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Vážení
a milí,
ať již čtete tento dokument
jako člen, klient nebo
podporovatel asociace, ráda
bych se Vám pochlubila
s velmi významným
projektem - Peer
mentoring, který se nám
konečně podařilo začít
realizovat. Dlouho jsme
usilovali o finanční podporu
z Evropské unie, až se nám
to povedlo. Peer mentoring
se odehrává mezi osobou,
která prožila konkrétní
zkušenost (peer mentor)
a osobou, pro kterou je
tato zkušenost nová (peer
mentee). Peer mentoring
je ve světě uznáván jako
nejvíc podpůrná metoda
poradenství především
v době, kdy se vozíčkář
vrací zpět do svého domova
a velmi silně vnímá, že
situace je daleko náročnější
než si ještě v rehabilitačním
ústavu představoval.

V srpnu jsme spolupořádali
již třináctý ročník
mezinárodního kongresu
ESCIF (European Spinal
Cord Injury Federation).
Kongres proběhl v Praze
a jeho hlavním tématem
byla Peer podpora. Na
kongres přijeli peeři ze zemí
západní Evropy a předávali
zkušenosti zemím, které
s peer podporou začínají
nebo o ní uvažují. Celkově
se kongresu zúčastnili
zástupci 22 evropských
zemí.
Nesmím zapomenout na
unikátní videa, kterým
specialistka na spinální
problematiku Zdeňka
Faltýnková vdechla život.
Video s názvem Partnerské
vztahy, sex a rodičovství
se zaměřením na osoby
s poškozením míchy
je prvním uceleným
filmem v České republice
o sexuálním životě
vozíčkářů po poranění
míchy. Film obsahuje
nejenom výklad odborníků,
ale i svědectví v prožívání
vlastní sexuality a praktické
rady zkušených vozíčkářů,
tipy na sexuální polohy,
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kompenzační a erotické
pomůcky. Druhým, neméně
významným filmem je
edukační video Zásady
péče o klienta s míšním
poraněním v domácím
prostředí, ve kterém jsou
shrnuty zejména informace
k důsledkům poškození
míchy a možným zdravotním
komplikacím, významu
a způsobům péče o močový
měchýř a rehabilitaci střev,
předcházení riziku dekubitů
a autonomní dysreflexie.
V neposlední řadě musím
vyzdvihnout práci všech
svých kolegů, kteří se
podílejí na celém chodu
organizace. Bez nich
by CZEPA neměla své
zasloužené místo v českém
spinálním programu a na
poli v neziskovém sektoru.

Děkujeme, že nás
podporujete a fandíte nám.
Alena Jančíková,
ředitelka

[1] INFORMAČNÍ
A PORADENSKÝ PROGRAM

[1.1]
SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ

Odborné sociální poradenství CZEPA využívají zejména
lidé ochrnutí s poškozením míchy, ale i jejich blízcí. Již
krátce po změně zdravotního stavu konzultují základní
vyřízení dávek a příspěvků (např. invalidní důchod, průkaz
ZTP/P, bezbariérové úpravy bydlení a zajištění základních
kompenzačních pomůcek, příspěvek na péči). Tématem
poradenství je i zajištění sociálních služeb (typicky osobní
asistence, pečovatelská služba či pobytové sociální
služby). S nedostatkem bezbariérových bytů je stále častěji
významným tématem možnost řešení bydlení. Také jsme
zaznamenali zvýšený nárůst klientů s nízkými příjmy či
bez výplaty invalidního důchodu, jejichž situace je obtížně
řešitelná.
1.271 osobám bylo poskytnuto
odborné sociální poradenství
93,6 %
klientů bylo se službou spokojeno
97,9 %
klientů by doporučilo službu dalším
31,9 %
klientů službu využívá opakovaně
99 %
klientů uvedlo, že vzhledem ke spokojenosti není třeba
službu zlepšovat
reference
Kromě podávaných informací na určité problémy, které se
vyskytují při ochrnutí klienta, mi velmi pomohlo doporučení
k vyřízení vyššího příspěvku na péči a k povolení
schodišťové sedačky, a také doporučení firmy s domácí
rehabilitací. Je to super podpora, děkujeme.
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[1.1.1]
INTERVENCE VE
PROSPĚCH KLIENTA

[1.2]
INTERAKTIVNÍ
PORADNY

[1.3]
[1.4]
DOMÁCÍ NÁVŠTĚVY
ZDRAVÉ SEZENÍ
A PODPORA V REGIONU A SEMINÁŘE

V případě potřeby poskytujeme advokační
činnost - hájíme zájmy a práva klientů,
například odbornými podpůrnými
písemnými stanovisky. V této souvislosti
musíme bohužel konstatovat, že odvolací
řízení u velké části sociálních dávek
(v souvislosti s nezbytným posouzením
zdravotního stavu) trvá i více než 12
měsíců. Výstupy podpůrných intervencí
roku 2018 tak budou známy až v roce
následujícím.

Specialistka na spinální problematiku
pravidelně poskytuje poradenství klientům
na pracovištích spinálního programu.
Během roku poskytla poradenství 26
klientům Spinálních jednotek FN Motol
a KN Liberec; dále vykonala 17 návštěv
Rehabilitačního ústavu Kladruby, kde
poskytla poradenství 86 klientům. V rámci
poradenství uspořádala také dvě tematická
setkání (na téma dekubity versus správné
sezení).

Odborné poradenství specialistky na
spinální problematiku poskytujeme také
v přirozeném prostředí žadatelů. V roce
2018 uskutečnila odborná pracovnice 11
návštěv a konzultací v domácím prostředí
klientů.

Nejčastější závažné, až život ohrožující
komplikace jsou dekubity (proleženiny,
prosezeniny). Pro každého člověka
s poškozením míchy, je pro jeho kvalitu
života důležité důsledné dodržování
preventivních opatření. Jedním z nich je
průběžná sebekontrola sedacích partií,
antidekubitního sedáku i pozice sedu.
Specialistka na spinální problematiku
nabízí pomoc klientům, vozíčkářům při
výběru a konfiguraci vozíku, výběru sedáku,
s korekcí pozice sedu. S využitím přístroje
Conformat umí vyhodnotit rozložení tlaku
(pressure mapping) na sedacích partiích
a doporučit nejvhodnější antidekubitní
sedák.

