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Vážení příznivci České asociace
paraplegiků, rok 2019 je za námi
a pro asociaci šlo o rok úspěšný.
Pro své klienty se stále snažíme
rozšiřovat spektrum poskytovaných
služeb a tento rok nebyl žádnou
výjimkou.
Uvedli jsme tak například do provozu
novou službu, která může významně
pomoci v nelehké životní situaci, a to
právní poradenství externí právničky.
Služba peer mentoring se etablo‑
vala a byla tak široce využívána, že
budeme rozšiřovat řady našich peer
mentorů.
Rovněž tréninkovému pracovišti
Hvězdný bazar se dařilo natolik, že
jsme mohli připravit k otevření
na jaře roku 2020 novou pobočku
v Sokolovské ulici. Jsme moc rádi, že
díky nám lidé na vozíku ztrácí ostych,
pocit méněcennosti, získávají praxi,

pracovní návyky, prodejní dovednosti,
zkušenosti se správou sociálních sítí
a zjišťují, že mohou bez problémů
pracovat v běžných pozicích na
otevřeném trhu práce.

a průkazů. Díky naší iniciativě je nyní
tato otázka na příslušných místech
otevřená a hledáme různé formy
řešení, které by vedly ke zlepšení
mnohdy velmi naléhavé situace.

Jsme také rádi, že se nám rovněž daří
ovlivňovat legislativu ve prospěch
handicapovaných osob. Za rok 2019
si můžeme připsat například jeden
velký úspěch – u příspěvku na auto‑
mobil byla výrazně zvýšená hranice
příjmů, nad kterou se příspěvek
krátí; je tedy nově možné dosahovat
běžného příjmu a mít nárok na plný
příspěvek na automobil. Předchozí
situaci, kdy prakticky každý příjem
znamenal snížení příspěvku, jsme
považovali za hrubě nespravedlivou.
I když ani stávající řešení není
optimální, jde o významný posun
kupředu.

Mnoho výzev je stále ještě před námi,
například uspokojivé dořešení úhrad
tzv. „bílého programu“.

V závěru roku jsme otevřeli – a také
velmi úspěšně medializovali –
otázku zneužívání parkovacích karet

Vážení příznivci našich projektů
a služeb, vážíme si vaší podpory. CZE‑
PA se, ač supluje mnohé chybějící či
nedostatečné služby státu, nemůže
spolehnout na jakékoliv pravidelné
příjmy či příspěvky od státu. Na vše
si musíme o finance žádat u státních
i samosprávných subjektů, u Evrop‑
ské unie i prosit o podporu firem.
Snažíme se také značnou část příjmů
sami vytvářet, například v Hvězdném
bazaru nebo díky pronájmu prostor
a půjčování automobilů či pomůcek.
Jsme tedy vděčni a velmi děkujeme
za jakoukoliv formu podpory.

15/ Poděkování dárcům..................................................32
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Dotazník spokojenosti
se službou
odborného sociálního
poradenství
Dotazník spokojenosti se službou
sociálního poradenství, která zahrnuje
i odborné spinální poradenství (zpětnou
vazbu nám poskytlo 72 klientů).
98,6 procenta spokojených či spíše
spokojených s jednáním sociálních
pracovnic (87,6 procent z toho spokojených,
11,1 procent spíše spokojených), stejné
procento osob by nás doporučilo dále

1/Informační
a poradenský program
Odborné sociální poradenství
Standardními oblastmi námi poskytovaného
poradenství zůstávají následující: přiznání průkazu
osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P), dávky
pro osoby se zdravotním postižením (na bezbariérové
přístupy a úpravy bytů, na koupi motorového vozidla
a jeho úpravu na ruční řízení), příspěvek na péči
(a jeho přiznání v adekvátním stupni, což je častým
důvodem podpory práv klientů při odvolacích řízeních),
invalidní důchody, zajištění sociálních služeb a další.
Zaznamenali jsme zvýšený počet žádostí o konzultace
4
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při zajištění bydlení, což je pro naši cílovou skupinu
obtížné s ohledem na požadavky bezbariérového přístupu
(mnoho obcí nedisponuje byty zvláštního určení). Také
vnímáme vyšší četnost klientů tzv. „nízkopříjmových“,
kteří jsou uznáni invalidní bez nároku na výplatu
invalidního důchodu, někteří mají dluhy či jsou bez
dostatečných sociálních kompetencí pro samostatné
řešení nepříznivé sociální situace. S ohledem na to, že
klientům se zdravotním postižením pomáhají zejména
osoby blízké, jsou tito také častými tazateli, hledajícími
informace, podporu i obhajobu práv.

Spíše nespokojený byl jediný klient – ne
pro špatnou službu, ale kvůli tomu, že
vhodné pomůcky pro něj nebyly na českém
trhu dostupné.
Pro 69 osob ze 72 byly informace užitečné
či pomohly vyřešit jejich situaci.
V dotazníku spokojenosti byl dán prostor
pro návrhy na zlepšení služby. Podle
došlých reakcí respondentů není třeba
službu zlepšovat.
Sociální poradenství v roce 2019 v číslech

Celkem bylo poskytnuto
sociální poradenství

1256

klientům, mnoha z nich
opakovaně

Spinální poradenství
Součástí našeho odborného sociálního poradenství je
i poradenství spinální specialistky. Spinální specialistka
aktivně vyhledává potřebné klienty již v průběhu jejich
hospitalizace, nabízí jim i jejich rodinám podporu a dostupné
služby. Pomáhá s výběrem vozíku, sedáku a s konzultací
správného sezení, což je obvykle spojeno s kontrolním
měřením tlakové mapy v rámci prevence dekubitů. Korekce
sedu je v některých případech spojena se zapůjčením
antidekubitního sedáku či pevné zádové opěrky. V roce 2019
proběhlo méně měření pro poruchu funkce optického kabelu
k přístroji Conformat. V současné době máme díky díky
společnosti ČEZ kabel nový a službu klientům můžeme opět
plně poskytovat.
Spinální poradenství v roce 2019 v číslech

209

klientů včetně účastníků
seminářů

 Minipříběh
„Jako rodina musíme řešit novou situaci – po nehodě zůstal
člen naší rodiny bohužel paraplegikem. Stanovit si priority,
posloupnosti, jak co řešit, povědomí o tom, co nás bude
čekat – s tím vším nám s plným porozuměním a milou formou
pracovnice CZEPA pomohly. I v průběhu hospitalizace se
zajímaly, co se děje. Paní Faltýnková a paní Sixtová jsou pro
nás taková sluníčka, vždy nám dávají novou a novou sílu
a víru, že to všechno zvládneme.“
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Domácí návštěvy
a podpora v regionu

Laboratoř zdravého
sezení

Stává se, že klient nemá možnost
přijít na konzultaci do sídla CZEPA
či na některý z veřejných seminářů;
v takovém případě Zdeňka
Faltýnková dle svých časových
možností a kapacit nabízí i domácí
návštěvu.

V rámci této služby Zdeňka Faltýnková
poskytuje poradenství nejen
individuální, ale i na hromadných
akcích a přednáškách. V roce 2019
byly zorganizovány semináře týkající
se principů správného výběru vozíku
a zdravého sezení na vozíku: pro
odborníky v Rehafitu v Praze a na
Spinální jednotce Ostrava; pro klienty
a jejich blízké a studenty v ParaCENTRU
Fenix v Brně, na Rehaprotextu Brno,
dále pro Asociaci studentů fyzioterapie
v Olomouci, pro studenty designu v Ústí
nad Labem, pro studenty sociální práce
v Plzni a pro pracovní skupinu pro osoby
se zdravotním postižením v Litoměřicích.

