KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet!
Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby,
připravujeme nové webové stránky a logo, získáváme ocenění, vzděláváme
naše pracovníky, strategicky plánujeme, předáváme naše zkušenosti
jiným…jsme víc, než jen služba osobní asistence!

1

CO PRO VÁS ZNAMENÁ KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA?
JARMILA BAUDIŠOVÁ
předsedkyně Nadačního fondu
AVAST

Dům v Petýrkově ulici v Praze 11
a celá jeho koncepce pro mě
znamená zejména svobodu,
samostatnost a plnohodnotný
život pro ty, kterým k naplnění
těchto slov chybí jen velmi málo
– pohyb na vlastních nohou. I
lidé na vozíku přece mohou žít
ve svém vlastním bytě, ať už s
rodinou, nebo bez ní, jsou ale
věci, které sami nezvládnou a se
kterými jim může pomoci
asistenční služba, která je v
tomto výjimečném domě k
dispozici, opět dokonce 24 hodin
denně. Moc bych si přála, aby
takových domů bylo více a i další
vozíčkáři tak dostali šanci žít
spokojeným,
důstojným
a
plnohodnotným životem. A to je
také důvod, proč se Nadační
fond Avast rozhodl tuto skvělou
myšlenku finančně podpořit.

MILUŠE POTMĚŠILOVÁ
klientka osobní asistence

Jsem po těžké nehodě na
motorce a po letech boje s
různými
zhoršujícími
se
problémy jsem usedla na
invalidní vozík. Dlouho jsem se
bránila jiné pomoci než v rodině.
Byla to hloupost, protože když
jsem blíž poznala služby Klubu
vozíčkářů Petýrkova, lituji, že
jsem u nich nebyla jako klientka
již dávno. Co stresu a traumat
jsem si mohla ušetřit! Je to ve
všech ohledech spolehlivá a
fungující péče – mnohdy nad
rámec. Když jsem měla „nervy“
že musím někam ven, přístup
osobních asistentů byl takový, že
strach už nemám, a naopak se

těším ven, protože vím, že jim
můžu za každých okolností
důvěřovat. Zbavila jsem se
stresu, co bude, jak to zvládnu
apod. Všem, kteří nám v Klubu
vozíčkářů Petýrkova pomáhají,
moc děkuju. Bez nich už ne!

VÁCLAV KREJČÍ (+ 28. 11. 1998)
spoluzakladatel organizace

V dětství jsem míval jediný pocit
jistoty – domov. Máma a táta
byli ochránci, zažehnali všechna
nebezpečí, nemoci a bolesti,
vždy pomohli a já věděl, že bez
nich bych nezmohl vůbec nic. Jak
jsem vyrůstal, už všechno nebylo
tak jednoduché jako v době
předškolního věku. Opouštěl
jsem domov a rodiče a získával
zkušenosti. Přicházely první
povinnosti,
první
starosti,
odpovědnost. A jak šel čas, přišla
doba, kdy člověk opouštěl rodné
hnízdo, a najednou tu byla
chvíle, kdy on sám se měl stát
oporou pro jiné, kdy dospěl.
Teprve v tuhle chvíli dokázal
ocenit tu ohromnou oběť rodičů,
jejich lásku a umění udělat
z domova oázu klidu a jistoty.
Jenže potom nám nebo našim
dětem matka příroda ztížila
podmínky. Začali jsme být
odkázáni na pomoc druhých,
s přibývajícím
věkem
a
progresivitou choroby stále více.
Někdy to s námi vypadalo zle,
zůstávali jsme sami jen se svými
bolestmi a steskem, pomoci jsme
se dočkali, až na nás měl někdo
čas, protože rodina i přátelé
museli pracovat a nebyli vždy po
ruce. Toužili jsme po nezávislém
životě a možná v tu dobu ani
netušili, co to vlastně je. My
budeme vždy na někom závislí,
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ale spousta závislostí se dá
odstranit pomůckami a hlavně
tím, že pomoc přijde ve chvíli,
kdy ji právě potřebujeme.
Elektrické vozíky nám vrátily
pohyblivost a okamžitou pomoc
přináší naše služba osobní
asistence. Myslím, že nezávislý
způsob života je pro nás
skutečností.
Mezi
přáteli
v Petýrkově se cítím jako
v rodině. Mám tu svůj domov.
(Pozn.:
text
uveřejněný
v časopise KLUB KVP v roce
1998.)

