KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM
POSTIŽENÍM MOŽNOST
SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH
PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU
A MOŽNOST ROZHODVOVAT O
VLASTNÍM ŽIVOTĚ. NAŠE POMOC
JE CELOROČNÍ A NEPŘETRŽITÁ.
JIŽ DVAADVACET LET.
SOCIÁLNÍ SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,

Klub vozíčkářů Petýrkova prošel v roce 2013 důležitou změnou právní formy a personálního
obsazení managementu organizace. Tato změna nám dala možnost „zastavit se“,
zrekapitulovat smysl a podstatu naší existence a navázat na dosavadní úspěchy v oblasti
poskytování osobní asistence, včetně možného rozvoje a zvyšování kvality této služby pro lidi
se zdravotním postižením na v Praze 11. K dosaženým úspěchům počítáme především
obnovení nepřetržitého provozu naší služby v roce 2012, díky kterému mohou mít naši
klienti opět „klidné noci“, a také stabilizaci naší organizace na základě rovnoměrně
rozloženého vícezdrojového financování.
V rukou právě držíte výroční zprávu za rok 2013 určenou především těm, kteří se o nás chtějí
dozvědět vše potřebné a důležité. Dovolte nám na tomto místě poděkovat všem, kteří
v druhé polovině roku 2013 ukončili svou činnost ve vedení Klubu vozíčkářů Petýrkova.
Zvláštní poděkování patří paní Alžbětě Šafránkové, která více jak než dvacet let stála v čele
organizace a zasloužila se o její udržení a rozvoj.

Příjemné čtení a nalezení všech informací, které hledáte,
Vám přeje

Kateřina Sedláková
předsedkyně správní rady
Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s.

Tomáš Drábek
ředitel společnosti
Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s.
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O NAŠÍ ORGANIZACI
Klub vozíčkářů Petýrkova je nestátní nezisková organizace, transformovaná v roce 2013
z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která
poskytuje každodenní pomoc lidem s tělesným postižením. Jsme transparentní organizací,
která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter. Naše společnost je
registrovaným poskytovatelem sociální služby osobní asistence (registrace MHMP č.
8323464 ze dne 18. 10. 2007), díky které umožňujeme lidem s tělesným postižením
v maximální možné míře sebeurčení žít v jejich domácnostech, především v bezbariérových
bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Jsme přesvědčeni, že i naši
klienti chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto se snažíme
vynakládat maximální úsilí, aby mohli žít samostatně s dostatečnou mírou podpory a nebylo
pro ně jedinou možností strávit život v pobytových zařízeních.
V oblasti poskytování terénní sociální péče patříme v České republice mezi první organizace,
které podobné služby začaly v devadesátých letech minulého století poskytovat.
Při poskytování naší služby přitom považujeme za klíčové své zaměstnance, především
pracovníky v přímé péči. Osobní asistenti, kteří přímou pomoc zajišťují, pečují o celé
spektrum potřeb lidí se zdravotním postižením a při poskytování těchto činností se setkávají
s rozličnými požadavky, které jsou spojeny s průběžnými i neodkladnými výkony, při nichž
dochází ke zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení. Fyzická námaha, ale také přemíra
těžkých situací činí práci v přímé péči velmi náročnou, bohužel však českou veřejností
mnohdy nedoceněnou. Proto bychom rádi naše zaměstnance adekvátně odměňovali a
vytvářeli pro ně motivační systém oceňování a benefitů.