272 klientů využilo měření sedacích partií
V roce 2018 jsme organizovali v Centru Paraple seminář s názvem Zdravé
sezení 2018 ve spolupráci se společnostmi Medicco, Mölnlycke a Centrum Paraple
o.p.s., kterého se celkem účastnilo více jak tři desítky vozíčkářů, rodinných příslušníků,
fyzioterapeutů, ergoterapeutů a asistentů.
Specialistka na spinální problematiku se také v rámci spolupráce s Ligou vozíčkářů osobně
zúčastnila letního rekondičně integračního pobytu. Přítomné účastníky edukovala
v tématu zdravého sezení včetně vhodného kompenzačního cvičení.
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[2] EDUKACE

8

[2.1]
SEMINÁŘE
A KURZY

•

Specialistka na spinální problematiku ve spolupráci
se společností Freya přednášela téma sexuality lidí
po poranění míchy na třech kurzech „Sexualita lidí se
zdravotním handicapem - cesta k naplnění potřeb“ pro
pracovníky pomáhajících profesí i samotné sexuální
asistentky

•

Specialistka na spinální problematiku
spoluorganizovala v Centru Paraple seminář
a workshop na téma šlachových transferů pro
zdravotníky a vozíčkáře

•

Specialistka na spinální problematiku se zúčastnila
celostátní konference ergoterapeutů, přednášela na
téma Peer mentoring

•

Specialistka na spinální problematiku přednášela na
Dni ergoterapie (v Centru Paraple) na téma historie
ergoterapie u spinálních pacientů

•

Na 6. kulatém stole Ministerstva zdravotnictví ČR na
téma „Systém prevence sledování a léčby dekubitů
v ČR“ při příležitosti Světového dne STOP dekubitům
specialistka na spinální problematiku aktivně
vystoupila a následně poskytla odborné texty pro
internetový portál Dekubity.eu.
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[2.2]
SPOLUPRÁCE
S ÚŘADEM
PRÁCE ČR

Sociální pracovnice navázaly úzkou spolupráci s Úřadem
práce ČR ve věci propojení odborných pracovníků –
poradců pro osoby se zdravotním postižením s cílovou
skupinou osob s poškozením míchy. Na základě poptávky
ÚP ČR poskytli pracovníci CZEPA odborné školení na
téma důsledků poškození míchy, souvisejících pracovních
podmínek vozíčkářů i komunikace se zaměstnavatelem
odborným poradcům úřadu z kraje Praha; součástí školení
byla i nabídka osobní návštěvy tréninkového pracoviště
Hvězdný bazar. Na počátek roku 2019 byla předjednána
navazující školení pro ÚP kraje Vysočina, Středočeský a
Ústecký kraj a České Budějovice. Zájemcům o zaměstnání
z řad klientů CZEPA tak může asociace zprostředkovat
přímé kontakty na odborné poradce na jednotlivých
krajských pobočkách.

[2.3]
BLOKOVÉ
VÝUKY

Zaměřené na fyzioterapeuty, ergoterapeuty a pracovníky
v sociálních službách – tématicky zaměřené na přesuny,
polohování, výběr vozíku, sex a partnerské vztahy.
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Desatero
moudrého
vozíčkáře

[3.1]
NOVÉ DVD
PROGRAMY

Zdeňka Faltýnková připravila dva nové video programy
určené pro klienty s poškozením míchy a jejich blízké. Na
výrobě se podílela agentura Cittadella, finanční podporu
poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Partnerské vztahy, sex a rodičovství se zaměřením
na osoby s poškozením míchy

Průvodce pro klienty
s poškozením míchy

Film se zabývá důsledky míšního traumatu na sexuální
funkce a reprodukci mužů i žen, vysvětluje, co znamená
rehabilitace penisu, uvádí zásady přípravy na sexuální
aktivitu, inspiruje ukázkami konkrétních poloh při
intimním styku a seznamuje se službou sexuální asistence
a možností využití pomůcek. Video obsahuje výklad
odborníků na spinální problematiku i osobní výpovědi
klientů – vozíčkářů.

Zásady péče o klienta s míšním poraněním
v domácím prostředí

[3] INFORMAČNÍ
MATERIÁLY
Materiál byl vydán v12
roce 2012
za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Edukační film nabízí stručnou formou základní informace
k důsledkům poškození míchy a možným zdravotním
komplikacím, významu a způsobům péče o močový
měchýř a rehabilitaci střev, předcházení riziku dekubitů
a autonomní dysreflexie. Dozvíte se zásady polohování
i přesunů, seznámíte se se základy zdravého sezení
na vozíku. Nechybí ani témata zdravého životního stylu
a představení nabídky odborného provázení zkušenými
vozíčkáři - peer mentory. Program je určený lidem
s poraněním míchy a jejich blízkým, obsahuje řadu
praktických ukázek.
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[3.2]
NEWSLETTER

Elektronický zpravodaj obsahující důležité a zajímavé
informace pro členy CZEPA (aktivity asociace, změny
v legislativě, nabídky práce a vzdělávání, nabídky jiných
organizací, kultura, sport, inzerce apod.).
12 newsletterů bylo zasláno členům CZEPA

[3.3]
PUBLIKAČNÍ
ČINNOST

[4] OVLIVŇOVÁNÍ
LEGISLATIVY KE
ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Ve čtyřech vydáních bulletinů Unie fyzioterapeutů byly
vydány články prezentující činnost CZEPA a Klinické
zájmové skupiny Fyzioterapie míšních lézí, jejíž aktivity by
mohly pomoci pacientům v jednotlivých regionech.
CZEPA pravidelně informuje o činnosti asociace osoby
se zdravotním postižením v časopisech spolupracujících
organizací, např. Magazín Paraple. Pro čtenáře časopisu
Helios, pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového
měchýře, mimo běžné informace z činnosti asociace
CZEPA zpracovala specialistka na spinální problematiku
dva (ze tří) dílů seriálu na téma správného sezení. Třetí díl
vyjde v průběhu roku 2019. Cílem je rozšíření povědomí
o činnosti, projektech a nabídce pomoci asociace
potřebným osobám a jejich blízkým.
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[4.1]
PACIENTSKÁ
RADA

Novela zákona o zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) byla
nařízena rozhodnutím Ústavního soudu. Proto Ministerstvo
zdravotnictví ČR i jeho stálý poradní orgán „Pacientská
rada“, kterou tvoří 24 zástupců pacientských organizací,
v průběhu celého roku 2018 intenzivně pracovali na
novele zákona. Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální
problematiku asociace CZEPA, byla zvolena jako jedna
ze dvou zástupců pracovní skupiny pro zdravotnické
prostředky, a účastnila se tak všech důležitých jednání.
Během roku 2018 proběhla řada jednání pracovní skupiny
Pacientské rady pro zdravotnické prostředky (17 zástupců
organizací), na která navazovala jednání Pracovní skupiny
pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických
prostředků MZ ČR.