JARMILA SUDOVÁ
klientka osobní asistence

Smlouvu o poskytování osobní
asistence mám s Klubem
vozíčkářů Petýrkova uzavřenou
více než deset let. Ze začátku
jsem služby osobních asistentů
používala málo a vždy jsem byla
spokojená. Po zhoršení mého
zdravotního stavu a po ukončení
poskytování podobných služeb
od jiné organizace zde v domě
v Hornomlýnské ulici jsem našla
pomocnou ruku u Klubu
vozíčkářů Petýrkova. Díky této
službě mohu žít doma podle
svých představ. Službu dnes
využívám denně, osobní asistenti
ke mně dochází odpoledne.
Kdybych bydlela v domě, kde
Klub vozíčkářů Petýrkova přímo
sídlí, využívala bych jejich služeb
daleko víc. I tak mě moc pomohli
a pomáhají, kdykoliv je o službu
požádám. S osobními asistenty a
s
dispečery
si
rozumím,
oboustranně
si
dokážeme
vyhovět a někdy zažijeme i
legraci, která je při této činnosti
tolik vzácná.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení,

Klub vozíčkářů Petýrkova má za sebou úspěšný rok 2014. Naše společnost v loňském roce
dosáhla většiny plánů, které si stanovila. To se nám navíc podařilo bez hospodářské ztráty, a
to i navzdory významnému nárůstu finančních nákladů na zajištění všech našich aktivit.
Mimo prioritní zabezpečení nepřetržitého provozu osobní asistence jsme navíc úspěšně
zvládli realizovat několik dalších plánů, například projekt „S kompenzačními pomůckami si
snadno poradíme!“, zaměřený na rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek, nebo projekt
„Pomoc na druhou aneb Podpora pracovníků osobní asistence“, díky kterému jsme mohli
cíleně vzdělávat naše zaměstnance a poskytovat jim nezbytnou podporu.
Co pro nás však bylo důležité, byla možnost další rok poskytovat podporu 68 lidem, kteří
potřebují pomoc a chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. V roce
2014 jsme poskytli 6 480 hodin tzv. přímé péče v rámci osobní asistence a zajištěním
nepřetržité pohotovostní pomoci jsme mohli dalších 365 dní dávat pocit klidu a jistoty
šedesáti klientům. To vše by však nebylo možné bez pomoci těch, kteří dlouhodobě
podporují naši činnost. Jmenovitě se jedná především Nadační fond AVAST, Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Úřad Městské části Praha 11. Dovolte
nám, abychom jim na tomto místě poděkovali, stejně jako musíme poděkovat všem našim
pracovníkům, bez kterých by naše pomoc byla jen těžko nepřetržitá a samozřejmá tak, aby
se naši klienti mohli spolehnout, že se na nás mohou kdykoliv s jistotou obrátit.
V rukou právě držíte výroční zprávu za rok 2014, v které se můžete dozvědět vše důležité.

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, 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. Aby
naše služby byly komplexní, zajišťujeme nepřetržitou pohotovostní pomoc nebo nabízíme
různé doplňkové činnosti (např. zapůjčení kompenzačních pomůcek).
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. Od roku 2014 je naše společnost
členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR.