STŘÍPKY Z NAŠÍ HISTORIE
Bezbariérové domy v Petýrkově ulici s tzv. byty zvláštního určení byly dostavěny v roce 1988.
V té době znamenalo umožnění samostatného bydlení lidem se zdravotním postižením velký
krok vpřed. Tato cesta s sebou však na druhou stranu přinesla potřebu nové služby pro
obyvatele, kteří se kvůli svému postižení o sebe nemohli sami postarat. Na tento popud
proto v srpnu 1991 vznikla nepřetržitá civilní pečovatelská služba a v roce 1992 bylo založeno
občanského sdružení pod názvem Klub vozíčkářů Petýrkova, které provoz služby zajišťovalo.
Velký přelom v činnosti organizace znamenal rok 2004, kdy v České republice došlo
k profesionalizaci armády, a tedy ke zrušení civilní pečovatelské služby. I přesto se podařilo
poskytování služby zachovat, byť se stalo její zajištění finančně mnohem náročnější a muselo
dojít po určitou dobu k omezení nepřetržitého provozu. Následující léta byla velmi náročná,
protože od roku 2008 organizaci neustále provázela nejistota při přidělování veřejných
finančních prostředků. Přesto se podařilo tuto dobu zvládnout bez dalšího omezování osobní
asistence a v roce 2011 se dokonce připravilo vše proto, aby se od začátku roku 2012 rozšířil
provoz osobní asistence o noční směny a služba tak mohla být opět zajišťována v žádaném
nepřetržitém provozu.
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ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY
Klub vozíčkářů Petýrkova změnil dne 23. srpna 2013 právní formu z občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost. Ke změně právní formy došlo na základě rozhodnutí valné
hromady Klubu vozíčkářů Petýrkova, která se konala dne 18. května 2013, a to s ohledem na
plánovanou účinnost nového občanského zákoníku. Nyní je Klub vozíčkářů Petýrkova jako
obecně prospěšná společnost zapsána v rejstříku Městského soudu v Praze oddílu O, vložce
číslo 1190. Změnou právní formy původní občanské sdružení nezaniklo, pouze se změnily
jeho vnitřní právní poměry. Proto i veškeré právní vztahy a uzavřené smlouvy zůstaly nadále
v platnosti a nebyly zapotřebí žádné jejich úpravy.
Z právního hlediska přestal tedy dne 22. 8. 2013 Klub vozíčkářů Petýrkova fungovat jako
občanské sdružení. K tomuto dni bylo ukončeno členství všech 102 členů Klubu vozíčkářů
Petýrkova a bylo ukončeno působení všech orgánů občanského sdružení a jejich zvolených
členů (valná hromada, výkonný výbor a revizní komise). Práva a povinnosti těchto zaniklých
orgánů jako celku a jeho jednotlivých členů přešly na nově vzniklou a ustanovenou správní
radu společnosti, dozorčí radu společnosti a nového ředitele.

ORGANIZAČNÍ STRUKURA 2013
Do 22. 8. 2013 byla nejvyšším orgánem Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. s., valná hromada.
Mezi jednotlivými zasedáními valné hromady byl výkonným orgánem Klubu vozíčkářů
Petýrkova, o. s., výbor. Členy výboru byli Alžběta Šafránková, předsedkyně, Ing. Vlastimil
Birčák, první místopředseda, Dana Černá, druhá místopředsedkyně, Mgr. Tomáš Drábek,
tajemník, a Mgr. Kateřina Sedláková, asistentka tajemníka. Členy revizní komise, která byla
kontrolním orgánem sdružení, byli Kateřina Formánková, předsedkyně, Kateřina Šafránková
a Tomáš Martinovský, členové komise.
Od 23. 8. 2013 se stala nejvyšším orgánem Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. p. s., správní rada.
Členy správní rady jsou Mgr. Kateřina Sedláková, předsedkyně, Ing. Vlastimil Birčák, ekonom,
Alžběta Šafránková (do XII/2013) a Jiří Čeloud (od III/2014), členové. Výkonným orgánem
společnosti se stal její ředitel, Mgr. Tomáš Drábek, který je zároveň jejím statutárním
zástupcem. Kontrolním orgánem společnosti se stala dozorčí rada, jejíž členy jsou Kateřina
Formánková, předsedkyně, Jaroslava Zástěrová a Filip Bican, členové.
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OSOBNÍ ASISTENCE
Tak jako v minulých letech byla služba osobní asistence největší a nejvýznamnější činností
realizovanou Klubem vozíčkářů Petýrkova v roce 2013. Službu osobní asistence využívalo
průběžně 74 klientů, přičemž bylo během roku poskytnuto 6250 hodin přímé péče. V praxi se
v roce 2013 jednalo o přibližně 17 hodin poskytnuté cílené pomoci každý den. Služba byla
zajišťována v rozsahu základních činností dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v účinném znění, dále poskytováním základního sociálního poradenství dle § 37
citovaného zákona a poskytováním pohotovostní pomoci, která byla v rámci služby
zajišťována fakultativně dle § 35 citovaného zákona.

OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence je terénní sociální služba určená lidem, kteří se v důsledku svého
zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. Služba Klubu vozíčkářů
Petýrkova je pak vymezena především lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením bez
věkového omezení. Pomoc probíhá v přirozeném sociálním prostředí klientů a při
činnostech, které běžně potřebují. Služba je nepřetržitě poskytována osobními asistenty
denně, po celý rok, včetně víkendů a státních svátků.