857 hodin věnovala Zdeňka Faltýnková práci
v Pacientské radě

„Připomínky od pacientů měly velikou podporu ze strany MZ
ČR a to vidím za průlomové“,
uvedla Z. Faltýnková. Zástupci pacientských organizací
podali 192 připomínek ke kategorizačnímu stromu,
124 z nich bylo zohledněno v rámci shody všech
zúčastněných. Novela tak znamená kompromis v řešení
mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Pacientskou radou
MZ ČR, zdravotními pojišťovnami i zástupci firem na trhu
s pomůckami.
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A co se mění pro uživatele s poškozením míchy? Mimo jiné
bude od konce roku 2019 v praxi výrazně zvýšena úhrada
zdravotní pojišťovny na mechanické i elektrické vozíky,
bude umožněn převod pomůcky do osobního vlastnictví
uživatele, zvýšena úhrada na antidekubitní sedáky, bude
umožněn souběh úhrady elektrického polohovacího lůžka
s vozíkem a po mnoha letech úsilí bude také zvýšen limit
počtu cévek (z cca 5 na 7 ks/den) pro čistou intermitentní
katetrizaci.

„Byla maximální snaha o to, aby požadavky pacientů,
zejména pokud jsou podpořeny názorem odborné
společnosti, byly zapracovány do novely. Takovou příležitost
vyjádřit se a připomínkovat včas úhradovou regulaci
zdravotnických prostředků pacientské organizace dosud
nikdy neměly.“,
uvedla Faltýnková, která dokázala využít příležitosti
a zásadně se podílela na zlepšení podmínek v úhradách
pomůcek pro celou cílovou skupinu osob s poškozením
míchy.

Současně je Zdeňka Faltýnková v rámci Pacientské rady
také členkou pracovní skupiny pro zdravotně-sociální
pomezí a také se aktivně zapojuje v rámci Pracovní skupiny
pro koncepční řešení poskytování domácí péče MZ ČR.
Ministerstvo zdravotnictví ČR organizovalo pro pacientské
organizace Pacientské rady pětidenní intenzivní vzdělávací
program, který byl úvodem do tématu systému úhrad
zdravotní péče a hodnocení zdravotnických technologií.
Vzdělávacího programu se účastnila i specialistka na
spinální problematiku asociace CZEPA.
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[4.2]
DEN PORANĚNÍ
MÍCHY
– SCI DAY

5. září je mezinárodní „Den poranění míchy“. Na základě
reflexe dlouhodobé činnosti s klienty s poškozením míchy
uspořádala asociace CZEPA blok na aktuální téma poskytování
služeb na zdravotně-sociálním pomezí, ve kterém byla
diskutována potřeba praktického propojení terénních služeb
zdravotních (typicky domácí zdravotní péče) a sociálních
(typicky osobní asistence či pečovatelská služba) v domácím
prostředí klienta. Odborné diskuze se zúčastnili zástupci
asociace CZEPA, Veřejného ochránce práv, Centra Paraple, ale
i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Pacientské
rady Ministerstva zdravotnictví ČR, Výboru pro sociální politiku
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a komunální politici
městských částí Prahy. Do bohaté diskuze se zapojili přítomné
osoby s poškozením míchy a jejich blízcí. Věříme, že toto
setkání poukázalo na problémy z každodenního života vozíčkářů
a navázat kontakty důležité pro budoucí jednání.

[4.3]
EXPERTNÍ
SOCIÁLNÍ
SKUPINA

V roce 2018 došlo k devátému a jubilejnímu desátému
setkání expertní skupiny. Expertní skupina složená z dvaceti
zejména zdravotně-sociálních a sociálních pracovníků
nemocnic, rehabilitačních ústavů a neziskových organizací,
které se zabývající péčí a poradenstvím osobám ochrnutým
po poškození míchy (a jejich blízkým) se tentokrát sešla
v Rehabilitačním ústavu Kladruby a ve Fakultní nemocnici
Brno. Mezi projednávaná témata patřila krize lékařské
posudkové služby a zajištění služby osobní asistence v akutní
nepříznivé situaci klienta. Dále byla diskutována nedostatečná
kapacita v pobytových zařízeních pro osoby zdravotně/tělesně
postižené. Na základě tohoto podnětu byla celorepublikově
zmapována aktuální situace v těchto zařízeních, včetně
čekacích dob na umístění klienta. Zpracované materiály
budou sloužit k potřebám všech pracovníků expertní skupiny.
V rámci expertní skupiny byl představen nový celorepublikový
projekt podpory zkušených vozíčkářů (peer mentorů), který je
určen novým klientům s poškozením míchy a jejich rodinám.
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[4.4]
PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
AKTUÁLNÍCH
TÉMAT

Na kulatém stole „Neformální péče v ČR: zkušenosti,
možnosti, výhledy“ pořádaném v Senátu Parlamentu ČR
pod záštitou senátorky Šárky Jelínkové zprostředkovaly
zástupkyně asociace CZEPA poznatky z praxe, které se
týkaly například obtížné nahraditelnosti péče rodinných
pečujících v souvislosti s potřebností komplexní péče na
sociálně-zdravotním pomezí, nedostatečnou kapacitou
služeb, s ohledem na finanční a bytové kapacity a další
faktory. Dále na workshopu „Setkání se zájemci o sociální
bydlení“ na půdě MPSV ČR zástupkyně CZEPA veřejně
vyjádřily podporu výstavbě bezbariérových kapacit v rámci
sociálního bydlení.
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reference 2018
Lukáš Lorenc
„Dnes mohu říct, že projekt
Startovací bydlení byl pro mě tou
nejlepší volbou ihned po návratu
z rehabilitačního ústavu, protože
byt je plně přizpůsobený i potřebám
kvadruplegika, což se o předchozím
bytě říct nedalo. V domě nebyl
ani výtah. Během roku jsem měl
dostatek času v plně bezbariérovém
prostředí zapracovat na soběstačnosti
a udělat si s partnerkou jasnou
představu o podobě budoucího
bydlení. S pomocí CZEPA jsem měl
možnost se víc zorientovat v sociální
oblasti a dokonce si kdykoli půjčit
auto s ručním řízením a vrátit se tak
za volant. V tomhle všem byl pro mě
tento projekt zásadní. Děkuji celé
organizaci CZEPA za podání pomocné
ruky při návratu do běžného života.”