ORGANIZAČNÍ STRUKURA
Nejvyšším orgánem Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. p. s., je správní rada. Členy správní rady
jsou Mgr. Kateřina Sedláková, předsedkyně, Ing. Vlastimil Birčák a Jiří Čeloud (od III/2014),
členové. Výkonným orgánem společnosti je její ředitel, Mgr. Tomáš Drábek, který je zároveň
jejím statutárním zástupcem. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž členy
jsou Kateřina Formánková, předsedkyně, Jaroslava Zástěrová a Filip Bican, členové.
V roce 2014 proběhlo třikrát řádné jednání správní rady a dvakrát řádné jednání dozorčí rady
společnosti. V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám v zakládací listině
společnosti, pouze se změnilo složení správní rady – k 31. 12. 2013 ukončila členství ve
správní radě paní Alžběta Šafránková, novým členem správní rady se od 20. 3. 2014 stal pan
Jiří Čeloud.
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OSOBNÍ ASISTENCE
Tak jako v minulých letech, i v roce 2014 byla největší a nejvýznamnější činností realizovanou
Klubem vozíčkářů Petýrkova služba osobní asistence. Službu osobní asistence využívalo
průběžně 68 klientů, přičemž bylo během roku poskytnuto 6 480 hodin přímé péče. V praxi
se v roce 2014 jednalo o přibližně 18 hodin poskytnuté cílené pomoci každý den. Služba byla
zajišťována v rozsahu základních činností dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 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. Obsahem služby je především pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití toalety, pomoc při
oblékání a svlékání, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, nákupy a běžné pochůzky nebo
doprovázení na úřady či k lékaři. Služba je nepřetržitě poskytována osobními asistenty
denně, po celý rok, včetně víkendů a státních svátků.
Poskytování osobní asistence má za cíl zajišťovat všestrannou podporu samostatného života
lidí s tělesným postižením v jejich přirozeném prostředí – vlastním bytě. Cestou k dosažení
tohoto cíle je poskytování takové pomoci, která dává lidem s tělesným postižením možnost
skutečně žít podle jejich představ a dává jim možnost rozhodovat o vlastním životě. Každý z
nás někdy potřebuje pomoci, někdo častěji, někdo méně často. Lidé s tělesným postižením
patří zpravidla do první skupiny a my chceme, aby pomoc pro ně byla samozřejmá a kdykoliv
dostupná stejně jako pro člověka bez tělesného postižení. Míra podpory, kterou přitom lidé s
tělesným postižením potřebují, je různá, od nepravidelné dopomoci až po každodenní,
několikahodinovou pomoc. Snažíme se proto takovou formu podpory nabízet, chceme, aby
naše pomoc byla nepřetržitá a naši klienti se mohli spolehnout, že se na nás mohou kdykoliv
obrátit. 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 jejich blízkých.

POHOTOVOSTNÍ POMOC
V rámci přechodného využití volných kapacit pracovníků služby – osobních asistentů – může
být 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 2014 využívalo šedesát klientů osobní asistence.
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POMOC NA DRUHOU ANEB PODPORA PRACOVNÍKŮ OSOBNÍ
ASISTENCE
Díky partnerství s Nadační fondem Avast mohl Klub vozíčkářů Petýrkova v průběhu roku
2014 realizovat projekt „Pomoc na druhou aneb Podpora pracovníků osobní asistence.“
Nadační fond nám poskytl na tento projekt nadační příspěvek ve výši 110 000 Kč.
Základním cílem projektu byla realizace nepřímé podpory osobních asistentů, formou
kombinace dalšího vzdělávání, poskytnutím zaměstnaneckých benefitů, nákupem odborné
literatury a realizací pravidelné skupinové supervize. Samotným uskutečněním vybraných
aktivit byl splněn hlavní cíl projektu, kterým bylo zvyšování motivace zaměstnanců,
posilování jejich věrnostního setrvání ve službě, prevence syndromu vyhoření a jejich
profesní rozvoj. Adekvátní podpora zaměstnanců měla poté pozitivní vliv na zajištění žádané
kvality služby osobní asistence.
V rámci projektu bylo realizováno průběžné odborné vzdělávání formou účasti na
akreditovaných vzdělávacích kurzech pro oblast sociálních služeb a sociální práce. Do
vzdělávání bylo zapojeno celkem čtrnáct pracovníků, kteří absolvovali 334 hodin vzdělávání
v rámci osmnácti tematických kurzů (např. psychiatrické minimum, druhy zdravotního
postižení, nácvik manipulace s nehybným klientem, jak hovořit s člověkem v krizi, jak
pracovat s emocemi aj.). Navíc se dva pracovníci zúčastnili odborné konference a odborné
stáže v celkovém rozsahu dvanácti hodin. Dva pracovníci v roce 2014 nastoupili do výcviku
„Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem“, který byl realizován
v celkovém rozsahu 52 hodin s přesahem do roku 2015. Dále začala být dle plánu zajišťována
skupinová supervize osobních asistentů, přičemž od léta 2014 absolvovali pracovníci –
osobní asistenti celkem čtyři setkání po dvou hodinách. K realizaci skupinové supervize jsme
přistoupili i u dispečerů osobní asistence, kteří závěrem roku absolvovali první setkání
v rozsahu 1,5 hodiny.
Byla také zřízena knihovna s odbornou literaturou, do které bylo v rámci projektu zakoupeno
26 knih. Pracovníci mají navíc nově pravidelně k dispozici vybraná periodika (Sociální služby,
Vozíčkář, Vozka apod.). V rámci nového systému zaměstnaneckých benefitů byl osmi
osobním asistentům poskytnut příspěvek na dopravu a příspěvky na zdravotní masáže, které
pracovníci využívali podle vlastního zájmu v druhé polovině roku.
Projekt Pomoc na druhou nebude nadále samostatně realizován, přičemž jeho hlavní aktivity
byly začleněny do samotné realizace služby osobní asistence a jejího rozpočtu – především
realizace odborného vzdělávání, skupinových supervizí, poskytování zaměstnaneckých
benefitů nebo rozšiřování titulů v odborné knihovně a zajištění odborných periodik. Rozvoj a
podpora pracovníků totiž patří mezi jeden ze tří prioritních cílů v rámci strategie organizace
pro období 2015–2018.
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S KOMPENZAČNÍMI POMŮCKAMI SI SNADNO PORADÍME!
V roce 2014 jsme začali realizovat projekt „S kompenzačními pomůckami si snadno
poradíme!“, jehož cílem bylo zajistit snadnou dostupnost kompenzačních pomůcek pro lidi
s tělesným postižením, především uživatele námi poskytované služby osobní asistence a
ostatní obyvatele bytů zvláštního určení v Petýrkově ulici v Praze 11. Kompenzační pomůcky
totiž ne vždy všechno vydrží, rozbíjí se, nefungují nebo jsou někdy prostě rychle třeba,
protože došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Projekt mohl být realizován díky příspěvku od
Nadačního fondu Veolia ve výši 50 000 Kč. V druhé polovině roku se nám navíc podařilo
navázat spolupráci s firmou Meyra, s. r. o., která nám poskytla celkovou slevu na pořízení
nových pomůcek ve výši přibližně 10 %. Na realizaci projektu si nejvíce ceníme skutečnosti,
že se nám podařilo rozšířit komplexnost zajišťované pomoci nad rámec zavedené služby
osobní asistence a pohotovostní pomoci. Pomůcky mohou navíc dle potřeby využívat i naši
pracovníci osobní asistence. Celý projekt vyústil v zahájení provozu půjčovny kompenzačních
pomůcek. V současné době jsme schopni zapůjčit mechanické vozíky, chodítka, hole a berle,
toaletní a koupelnové pomůcky, nájezdové ližiny, elektrický zvedák, různé pomůcky
k přesunu nebo antidekubitní sedáky. Do budoucna bychom rádi v navazujících projektech
rozšiřovali sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek včetně získání nového elektrického
vozíku.