Poskytování osobní asistence má za cíl umožnit klientům této služby v maximální možné míře
jejich zapojení do běžného života ve společnosti a v případech, kdy toto zapojení zdravotní
stav klienta neumožňuje, směřuje její poskytování k zajištění důstojného prostředí a
zacházení. Díky umístění služby přímo v bezbariérovém bytovém komplexu a každodenní
nepřetržité přítomnosti pracovníků přímé péče, může být pomoc rozšířená o fakultativní
činnosti zajišťována okamžitě, čímž služba přispívá ke zlepšování psychické i fyzické stránky
lidí s tělesným postižením a snižování existenčních rizik, která souvisejí s jejich životem, čímž
je zastoupena také sociální služba tísňové péče.
Na základě celkového hodnocení za rok 2013 můžeme opět konstatovat navýšení
poskytnutých hodin přímé pomoci, čímž se nám nadále potvrdila potřebnost námi
poskytované pomoci. Pro srovnání jsme v roce 2012 poskytli 4796 hodin osobní asistence,
přičemž v roce 2013 celých 6250 hodin přímé péče – tedy o více než 1400 hodin.

POHOTOVOSTNÍ POMOC
V rámci přechodného využití volných kapacit pracovníků služby – osobních asistentů – je na
základě písemné smlouvy klientům nad rámec poskytované služby osobní asistence
fakultativně zajišťována také tzv. pohotovostní pomoc (např. poskytnutí nebo
zprostředkování neodkladné pomoci při mimořádných situacích apod.). Pohotovostní pomoc
je zajišťována pro klienty v domech zvláštního určení na adrese Petýrkova 1949–1953, Praha
11. Tuto službu v roce 2013 využívalo 57 klientů osobní asistence.
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CESTOVÁNÍ
Rekondiční pobyt pro osoby s těžkým tělesným postižením byl jeden z vedlejších projektů
naší společnosti realizovaný v roce 2013 v rámci aktivit zaměřených na umožnění cestování
pro osoby s těžkým tělesným postižením. Rekondiční pobyt se uskutečnil jako týdenní
během listopadu 2013 v Lázních Vráž, které jsou specializovaným pracovištěm pro léčbu
neurologických onemocnění a onemocnění pohybového aparátu. Doprava byla zajištěna
speciálními mikrobusy ve spolupráci s organizací Handicap transport. Pobytu se zúčastnilo
deset lidí.
Rekondiční pobyt měl za cíl zlepšit zdravotní stav všech účastníků a zároveň umožnit navázat
nové kontakty a poznat nová místa tak, aby došlo k zlepšení fyzického a psychického stavu
účastníků a zabránilo se jejich sociálnímu vyloučení. Cíle bylo fakticky dosaženo, protože dle
pozitivního hodnocení účastníků rekondiční pobyt přispěl k jejich aktivaci a dosáhnutí
zlepšení fyzické a psychické kondice, což mělo pozitivní dopad na odstranění nepříznivého
vlivu jejich onemocnění. Při rekondičním pobytu měl každý možnost setkání s dalšími lidmi
se stejným onemocněním, čímž docházelo také k výměně informací a zkušeností, které byly
přínosné v překonávání následků onemocnění. Jednotliví účastníci absolvovali konzultace
s lékařem a individuálně různé procedury, například perličkovou koupel, klasickou masáž
částečnou, vířivou koupel, vibrační masáž chodidel nebo skupinové cvičení v bazénu,
skupinové cvičení v tělocvičně a vstupy do rehabilitačního bazénu.

DALŠÍ ČINNOSTI
Klub vozíčkářů Petýrkova v rámci své hlavní činnosti nabízel i v roce 2013 rehabilitační cvičení
na motomedu nebo zapůjčení některých kompenzačních pomůcek. Dále naši sociální
pracovníci během roku poskytovali všem zájemcům základní sociální poradenství podle § 37
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V rámci krátkodobých cílů se zástupce naší organizace zúčastnil během měsíce října prvního
setkání pracovní skupiny Osobní asistence, které bylo realizováno sociálně zdravotním
odborem Magistrátu hl. m. Prahy.
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ROZVAHA (V TIS. KČ)
AKTIVA

1. 1. 2013

31. 12. 2013

A.
1.
2.
3.
4.

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

0
0
1110
0
1110

0
0
1114
0
1114

B.
1.
2.
3.
4.

Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Jiná aktiva

1266
0
18
1248
0

1246
0
27
1219
0

1266

1246

1. 1. 2013

31. 12. 2013

A. Vlastní zdroje
1. Jmění
2. Hospodářský výsledek

1058
968
90

1019
1058
-39

B.
1.
2.
3.
4.

208
0
0
208
0

227
0
0
227
0

1266

1246

Úhrn aktiv celkem

PASIVA

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

Úhrn pasiv celkem
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Veřejné zdroje:
MPSV
MHMP
MČ Praha 11

550 000 Kč
196 200 Kč
55 000 Kč

Dary nadací a nadačních fondů:
Nadační fond AVAST
Nadace České pojišťovny

650 000 Kč
25 000 Kč

Firemní finanční dary:
Pražská energetika, a. s.
ČEPS, a. s.

