
Zrnko naděje 
občanské sdružení 

 

Od 2. června 2008 evidováno u Ministerstva vnitra ČR  

pod evidenčním číslem VS/1-1/71 846/08-R, IČO 22733817 

 

O.s. není poskytovatel sociálních služeb, ale svou činnost provozuje v obdobném modelu. 

Hlavní cíl je vybudovat společný dům dle návrhu plánu projektu, který probíhá od roku 2008.  

 

Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky 

"Rodinná forma - jako když lidé zakládají společnou domácnost". 
 

NNO se nikdy nestane poskytovatel sociálních služeb z důvodu, aby bylo možné udržet 

nejlevnější formu rodinného bydlení v komunitě o 50% levněji oproti ústavnímu umístění.  
 

Společný dům nebude realizovat zřizovatel kraj, obec a nebude zde správce, provozovatel 

poskytovatel sociálních služeb. Vlastníkem domu bude NNO a dá ho k užívání lidem 

potřebný, kde dohled a volnočasové aktivity aj. zajišťuje NNO. Uživatelé domu si program 

dnů sestavují dle svého rozhodnutí, kde se rovným dílem budou finančně dělit o veškerý 

provoz domu, ale i o financování běžné domácnosti se stravováním. Potřebné služby lidem 

se zdravotním postižením zajistí opatrovníci, sousedská výpomoc nebo dle potřeby a zájmu 

společně bydlící komunity si sjednají placené služby od poskytovatele sociálních služeb. 
 

Rodinné bydlení v komunitě ve společném domě pro zdravotně postižené je hlavním cílem 

NNO, který v ČR však neexistuje i když ji zákon o sociálních službách umožňuje. Jedná se o 

rozšíření současné nabídky pro určité % lidí se zdravotním postižením a opatrovníky. 
  

Pro tento cíl o.s. bylo sestaveno 6 etap průběhu. Nyní se Zrnko naděje o.s. nachází v 3 etapě.  
 

Pro oslovení veřejnosti s plánem návrhu prvního projektu NNO společné bydlení v 

komunitě bylo nutné vytvořit další projekty, které napomáhají k dosažení tohoto cíle.        

V roce 2009 březen vznikl druhý projekt - Infolisty Zrnka, zajišťuje informovanost 

veřejnosti o činnosti NNO aj. V roce 2009 listopad vznikl třetí projekt - Sociálně 

terapeutický program o.s., zajišťuje rozmanitý program a akce vnitřní pouze pro členy, ale i 

program akcí pro veřejnost. Pro rozšíření třetího projektu v roce 2011 červenec vznikl 

čtvrtý projekt - Sklářská dílna o.s. - Glass Lucie, kde cena z ukázky výroby a drobného 

prodeje jde na podporu NNO a v roce 2011 říjen vznikl pátý projekt – Jedeme bez bariér, 

zmapování bezbariérového přístupu na výletech a ve městě Semily.  



 

 Společnou myšlenkou rodičů a jedinců se zdravotním postižením je: 

"Jak bude žít naše zdravotně postižené dítě, až zde jednou nebudeme" 

"Jak budu žít já, kdo se o mne postará, až zde rodiče nebudou" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sdružení hledá podobně smýšlející lidi, jedince a rodiny, kteří upřednostňují rodinné bydlení 

před ústavním umístěním. V prostorech bezbariérového domu a na přilehlé zahradě se 

zdařilo vytvořit pevné zázemí pro činnost o.s. s prostorem, kde se seznamují lidé s různým 

společenským zaměřením. Účastní se rozmanitých akcí, kde mají možnost se vzájemně 

poznat a rozhodnout se pro své budoucí partnery s kterými budou chtít založit společnou 

domácnost. "Rodinná forma - jako když lidé zakládají společnou domácnost" (viz.projekt). 