DALŠÍ ČINNOSTI
Klub vozíčkářů Petýrkova v rámci své činnosti nabízel i v roce 2014 rehabilitační cvičení na
motomedu nebo návštěvy koncertů České filharmonie. Dále naši sociální pracovníci během
roku poskytovali všem zájemcům základní sociální poradenství podle § 37 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci spolupráce s různými subjekty se zástupce naší
organizace zúčastnil během měsíce září setkání poskytovatelů sociálních služeb v budově
Magistrátu hl. města Prahy a setkání poskytovatelů sociálních služeb v budově MČ Praha 11,
které se uskutečnilo během října. V listopadu vystoupil ředitel naší společnosti na otevřené
debatě na téma „Sexuální asistence a sexualita lidí s hendikepem“ v brněnském divadle
BARKA.

PEČOVATEL ROKU 2014
V roce 2014 získal náš dlouholetý zaměstnanec, pan Petr Křivánek, prestižní ocenění v
Národní ceně sociálních služeb – Pečovatel roku, a to v kategorii Pracovník v
terénních sociálních službách. Petr se ve své kategorii stal absolutním vítězem, protože se
umístil na 1. místě. Tato celostátní profesní soutěž, která vznikla spojením dvou původních
prestižních cen s vlastní tradicí (Pečovatelka roku a Národní cena Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR) je zaměřena na ocenění pracovníků sociálních služeb, kteří odvádějí
mimořádně kvalitní práci a jsou zodpovědní. Přestože se jedná o uznání práce jednotlivce,
jsme přesvědčeni, že Petrovo umístění je doceněním celé naší dlouholeté činnosti.
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (V TIS. KČ)
AKTIVA