Stanislav Hájek
„Po úrazu jsem se vrátil zpět k mámě,
kde se sice v rámci možností dalo
fungovat, ale vzhledem k tomu, že
dům je pro mě na špatně přístupném
místě, bylo to dost omezující. Dostal
jsem se jen pár metrů před domem což
nebylo do budoucna moc dobré. Na
začátku projektu, vzhledem k tomu
že jsem z vesnice, jsem se trošku bál
velkého města a toho že přišlo hodně
zodpovědnosti, práce atd... ten návrat
do opravdového života. Bylo hodně
zařizování, ale ten jeden rok bohatě
stačil na přípravu dalšího života. I když
jsem z toho na začátku měl trošku
obavy. Při ukončení smlouvy jsem už
měl zařízený další byt, který je víceméně
bezbarierový. Přístup zaměstnanců
hodnotím velmi kladně, se vším byli
ochotni pomoct. Největší přínos projektu
vidím v tom že to člověka dokáže
postavit na „vlastní nohy“.

Podporované bydlení pro tetraplegiky

[5] BYDLENÍ
Startovací byty
8 vozíčkářů našlo bydlení ve startovacích bytech

Tréninkový byt prošel v roce 2018 významnou rekonstrukcí. Primárním cílem
bylo nahradit sedmnáct let starou kuchyňskou linku za novou, bezbariérovou,
a to včetně myčky, mikrovlnné trouby a digestoře. Během realizace kuchyně
došlo na rozhodnutí udělat (vzhledem k zanedbanému stavu a stáří bytu) další
práce, jako například štukování odpadlých omítek, nové zásuvky a vypínače, nové
elektrorozvody, nová výmalba celého bytu, některé rohy byly opatřeny krycími
rohy, byla instalována nová světla, byla seřízena okna a dveře.
Desátý klient našel zázemí v tréninkovém bytě.
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[6] HVĚZDNÝ BAZAR
Tréninkové pracoviště pro lidi
po poranění míchy
9 vozíčkářů pracovalo
ve Hvězdném bazaru
Pod vedením pracovního terapeuta získali
zkušenosti, které pak mohou uplatnit při
svém dalším zaměstnání na otevřeném trhu
práce. Zaměstnanci, které jsme podpořili,
následně našli uplatnění ve velkých firmách
na zajímavých pozicích.
Hvězdný bazar stále plní své poslání
a zaměstnává lidi po poranění míchy, kteří
chtějí získat mnohdy svou první pracovní
zkušenost. Hlavním sortimentem stále zůstává
stylové oblečení z druhé ruky, ale kvalitní vína,
lahodné marmelády, medy s logem Hvězdného
bazaru. Stále hledáme a rozšiřujeme sortiment
doplňkového prodeje. Nově jsme v roce
2018 rozšířili sortiment o krásné látkové
kabelky a tašky, které vyrábí Chráněná dílna
Sansimon Znojmo, dále nově velice kvalitní
bylinní sirupy značky Camellus – vyrábí
Pro-Charitu.s.r.o., moravské kraslice – vyrábí
malérečky z Chráněných dílen Strážnice. Také
jsme rozšířili nabídku medů. Snažíme se tedy
podporovat i jiné charitativní projekty.

V roce 2018 proběhlo několik velkých sbírek
oblečení v komerčních firmách. Děkujeme
za podporu především firmě ČSOB leasing,
ČSOB, Metrostav, Kaufland, Wunderman
a dalším. V těchto firmách máme také
možnost prodávat náš doplňkový sortiment.
Nově jsme se také spojili se Základní školou
Praha 8, Lyčkovo náměstí. Žáci této školy
nám uspořádali vánoční bazar, kde prodávali
jejich výrobky a naše bazarové oblečení.
Oblečení nám stále nosí přímo do obchodu
i individuální dárci, kterých stále přibývá.
Všem jmenovaným patří náš velký vděk.
Díky podpoře MČ Praha 1 jsme uspořádali
3 pikniky v parku Kampa, kde se Hvězdný
bazar a CZEPA prezentovali dalších
potencionálních zákazníků a klientům.
Projekt „Tréninkové pracoviště pro
vozíčkáře po poranění míchy“ je financován
Evropskou unii.