 

*** 
  

Životní příběh zakladatelky Zrnka naděje o.s. Lenky Vanclové a její dcery Lucie je popsán 

v Infolistech Zrnka číslo 3 / 2011 / str. 4.-9. Zde začíná cesta pro budoucnost lidí s podobným 

osudem, kde vznik občanského sdružení je rok 2008, ale historie o.s. začíná již v roce 2006.  
 

Každého zajímá i vznik názvu organizace a tak vám Lenka Vanclová dá vysvětlení: 
ZRNKO: osobně mě zaujal film Nekonečný příběh, kdy princezna z říše fantazie, stojí ve tmě a 
má na dlani poslední zrnko svého království a mluví s chlapcem, kterému musí dojít, že svou 
vírou v sebe může zachránit království fantazie, kde pak pokračuje nikdy nekončící příběh.  
NADĚJE: je význam slova, který nosí v sobě mnohý z nás. 
  

„Zrnko“ víra ve svou osobu a budoucnost, „naděje“ nese význam slova. 
 

Rokem 2008 začalo dějství nikdy nekončícího příběhu „Zrnka naděje“, kde jsou  

v příběhu schováni zloduši, zápletky, přátelé a vše se odehrává v realitě života. 



Projekt - Infolisty Zrnka 
 

Cíl projektu 

Podpora informovanosti v libereckém regionu i mimo region, ČR. Rozmanité informace. 

Infolisty podporují hlavní cíl o.s. Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a 

opatrovníky. Informujeme veřejnost dle průběhu etap od prvního vydání v 2009 březen. 
 

Cílová skupina 

Naše listy jsou zaměřeny a určeny pro cílovou skupinu různě zaměřených nestátních 

neziskových organizací (NNO). Dáváme prostor pro rozmanité informace o činnostech NNO i 

od zajímavých samotných lidí. Informace, které se nemají možnost dostat do běžného tisku 

novin vzhledem k omezenému prostoru pro velikost textu článku nebo jde i někdy o nezájem 

ze strany určitých vydavatelů novin o nich psát. Celkově listy oslovují a zapojují místní 

obyvatele Semil a okolí pro neohraničenou věkovou kategorii s různým společenským 

zaměřením a postavením. Samostatné vydávání Infolistů Zrnka o činnostech NNO z 

libereckého regionu i mimo region vidíme jako přínos pro celkovou komunitu. 

   

Spolupráce od 2009 

Všechna vydání infolistů jsou stabilně umístěny na webu Sdružení Český ráj a zveřejňovány 

jsou v Aktuálním zpravodajství na webu města Semily. Odkaz je i na webu Zrnka naděje o.s. 

http://zrnkonadeje.webnode.cz, kde jsou umístěny i jiné časopisy a zpravodaje. 

 

Sponzoři 

Finanční podpora od sponzorů je darována na celoroční činnost občanského sdružení. 

Projekt Infolisty Zrnka doposud nebyl finančně podpořen. Redaktorská a vydavatelská 

činnost je dobrovolnická - ZDARMA. Plánujeme překlad i do AJ - hledáme překladatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT KOLEM NÁS A NÁŠ UVNITŘ SVĚTA 

Infolisty o organizacích a zajímavých lidech  

  
 

 

 

 

 

Články + fotky, pozvánky atd. ZDARMA. 
Zasílejte na: InfolistyZrnka@seznam.cz 
Příspěvky po uzávěrce - domluvíme se. 

481 621 406 * 731 458 883   
Skype: van.lena1 * facebook: Zrnko naděje o.s. 

 
  
 
 

mailto:InfolistyZrnka@seznam.cz


Kamera na kolečkách 
 

Infolisty Zrnka vycházejí pouze v elektronické podobě. Články doplňují internetové odkazy, 

kde po kliknutí na odkaz se čtenář dostane na doplňující informace k článkům. Rozmanité 

dění od nás, ale i od jiných a Kamera na kolečkách zaznamenává na fotkách a ve videích dění. 