Domácí návštěvy v číslech

17
návštěv, a to v Praze
i v regionech: středočeském,
libereckém,
pardubickém
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 Minipříběh

Právní poradenství

„Jsem vášnivý horolezec, bohužel
mi to jednou nevyšlo a je ze
mne paraplegik. V Kladrubech
jsem se při výběru vozíku setkal
s paní Faltýnkovou. Ta mi kromě
poradenství s vozíkem doporučila
i peer mentora, se kterým jsem
se zakrátko sešel a jsem tomu
moc rád. Už jsme se sešli
několikrát, s paní Faltýnkovou
byl i v našem novém bytě, který
právě rekonstruujeme a poradili
co a jak. Byt byl ještě neobyvatelný, když jsem opouštěl rehabiliťák
a opět se mi dostalo skvělé
pomoci v podobě zapůjčeného
vozíku a sedáku od asociace
CZEPA. Nejvíce jsem šťastný za
doporučení, kde mohu přečkat
dobu rekonstrukce bytu a to
i s rehabilitací. Jsem za pomoc
velmi vděčný.“
Klient Zdeňky Faltýnkové

V roce 2019 jsme zahájili poskytování nové služby
jednorázového právního poradenství externí
právničky Mgr. Radky Pešlové, která je poskytována
zdarma pro naše klienty, primárně vozíčkáře
s poraněním míchy. Vycházíme z potřeb klientů
a proto by jednotlivé podněty či zakázky měly
souviset s uplatňováním práv při oprávněných
nárocích (exekuce, odvolání při řízení příspěvku
na péči, invalidním důchodu, dávkách OZP). Dále
se jedná o podporu klienta při řešení odškodnění
úrazu, při neadekvátně přiznaných nebo zamítnutých
příspěvcích a dávkách a v dalších složitějších
případech souvisejících s Úmluvou o právech osob
se zdravotním postižením (rovnost a nediskriminace,
dodržování přístupnosti ke studiu a zaměstnání,
architektonická přístupnost, neoprávněné účtování
sociální služby v rozporu se zákonem).
V průběhu zahájení projektu odborných konzultací
externí právničky jsme vyžádali zpracování
rozsáhlého edukačního textu k tématu práv
a povinností pečujících osob včetně příkladů principů
výpočtu starobního důchodu pečujících – plánem
organizace je uveřejnit text počátkem roku 2020
formou seriálu pro laické pečující prostřednictvím
komunitních a sociálních sítí asociace. Dále externí
právnička poskytla odborné individuální poradenství
k tématu případné žaloby ve věci neadekvátního
příspěvku na péči, individuálně konzultovala platnost
posudku invalidity u osoby uznané invalidní bez
nároku na výplatu invalidního důchodu a zodpovídala
několik dotazů obecné povahy (např. práva OZP
při zajištění úklidu chodníků v zimních měsících,
diskriminace OZP při zaměstnávání atd.).

Celkový počet intervencí
ve prospěch klientů

1785

Intervence ve prospěch klienta
Jde o přímou práci s klientem i intervence
v jeho prospěch – jednání za klienta
v zastoupení, ověřování informací,
sepisování odvolání atd.

Poradenství moderně
Standardním způsobem, jak kontaktovat sociální pracovnice
či spinální specialistku, je telefon, e‑mail či osobní návštěva
v sídle CZEPA. K poradenství se lze dostat ale i dalšími
způsoby, a sice přes poradnu na serveru Vozejkov.cz
nebo přes facebookové stránky CZEPA. V obou případech
specialistky buď rovnou odpoví, pokud je odpověď
jednoduchá, nebo klientovi nabídnou možnost se s nimi spojit
k dořešení dotazu. Poradnu na portálu Vozejkov naši klienti
znají a využívají, jedná se o desítky dotazů ročně; sociální sítě
jsou pro ně většinou novou cestou, kam se obrátit pro radu,
ale i tam dotazy přibývají.
Výroční zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z. s. 2019 /
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2/Edukace,
publikační
činnost, CZEPA
v médiích a na
konferencích:
Semináře a kurzy
Zdeňka Faltýnková se věnuje každý rok kromě
praktických seminářů již zmíněných přímo v rámci
Laboratoře zdravého sezení i výuce. V roce 2019 vedla
tyto výuky: výuku ergoterapeutů na témata „zdravé
sezení a výběr vozíku“, „sex a partnerské vztahy“
a „přesuny“; výuku fyzioterapeutů – atestantů na
téma „fyzioterapie spinálních pacientů“, a výuku
rehabilitačních lékařů – atestantů na témata „výběr
a nastavení vozíku“ a „princip zdravého sezení
vozíčkářů“. Spinální specialistka participuje také
na vzdělávacích akcích společnosti Freya, určených
pro pomáhající profese a pečující, věnuje se tématu
sexuality a vztahů fyzicky hendikepovaných osob.

Spolupráce s úřadem práce ČR
V roce 2019 sociální pracovnice proškolily v tématu
potřeb osob s poškozením míchy při uplatnění na
trhu práce 3 pobočky úřadu práce. Konkrétně se
jednalo o ÚP Vysočina, ÚP Středočeský kraj a ÚP
Ústeckého kraje.

8
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Informační materiály
Leták VozejkMap
Ve spolupráci se společností Vodafone jsme vytvořili
nový informační leták, věnující se aplikaci VozejkMap.
Objednali jsme jej v počtu 200 kusů a od té doby byl
pravidelně rozdáván klientům, partnerům či na akcích, na
kterých měla CZEPA své zastoupení.

Flash disky s 19 videi pro
klienty CZEPA
Vytvořili jsme 930 flash disků pro naše klienty,
informující je jednak o našich službách,
a především přinášející jim přehledně na
jednom místě naše edukační videa, která
pomohou zejména novému vozíčkáři po
poranění míchy v sebeobsluze, přesunech,
cvičení, rehabilitaci, zabývají se otázkami
sexu, reprodukce a rodičovství. Tyto flash disky
budou od roku 2020 distribuovány zejména
spinální specialistkou Zdeňkou Faltýnkovou při
jejích četných kontaktech s novými vozíčkáři
i odborníky v rámci poradenství, vzdělávání,
edukace a kurzů.

Informační desky –
Průvodce léčbou
a rehabilitací
Společnost B. Braun je dlouholetým partnerem
projektu edukačních desek s názvem Průvodce
léčbou a rehabilitací. Do těchto desek vkládáme
informační materiály, které pomáhají novým
spinálním pacientům zorientovat se ve své
„nové“ životní situaci. Společnost B. Braun v roce
2019 vyrobila další sérii desek, které postupně
distribuujeme přímo klientům.
Z letáků se klienti a jejich rodiny dozví, jaké
organizace či nadace jim pomůžou s řešením
jejich situace, najdou zde odkazy na komunitní
portál či bezbariérovou mapu, kontakt na
zprostředkování služeb peer mentora, ale najdou

zde i informace týkající se sociální oblasti (oblast příspěvku
na péči, oblast dávek pro osoby se zdravotním postižením,
dávek státní sociální podpory či dávek hmotné nouze; oblast
zaměstnávání a jiné).