Prodej darovaného oblečení je pro
CZEPA důležitým finančním příjmem.
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[7] VOZEJKOV
– komunitní portál pro vozíčkáře
vloženo 315 příspěvků a 113 akcí
150 uživatelů denně
27.730 uživatelů ročně
Internetový portál, kde vozíčkáři, jejich
příbuzní, přátelé nebo asistenti naleznou
inspiraci, pomoc, radu, zkušenosti,
názory, pozvánky, bazar a mnoho dalšího.
Současně je to také prostor pro organizace
a společnosti, které vozíčkářům nabízí
své služby a zboží k lepšímu životu na
vozíku. Výhodou komunitního portálu je
to, že si jeho obsah tvoří přímo uživatelé,
Po registraci tak mohou sami rozvíjet
obsah Vozejkova.
Mezi nejsledovanější témata na portále
dlouhodobě patří příspěvky se sociální
tématikou nebo z legislativy. Např. zvýšení
příspěvku na péči ve III. a IV. stupni, novela
zákona o veřejném zdravotním pojištění
(úhrada zdravotnických prostředků). Mezi
oblíbená témata, která vozíčkáři vyhledávají
patří i nabídka zaměstnání. V sekci bazar
nejčastěji uživatelé nabízeli ke koupi osobní
automobily, schodolezy, motomedy a jiné
kompenzační pomůcky.
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Do poradny je možno psát dotazy ze
sociální oblasti, legislativy, kompenzačních
pomůcek, zdraví a dalších témat. Na otázky
odpovídají odborníci na danou tématiku
z asociace CZEPA nebo další externí
spolupracovníci.
Portál je úzce propojen s Facebookem, kde
se informace šíří dál a rychleji.
Koncem roku 2018 se připravila
inovace webových stránkách tak, aby
byl web responzivní na všechna zařízení
a odpovídala design dnešní doby.
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[8] VozejkMap
Mobilní a webová aplikace, která již
pátým rokem pomáhá vozíčkářům hledat
objekty s bezbariérovým přístupem. Obě
verze jsou navrženy tak, aby uživateli
poskytly dostatečné množství informací
o přístupnosti městské hromadné dopravy,
WC, parkování, restaurací, hotelů, institucí
(nemocnic, lékařů, úřadů), sportovišť
a dalších. Samotní uživatelé pak mohou
prostřednictvím aplikace přidávat objekty,
které se po schválení zařadí do databáze
a slouží ostatním vozíčkářům jako cenný
zdroj informací.
Rok 2018 byl pro VozejkMap rokem plných
změn. Mobilní i webová aplikace se vyvinula
na nové platformě Mapotic, dostala nový
vzhled, vylepšili jsme řadu funkcí a přidali
pár nových. Uživatelé tak mohou rychleji
hledat v mapě, přidávat či sledovat
instruktážní videa nebo sdílet místa se
svými přáteli. Úplnými novinkami jsou pak
kategorie Události nebo Trasy. Díky nim
budete vědět o bezbariérových festivalech
a cyklotrasách.

V roce 2018 se podařilo projektu VozejkMap
rozšířit databázi o neuvěřitelných 2.457
míst. Na konci roku tak mohli uživatelé
hledat ve více než 12.106 bezbariérových
místech po celé ČR.

50 vozíčkářů denně vyhledává pomocí
VozejkMap bezbariérová místa

Aplikace jsou propojeny s facebookovým
profilem a nabízí tak užitečné tipy, kam
vyrazit.
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[9] BanalFatal!
Interaktivní semináře pro děti, mládež,
pedagogy a vychovatele
2.670 dětí se zúčastnilo seminářů

Program probíhá s laskavou podporou
herce Hynka Čermáka, který se stal
tváří projektu. Lektoři jsou profesionální
hasiči nebo kaskadéři, trenéři náročných
sportů, vozíčkáři.. Na semináři se pracuje
s amatérskými videi, na kterých jsou
zachyceny různé rizikové akce mladých
lidí (skoky do vody, pády, parkour,
longboarding), vše bez ochraných
pomůcek a přemýšlení, seminář je tak
velmi autentický. Některá videa přímo
zachycují situace, kdy k poranění míchy
skutečně došlo. Lektoři u jednotlivých videí
vysvětlují, jak a proč k úrazu páteře došlo
a jak tomu bylo možné předejít. Vozíčkáři
se následně podělí o svůj osobní příběh,
otevřeně vypráví o životě na vozíku a všech
komplikacích, o kterých lidé většinou ani
netuší. Nesnaží se mladé lidi odradit od
zábavy nebo adrenalinových aktivit, ale
vysvětlují, jak je absolvovat s nižším rizikem
úrazu.

Tým navštívil během roku 2018 také
nápravná zařízení pro děti a mládež, školu
v nemocnici pro dlouhodobě nemocné
děti a některá oddělení psychiatrie.
Domy dětí a mládeže, střediska volného
času a dětské tábory v létě. Stále je
v preventivním programu nejdůležitější
kvalita a individuální přístup v debatách
v jednotlivých třídách.
V současné době je tým s 5 lektory
a jedním koordinátorem, z toho 3 jsou
lektoři na vozíku.
Vznikl čtvrtý spot pro navazující kampaň,
tentokrát zaměřený na cyklisty s názvem
Nejsi guma. Na YouTube kanálu BanalFatal!
spot vidělo již přes 50 tisíc lidí.

[10] projekt
peer monitoring
V březnu 2018 byla zahájena realizace
projektu Peer mentoring. Na základě
výběrového řízení bylo přijato 14 vozíčkářů
do vzdělávací části projektu. Absolvovali
náročný 5-ti týdenní výcvik, který obsahoval
sebezkušenostní část, odborné semináře
k spinální a sociálně právní problematice
a psychologii a workshopy zaměřené na
práci s klientem a komunikaci. Z absolventů
výcviku bylo vybráno 7 vozíčkářů na pozice
peer mentorů. V říjnu 2018 začali 4 muži
a 3 ženy ve spolupráci s odbornými garanty
pomáhat v terénu novým vozíčkářům
a jejich blízkým. Peer mentoři pracovali ve
všech krajích ČR.

Peer mentoring je založen na principu
sdílení vlastních zkušeností. Mentorem je
vozíčkář, který je delší dobu po úraze a je
na postižení dobře adaptován. Pomáhá jako
průvodce v nové životní situaci vozíčkáři,
který je krátce po úraze. Peer mentor
a nový vozíčkář by měli být stejného
pohlaví, podobného věku a odpovídající
diagnózy. Peer pracuje také s rodinnými
příslušníky a blízkými nových vozíčkářů,
kteří o ně pečují.
Projekt „Peer mentoring - aktivizační
program pro vozíčkáře s poraněním míchy
a jejich pečující“ je financován Evropskou
unii.