Při pořádání rozmanitých akcí Zrnka naděje o.s., ale i při účasti na akcích od jiných 

organizátorů v našem okolí se natáčí krátké videa a fotí momentky. Autorem těchto záznamů 

není jen jeden člověk, ale tak nějak ten náš foťák s kamerou uvízne v rukách nějakého 

človíčka a proto ve videích a na fotkách jsou zaznamenáni všichni zúčastnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební partneři 
 

Bylo však nutné k některým videím vložit hudbu a tak začala cesta hledání písniček. 

Otevřelo se okénko pro vzájemné poznání našich světů i vzájemná propagace. 

Velké poděkování patří všem hudebním tvůrcům, že nám dali souhlas k použití písniček. 
 

MessenJah      SkA´N´Daal      Mc Ryhha      VHProfi 
 

Richard Remeš      Tom Sneh      Funk Junkiez      Lukáš Kobylík 
 

"Hudba je most, který dokáže vyjádřit to, kde slova už dlouho skočila". 
 

Oslovení pro další hudební tvůrce, kteří by dali souhlas k bezplatnému použití jejich písniček, 
stále trvá. Pokud o někom víte nebo osobně máte písničky a chtěli byste se stát partnery 
občanského sdružení „Zrnko naděje“, tak nám napište:  Videa-K.N.K@seznam.cz   

 
Amatérská videa a fotoalba od roku 2008 na webu http://k-n-k.webnode.cz/  

mailto:Videa-K.N.K@seznam.cz
http://k-n-k.webnode.cz/


Projekt - Sociálně terapeutický program Zrnko naděje o.s. 
 

2009 květen vznikl pravidelný program čtvrtků od 10:00 - 17:00 hod v sídle a na zahradě 

Zrnko naděje o.s. pro členy sdružení a rodinné příslušníky, kde jsou otevřené dveře pro nové 

zájemce (lidé se zdravotním postižením a opatrovníky), které náš program osloví i pro lidi, 

kteří by rádi pomáhali lidem se zdravotním postižením. Členové sdružení si sami sestavují 

svůj plán činnosti dle svých zájmů. Kroužky, debaty, výlety atd. Každý čtvrtek si společně 

vaříme oběd, kde se rovným dílem dělíme o finanční náklady na potraviny. 
 

Bezbariérový rodinný dům od roku 2008 poskytuje vyčleněné prostory pro sídlo o.s.              

(4 místnosti + 2x WC). Od 2. 11. 2009 probíhal do 31. 10. 2010 jako týdenní program od 9:00 

do 17:00, pondělí do neděle. Program zahrnoval masáže, ergoterapii rukou, tvořivé dílničky, 

besedy s projekcí, společné vaření, relaxační sezení, poradenství pro sepisování žádostí pro 

úřady, Narozeninovosvátkové oslavy. Zahrada u domu: v roce 2008 vlastník bezbariérového 

domu si pronajal pozemek města Semily, který na vlastní náklady nechal zrenovovat. Na 

půdě nezorané se po bagrování a úpravách terénu podařilo svépomocí vybudovat částečně 

bezbariérový přístup. Letní sezona: stánek s posezením "U slimáka", 2x zahradní WC s 

umyvadlem + sprcha, pískoviště, herní kout pro Ruské kuželky - turnaje. Celoročně se zde 

pořádají akce vnitřní pouze pro členy, ale i akce pro veřejnost.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sociálně terapeutický program - nákup potřebných pomůcek pro vybavení programu: 

Projekt finančně podpořili - Město Semily a Nadační fond TESCO. 
 

Úřad práce Semily / Projekt CZ. 1. 04/2.1.00/03.00001 / Veřejně prospěšné práce 
 V období od 2. 11. 2009 do 31. 10. 2010 bylo v o.s. Zrnko naděje v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP. 

 

 

 

 
 

 

Doplňující informace 

Bohužel se nepodařilo dle výzev sehnat finanční prostředky na pronájem prostorů  

pro týdenní program a na obnovení dvou pracovních míst a od 1. 11. 2010 program  

prozatím pokračuje: pravidelné čtvrtky, výlety, různé akce, sousedská výpomoc atd.  