CZEPA na konferencích a jiných
podobných akcích
Inspo 2019
30. března se v Kongresovém centru Praha uskutečnil
19. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby
se specifickými potřebami. Navštívilo jej rekordních 521
účastníků; celkem zaznělo na konferenci 24 odborných
přednášek a představilo se rekordních 38 vystavovatelů.
Ti umožnili návštěvníkům získat na jednom místě přehled
o aktuální nabídce nejnovějších kompenzačních pomůcek,
aplikací, programů a služeb pro osoby s různým zdravotním
postižením. Konference jsme se zúčastnili a prezentovali
naši činnost i inovovanou mapu bezbariérových míst
VozejkMap.

XI. odborné konference a setkání
spinálních jednotek 2019
Zúčastnili jsme se XI. odborné konference a setkání
spinálních jednotek, která se konala ve dnech 6.– 7. 6. 2019
v hotelu Pyramida v Praze. Součástí konference byla
prezentace zdravotnické techniky a farmacie. Hlavní
témata konference byla „Autonomní nervový systém“
a „Pohybová aktivita“. Programu jsme se účastnili aktivně,
přednáškou o vlivu lékařské dokumentace na sociální dávky
a vystaveným posterem ke službě Peer mentoring.
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SCI Day 2019
Stalo se již tradicí, že na 5. září připadá
mezinárodní Den poranění míchy. I v roce
2019 jsme se ve spolupráci s Centrem Paraple,
o. p. s., připojili k programu pořádanému při
příležitosti tohoto dne. Zaměřili jsme se na
dekubity a jejich dopad na běžný život člověka
s poškozením míchy. V úvodu vystoupila
Bc. Hana Sixtová s příspěvkem o činnosti CZEPA
v sociální oblasti. Příspěvek byl zaměřen na
sociální práci vztahující se k tématu dekubitů.
Mgr. Petra Černá uvedla, že zkušení peer
mentoři navazují na odbornou edukaci, provází
klienta náročným obdobím po návratu do
domácího prostředí a v rámci prevence klienta
instruují o zásadách předcházení rizikového
chování. Pokud klient již dekubitem trpí, sdělí
mu postup základní první pomoci, doporučí
odbornou péči a předají kontakty na příslušná
pracoviště. Zdeňka Faltýnková přítomné
provedla problematikou dekubitů z pohledu
spinální specialistky. Mluvilo se o hlavní
příčině vzniku dekubitu – tlaku (dlouhé
sezení na vozíku bez odlehčení, nefunkční
sedák, špatně nastavený vozík, nešetrné
přesuny, nedodržení režimových zásad při
sportu i práci, neopatrnost při sexu), dále
o důležitosti kontroly těla a záchytu dekubitu
v raném stadiu. Zdeňka Faltýnková se podělila
i o statistiky, kazuistiky, formy prevence
i výstupy z dotazníku CZEPA, který byl zaměřen
na aktuální zkušenosti klientů s léčbou
dekubitů.

10
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25 let Obchodní akademie Olgy
Havlové v Janských lázních
Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních umožňuje
studium střední školy studentům se zdravotním postižením
a specifickými potřebami už 25 let. K tomuto významnému
jubileu byl připraven bohatý program, jehož součástí byla
i CZEPA. Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice, a Hana
Doležalová, peer mentorka, se tak přidaly ke zhruba dvěma
desítkám přednášejících zástupců škol, organizací, institucí či
zaměstnavatelů, kteří s obchodní akademií spolupracují. Protože
i mladí lidé ochrnutí po poranění míchy patří mezi studenty školy,
představily naše zástupkyně CZEPA širokou škálu činnosti, kterou
asociace tuto skupinu podporuje.

Rehaprotex 2019
Na Rehaprotexu, konaném v Brně 31. 10. 2019, jsme se představili
ve dvou blocích. V dopoledním Zdeňka Faltýnková, zástupkyně
Pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky Pacientské rady
Ministerstva zdravotnictví ČR, hovořila o legislativních změnách
v kategorizaci, poskytování a financování zdravotnických
prostředků. Také zdůraznila, že neustále probíhá legislativní
boj za návrat úhrady tzv. bílého programu (zdravotních
a kompenzačních pomůcek pro hygienu). Přítomné nejvíce
zajímaly změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Odpoledne
se Zdeňka Faltýnková zaměřila na sexualitu osob se závažným
zdravotním postižením. Celá přednáška byla prokládána
videobloky s otevřenými výpověďmi hendikepovaných mužů a žen.
Kladně hodnocena byla část věnována bezpečným polohám při
sexu. Vůz značky Škoda dlouhodobě zapůjčený společností ŠKODA
AUTO se speciálně upraveným ručním řízením byl k nahlédnutí
po celý čtvrteční den přímo před vstupní halou. Návštěvníci se
především zajímali o technickou a finanční náročnost úpravy.
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Newsletter

Newslettery v roce 2019 v číslech

V roce 2019 jsme zaslali svým členům 7
standardních newsletterů, nazvaných
„Zajímavosti z CZEPA“, a to v měsících lednu,
březnu, dubnu, červnu, říjnu (2x), prosinci.
Doplnilo je 5 mimořádných sdělení.
Výzvou pro nový rok bylo každoměsíční
pravidelné odesílání newsletteru v pevné
datum, což bylo takto na přelomu roku
i nastaveno a daří se v tom pokračovat.
Cílem pro rok 2020 je tedy 12 pravidelných
newsletterů odeslaných každého 17tého
v měsíci a doplněných v případě potřeby
newslettery mimořádnými.

Naše newslettery měly vysoce nadprůměrnou
proklikovost, průměrný výsledek prokliků za veškerou
historii odesílání přes mailchimp ukazoval 37%, všechny
newslettery roku 2019 až na jediný však nevykázaly
proklikovost pod 40% a v druhé polovině roku dále
rostla (u posledního, sedmého pravidelného newsletteru
byla proklikovost 49,4 procent!). Je tedy vidět neustálé
zlepšování míry prokliků, které lze brát za velice dobrou
zpětnou vazbu na tuto informační službu. V grafu vidno
srovnání průměrných proklikovostí srovnatelných
neziskovných subjektů, která je „pouhých“ 30 % (což
je stále velmi dobrý a pro komerční sektor obtížně
dosažitelný výsledek).

Publikační činnost a CZEPA
v médiích

CZEPA v médiích

Publikační činnost námi
sepsaných textů v odborných
periodicích
Naše klienty jsme informovali o dění v CZEPA
na odborné úrovni především prostřednictvím
časopisů spolupracujících organizací. S odbornými
příspěvky jsme opakovaně přispěli do časopisů
Magazín Paraple a Helios, dostali jsme se také do
APO Bulletinu, měsíčního newsletteru Akademie
pacientských organizací. Dále spinální specialistka
Zdeňka Faltýnková přispívala odbornými texty
na portál dekubity.eu, s nímž iniciovala navázání
spolupráce. Naším cílem je rozšiřovat počet
odborných periodik, do kterých přispíváme.