7 vozíčkářů
– peer mentorů pro celou ČR

Hlavní partneři programu je Nadace
Jedličkova ústavu a škol a pojišťovna
Kooperativa.
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[11] PŮJČOVÁNÍ
AUTOMOBILŮ A POMŮCEK
[11.1]
Automobily
s ručním
řízením

reference
„Swiss Trac pro mě byl pomůckou, která mi umožnila
nezávislé a soběstačné rodičovství v období kdy dítě ještě
samo nechodilo a později, kdy ještě neušlo tolik. Díky ST
tak byly samozřejmostí každodenní procházky s dítětem,
návštěvy dětských hřišť, samostatné obstarání běžného
nákupu a zařizování po městě. Protože je možné ST
ovládat jednou rukou, druhá byla volná pro dítě. Snadno
a bezpečně si tak zvyklo na pohyb po chodnících a přes
přechody. V našem kopcovitém prostředí jsme si mohli
dovolit výlety i na místa, kam se bez pohonu není možné
dostat. Po těchto zkušenostech si už neumím tuto fázi
rodičovství bez ST představit. Díky němu jsme byli ušetřeni
starostí s asistencí a naopak jsme si mohli užívat radostné
období a posílenou tolik potřebnou mateřskou sebedůvěru.“

2 osobní vozy Škoda Octavia Combi si vozíčkáři zapůjčili
25x na celkem 445 dní. Automobily jsou půjčovány za
velmi výhodné ceny, mají ruční řízení pro tetraplegiky
i paraplegiky a podmínkou pro půjčení je členství v CZEPA.
Automobily poskytla společnost ŠKODA AUTO bezplatně.
Velkoprostorový vůz Fiat Ducato byl zapůjčen 12x v rozsahu
123 dní. Na podzim jsme Fiat Ducato věnovali Sportovnímu
klubu vozíčkářů Praha.
65.904 km najezdily naše automobily

[11.2]
Swiss Trac

[11.3]
Kompenzační
pomůcky

Klienti si mohou zapůjčit řadu kompenzačních pomůcek
•
•
•
•

Antidekubitní sedáky – 17x
zádové opěrky – 2x
vozíky – k dlouhodobějšímu zapůjčení 10x
Swing křesílko k vyzkoušení - 2x

Čtvrtým rokem jsme maminkám na vozíku půjčovali
přídavné zařízení s elektropohonem a dětskou sedačkou.
Slouží vozíčkářům místo kočárku, se kterým se mohou
samostatně pohybovat velmi těžko.
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[12] Kongres
Evropské federace
pro míšní léze
V termínu 8. – 10. srpna 2018
spolupořádala Česká asociace paraplegiků
– CZEPA z.s. již třináctý ročník
mezinárodního kongresu ESCIF (Europian
Spinal Cord Injury Federation). Kongres
proběhl v Clarion Congress Hotel Prague
a jeho hlavním tématem byla Podpora peer
a její jedinečné možnosti.
Projekt peer mentoringu, kde pomáhají
zkušení vozíčkáři novým vozíčkářům
po poškození míchy v adaptaci na život
s postižením, zahájila Česká asociace
paraplegiků – CZEPA z.s. začátkem
roku 2018. V tomto roce rovněž probíhá
vzdělávání a sebezkušenostní rozvoj
kandidátů na peer mentora v sídle asociace.
Právě vzdělávání kandidátů je jedinečné
v porovnání s ostatními členskými státy,
kde projekt peer mentoring existuje již
řadu let, ale pro výběr mentora často stačí
dlouhodobá zkušenost se životem na vozíku.
Kongresu se zúčastnili zástupci
z evropských asociací paraplegiků ze
Švýcarska, Švédska, Dánska, Německa,

Rakouska, Španělska, Velké Británie,
Chorvatska, Finska, Itálie, Litvy, Nizozemí,
Slovinska, Srbska, ale také z Bosny
a Hercegoviny nebo Ukrajiny. Kromě
prezentací k hlavnímu tématu proběhl
v rámci kongresu také workshop na téma
Peer podpora lidí po poranění míchy.
Inspirací pro náš nový projekt budou dobré
zkušenosti ze zemí jako např. Anglie,
Švýcarsko, Finsko, Skotsko, Dánsko,
Německo, Švédsko.
23 zemí se zúčastnilo kongresu
ESCIF v Praze
Organizace ESCIF sdružuje evropské
asociace, které se zabývají spinální
problematikou, společně usilují o takové
zázemí pro vozíčkáře, aby se v co největším
možném počtu a za přijatelných podmínek
navraceli do běžného života. Díky sdílení
zkušeností na mezinárodní úrovni se České
asociaci paraplegiků – CZEPA z.s. daří
zvyšovat kvalitu života vozíčkářů také v ČR.
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Struktura organizace
Pro asociaci pracují profesionální pracovníci, kteří mají dlouholetou
zkušenost a odbornou praxi s lidmi s poškozením míchy.
Jednatel
Mgr. David Lukeš
Předsednictvo
MUDr. Karolína Bílková, Zdeňka Faltýnková, Mgr. David Lukeš,
Mgr. Lenka Honzátková, Mgr. Ivana Cabrnochová, Lucie Marková, DiS.
Mgr. Ladislav Loebe
Revizní komise
Bc. Pavel Šťastný, Mgr. Barbora Hrdličková, PhDr. Rostislav Čichoň Ph.D.
Ředitelka
Alena Jančíková
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Finanční analýza
stát, kraje

20 %
Evropská
unie

39 %
nadace
a nadační fondy

10 %

Příloha
k účetní
uzávěrce

A.
Název účetní jednotky:
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.

podle vyhlášky
504/2002 Sb.

IČO: 00473146

Rozvahový den:
31.12.2018

Předmět činnosti:
Hájení práv a zájmů vozíčkářů s poraněním míchy

Sídlo: Dygrýnova 816/8, 198 00, Praha 9

Právní forma: zapsaný spolek

Vedlejší hospodářská činnost:
půjčování speciálně upravených automobilů, půjčování
kompenzačních a technických pomůcek, prodej
přesouvacích prken a ostatní zboží, prodej zboží v rámci
Hvězdného bazaru, reklamní činnost
Statutární orgán: jednatel – Mgr. David Lukeš

firemní fundraising

10 %

individuální dárci

1%
veřejná sbírka

3%

členské příspěvky

1%

vlastní činnost

17 %

Organizační složky: nejsou
Poslání:
Hlavním posláním účetní jednotky je zdravotní, právní
a sociální pomoc imobilním občanům po poranění míchy,
dosažení jejich kvalitního, nezávislého a aktivního života,
rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti.
Odstraňování nepříznivých důsledků ochrnutí v osobním
i společenském životě, integrace imobilních občanů do
společnosti ve všech oblastech života.
B.
Je zapsána ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou
L 279 vedenou u Městského soudu v Praze. Vklady
zakladatelů nejsou evidovány a nebyly provedeny.
C.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
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D.
Účetní zásady a metody
byly použity dle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý majetek
a zásoby jsou oceňovány
pořizovací cenou.
Dlouhodobý majetek je
odepisován rovnoměrně,
důvody k nutnosti použít
opravné položky nenastaly.

