
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. je neziskovou organizací, NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. je neziskovou organizací, 
která již mnoho let spolupracuje se stavebními úřady, projektanty a dalšími subjekty ve vydávání která již mnoho let spolupracuje se stavebními úřady, projektanty a dalšími subjekty ve vydávání 
metodických stanovisek v oblasti bezbariérového užívání staveb a další odborné pomoci.metodických stanovisek v oblasti bezbariérového užívání staveb a další odborné pomoci.
Působíme po celé České republice, naše konzultační střediska najdete ve všech krajských městech Působíme po celé České republice, naše konzultační střediska najdete ve všech krajských městech 
a v mnoha okresech. Máme přes 90 stálých konzultantů a kolegů se zdravotním postižením i bez a v mnoha okresech. Máme přes 90 stálých konzultantů a kolegů se zdravotním postižením i bez 
něj. Pomáháme tvořit bezbariérové trasy, mapujeme bezbariérovou přístupnost veřejných objektů.něj. Pomáháme tvořit bezbariérové trasy, mapujeme bezbariérovou přístupnost veřejných objektů.

Sháníme kolegy, kteří:Sháníme kolegy, kteří:
>>>> mají stavební vzdělání SŠ/VŠ, pracují na PC, případně řídí automobil mají stavební vzdělání SŠ/VŠ, pracují na PC, případně řídí automobil
>> >> nemají stavební vzdělání, ale mají selský rozum, nadšení pro věc, nemají stavební vzdělání, ale mají selský rozum, nadšení pro věc, 
     nechají se vyškolit a budou se účastnit kolaudačních prohlídek staveb apod.     nechají se vyškolit a budou se účastnit kolaudačních prohlídek staveb apod.

Proč je ten chodník tak úzký a u přechodu není snížený obrubník ??
Proč nejde z vozíku zaplatit parkovné ?? 
Proč se ty dveře otevírají dovnitř a nevejdu se do nich ??

Víte, že neníže není v souladu 
s předpisy...

Pokud vás zajímáme, koukněte na:  Pokud vás zajímáme, koukněte na:  www.nipi-bp.czwww.nipi-bp.cz
Chcete–li vědět více, volejte paní Barboru Suchou, tel. 731 485 767Chcete–li vědět více, volejte paní Barboru Suchou, tel. 731 485 767
nebo rovnou pošlete svůj stručný životopis na nebo rovnou pošlete svůj stručný životopis na ops-reditel@nipi.czops-reditel@nipi.cz

Spolupracovat s námi nebudete zadarmo !!Spolupracovat s námi nebudete zadarmo !! –– ale na základě DPP či DPČ.  –– ale na základě DPP či DPČ. 
Pracujete dle svých možností !! –– rozsah práce si určujete sami. Pracujete dle svých možností !! –– rozsah práce si určujete sami. 

Hradíme náklady !! –– cestovné, náklady na telefon atd. Hradíme náklady !! –– cestovné, náklady na telefon atd. 
Práce vhodná pro ZTP. Práce vhodná pro ZTP. 