Za rok 2019 byla v monitorovaných médiích
(časopisy odborných organizací nejsou
monitorovány) zmíněna Česká asociace
paraplegiků – CZEPA, z. s. 137x. Četnost zmínek
viz graf (modrý je online, růžový tisk, žlutý
televize, zelený rozhlas). Pokračujeme ve
zlepšování publicity organizace napříč důležitými
médii, na počátku roku 2020 vychází mnoho
článků připravených ještě v posledních měsících
roku 2019, zaznamenáváme silně vzestupný trend
počtu výstupů a především více článků, kde CZEPA
není pouze zmíněna, ale celý článek je věnován
některé z činností organizace nebo organizaci
samotné. Chceme dosáhnout vyšší známosti
organizace u veřejnosti, podpořit agenda setting
tématu vozíčkářů po poranění míchy a tím i zvýšit
tlak na odpovědné orgány.

137 článků

MĚSÍCE

20

10

leden 2019

březen 2019

květen 2019

online

12
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červenec 2019

tisk

září 2019

televize

listopad 2019

leden 2020

rozhlas
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3/CZEPA na sociálních sítích
Primárním kanálem komu‑
nikace s našimi fanoušky je
Facebook; na Facebooku dis‑
ponujeme čtyřmi stránkami,
a to stránkou České asociace
paraplegiků, stránkou ko‑
munitního portálu Vozejkov.
cz, stránkou projektu
BanalFatal! a stránkou cha‑
ritativního obchodu Hvězdný
bazar. Naši klienti si zvykli
sociální sítě používat ke
kontaktování CZEPA, zjistili
totiž, že i zde se jim dostane
reakce, kvalifikované rady či
jiné odborné pomoci.
Česká asociace paraplegiků
– CZEPA, z. s. dále disponuje
těmito sociálními sítěmi:
Instagram CZEPA, Instagram
Hvězdného bazaru a Twitter
České asociace paraplegiků.
Aktivita na nich je doplňková
k Facebooku, který je ve
světě sociálních sítí naším
primárním komunikačním
kanálem.

14

Facebookové stránky
České asociace
paraplegiků – CZEPA
K 1. 1. 2019 dosáhl počet fanoušků
facebookových stránek České asociace
paraplegiků – CZEPA, z. s. 1441 fanoušků;
k 31. 6. 1624 a k 31. 12. 2019 1843; za první
pololetí roku 2019 bylo tedy dosaženo
183 nových fanoušků, za druhé pololetí
219 nových fanoušků. Daří se tedy stále
zrychlovat růst počtu fanoušků. Bezkon‑
kurečně nejlepším příspěvkem roku 2019
se stal „obyčejný“ příspěvek publikovaný
dne 8. dubna 2019 ředitelkou organizace
Alenou Jančíkovou o volném startovacím
bytu, který zaznamenal dosah přes 21 796
oslovených lidí a přes 302 sdílení.

Facebookové stránky
Vozejkov.cz
Vzhledem k tomu, že na jaře roku 2019
došlo ke sloučení FB stránek VozejkMap
a Vozejkov, statistiky jsou k dispozici až
pro druhou polovinu roku; k 1. 6. 2019
měly stránky Vozejkov.cz 2832 fanoušků;
k 31. 12. 2019 to bylo 2915 fanoušků.

Facebookové stránky
Hvězdný bazar.cz

Facebookové stránky
BanalFatal!

K 1. 1. 2019 dosáhl počet fanoušků faceboo‑
kových stránek Hvězdného bazaru 3025
fanoušků; k 31. 6. 3107 a k 31. 12. 2019 3237
nových fanoušků. V prvním pololetí tedy
zaznamenal 82 nových fanoušků; v druhém
pololetí 130 nových fanoušků; i zde tedy
došlo k postupnému zlepšování růstu.

Ke dni 31. 12. 2019 sledovalo stránky Banal‑
Fatal! 207 sledujících, což je nárůst o 20
sledujících za rok. Podle statistik nejvíce
lidé reagují na videa. Cílem příštího roku
je mimo jiné výraznější propagace FB
BanalFatal! na jednotlivých besedách
a tím i nárůst fanoušků.
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4/Ovlivňování
legislativy ke
zkvalitnění
sociální
a zdravotní péče
Pacientská rada
V roce 2019 probíhalo na půdě MZČR, kde aktivně působí
v Pacientské radě za asociaci spinální specialistka
CZEPA Zdeňka Faltýnková, opět aktivní připomínkování
legislativy. Zdeňka Faltýnková zde zastupuje skupinu
vozíčkářů, pro které se během působení v Komisi pro
kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických
prostředků podařilo získat již několik zvýšení úhrad či
navýšení počtu zdravotnických prostředků. Od ledna 2019

vyšla v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném
zdravotním pojištění a postupně začala implementace
zákona do praxe. Od srpna 2019 přestaly být hrazeny
produkty tzv. bílého programu (toaletní vozíky, sedačky
do sprchy…) a tento problém se intenzivně řešil jak na
půdě MZČR, tak i na půdě MPSV, kdy společná jednání
iniciovala CZEPA. Bohužel se tuto situaci nepodařilo
vyřešit a jednání budou pokračovat nadále. Začali jsme
také usilovat o novou skupinu kategorizačního stromu
pro zařazení přístrojů pro pohybovou a antispastickou
terapii (např. Motomed) pro domácí rehabilitaci.
V Pracovní skupině pro koncepční řešení domácí péče
MZČR jsme spolupracovali na rozšíření webu www.
dekubity.eu o informace o dekubitech u vozíčkářů prosezeninách a připomínkovali vzdělávací program
pro specializaci sester domácí a hospicové péče
s přihlédnutím na potřeby pacientů s míšním poraněním
(katetrizace mužů, výměna epicystostomie, strategie
přesunů…). Zdeňka Faltýnková se jako každoročně
účastnila již 8. kulatého stolu Stop dekubitům, konaného
při příležitosti celosvětového dne dekubitů.
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Expertní sociální skupina

Jednání ve FN Motol

Zejména sociální a zdravotně‑ sociální pracovníci
z 12 pracovišť péče a služeb pro pacienty/klienty
s poraněním míchy (spinální jednotky nemocnic,
spinální rehabilitační jednotky rehabilitačních
ústavů a neziskové organizace) se na výzvu
asociace CZEPA od roku 2014 schází pravidelně.
I v roce 2019 se členové Expertní skupiny
v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy
sešli dvakrát: na jaře ve FN Motol (kde bylo
hlavním tématem podpora na trhu práce) a na
podzim ve FN Ostrava (kde bylo hlavním tématem
jednání o sociálních službách a příspěvku na
péči). Společné setkávání a výměna odborných
zkušeností přináší mj. podněty na potřebné změny
legislativy či edukace směrem ke klientům.

