VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, z. s. (POV) byla založena
z iniciativy samotných vozíčkářů a jejich blízkých v roce 1991.
Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření sociálně
příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk
s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu
zajištění svých základních životních potřeb. V závěru roku 2016
čítala členská základna POV 213 členů, z toho více než 95 %
byli lidé s velmi těžkým tělesným postižením.
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Statutární zástupce spolku a Revizní komise POV
Dle stanov spolku, které přijala Členská schůze POV v roce 2015, je nejvyšším orgánem
spolku Členská schůze a statutárním orgánem Předseda spolku. Hospodaření organizace
kontroluje Revizní komise POV.
V roce 2016 proběhly volby do spolkových orgánů. Finální hlasování proběhlo na řádně
svolané náhradní členské schůzi, která se konala 8. června 2016. Presenční listiny a zápis z
náhradní členské schůze jsou archivovány v kanceláři POV.
Volební období 2016 – 2021:
Předsedkyně POV: Mgr. Jaroslava FRANKOVÁ
Revizní komise POV: Mgr. Tomáš KROUPA – předseda komise, Alena MALOTÍNSKÁ,
PhDr. Hana MÜLLEROVÁ

Zázemí POV
Pražská organizace vozíčkářů disponuje dvěma kancelářskými prostory, které jsou
přizpůsobeny potřebám osob s velmi těžkým tělesným postižením, samozřejmostí jsou
upravené toalety. Otevírací hodiny: po – čt 9:00 – 16:00, pá 9:00 – 15:00.
CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA – Benediktská 688/6, Praha 1
STŘEDISKO PŘÍSTUPNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – Haštalská 13, Praha 1
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Pracovní tým POV 2016
Mgr. Jaroslava FRANKOVÁ
předsedkyně organizace, koordinátorka projektů, koordinátorka celoorganizačních akcí
Jiří BÁRTL
lektor PC kurzů
JUDr. Pavel JUNGR
právník organizace
Mgr. Tomáš LANC
peer-counselor, koordinátor praxí studentů škol se sociálním zaměřením
Mgr. Věra MALÁ
sociálně-administrativní pracovnice, koordinátorka volnočasových aktivit
Ing. Marie MÁLKOVÁ
koordinátorka a odborná pracovnice souboru projektů Přes bariéry
Ing. Petr MUSIL
ekonom
Mgr. Kateřina NOVOTNÁ
specialistka programu Přes bariéry, editorka webových stránek
Bc. Tereza NOVOTNÁ
sociální pracovnice

Daniela POLÁKOVÁ
účetní, správkyně Střediska přístupného vzdělávání
Ing. arch. Jan TOMANDL
poradce v oblasti bariér, odborný pracovník v oblasti mapování přístupnosti prostředí a
odstraňování bariér
Pražská organizace vozíčkářů dále zaměstnávala pracovníky na DPP na různé nárazové
činnosti.
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V roce 2016 stála činnost Pražské organizace vozíčkářů na třech základních pilířích
tvořených poradenstvím a souvisejícími službami, programem Přes bariéry a
vzdělávacími a volnočasovými aktivitami.
Obsah nabízených služeb odrážel poptávku našich členů a klientů evidovanou v
předchozích letech. V nabídce služeb i v řešení konkrétních potřeb klientů jsme
preferovali individuální přístup. Klienti měli vždy možnost rozhodovat o způsobech
řešení situace či potíží, se kterými se na pracovníky POV obrátili.
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Poradenství a související služby
V květnu roku 2016 jsme zrušili registraci sociální služby odborného poradenství.
Hlavním důvodem, který nás k tomuto kroku vedl, byl klesající zájem o poskytování
informací v oblastech, které dle zákona do odborného poradenství spadají, ale také
neúměrně vysoká byrokratická zátěž. Dle sdělení inspektorů jsme také nemohli
vykazovat v poradenství dotazy týkající se například úprav bytů, zpřístupnění komunikací
a veřejného prostoru a dalších, které v roce 2015 a 2016 převažovaly.

