
V Kutné Hoře, 4. 1. 2023 

 

 

Žádost o příspěvek na pořízení vozu pro svoz a rozvoz handicapovaných klientů 

využívajících naše služby 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milí zastupitelé, 

 

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o podporu. Budeme potěšeni, pokud vás zaujme projekt 

pořízení vozu na svoz a rozvoz klientů, kteří využívají naše služby. 

 

Pořízení vozu nám umožní zpřístupnit naše služby a aktivity také klientům, kteří se na ně 

nemohou dopravit sami. Třeba někdo takový bydlí ve Vaší obci a můžeme navázat 

spolupráci. 

 

 

Pro doplnění žádosti uvádíme více informací o naši organizaci a činnosti 

 

Cesta životem bez bariér působí na Kutnohorsku od r. 2006. Pomáháme rodinám s 

handicapovanými dětmi a mladými lidmi. Pořádáme plavecké kurzy, sportovní soustředění, 

lyžařský výcvik, výlety nebo letní tábory na vlastní táborové základně. Hnacím motorem naší 

činnosti jsou potřeby rodin s handicapovanými dětmi a nedostupnost některých služeb v 

našem regionu.  

 

Proto jsme se postupem času pustili do odbornějších aktivit. Od r. 2014 poskytujeme 

speciální pohybovou terapii Therasuit, která je velmi účinná pro děti s diagnózou dětské 

mozkové obrny, což je velká část našich dětí. Od roku 2018 nabízíme odlehčovací službu. V 

r. 2019 jsme v Kutné Hoře otevřeli Centrum služeb KOSTKA - centrum pro rehabilitaci, 

zábavu i odpočinek, ve kterém nabízíme většinu našich služeb pod jednou střechou. Nové 

prostory nám umožnily rozšířit poskytované rehabilitace a nabídnout volnočasové aktivity 

také rodičům dětí. Od září 2019 jsme registrované zdravotnické zařízení. Od ledna 2021 

máme podepsanou smlouvu se šesti zdravotními pojišťovnami. Nedílnou součástí našich 

aktivit jsou benefiční akce - ples a festival.  

 

V roce 2023 plánujeme rekonstrukci přilehlých prostor našeho Centra, abychom mohli naše 

služby dále rozšířit. Na tuto rekonstrukci jsme již získali prostředky IROP, které pokrývají 

významnou část plánovaných nákladů rekonstrukce. V nových prostorách bychom nabízeli 

nové služby, např. ergoterapii nebo snoezelen, měli k dispozici cvičný byt a další prostory 

pro rozšíření našich rehabilitačních služeb. 

 

 

 

 



Proč právě koupě vozu? 

 

Naše Centrum služeb KOSTKA sídlí v Kutné Hoře, jako spádovém městě našeho regionu. 

Naše služby využívají nejen klienti z Kutné Hory, ale také z širokého okolí, přilehlých měst a 

obcí. Ne všichni naši klienti mají k dispozici auto nebo řidiče nebo vhodný spoj veřejné 

dopravy, který by je dovezl. Někdy mají auto i rodiče řidiče - maminku, ale ta je vyčerpaná 

péčí a vozením dítěte do školy a ze školy a k doktorům, na další cestu jí nezbývá síla. Naložit 

dítě vozíčkáře do auta, vyložit a za hodinu, kterou někde čeká, aby neletěla na otočku domu, 

znova naložit a vyložit. Pokud bychom například dítě vyzvedli rovnou ze školy nebo doma a 

po kroužku ho dovezli domů, ušetříme mamince spoustu starostí, práce a času. Někteří klienti 

nemohou účastnit aktivit, které pro ně připravujeme, příp. vůbec využívat některé naše 

nabízené služby, právě kvůli dopravní obslužnosti. Dlouhodobě tedy uvažujeme o pořízení 

vlastního vozu, který by nám umožnil svoz a rozvoz klientů. Auto bychom využili také na 

převoz klientů a vybavení např. na letní tábory, lyžařský výcvik. Rádi bychom tedy pořídili 

8-místné auto, ve kterém bude nainstalováno zařízení pro převoz vozíčkářů. Auto bude 

variabilní podle toho, koho právě povezeme. 

 

V letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky z projektu IROP na rekonstrukci 

dalších prostor našeho centra. V rámci této dotace máme alokovány také prostředky na nákup 

vozu pro naše sociální služby. Dotace pokryje podstatnou část pořizovacích nákladů vozu a 

celou přestavbu pro převoz vozíčkářů. Zbývající prostředky na pořízení vozu musíme zajistit 

z jiných zdrojů. 

 

Pořizovací cena vozu je 1 639 700 Kč, získaná dotace 1 400 000 Kč, z jiných zdrojů tedy 

musíme zajistit 239 700 Kč.  

 

Budeme velmi potěšeni, pokud byste se rozhodli podpořit pořízení vozu pro naše Centrum 

služeb KOSTKA. Rádi Vám doplníme jakékoli další informace.  

 

S přátelským pozdravem  

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Hnátová 

předsedkyně a ředitelka 

Cesty životem bez bariér, z.s. 

tel.: 739 619 288 

e-mail: cestazivotembb@seznam.cz 