FN Motol hostila 2. dubna 2019 zdravotně‑ sociální a sociální
pracovníky, členy Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby
s poškozením míchy. Hlavním tématem jedenáctého setkání byla
podpora osob se zdravotním postižením na trhu práce. Pozvaní
hosté, Mgr. Renata Šalatová a PaedDr. Eva Adlerová, krajské
koordinátorky Úřadu práce ČR, seznámily pracovníky spinálních
jednotek, spinálních rehabilitačních jednotek rehabilitačních
ústavů a navazujících neziskových organizací s formami, kterými
může ÚP cílovou skupinu osob se zdravotním postižením i jejich
zaměstnavatele podpořit. Primář doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
představil Spinální jednotku a umožnil návštěvu pracoviště.
Dále se členové odborné skupiny zabývali příklady dobré
praxe, nedostatečnou kapacitou sociálních služeb a podporou
nízkopříjmových klientů. Děkujeme vedení nemocnice a kolegyním
FN Motol za vytvoření zázemí pro setkání a jednání skupiny.
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Jednání ve FN Ostrava

Připomínkování aktuálních témat

Dvanácté setkání Expertní skupiny v sociální
oblasti proběhlo 8. října 2019 ve FN Ostrava.
Spolupracující pracoviště se navzájem informovaly
o aktuálních novinkách, účastníci navštívili místní
spinální jednotku. V rámci odborného programu
byla diskutována např. témata novely zákona
o sociálních službách, příspěvku na péči a jeho
nedávného zvýšení, přiznávání sociálních dávek
klientům s neúplnou lézí (para/tetraparézy),
krácené nemocenské u poživatelů ID III. stupně,
nedostatečné kapacity sociálních služeb (zejména
z personálních důvodů nedostatku dlouhodobých
zájemců o poskytování péče) či žádostí
o prodloužení průkazu ZTP.

Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků –
CZEPA, z. s., dosáhla v roce 2019 legislativního úspěchu, který
potěšil všechny pracující vozíčkáře. Podařilo se navrhnout
a schválit změnu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením. Prosazená změna, která
je uvedena do praxe od března 2020, se týká příspěvku na
zvláštní pomůcku – motorové vozidlo. Tento příspěvek je
přiznáván (žadatelům s indikovaným zdravotním stavem)
na základě výše příjmu žadatele a společně posuzovaných
osob, posuzovaného vzhledem k násobkům životního minima.
Dosud pracující vozíčkáři dostávali výrazně nižší příspěvek
na koupi motorového vozidla, neboť jejich finanční příjem
překračoval stanovené hranice. Díky prosazené novele
zákona, která hranice zdvojnásobila, lze očekávat, že výrazná
většina pracujících osob se zdravotním postižením dosáhne
na plnou výši příspěvku.

Z odborné diskuze vzešla doporučení směrem
k uživatelům – např. požádat o seznámení se
záznamem sociálního šetření při příspěvku na péči
již v okamžiku jeho provedení (tedy doma, kdy
sociální pracovník ÚP sociální šetření s klientem
provádí, ev. hned po vytvoření jeho elektronické
verze na ÚP); dále seznámení se s vydanými
lékařskými zprávami o zdravotním stavu a jejich
obsahem, jejich kopie pro uchování klientem pro
vlastní potřebu a jejich řádné předání praktickému
lékaři. V případech žádosti o prodloužení průkazu
ZTP/P se přítomní sociální pracovníci shodli, že
vhodné je žádost o prodloužení průkazu zaslat na
příslušný ÚP v předstihu cca 4 měsíců doporučeně
poštou (osobně je žádost přijímána obvykle měsíc
předem, ale posouzení zdravotního stavu bývá
v praxi delší, proto je mnoho držitelů bez platného
průkazu a bez možnosti využívání jeho výhod).

Také v průběhu roku 2019 pokračovala Alena Jančíková
v činnosti poradního orgánu Veřejné ochránkyně práv Anny
Šabatové. Za rok proběhla 4 setkání. Část zasedání byla
pojata tak, že se poradní orgán věnoval jednotlivým článkům
Úmluvy – zdraví, vzdělávání, zaměstnanost zdravotně
postižených. Dále se na jednáních probíraly palčivé
případy z praxe, hraničící minimálně s nerovným přístupem
k handicapovaným, ne‑li přímo s jejich diskriminací.
Na základě opakovaných klientských podnětů jsme se
zabývali také tématem neoprávněného užívání parkovacích
karet pro osoby se zdravotním postižením. V praxi se
vozíčkáři denně setkávají s tím, že vyhrazená parkovací
místa jsou obsazena osobami bez viditelného handicapu –
často jde o „zdravé“ osoby, které vědomě zneužívají
parkovací karty. Dále se jedná mnohdy o příslušníky osob
se zdravotním postižením, kteří neoprávněně parkovací
Výroční zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z. s. 2019 /
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kartu používají, i když ve vozidle zdravotně postiženou
osobu právě nepřevážejí. Alena Jančíková v průběhu roku
2019 opakovaně jednala se zástupci Magistrátu hlavního
města Prahy i Městské policie. CZEPA následně na toto téma
zpracovala rozsáhlé dotazníkové šetření a v závěru roku

5/Bydlení
Startovací bydlení
Ve startovacím bydlení, tedy 5 bytech v bytovém domě
v Malešicích, které nabízíme díky Městské části Praha 10
našim klientům za velmi výhodné ceny k dočasnému nájmu
(na dobu max. 1 roku), dokud nevyřeší svou bytovou situaci,
se v průběhu roku 2019 vystřídalo 10 klientů.

18
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2019 téma úspěšně medializovala. V době uzavírky výroční
zprávy byl podán poslanecký návrh, aby bylo neoprávněné
užití parkovací karty zahrnuto mezi přestupky, které jsou
bodově penalizovány.

Co dál po
skončeném nájmu
Klienti, kteří prošli programy na podporu
řešení bytové situace (Startovací bydlení,
Tréninkové bydlení pro tetraplegiky),
využívali i naše odborné sociální
poradenství. Většina po ukončení smlouvy
přecházela do vlastního bydlení, někteří
řešení své bytové situace rozpracovali
(např. podali žádosti o bezbariérový byt,
započali výstavbu vlastního domu, našli
si vyhovující podnájem) a další období po
ukončení smlouvy tráví v prostředí podle
vlastní volby.

 Minipříběh
Před startovacím bydlením jsem si vyzkoušel bariérový byt
u babičky v domě v Praze z dvacátých let. Úzké dveře, málo
manipulačního prostoru, zvýšené přízemí (4 schody), žádný
nájezd, rampa, natož výtah. Jediným řešením byly ližiny, což bylo
nepříjemné nejen mně, ale i komukoli, kdo mě tlačil vzhůru. Byla
to ale v tu chvíli jediná možnost, která se naskytla. Naštěstí už
od mé hospitalizace na SRJ v Motole jsem věděl o startovacích
bytech a s dostatečným předstihem jsme s pracovníky CZEPA řešili
všechny náležitosti. Komunikace s nimi byla báječná, vždy jsem
se dozvěděl to, co jsem potřeboval vědět. V květnu 2018 jsme se
s přítelkyní nastěhovali. Byla to úplně nová zkušenost, ale celkem
rychle jsme se se situací sžili. Díky této příležitosti jsem se také
mohl vrátit do života (téměř) naplno. Dnes se díky tomu cítím
mnohem sebevědoměji. Kdybych měl být na to všechno sám, kdo ví,
jak bych dopadl. Během toho roku, který se ukázal jako dostačující
po všech stránkách, mi lidé z CZEPA pomáhali najít vhodné bydlení
na Praze 6, kde mám trvalé bydliště. A za to jim
patří obrovský dík. Teď totiž tohle píšu
z našeho nového bytu na Břevnově.
Děkuji všem, kdo mi pomohli se
znovu rozjet!