V druhé polovině roku 2016 tak poradenské služby v POV zahrnovaly především
informační podporu a pomoc v oblastech dotýkajících se bydlení a architektonických
bariér, přístupného vzdělávání, možností kofinancování kompenzačních pomůcek.
Abychom vyšli vstříc aktuálnímu trendu a poptávce, rozpracovali jsme v novém systému
informační databázi s užitečnými kontakty, kterou jsme zveřejnili ve speciální sekci
webových stránek www.pov.cz (adresář). Klientům byli pro snazší orientaci v systému k
dispozici odborníci z oblasti sociální práce, vzdělávání, architektury a stavitelství. Také v
roce 2016 mohli klienti POV využívat služeb externího právníka. Nabídku bezplatných
externích služeb pro klienty zdarma jsem ve spolupráci s odborníky v roce 2016 rozšířili
o poradnu psychologa a právního experta na uplatnění odškodnění újmy na zdraví.

Adresář, prostřednictvím kterého předáváme informace našim klientům a který je
dostupný na tomto odkazu http://www.pov.cz/adresar?lang=cz, je rozčleněn na
jednotlivá témata, která průběžně přidáváme. V roce 2016 byly k dispozici informace z
následujících okruhů: asistence, autoškoly, centra sociálních služeb, domácí péče,
domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, hospice, individuální doprava,
kompenzační pomůcky, lázně, nadace, oděvy pro vozíčkáře, organizace OZP,
pečovatelská služba, poradny, půjčovny pomůcek, rehabilitace, spinální jednotky, úpravy
vozidel, vzdělávání a volný čas, zaměstnávání, zdravotnické potřeby.
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Program Přes bariéry
Program Přes bariéry je soubor projektů věnujících se problematice architektonických
bariér v domácím prostředí, ve veřejném prostoru a dopravě. Jeho součástí byla i v roce
2016 koncepční práce, účast v odborných komisích a pracovních skupinách,
připomínkování legislativy, koordinace pracovní skupiny zabývající se sjednocením
metodických pokynů pro profesionální mapování a kategorizaci přístupnosti objektů a
komunikací, práce v terénu, audity a mapování přístupnosti prostředí, vytváření návrhů na
úpravy a odstranění architektonických bariér, organizace odborných školení, pracovních
jednání, seminářů a konferencí, publikační činnost a provoz specializovaných webových
stránek www.presbariery.cz.
Na webových stránkách www.presbariery.cz byly v průběhu celého roku 2016
zveřejňovány všechny důležité aktuality týkající se témat, která program Přes bariéry řeší.
Svůj prostor tu i nadále měla koncepční práce a legislativa. Kontinuálně byly přidávány i
informace pojednávající o přístupnosti odborníky POV profesionálně zmapovaných
objektů a veřejných prostranství. Objekty lze vyhledat v seznamu podle jejich zaměření
nebo na mapě.
Mapování v terénu probíhalo díky několika projektům. Ministerstvo kultury podpořilo
mapování a remapování kulturních zařízení, pro Ministerstvo zdravotnictví jsme zmapovali
100 zdravotnických objektů. Ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi Prahy jsme
mapovali objekty veřejných služeb. S Magistrátem hlavního města Prahy jsme úzce
spolupracovali na rozvoji mapy přístupnosti, která je dostupná na webových stránkách
města.
Koncepční práce tvořila významnou část programu, kterou podpořil grant z Ministerstva
pro místní rozvoj. Byli jsme členy pracovních skupin při MHMP a NRZP, účastnili jsme se
odborných konferencí, seminářů, připomínkovali jsme normy a spolupracovali s řadou
institucí. Koordinovali jsme Pracovní skupinu pro jednotnou metodiku mapování a
kategorizace přístupnosti prostředí (dále jen PS), která má celorepublikové zastoupení i
působnost a klade si za cíl prosazovat a rozvíjet profesionální mapování přístupnosti. Ve
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) se podařilo v roce 2016 prosadit
Metodiku kategorizace přístupnosti objektů jako oficiální dokument, na který odkazuje i
MMR.
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PS rovněž odsouhlasila Metodiku kategorizace přístupnosti tras a komunikací. Současně
po celou dobu roku 2016 pracoval užší pracovní tým PS pod vedením Jana Krčála z FD
ČVUT na vzniku manuálu pro sběr dat při mapování míry přístupnosti tras a komunikací.
Významnou položku programu Přes bariéry tvořily poradenské služby, které jsme
poskytovali jednotlivcům, institucím i odborníkům. Jednalo se především o konzultace