1. 1. 2014

31. 12. 2014

A.
1.
2.
3.
4.

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

0
0
1114
0
1114

0
0
874
0
874

B.
1.
2.
3.
4.

Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Jiná aktiva

1246
0
27
1219
0

1336
0
16
1247
73

1246

1336

1. 1. 2014

31. 12. 2014

A. Vlastní zdroje
1. Jmění
2. Hospodářský výsledek

1019
1058
-39

1075
1069
6

B.
1.
2.
3.
4.

227
0
0
227
0

261
0
0
254
0

1246

1336

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

817 000 Kč
320 000 Kč
60 000 Kč

Dary nadací a nadačních fondů:
Nadační fond AVAST
Nadační fond Veolia

760 000 Kč
50 000 Kč

Firemní finanční dary:
Middex Agency, s. r. o.
LMC, s. r. o. (dar pohledávky)

13 244 Kč
2 299 Kč

Finanční dary a příspěvky:
Paní Trojánková
Paní Karausová
Pan Jakl
Paní Pokorná

24 000 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč

Mzdové příspěvky:
Svaz tělesně postižených v ČR z. s.

60 072 Kč

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI V ROCE 2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podpořilo ze státního rozpočtu sociální službu osobní
asistence. Nadační fond AVAST je dlouhodobým partnerem Klubu vozíčkářů Petýrkova od
roku 2011. V roce 2014 podpořil nejen službu osobní asistence, ale i projekt „Pomoc na
druhou aneb Podpora pracovníků osobní asistence“. Nadační fond Veolia v rámci svého
programu MINIGRANTY podpořil projekt „S kompenzačními pomůckami si snadno
poradíme!“. Díky nadačnímu příspěvku jsme koupili nové kompenzační pomůcky. Magistrát
hlavního města Prahy a MČ Praha 11 podpořili ze svého rozpočtu sociální službu osobní
asistence. Svaz tělesně postižených v ČR v rámci projektu „Cesta k zaměstnání“ podpořil
mzdovým příspěvkem službu osobní asistence. Nadace Charty 77 v rámci svého programu
„Počítače bez bariér“ podpořila naši společnost formou dlouhodobé zápůjčky repasované
počítačové techniky. Společnost Middex Agency, s. r. o. podpořila finančním darem úhrady
za služby osobní asistence u jedné naší klientky. Společnost Meyra, s. r. o. podpořila projekt
„S kompenzačními pomůckami si snadno poradíme!“ poskytnutím slevy na pořízení nových
pomůcek. Společnost LMC, s. r. o. podpořila činnost společnosti darováním pohledávky za
inzertní služby na pracovních portálech. 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 také všem individuálním dárcům Klubu vozíčkářů
Petýrkova za jejich finanční dary.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (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

Náklady celkem

98
328
2710
9
23
63
4

3,03 %
10,14 %
83,77 %
0,28 %
0,71 %
1,95 %
0,12 %

3235

100 %

Výnosy (v tis. Kč)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tržby z prodeje služeb
Provozní dotace ze státního rozpočtu
Příspěvky z rozpočtu vyšších správních celků
Příspěvky z rozpočtu městských částí
Finanční dary fyzických osob
Finanční dary podnikatelských subjektů
Nadační příspěvky
Mzdové příspěvky
Ostatní výnosy

Výnosy celkem

1160
817
320
60
25
13
760
60
26

35,80 %
25,21 %
9,87 %
1,85 %
0,77 %
0,40 %
23,45 %
1,85 %
0,80%

3241

100 %

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění

6
0
6

Nákladový graf

Výnosový graf
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VÝŇATEK ZE ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZAMĚSTNANCI V ROCE 2014
Vedoucí osobní asistence
• Mgr. Tomáš Drábek

Sociální pracovník
• Mgr. Kateřina Sedláková

Dispečeři osobní asistence
• Kateřina Šafránková
• Radka Kadlecová
• Karel Vacek

Pracovníci v sociálních službách – osobní asistenti
• Bc. Radka Slezáková Loukotová (od V/2014)
• Pavla Hanikýřová
• Bc. Olga Děkanová
• Petr Křivánek
• Petr Mašek
• Michal Lorenc
• Petr Šlégr
• Jiří Tyšer
• Mgr. Zdeněk Košař
• Bc. Jan Motyčka
• Michal Joška (od III/2014)

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)
• PhDr. Miroslav Vyhnálek (externí supervizor)
• David Kudrnka (údržba kompenzačních pomůcek)
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DĚKUJEME PARTNERŮM A DÁRCŮM!
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KONTAKTY
Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s.
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11
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: drabek@kvp.cz
Registrace
Společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským
soudem v Praze oddílu O, vložka 1190.
Bankovní spojení
Komerční banka, a. s., Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 11
Č. účtu: 68932111/0100
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