Tréninkové bydlení pro
tetraplegiky
V tréninkovém bydlení, tedy bydlení
v bezbariérovém bytě 3+kk na Praze 4,
který má CZEPA v pronájmu od Magistrátu
hlavního města Prahy, mohou spolubydlet
dva tetraplegici, a to i se svým doprovodem.
V roce 2019 se zde vystřídali 4 podnájemníci.
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bazaru, podzimní Hvězdy v Hvězdném bazaru, kdy se
prodejci staly celebrity v podání Moniky Absolonové, Vandy
Hybnerové, Václava Marhoula a dalších (tato akce se
částečně konala i v prostorách vedlejší Fotograf Gallery).

Hvězdný bazar v roce 2019 v číslech

Hvězdný bazar na akcích
Hvězdný bazar také na mnoha akcích hostoval. Tradičně to
bylo ve firmách, kde prodáváme svůj sortiment a přebíráme
oblečení z firemních sbírek. Stálými hlavními partnery
Hvězdného bazaru jsou tyto společnosti: Metrostav, ČSOB,
ČSOB Leasing, KMPG, ČD Telematika, Wunderman, Rohlik.
cz, Ergoaktiv, Gebruder Weiss, Agentura API, ZŠ Lyčkovo
náměstí, River City Prague. Hvězdný bazar se zúčastnil také
akce Eleven Velkoosecká podzimní. Již tradičně šel také
výtěžek této akce na podporu České asociace paraplegiků
– CZEPA, z. s.

6/Hvězdný
bazar,
tréninkové
pracoviště
pro osoby po
poranění míchy

V Hvězdném bazaru v roce 2019 našlo práci na pozici prodejce
7 vozíčkářů po poranění míchy. Tyto vozíčkáře podporuje
pracovní terapeut, který ve spolupráci se sociální pracovnicí
zjišťuje další plány zaměstnaných vozíčkářů, abychom jim
případně mohli být k dispozici ve výpomoci při hledání
práce, bydlení, poradenstvím a podobně. Díky nově nabytým
zkušenostem, praxi a sebevědomí většinou nemají absolventi
tréninkového zaměstnání s uplatněním na volném trhu práce
problém. Jeden z absolventů programu například v roce 2019
odjel studovat a pracovat do Austrálie. S provozem Hvězdného
bazaru pomáhají také dobrovolníci, v roce 2019 pomáhalo
5 pravidelných dobrovolníků.

Akce v Hvězdném bazaru
Rok 2019 se také nesl ve znamení akcí v prostorách Hvězdného
bazaru, které vždy přinesly významně zvýšenou tržbu.
Jmenovat lze akci na sv. Valentýna, oslava 6 let Hvězdného
20
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30-40
prodaných
kusů denně

cca

1500

kusů oblečení
v prodejně

cca

Sortiment
V letošním roce se nám podařilo významně rozšířit nabídku
sortimentu „s příběhem“, a to o kvalitní kávu, čaj a sušenky,
které odebíráme od sociálního podniku Pražírna Drahonice,
dále nově nabízíme levandulové výrobky z moravské farmy
Levandia s.r.o, eko sáčky Repete, kraslice z Moravy a mnoho
dalšího. Vždy hlídáme kvalitu, českou provenienci a snažíme
se, aby šlo o dodavatele, s jejichž filozofií jsme v souladu.

Darujeme dále
Co s přebytkem oblečení, které se u nás neprodá?
Spolupracujeme s neziskovou organizací Naděje, která
pomáhá lidem bez domova. Darujeme převážně pánské
sezónní oblečení. Přebytky nevyužitého oblečení si dále
pravidelně odváží firma Textileco, která je dále rozděluje
potřebným a ekologicky zpracovává.

5000

kusů oblečení
a bot ve skladu
cca

250
000
navýšena tržba
za rok 2019

5

pravidelných
dobrovolníků

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Výroční zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z. s. 2019 /

21

Komunitní portál Vozejkov reprezentuje aktivní
komunitu přispěvatelů z řad vozíčkářů, jejich
blízkých, odborníků a pořadatelů nejrůznějších
akcí. V letních měsících roku 2019 došlo k zásadním
cmyk
8, 0
inovacím. Celý web
se75,
stal11,responzivní,
přehlednější,
rgb 0/169/211
#00A9D3s aplikací VozejkMap. Díky
a navíc přímo propojený
tomu je možné informace
komentovat,
cmyk 35, 0,lépe
100, sdílet,
0
rgb 189/206/0
dotvářet. Cílem bylo
vytvořit co nejširší informační
#BDCE00
profil obsahující relevantní textové, fotografické, ale
cmyk 15, 7, 0, 80
87/92/96 se stala přehlednější. Je
i video informace.rgbI poradna
#575C60
rozčleněna do šesti hlavních okruhů a ty následně
do dalších podskupin. Tím je zajištěno rychlé
dohledání potřebných informací, které poskytují naši
renomovaní odborníci.

Počátek roku byl pro projekt velmi slibný, stále se
přidával vysoký počet bezbariérových míst i tras, i když
je těžké konkurovat předchozímu roku 2018, kdy došlo
k několika hromadným importům, například díky
spolupráci s ČSOB. V roce 2019 jsme kladli větší důraz na
pečlivou práci v terénu, vlastní mapování bezbariérové
přístupnosti, i pečlivou fotodokumentaci. Samozřejmě
také ověřujeme, zda místa přidaná jinými osobami
skutečně splňují uvedené parametry.
V druhé polovině roku 2019 došlo bohužel k úrazu
a dlouhodobé pracovní neschopnosti administrátora
VozejkMap, což se projevilo v krátkodobém výpadku
administrace. Podařilo se však zajistit zástup a přidávání
nových míst a tras se opět rozběhlo naplno. Cílem pro
rok 2020 je počet přidaných míst oproti letošnímu
roku zvýšit. Oslovujeme města, instituce, úřady.
Nezapomínáme ani na mobilní aplikaci VozejkMap.
V tomto roce byla spuštěna její nová verze podporující
nové technologie a zvyšující uživatelský komfort.

Vozejkov v roce 2019 v číslech:

VozejkMap za rok 2019 v číslech

249
redakčních

495
přidaných

článků
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míst

Recenze

9/BanalFatal!
Na projekt BanalFatal!, který realizujeme díky podpoře společnosti Kooperativa,
v roce 2019 kladla Česká asociace paraplegiků – CZEPA velký důraz. Podařilo se
zvýšit počet seminářů a docílit stavu, kdy byl zájem výrazně vyšší než možnosti
a kapacita našich lektorů a termíny byly tedy obsazeny poměrně dlouho dopředu.
I tak jsme ovšem žádné zájemce z řad škol neodmítali a jejich poptávku postupně
zařazovali do plánu besed. Projekt BanalFatal! také prošel změnou webových
stránek směrem v k větší responzivnosti, modernosti a přehlednosti.