související s výkladem „bezbariérové vyhlášky“ (vyhláška č. 398/2009, Sb.) a její
aplikací, výklady souvisejících norem, audity přístupnosti, návrhy úprav, konzultace
výběru zařizovacích prvků, konzultace projektů, návrhy na zpřístupnění prostor
včetně dokumentace ve formátu dwg., konzultace úprav přístupnosti bytů a
přístupových komunikací, pomoc při žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku
nebo při žádosti o příspěvek na bezbariérové úpravy bytu a další.
AKCE POŘÁDANÉ PRAŽSKOU ORGANIZACÍ VOZÍČKÁŘŮ V RÁMCI PROGRAMU PŘES
BARIÉRY V ROCE 2016

Jednání Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování
a kategorizace přístupnosti prostředí (dále jen PS)
Díky vstřícnosti prof. Ireny Šestákové se jednání PS konala na půdě Fakulty architektury
Českého vysokého učení technického v Praze.
Jednání PS s celorepublikovou působností se konala 16. února a 21. června. Hlavními
tématy byly Metodika kategorizace komunikací a tras a související práce na manuálu
sběru dat, rozvoj profesionálního mapování a dopracování specifických metodických
pokynů pro mapování polyfunkčních budov. Výstupy jednání jsou zveřejněny na
webových stránkách www.presbariery.cz.

V roce 2016 byly v pracovní skupině zastoupeny tyto instituce a organizace: Ministerstvo
pro místní rozvoj, Národní rada osob se zdravotním postižením, Pražská organizace
vozíčkářů, Liga vozíčkářů Brno, Trend vozíčkářů Olomouc, Magistrát města Olomouce,
Magistrát statutárního města Brna, AVAZ, Kazuist, Spolek pro podporu cestování osob s
handicapem, Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta dopravní ČVUT, Fakulta architektury ČVUT,
Klub českých turistů, Česká abilympijská asociace, Královehradecký kraj, Česká asociace
paraplegiků, Labská stezka, Pestrá společnost.
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Konference dostupné a důstojné bydlení pro všechny
Konference se uskutečnila 1. listopadu 2016 pod záštitou prof. Ing. arch. Ireny Šestákové z
Fakulty architektury ČVUT.
Tematicky navazovala na konferenci konanou v roce 2015, na které byly představeny na
jedné straně připravované návrhy rezortů MMR a MPSV na koncepci bydlení, na straně
druhé názory samotných uživatelů s omezenou schopností pohybu a orientace.
Konference pořádaná v roce 2016 představila pokrok v řešení této problematiky a novou
podobu koncepce týkající se bydlení. Prezentujícími byli: Mgr. Věra Pelíšková a Ing. arch.
Petr Věrtelář z oddělení koncepce bytové politiky MMR, Mgr. Tomáš Trejtnar z odboru
bytového fondu představil koncepci MHMP, Mgr. Ivana Příhonská z MPSV, ředitel svazu
měst a obcí Ing. Dan Jiránek, Doc. Ing. arch. David Tichý, PhD. , Ing. arch. Šárka Voříšková,
Ing. arch. Jan Tomandl a prof. Irena Šestáková z Fakulty architektury ČVUT.

Překonejme bariéry
Ve dnech 8. a 9. listopadu 2016 proběhl v nové budově Fakulty architektury ČVUT
14. ročník akce s názvem PŘEKONEJME BARIÉRY. Jde o společný projekt FA ČVUT – Ústavu
nauky o budovách, Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých.
Cílem akce bylo ukázat budoucím architektům, designérům a technikům specifika pohybu
osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení. Pozváni byli zejména
studenti středních průmyslových škol stavebních, vyšších uměleckých škol, vysokých škol
technických a uměleckoprůmyslových. Studenti si v simulovaném prostředí (kabiny WC,
koupelny, chodby a výtahy, rampy) mohli vyzkoušet pohyb na různých typech ortopedických
vozíků. Přímo na místě měli účastníci možnost diskutovat nejrůznější otázky jak s lidmi na
vozíku a nevidomými, tak i s odborníky na různé aspekty tvorby bezbariérového prostředí.