Projekt - Glass Lucie 
 

Sklářská dílna Glass Lucie - Lenka Vanclová vznikla v roce 2000 a během deseti let skleněné 

výrobky figurek, miniatur a vinutých perlí (známé jako lampové) byli dodávány na 

objednávku zákazníkům v ČR, Francii, Anglii, USA atd. 
 

Cesta života, tak i cesta podnikání se však musí někdy přizpůsobit životním okolnostem a v 

lednu 2011 došlo k pozastavení sklářského řemesla OSVČ. Lenka se nepřetržitě doma stará o 

svou dospívající těžce zdravotně postiženou dceru Lucii a nemůže se již naplno věnovat 

objednávkám ve sklářské výrobě, tak jak to bylo dříve. 
 

Od července 2011 je pro veřejnost otevřena sklářská dílna Glass Lucie, která nyní spadá pod 

činnost občanského sdružení Zrnka naděje. Nevznikla zde chráněná dílna pro zdravotně 

postižené členy sdružení, ale Lenka Vanclová se stala vedoucí sklářského kroužku, kde jsou 

vyráběny skleněné originály z českého skla od sklářky a od členů Zrnka naděje o.s. 
 

Exkurze výroby pro návštěvníky 

V dílně shlédnete ukázku řemeslné výroby u sklářského kahanu (cca 1 hod) a vystavenou 

expozici skleněných výrobků. Celková částka vstupenky je určena na podporu celoroční 

činnosti občanského sdružení Zrnko naděje, které upřednostňuje rodinné bydlení lidí se 

zdravotním postižením doma před ústavním umístěním. Do všech prostorů sklářské dílny s 

prodejnou je zajištěn bezbariérový přístup pro vozíčkáře. Exkurze pro jednotlivce až do 30 

lidí ve skupince. Více zde: http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/ = balíčky vstupenek. 
 

Dlouhodobá spolupráce L. Vanclové s firmou L.Čapková - Perlea přináší v roce 2013 novinku.              
Firma připravuje eshop s prodejem skleněných výrobků a zde bude i prodej výrobků ze 
sklářské dílny Zrnko naděje o.s. - Glass Lucie - L. Vanclová = finanční podpora činnosti o.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do všech prostorů sklářské dílny s prodejnou je zajištěn bezbariérový přístup pro vozíčkáře. 

http://zrnkonadeje.webnode.cz/glass-lucie/


Zrnko naděje o.s. - projekt a etapy průběhu 

 

Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky 

"Rodinná forma - jako když lidé zakládají společnou domácnost". 

 

 
Pro realizací projektu společného bydlení v komunitě bylo sestaveno 6 etap průběhu. 

 

PRVNÍ ETAPA 

2006 – 08 Sestavení z dílů informací a sepsání návrhu plánu společného bydlení v rodinném 

charakteru v komunitě pro tělesně hendikepované spoluobčany odkázané na dopomoc nebo 

celkovou pomoc druhé osoby pod správou o. s. Zrnko naděje za plné kontroly a spolupráce 

rodinných příslušníků, přátel, dobrovolníků, sousedské výpomoci nebo placené asistence. 

Vše dle svobodného výběru lidí neohraničené věkové kategorie. 

 

DRUHÁ ETAPA 

2008 založení občanského sdružení „Zrnko naděje“. Obeznámení sociální komise Semily dne 

3. 11. 2008 a Městské Rady Semily dne 26. 11. 1008 s návrhem plánu projektu, kteří náš 

návrh plánu vytvoření společného bydlení v komunitě berou na vědomí. 

 

TŘETÍ ETAPA 
Sdružení vytváří prostor pro setkávání lidí s podobným osudem. Pro společenství lidí se 
zdravotním omezením a zdravých, kteří jim pomáhají v běžném životě. Informujeme 
veřejnost o činnosti: Infolisty Zrnka, webové stránky, facebook, média a na různých akcích. 
 