BanalFatal! v roce 2019 v číslech

7/Vozejkov –
komunitní
portál pro
vozíčkáře

22

31

navštívených
škol

navštívených
tříd

4
instruktoři

1867
dětí

4

dětské
tábory

46,5

hodin věnovali
instruktoři
dětem

„Myslím, že seminář byl velmi
aktuální a podnětný. Lektoři
zmínili i tak podceňované aktivity jako skákání na trampolíně,
lyžování, snowboarding apod. Při
těchto aktivitách se mohou lehce
podcenit ochranné pomůcky
nebo pravidla použití, např. na
trampolíně má skákat vždy
pouze jedna osoba! Seminář
žákům názorně ukázal, že pokud
podceníme či ignorujeme bezpečnostní pravidla, můžeme být
svědky zranění, nebo vážnějšího
zdravotního problému! Moc díky
za tuto povedenou akci v naší
škole.“ - ZŠ Řevničov
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11/Půjčování
automobilů
a pomůcek
Automobily s ručním řízením

10/Peer
mentoring
Služba v roce 2019
V průběhu roku 2019 jsme pracovali na za‑
členění této nové služby do systému spinální
péče. Podařilo se nám navázat spolupráci
se spinálně rehabilitačními jednotkami
v RÚ Kladruby, Hrabyně, Luže Košumberk
a s Centrem Paraple. Usilovali jsme o to, aby
se peer mentoring stal službou, která bude
jako standardní součást portfolia podpůrných
služeb nabízena všem spinálním pacientům.
Díky tomu se první desítky nových vozíčkářů
mohli vyrovnávat s těžkou životní situací
s cennou podporou peer mentorů.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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 Minipříběh
Kamil měl před dvěma lety úraz u bazénu, na který si přesně
nepamatuje. Důsledkem je poranění krční míchy s následnou
tetraplegií. Je po dvou transferech šlach a v současné době už
by měl mít „to nejhorší“ za sebou – žádné operační zákroky už
ho snad nečekají. V celém návratu do běžného života mu nejvíc
pomohl náš peer mentor Tomáš. Půl roku jej týden co týden
navštěvoval, radil, pomáhal a povzbuzoval. Kamil tak nemusel
doma na vše přicházet od začátku sám. „Byla to služba, která mi
pomohla úplně nejvíc. Nejdůležitější je možnost vidět u člověka,
který už je po úraze déle, kam se dá posunout. Že v některých věcech můžete žít skoro úplně normálně. Tomáš je na tom s úrazem
hůř než já, a když jsem viděl, co dokáže, velmi mě to povzbudilo.
Toto opravdu vnímám jako nejdůležitější přínos peer mentoringu.
Vidět, že to jde. S Tomášem jsme ještě v kontaktu – ještě mám
slíbeno, až bude lepší jarní počasí, že přijede a ukáže mi pohyb
venku, jak se dostat do obchodu, nastoupit do MHD a podobně.
To bohužel člověk za ty dva roky ani pořádně nestihne; mě to
ještě prodloužil jeden a druhý transfer šlach na rukou.“ Nyní jde
o sebevědomého člověka, který i po úraze pokračuje ve střídavé
péči o desetiletého syna. Kamil mluvil v rozhovoru, který nám
poskytl, i o tom, že je třeba, aby kontrakt peer mentora a nového
vozíčkáře proběhl co nejdříve. O to právě usilujeme.

Díky společnosti ŠKODA AUTO půjčujeme
automobily značky ŠKODA s ručním řízením včetně
unikátního vozu s ručním řízením pro tetraplegiky.
Služba tak může sloužit například vozíčkářům,
jejichž vůz je aktuálně v přestavbě, nebo těm,
kteří si brzy po úraze chtějí vyzkoušet, že pro
ně ruční řízení bude zvládnutelné a komfortní.
Podmínkou zapůjčení je členství v České asociaci
paraplegiků – CZEPA, z. s.
Zápůjčky v roce 2019

21
zápůjček

304
dní byly

automobily
zapůjčeny

Swiss Trac
Na maximální délku dva roky a minimálně na
rok půjčujeme Swiss Trac, pomůcku určenou
rodičům na vozíku. Jedná se o elektrický kočárek
s pohonem na baterii. Rodiče se mohou nechat
tímto kočárkem táhnout, kočárek je schopen
překonat obrubník. V roce 2019 jej měla zapůjčený
klientka s malým chlapečkem.

 Minipříběh
„Snažím se vše, hlavně starost o syna, zvládat nejlépe, jak umím.
Samozřejmě mi v péči hodně pomáhá partner a pak také babičky
a dědečkové. Největší problém byl asi úplně na začátku, kdy mě
trochu frustrovalo, že se synem nemohu jít sama ven, ale to se
postupem času změnilo a dnes už drandíme na vycházkách každý
den. Adam je drak a rozhodně se s ním nenudím, ale snažím se mu
zajistit aktivity, které mají ostatní děti. Chodíme cvičit a plavat
(plave s tatínkem), jezdíme na výlety, v zimě se snad podíváme
i na hory. Ale možná to těžké ještě přijde, až začne běhat,“ uvádí
mladá maminka. „Jsem členem CZEPA a mám přehled o vašich
službách. Přímo o SwissTracu jsem se dozvěděla buď z webových
stránek, nebo možná přes kamarádku, která ho měla také zapůjčený, už si to nepamatuju přesně. Byla jsem s ním každopádně velmi
spokojena, pomohl mi hlavně na výletech, na které s rodinou
hodně jezdíme, a v hůře přístupném terénu,“ pokračuje klientka.

Kompenzační pomůcky
Klienti si mohou zapůjčit řadu kompenzačních pomůcek
• Antidekubitní sedáky – 21 x
• zádové opěrky – 5x
• vozíky – k dlouhodobějšímu zapůjčení 9x
• Swing křesílko k vyzkoušení – 2x
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12/Struktura organizace
Pro asociaci
pracují profesionální
pracovníci, kteří
mají dlouholetou
zkušenost a odbor‑
nou praxi s lidmi
s poškozením míchy.

Jednatel
Mgr. David Lukeš

Revizní komise

Předsednictvo
MUDr. Karolína Bílková, Zdeňka Faltýnková,
Mgr. David Lukeš, Mgr. Lenka Honzátková,
Mgr. Ivana Cabrnochová, Lucie Marková, DiS.,
Mgr. Ladislav Loebe

Mgr. Barbora Hrdličková,

Bc. Pavel Šťastný,
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.

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.

Ředitelka
Alena Jančíková

13/Finanční analýza

I. Účetní závěrka spolku byla
auditována.

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.

C. Účetním obdobím je kalendářní rok.

stát, kraje

Evropská Unie

14 %

13 %

8%
nadace a nadační
fondy

firemní dárci

1%

2%

1%

veřejná sbírka

individuální dárci

členské příspěvky

vlastní činnost

14/Příloha k účetní uzávěrce
Rozvahový den: 31. 12. 2019

Vedlejší hospodářská činnost:

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

• Pronájem startovacích bytů

Sídlo: Dygrýnova 816/8 198 00, Praha 9
IČO: 00473146
Právní forma: zapsaný spolek
Předmět činnosti: Hájení práv a zájmů
vozíčkářů s poraněním míchy
26

• půjčování kompenzačních a technic‑
kých pomůcek
• půjčování speciálně upravených
automobilů
• půjčování kompenzačních a technic‑
kých pomůcek
• prodej skluzných desek a ostatní zboží
• prodej zboží v rámci Hvězdného bazaru
• reklamní činnost
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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.

Statutární orgán:
jednatel –
Mgr. David Lukeš

Položka

Organizační složky:
nejsou

stavby

Poslání: Hlavním
posláním účetní
jednotky je zdravotní,
právní a sociální pomoc
imobilním občanům po

K. Účetní jednotka nevlastní
akcie ani majetkové podíly,
vyměnitelné nebo prioritní
dluhopisy nebo podobné
cenné papíry či práva.