100 000 Kč
50 000 Kč

Finanční dary a příspěvky:
Paní Trojánková
Paní Háková
Paní Martinovská
Paní Kobylková
Paní Čapková
Paní Koptová

24 000 Kč
10 000 Kč
1200 Kč
2316 Kč
200 Kč
200 Kč

NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI
V roce 2013 získal Klub vozíčkářů Petýrkova na zajištění realizace nepřetržitého provozu
služby osobní asistence jako důležitého partnera Nadační fond AVAST, který významně
podpořil službu osobní asistence již v roce 2011 a 2012. Mezi dárce v roce 2013 patřili dále
akciové společnosti Pražská energetika a ČEPS, které taktéž finančně přispěli na provoz
služby osobní asistence. Nadace České pojišťovny finančně podpořila realizaci rekondičního
pobytu a pracovníci společnosti ISS Facility Services, s. r. o., se opět zúčastnili jednodenní
charitativní akce zaměřené na pomoc našim klientům s velkým úklidem jejich domácností.
Děkujeme!
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V TIS. KČ)
Náklady (v tis. Kč)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spotřebované nákupy
Náklady na služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky

61
281
2373
13
20
4
1

2,22 %
10,21 %
86,20 %
0,47 %
0,73 %
0,15 %
0,02 %

2753

100 %

1. Tržby z prodeje služeb
2. Provozní dotace ze státního rozpočtu
3. Příspěvky z rozpočtu vyšších správních celků
4. Příspěvky z rozpočtu Městských částí
5. Finanční dary fyzických osob
6. Finanční dary podnikatelských subjektů
7. Nadační příspěvky
8. Účastnické poplatky
9. Ostatní výnosy
10. Členské příspěvky

1016
550
196
55
38
150
675
30
3
1

37,44 %
20,27 %
7,22 %
2,03 %
1,40 %
5,53 %
24,87 %
1,11 %
0,11 %
0,02 %

Výnosy celkem

2714

100 %

Náklady celkem
Výnosy (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění

-39
0
-39

Nákladový graf

Výnosový graf
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VÝROK AUDITORA
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ZAMĚSTNANCI 2013
Vedoucí osobní asistence
• Alžběta Šafránková (do IX/2013)
• Mgr. Tomáš Drábek (od IX/2013)
Sociální pracovníci
• Mgr. Kateřina Sedláková
• Mgr. Tomáš Drábek (do VIII/2013)
Dispečeři osobní asistence
• Karel Vacek
• Kateřina Šafránková
• Radka Kadlecová
Osobní asistenti
• Petr Křivánek
• Bc. Olga Děkanová (od IX/2013)
• Matěj Sedláček
• Petr Mašek
• Michal Lorenc
• Petr Šlégr
• Jiří Tyšer
• Mgr. Zdeněk Košař
• Bc. Jan Motyčka (od XII/2013)
• Katarína Krištofíková (do III/2013)
Ostatní pracovníci
• Anna Birčáková – mzdová účetní
• Marie Hrabáková – provoz motomedu
Externí spolupracovníci
• Jakub Hříbal, Filip Bican (správci IT)
• Dana Černá (účetní podklady, vedení pokladny)
• Mgr. Petra Stejskalová (jazykové korektury)
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KONTAKTY
Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s.
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11- Chodov
Tel.: + 420 272 935 460 (kancelář), E-mail: info@kvp.cz
Web: www.kvp.cz, IČ: 45245606
Mgr. Tomáš Drábek
ředitel, statutární zástupce společnosti
Tel.: + 420 724 848 841, E-mail: draby@seznam.cz
Registrace
Původní registrace právní subjektivity: VSC/1-9808/92-R, ze dne 24. 1. 1992
Společnost je od 22. 8. 2013 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u
Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1190
Bankovní spojení
Komerční banka, a. s., Roztylská 2232/17, 148 00 Praha 11
Č. účtu: 68932111/0100
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