Zůstatky v cizí měně
jsou k rozvahovému dni
přepočteny devizovým
kurzem ČNB platným
k rozvahovému dni.
E.
Účetní jednotka nevlastní
majetek a neeviduje
závazky, u kterých by jí
vznikala povinnost ocenění
reálnou hodnotou.

F.
Účetní jednotka
nerealizovala ve
sledovaném období
žádné mimořádné výnosy
a náklady.

I.
Účetní závěrka spolku
nebyla auditována, účetní
jednotka neposkytla ve
sledovaném období úhradu
za jiné služby auditora.

G.
Účetní jednotka není
společníkem s neomezeným
ručením v žádné účetní
jednotce.

J.
Účetní jednotka nedrží sama
ani prostřednictvím jiné
osoby podíl ani akcie jiné
společnosti.

H.
Účetní jednotka je vlastníkem tohoto dlouhodobého majetku:
Položka

pozemky

Zůstatek
na počátku
účetního období

Zůstatek na
konci účetního
období

Úbytky během
účetního období

Výše oprávek

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

599 966,00 Kč

599 966,00 Kč

0,00 Kč

210 000,00 Kč

dlouhodobý
hmotný

1 705 898,00 Kč

1 041 869,00 Kč

664 029,00 Kč

569 368,00 Kč

dlouhodobý
nehmotný

180 348,00 Kč

180 348,00 Kč

0,00 Kč

180 348,00 Kč

drobný dlouhodobý

382 069,00 Kč

382 069,00 Kč

0,00 Kč

382 069,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

stavby

dlouhodobý
finanční

K dlouhodobému majetku nebyly účtovány opravné položky, součástí ocenění majetku
nejsou úroky.
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K.
Účetní jednotka nevlastní
akcie ani majetkové podíly,
vyměnitelné nebo prioritní
dluhopisy nebo podobné
cenné papíry či práva.
L.
Účetní jednotce nevznikly
v účetním období žádné
dluhy se zbytkovou dobou
splatnosti přesahující pět
let. Neposkytla žádné záruky
za dluhy jiných osob.
M.
V rozvaze jsou zaznamenány
veškeré dluhy účetní
jednotky.
N.
Hospodářský výsledek
z hlavní činnosti činí:
-511.830,32 Kč

Hospodářský výsledek
z vedlejší činnosti činí:
+778.814,54 Kč.
Vedlejší hospodářská
činnost byla ve sledovaném
období realizována.
O.
Veškeré osobní náklady
jsou uvedeny ve výkazu
zisku a ztráty. Evidenční
přepočtený počet
zaměstnanců činil ve
sledovaném období: 13,46.
Ve sledovaném období nebyl
nikdo ze členů řídících,
kontrolních ani jiných
orgánů účetní jednotky jejím
zaměstnancem.
Veškeré osobní náklady jsou
uvedeny ve výkazu zisku
a ztráty.
P.
Statutárnímu orgánu ani
členům výkonného orgánu
účetní jednotky ani jiným
osobám nebyla vyplacena
ani smluvně sjednána
žádná odměna (finanční či
nefinanční) za výkon jejich
funkce.
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Q.
Účetní jednotka neuzavřela
v účetním období žádné
smlouvy s osobami, v nichž
by měl účast statutární
orgán účetní jednotky, člen
vedení účetní jednotky nebo
jejich rodinný příslušník.
R.
Členům orgánů nebyly
poskytnuty zálohy, závdavky
ani úvěry s výjimkou
běžných provozních záloh
na činnost účetní jednotky.
S.
V rámci realizované hlavní
činnosti byly posuzovány
výnosy a náklady
jednotlivých dílčích činností
účetní jednotky. Do základu
daně jsou v souladu
s platnými daňovými
předpisy zahrnovány pouze
ty dílčí činnosti, jejichž
náklady jsou nižší než
výnosy.
Základ daně je tvořen
hospodářským výsledkem
dílčích částí hlavní činnosti,
u kterých jsou výnosy vyšší
než související náklady
a dále hospodářským
výsledkem vážícím se
k příjmům, které jsou vždy

předmětem daně z příjmu
a vedlejší hospodářské
činnosti.
Použité účetní odpisy jsou
rovny daňovým.
Účetní jednotka nevyužila ve
sledovaném období žádnou
daňovou úlevu.
T.
Účetní jednotka si není
vědoma skutečností, které
by významným způsobem
ovlivňovaly hodnocení její
majetkové a finanční situace
a které by nevyplývaly ze
sestavené rozvahy a výkazu
zisku a ztráty.

Účetní jednotka neeviduje
dlouhodobé úvěry
poskytnuté či přijaté ve
sledovaných účetních
obdobích ani v předchozích.
Účetní jednotka neposkytla
v účetním období žádné
dary.
U.
Účetní jednotka
pořádala veřejnou sbírku
osvědčenou MHMP pod.
čj. S-MHMP/264881/2016
ze dne 28. 3. 2014. Účel:
provozní, administrativní
a organizační náklady
k zajištění činnosti
a projektů spolku. Vybraná
částka v roce 2018 činí
313.063,- Kč.

V.
Výsledek hospodaření
z předchozího účetního
období byl na základě
rozhodnutí rady účetní
jednotky vypořádán takto:
Výsledek hospodaření
byl převeden na účet
nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta.
W.
Účetní jednotka nevyvíjí
svoji činnost v oborech,
kde by bylo relevantní
zpracovávat údaje vážící
se k individuálním
produkčním kvótám, limitům
produkčních práv nebo
o jiných obdobných kvótách
a limitech.

Rozvaha
a Výkaz zisku a ztrát
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ROZVAHA
v plném rozsahu / 31.12.2018
Ozna- AKTIVA
čení

Číslo Stav k prvnímu
řádku
dni účetního
období

Stav
k poslednímu dni
účetního období

Ozna- pasiva
čení

Číslo Stav k prvnímu
řádku
dni účetního
období

Stav
k poslednímu dni
účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+10+21+29)

001

1204

868

A.

Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)

086

4921

5188

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř.3 až 9)

002

180

180

A.I.

Jmění celkem (ř.88 až 90)

087

2708

2708

2.

Software

004

180

180

1.