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

L. Účetní jednotce nevznikly
v účetním období žádné
dluhy se zbytkovou dobou
splatnosti přesahující pět let.
Neposkytla žádné záruky za
dluhy jiných osob.

H. Účetní jednotka je vlastníkem
tohoto dlouhodobého
majetku: (viz tabulka).

M. V rozvaze jsou zaznamenány
veškeré dluhy účetní
jednotky.

40 %
20 %

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

Zůstatek na
počátku účetního
období

Zůstatek na
konci účetního
období

Úbytky během
účetního období

Výše oprávek

599 966 Kč

599 966 Kč

0 Kč

250 000 Kč

1 041 869 Kč

517 229 Kč

524 640 Kč

388 182 Kč

dlouhodobý nehmotný

180 348 Kč

180 348 Kč

0 Kč

180 348 Kč

drobný dlouhodobý

382 069 Kč

348 099 Kč

33 969 Kč

348 099 Kč

5 000 Kč

0 Kč

5 000 Kč

0 Kč

dlouhodobý hmotný

dlouhodobý finanční

K dlouhodobému majetku nebyly účtovány opravné položky, součástí ocenění majetku nejsou úroky.
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Výkaz zisku a ztráty sestavený ke 31. 12. 2019 (v celých tis. Kč)
N. Hospodářský výsledek z hlavní
činnosti činí: -235.000 Kč
Hospodářský výsledek z vedlejší
činnosti činí: +266.000 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: 19,64.
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.
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.

28

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

/ Výroční zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z. s. 2019

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.
č. j. 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 2019 činí 109.306 Kč.

ozn.

Název ukazatele

A.
A.I.

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

NÁKLADY (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

7 521

2 380

9 901

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

1 781

1 110

2 891

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných
dodávek

248

260

508

2.

Prodané zboží

259

259

3.

Opravy a udržování

4.

Náklady na cestovné

5.

Náklady na reprezentaci

6.

Ostatní služby

A.III.

1

1

2

300

7

307

1 226

583

1 809

Osobní náklady (ř.14 až 18)

5 284

1 229

6 513

10.

Mzdové náklady

3 980

944

4 924

11.

Zákonné sociální pojištení

1 256

285

1 541

13.

Zákonné sociální náklady

48

A.IV.

Daně a poplatky (ř.20)

2

1

3

15.

Daně a poplatky

2

1

3

A.V.

Ostatní náklady (ř.22 až 28)

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6

6

48

393

393

6

6

364

364

20.

Dary

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.

22.

Jiné ostatní náklady

23

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek (ř.30 až 34)

61

40

101

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

61

40

101

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.

23

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

7 521

2 380

9 901

B.

VÝNOSY (ř.41+43+47+48+55)

7 286

2 646

9 932

B.I.

Provozní dotace (ř.42)

5 324

5 324

1.

Provozní dotace

5 324

5 324

B.II

Přijaté příspěvky (ř.44 až 46)

1 962

1 962

3.

Přijaté příspěvky (dary)

1 917

1 917

4.

Přijaté členské příspěvky

45

45

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

1 801

1 801

B.IV.

Ostatní výnosy (ř.49 až 54)

845

845

10.

Jiné ostatní výnosy

845

845

Výnosy celkem (ř.41+43+47+48+55)

7 286

2 646

9 932

C.

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

-235

266

31

D.

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

-235

266

31
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
ozn.

řádek

Stav k prvnímu
dni účetního
období 1

Stav k poslední‑
mu dni účetního
období 2

ozn.

PASIVA

řádek

Stav k prvnímu
dni účetního
období 1

Stav k poslední‑
mu dni účetního
období 2

086

5 188

7 183

001

868

479

A.

Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř.3 až 9)

002

180

180

A.I.

Jmění celkem (ř.88 až 90)

087

2 708

4 672

Software

004

180

180

1.

Vlastní jmění

088

2 708

479

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)

010

2 024

1 465

2.

Fondy

089

3.

Stavby

013

600

600

A.II.

Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)

091

2 480

2 511

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

014

1 042

517

1.

Účet výsledku hospodaření

092

267

31

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

017

382

348

Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř.22 až 27)

021

5

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

026

5

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

029

-1 341

A.

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

A.I.
2.

A.III.
5.
A.IV.

4 193

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

094

2 213

2 480

B.

Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)

095

3 214

1 100

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem (ř.99 až 105)

098

22

-1 166

6.

Dohadné účty pasivní

104

22

2.

Oprávky k softwaru

031

-180

-180

B.III.

Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)

106

3 183

1 100

6.

Oprávky ke stavbám

035

-210

-250

1.

Dodavatelé

107

77

30

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí

036

-569

-388

3.

Přijaté zálohy

109

236

331

4.

Ostatní závazky

110

11

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

039

-382

-348

5.

Zaměstnanci

111

310

335

B.

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

041

7 534

7 804

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

B.II.

Pohledávky celkem (ř.53 až 71)

052

844

1 002

7.

Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního
pojištění

113

129

164

9

31

1.

Odběratelé

053

3

2

4.

Poskytnuté provozní zálohy

056

308

412

9.

Ostatní přímé daně

115

2

23

5.

Ostatní pohledávky

057

10.

Daň z přidané hodnoty

116

10.

Daň z přidané hodnoty

062

18

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

2 394

14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

066

23

17.

Jiné závazky

123

17

17.

Jiné pohledávky

069

393

260

22.

Dohadné účty pasivní

128

18.

Dohadné účty aktivní

070

99

326

B.IV.

Jiná pasiva celkem (ř.131+132)

130

1

181

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)

072

6 688

6 745

1.

Výdaje příštích období

131

4

073

148

160

2.

Výnosy příštích období

132

5

3.

Peněžní prostředky na účtech

075

6 540

6 585

PASIVA CELKEM (ř.86+95)

134

8 402

B.IV.

Jiná aktiva celkem (ř.82+83)

081

2

57

1.

Náklady příštích období

082

2

2

2.

Příjmy příštích období

083

AKTIVA CELKEM (ř.1+41)

085

8 402

8 283

1.
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Peněžní prostředky v pokladně

B.III.

30

AKTIVA

8 283

55
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15/ Poděkování dárcům
Hlavní partneři:

Významná podpora:

Státní správa a samospráva
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt byl realizován za finanční
podpory Úřadu vlády České republiky
a Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany.

Nadace a nadační fondy
Nadace Vodafone | Nadace Charty 77 – Konto Bariéry | Nadace Jedličkova ústavu | Nadace ČEZ | Nadace Duha
Individuální podpora
Bronislav Madzia, Erika Hamplová, Ing. Olga Marholová, Vladimír Hanek, Ing. Vladimír Havlůj, Jana Magyarová, Petr Rypka, Filip Šnajdr,
Filip Mergental, Petr Pometlo, Jafarian Majid, Jana Komárková, Jiří Siegel, Zdeněk Šikula, Pavel Kašpar, Lucie Šimíková, Vladimír Vlček,
Mgr. Veronika Ostrá, Vladimír Markovič, Marcel Mráz, Vladimír Nedvěd, Jan Richte, Petr Pometlo, Vladimír Hanek
Spolupráce:
Český národní podnik s.r.o. | Medicco, s.r.o. | Erilens s.r.o. | Ultina s.r.o. | Patron Bohemia a.s. | Kury spol. 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