ČTVRTÁ ETAPA 
V třetí etapě dochází k navazování přátelství, kde se lidé se zdravotním omezením poznávají 
a mají dostatečný prostor k rozhodnutí, s kým v budoucnu budou žít ve společném domě 
s byty nebo pokoji v komunitě pod správou o. s. Zrnko naděje pod plnou kontrolou a pomoci 
rodinných příslušníků, přátel, dobrovolníků, sousedské pomoci nebo placené asistence – vše 
dle svobodného výběru lidí neohraničené věkové kategorie pro, které se bydlení vytváří. 
 
PÁTÁ ETAPA 
Obeznámení Sociálního úřadu, RM a ZM města (v místě vzniklé komunity). Začíná spolupráce 
se všemi potřebnými úřady, občanským sdružením a samotnými lidmi pro, které se bydlení 
se zajištěním péče o jejich osoby vytváří. Zakoupení nebo výstavby domů pro komunitu. 
 
ŠESTÁ ETAPA 
Vzniklo společenství lidí se zdravotním omezením a zdravých – komunita dle návrhu plánu 
projektu z roku 2008, společné bydlení v komunitě pod správou o. s. Zrnko naděje pod plnou 
kontrolou a pomoci rodinných příslušníků, přátel, dobrovolníků, sousedské výpomoci nebo 
placené asistence – vše dle svobodného výběru lidí neohraničené věkové kategorie.  



2008 - 2013 - 5 let činnosti občanského sdružení „Zrnko naděje“ 
 

Velké poděkování patří všem sponzorům, partnerům, dobrovolníkům, kteří nás podpořili. 
 

Zrnko naděje o.s. - 3 etapa průběhu - prostor pro setkávání lidí s podobným osudem.  
 

Sdružení hledá podobně smýšlející lidi, jedince a rodiny, kteří upřednostňují rodinné bydlení 

před ústavním umístěním. V prostorech bezbariérového domu a na přilehlé zahradě se 

zdařilo vytvořit pevné zázemí pro činnost o.s. s prostorem, kde se seznamují lidé s různým 

společenským zaměřením. Účastní se rozmanitých akcí, kde mají možnost se vzájemně 

poznat a rozhodnout se pro své budoucí partnery s kterými budou chtít založit společnou 

domácnost, projekt: Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižné a opatrovníky. 
  

Bezbariérový rodinný dům v Jílovecké ulici čp.191, Semily je kontaktním místem pro zájemce 

viz. projekt a tento dům byl určen jako první nemovitost pro společně žijící komunitu (2008). 

V případě většího zájmu o společné bydlení by došlo k prodeji domu a zakoupení jiného. 

Však v roce 2010 prosinec, byl odsouhlasen nový Územní plán města Semily, kde se posunula 

silniční přeložka přímo přes tuto nemovitost = dům určený k demolici.  
 

Nyní se jedná o nestabilní místo pro budoucnost, kde nelze realizovat náš plán projektu. 

Bezbariérový dům čp.191 se stal znehodnoceným domem k prodeji či k směně objektů. 
 

Úřední jednání s městem Semily o odkoupení nemovitosti nedopadlo a nyní se čeká do roku 

2014, jak dopadne vyřízení žádosti ohledně přepracování ÚP Semily na stávající silniční 

dopravu se zrušením stavební uzávěry – asanační pásmo. Budoucí investor stavby LB kraj 

vydal písemná vyjádření, že stavba silniční přeložky se neplánuje ani projekčně!  

Plán projektu i za této situace stále pokračuje. Hledáme doplnění do počtu 10 obyvatel v 

domě, lidé se zdravotním postižením odkázáni na dopomoc nebo celkovou pomoc druhé 

osoby, kde mohou bydlet i opatrovníci. Vážní zájemci od nás obdrží podrobné informace.  

 

 

*** 

 

Činnost nevýdělečných nestátních organizací (NNO) patří ke slušné společnosti. 

Prostředky do ní vynaložené se nám vrátí nejen ve formě osobního uspokojení,  

ale i spokojenějšího života naší společnosti. Prostředky od sponzorů a dárců  

jsou používány na veřejně prospěšné činnosti v souladu se stanovami. 

