“



Domácí hospic Nablízku z.ú. – projekt „Spolehlivě za klienty“



VerMi z.s. – projekt „Elegance bez bariér“



Sdružení Neratov z.s. – projekt „Dokončení nájezdové lávky – bezbariérový přístup“



Domov u Anežky, Luštěnice – Vybudování zahradního prostoru pro volnočasové aktivity“

Podpořené projekty v roce 2018:


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. – projekt „Společné setkání zrakově postižených
s vidícími a přiblížení jejich světa dětem i dospělým“



Jistoty Domova, z. ú. – projekt „Boříme bariéry“



Základní škola a mateřská škola Trivium Plus o. p. s. – projekt „Bezbariérové úpravy školy“
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Centrum Orion, z. s. – projekt „RAPAEL – šance pro aktivnější život handicapovaných osob“



Farní charita Česká Lípa – projekt „Sociální automobil“



PFERDA z. ú. – projekt „Tréninková kavárna Láry Fáry v novém“



DMO POBYTY, z. s. – projekt „Region bez bariér – podpora tělesně nebo mentálně postižených“



Křižovatka handicap centrum o. p. s. – projekt „Polyfunkční komunitní centrum pro zdravotně postižené“



Obec Hrdlořezy – projekt „Bezbariérový přístup do budovy Obecního úřadu Hrdlořezy“



Centrum 83 – projekt „Zpřístupnění spodní části zahrady“



Centrum handicapovaných lyžařů – projekt „Centrum handicapovaných lyžařů“

Podpořené projekty v roce 2017:


Wheelchair Basketball Studánka Pardubice z. s. – projekt „Vracím se do hry“



Jistoty Domova, z. ú. – projekt „Důstojný život pro handicapované občany“



Obec Skuhrov nad Bělou – projekt „Bezbariérový vstup do zdravotního střediska“



VerMi z. s. – projekt „Elegance bez bariér“



Apropo Jičín, o. p. s. – projekt „16. benefiční představení Apropa Jičín“



Město Solnice – projekt „Úřad bez bariér II. etapa - vybudování WC bez bariér“



Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav – projekt „Postupné řešení bezbariérového pohybu po
budově.“



Stacionář Cesta Náchod z. ú. – projekt „DEN NEZÁVISLOSTI V.“



K4 cyklo tým z. s. – projekt „Handy Cyklo Maraton 2017“



MCU KOLOSEUM, o. p. s. – projekt „Zlepšení pracovních podmínek chráněné dílny informačních technologií
pro těžce zdravotně postižené“



Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa – projekt „Bezbariérový chodníkem k
plnohodnotnému životu nemocných roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa“



Město Vrchlabí – projekt „Městský úřad ve Vrchlabí přístupnější pro hendikepované“
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Podpořené projekty v roce 2016:


Město Opočno – projekt „Bezbariérové WC v budově ZŠ Opočno čp. 313“



MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s. – projekt „Škola bez bariér“



PFERDA z. ú. - projekt „Takový normální život“



Apropo Jičín, o. p. s. – projekt „15. benefiční představení Apropa Jičín“



Jistoty Domova, z. ú. - projekt „Sám za sebe“



Vlnolam, z. s. - projekt „Stavební úpravu pro bezbariérovou kavárnu a centrum“



Plavecký bazén RK - projekt „Masáže pro osoby s hendikepem“



SONS, odbočka Dobruška - projekt „Setkání zrakově postižených a Soutěž ve výkonu vodících psů“



Spolek přátel zrakově postižených dětí - projekt „Sociální rehabilitace dětí s těžkým zrakovým postižením“

Podpořené projekty v roce 2015:


Městys Častolovice – projekt „Přístup do zdravotního střediska bez bariér“



Město Mnichovo Hradiště – projekt „Zřízení bezbariérového vstupu do prostor městské knihovny v objektu
Turnovská 717, Mnichovo Hradiště“



Město Opočno – projekt „Bezbariérový přístup do budovy Základní školy Opočno čp. 313“



Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o. p. s. – projekt „Přeprava imobilních osob“



NONA 92, o. p. s. – projekt „Doprava mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými
vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují“



Život bez bariér, z. ú. – projekt „Osvětlení venkovních prostor areálu Života bez bariér, z.ú.“



Jistoty Domova, z. ú. – projekt „Denní stacionář bez bariér“



OS ORION – projekt „Speciální doprava pro centrum ORION“



TJ Sokol Mnichovo Hradiště – projekt „Přebudování vstupu do sokolovny na bezbariérový přístup“
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Podpořené projekty v roce 2014:


Centrum 83 – projekt „Rekonstrukce a modernizace výtahu pro imobilní klienty“



Město Solnice – projekt „Úřad bez bariér“



Městys Častolovice – projekt „Bezbariérový úřad městyse a Galerie Antonína Hudečka“



NONA 92, o. p. s. – projekt „Doprava mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými
vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují“



OS ORION – projekt „Park bez bariér“



OS Pferda – projekt „Pekárna Kvasiny“



Plavecký bazén RK – projekt „Rychnovský bazén bez bariér“



SONS ČR – projekt „Výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené občany z mladoboleslavského
regionu“
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