Vlastní jmění

088

2708

2708

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)

010

2688

2024

A.II.

Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)

091

2213

2480

3.

Stavby

013

600

600

1.

Účet výsledku hospodaření

092

30

267

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

014

1706

1042

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

094

2183

2213

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

017

382

382

B.

Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)

095

2296

3214

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř.22 až 27)

021

5

5

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem (ř.99 až 105)

098

270

22

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

026

5

5

6.

Dohadné účty pasivní

104

270

22

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.30 až 40)

029

-1669

-1341

B.III.

Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)

106

1030

3183

2.

Oprávky k softwaru

031

-180

-180

1.

Dodavatelé

107

31

77

6.

Oprávky ke stavbám

035

-170

-210

3.

Přijaté zálohy

109

298

236

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a
souborům hmotných

036

-937

-569

4.

Ostatní závazky

110

5

11

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

039

-382

-382

B.

Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)

041

6013

7534

B.I.

Zásoby celkem (ř.43 až 51)

042

42

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

049

B.II.

Pohledávky celkem (ř.53 až 71)

052

1.

Odběratelé

053

4.

Poskytnuté provozní zálohy

056

10.

Daň z přidané hodnoty

062

14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

066

17.

Jiné pohledávky

069

0

393

18.

Dohadné účty aktivní

070

119

99

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)

072

5406

6688

5.

Zaměstnanci

111

251

310

7.

Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění

113

116

129

0

9.

Ostatní přímé daně

115

21

9

42

0

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

308

2394

564

844

17.

Jiné závazky

123

0

17

49

3

B.IV.

Jiná pasiva celkem (ř.131+132)

130

996

9

373

308

1.

Výdaje příštích období

131

2

4

0

18

2.

Výnosy příštích období

132

994

5

23

23

PASIVA CELKEM (ř.86+95)

134

7217

8402

1.

Peněžní prostředky v pokladně

073

123

148

3.

Peněžní prostředky na účtech

075

5283

6540

B.IV.

Jiná aktiva celkem (ř.82+83)

081

1

2

1.

Náklady příštích období

082

1

2

AKTIVA CELKEM (ř.1+41)

085

7217

8402

40
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Ozna- Název položky
čení

Číslo Činnost
Činnost
Celkem
řádku hlavní hospodářská

A.

NÁKLADY (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

001

8868

1161

10029

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
(ř.3 až 8)

002

2447

1146

3593

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek

003

169

193

362

2.

Prodané zboží

004

0

135

3.

Opravy a udržování

005

8

90

Ozna- Název položky
čení
B.

Číslo Činnost
Činnost
Celkem
řádku hlavní hospodářská

VÝNOSY (ř.41+43+47+48+55)

040

8358

1938

10296

B.I.

Provozní dotace (ř.42)

041

5006

0

5006

1.

Provozní dotace

042

5006

0

5006

B.II

Přijaté příspěvky (ř.44 až 46)

043

3352

0

3352

135

3.

Přijaté příspěvky (dary)

045

3279

0

3279

98

4.

Přijaté členské příspěvky

046

73

0

73

Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

0

1926

1926

12

12

4.

Náklady na cestovné

006

212

2

214

B.III.

5.

Náklady na reprezentaci

007

6

0

6

B.IV.

Ostatní výnosy (ř.49 až 54)

048

0

6.

Ostatní služby

008

2052

726

2778

8.

Kursové zisky

052

0

2

2

10.

Jiné ostatní výnosy

054

0

10

10

Výnosy celkem (ř.41+43+47+48+55)

061

8358

1938

10296

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním
(ř.61 - ř.39 + ř.37)

062

-510

777

267

D.

Výsledek hospodaření po zdanění (ř.61 - ř.39)

063

-510

777

267

A.III.

Osobní náklady (ř.14 až 18)

013

6009

0

6009

10.

Mzdové náklady

014

4640

0

4640

11.

Zákonné sociální pojištení

015

1353

0

1353

13.

Zákonné sociální náklady

017

16

0

16

A.IV.

Daně a poplatky (ř.20)

019

6

0

6

15.

Daně a poplatky

020

6

0

6

A.V.

Ostatní náklady (ř.22 až 28)

021

60

15

75

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení,
ostatní pokuty a penále

022

14

0

14

17.

Odpis nedobytné pohledávky

023

7

0

7

20.

Dary

026

150

0

150

22.

Jiné ostatní náklady

028

-111

15

-96

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

029

337

0

337

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

030

337

0

337

A.VII.

Poskytnuté příspěvky (ř.36)

035

9

0

9

28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúctované mezi organizacními

036

9

0

9

Náklady celkem
(ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

039

8868

1161

10029

42

43

Děkujeme:
Partneři:

Významná podpora:

Nadace a nadační fondy:

Státní správa a samospráva:

Individuální podpora:
Ing. Olga Marholová, Michal Horáček, Vladimír Nedvěd, Jiří Siegl, Zděněk Šikula, Zdeněk Heřman,
Pavel Kašpar, Lucie Šimíková, Vladimír Vlček, Veronika Ostrá, Vladimír Markovič, Marcel Mráz,
Marta Pantůčková, Ing. Jaroslav Jonáš, TC Management, Milan Menoušek, Václav Kočka – Amort,
Martina Hlavová, ZŠ Davle, Jan Šlesingr
Významná podpora:
Czech Hydro s.r.o., Město Votice, Imofa, ČSOB Private banking, ČSOB leasing, Metrostav a.s.,
Jordi´s chocolate, Punk Film, s.r.o., Rypsport Agency
Spolupráce:
Kofola a.s.; Český národní podnik s.r.o.; Medicco, s.r.o.; Patron Bohemia a.s.; Kury spol. s r.o.;
DMA Praha s.r.o.; Amoena, spol. s r.o.; CZ.TECH, a.s.; Meyra ČR s.r.o., Zdravý design, s.r.o.;
spinální jednotky Fakultní nemocnice v Motole, Krajské nemocnice Liberec, Fakultní nemocnice Ostrava,
Fakultní nemocnice Brno a spinálně rehabilitační jednotky Rehabilitačního ústavu Kladruby,
Hamzovy léčebny Luže – Košumberk a Rehabilitačního ústavu Hrabyně, Fórum dárců

Hlavní mediální partner projektu BanalFatal!:
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky
a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