 
Chcete-li přispět na činnost našeho sdružení peněžitým či věcným darem, obraťte se na nás 
prostřednictvím e-mailu PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz nebo osobně po telefonní 

domluvě 481 621 406 * 731 458 883. Zrnko naděje o.s., Jílovecká 191, 513 01 Semily.  
Za případnou podporu předem děkujeme. 

 

 http://zrnkonadeje.webnode.cz/ , http://k-n-k.webnode.cz/ , http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/  

mailto:PROJEKTY.Zrnko.nadeje.o.s@seznam.cz
http://zrnkonadeje.webnode.cz/
http://k-n-k.webnode.cz/
http://jedeme-bez-barier.webnode.cz/


Členové občanského sdružení Zrnko naděje, rodinní příslušníci a přátelé děkují 

všem sponzorům za finanční a věcnou podporu, která napomohla celkové činnosti. 

 

2012 finanční podpora 

Lukáš Kovář, Karel Malý, moff tarkin s.r.o., Šárka ARMENTA  
 

2011 finanční podpora 

Nadace České spořitelny, Nadace EURONISA 

Lukáš Kovář, moff tarkin s.r.o., Denisa Koublová 
 

2010 finanční podpora 

Nadační fond TESCO, "Co Nás Baví" Plán B, Město Semily,  

Tříkrálová sbírka, Andrea Mojžíšová, Route66 
  

2010 věcný dar bez smlouvy 

 Česká spořitelna, Semily, ELEKTROCENTRUM SONDA, Zahradnické služby AKÁT - Roman Špidlen, 

TERA SM s.r.o., Akvárium - Glass Ludmila Jadrná, Tiskárna GLOS Semily, s.r.o. 

Kazdovi – Restaurace Tuhaňka, Galerie XY, Lukáš Kovář, Manželé Pavla a Karel Malý  

NOVA - Lenka Reslerová, Glass Lucie – Lenka Vanclová 
 

Poděkování patří za plnou finanční podporu od 2. 11. 2009 do 31. 10. 2010  

2 pracovní místa VPP v občanském sdružení Zrnko naděje  

Úřad práce Semily / Projekt CZ. 1. 04/2.1.00/03.00001 / Veřejně prospěšné práce    
 

2009 finanční podpora   

    Město Semily, Lékárna na poliklinice - Platan s.r.o., ELITE BOHEMILA, TETRA SM s.r.o. 
 

2009 věcný dar bez smlouvy 

Poděkování patří všem, kteří pomáhali a nezištně bez smlouvy obdarovali Zrnko naděje o. s. 

Semilská pekárna JVS darovala nezištně bez smlouvy koláče na výlet do Českého ráje obec Dětenice. 

Upomínkovými předměty do tomboly „Naše město na vozíku“  

Železářství Metal, Eva Sedláková metrový textil, Zahradnické služby AKÁT - Roman Špidlen,  

TERA SM s.r.o., firma NOVA - Lenka Reslerová (drogerie), Glass Lucie, Česká spořitelna Semily. 

Ceny pro hráče turnaje Ruské kuželky „Od zrnka ke koláči“ 

JVS pekárna Semily – koláče (zde vznikl název pro turnaj „Od zrnka ke koláči“) 

Glass Lucie - Lenka Vanclová – skleněné figurky kuželek - medaile, sladkosti 

Česká spořitelna Semily a Martina Filingrová – sladkosti 

Firma ROUTE 66 – upomínkové předměty 

Galerie XY – upomínkové předměty 
 

Poděkování patří všem za poskytnutí půjčky bez sjednaného úroku pro činnost Zrnka naděje o. s. 

Lence Hřibové, Klaudii Hrubé, Lence Vanclové 
 

2008 finanční podpora 

Poděkování patří za poskytnutí půjčky bez sjednaného úroku pro začínající činnost ob. sdružení. 

Lence Vanclové – patronka a předsedkyně o.s. „Zrnko naděje“ 

 