Publikace
V roce 2016 jsme za podpory MMR vydali aktualizovanou brožuru Přes bariéry – Informační
rozcestník pro snadné putování Prahou. Trojjazyčný materiál shrnuje všechny zdroje
informací důležitých pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a je k dispozici zdarma
v tištěné podobě nebo online na stránkách www.presbariery.cz.
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Vzdělávání a volnočasové aktivity
Oblast vzdělávání v projektech POV mělo v roce 2016 dvojí zastoupení. Pokračovali
oblíbené individuální počítačové kurzy. Lektor sestavoval programy kurzů na přání
jednotlivých klientů, kurzy se konaly v prostředí určeném klientem, nejčastěji v
domácnosti klienta a na jeho vlastní PC technice. Součástí kurzu bylo také poradentství a
pomoc při zajištění potřebné PC techniky a softwaru. Účastníci kurzů mohli využívat
rovněž prostory Střediska přístupného vzdělávání. Počítačové kurzy a poradenství lektora
využilo přes 50 klientů POV.
Druhou rovinou vzdělávání bylo poskytování praxe pro studenty sociálně zaměřených škol.
O vykonávání individuální souvislé praxe, jejíž kapacita byla vzhledem k možnostem POV
omezena, požádalo 5 studentů z JABOKu - VOŠ pedagogické a teologické, VOŠ sociálně
právní Praha 10 a z Katedry sociální práce při FFUK Praha.
Dále jsme organizovali 4 hromadné exkurze studentů z českých středních a vysokých škol
(JABOK, FA ČVUT, FD ČVUT) a studentů ze zahraničí.

Volnočasové aktivity
Podstatnou část volnočasových aktivit, a také část nejvyhledávanější, tvořily v roce 2016
akce Klubu TÚRA POV, užší skupiny členů organizace, kteří rádi cestují. Klub TÚRA nabídl
celkem 19 jednodenních výletů. Seznam všech výletů spolu s fotografiemi je dostupný na
www.pov.cz. Klientům POV jsme v závěru léta od 7. do 22. srpna zorganizovali dva týdenní
pobyty v Janských lázních s převážně rekreačním programem.
POV bylo již tradičně organizátorem vozíčkářské trasy vyhlášeného Pochodu Praha –
Prčice, který se konal 21. května. Na trasu dlouhou 13 kilometrů s námi vyrazilo 120
pochodníků.
Pro majitele asistenčních psů, ale i psích mazlíčků, jsme ve spolupráci s Ligou vozíčkářů
uspořádali tři setkání s kynology (24. února, 13. dubna, 2. listopadu).
Pro milovníky ručních a výtvarných prací jsme do programu volnočasových aktivit pro rok
2016 zařadili dvě Tvořivá setkání (16. března, 24. listopadu).
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Hvězda 2016
V sobotu 3. září pořádala POV za podpory ÚMČ Praha 6 XXXIV. ročník Sportovního setkání
(nejen) vozíčkářů – Hvězdu 2016. Celorepubliková akce se sportovním programem
uzpůsobeným pro všechny účastníky tradičně nabídla závody v běhu a jízdě na vozíku,
slalomy a řadu doplňkových disciplín, například ruské kuželky, minigolf, lukostřelbu, kroket,
laserovou střelnici a další. Závodů se mohli účastnit všichni bez rozdílu, od dětí, po seniory.
Kulturní program obstaral Viktor Sodoma a ceny vítězům spolu s radní Milenou Hanušovou
předával olympionik Imrich Bugár.

Další akce Pražské organizace vozíčkářů v roce 2016
Účast na NGO Marketu – 27. dubna 2016
DEN POV – Členská schůze – 10. května 2016
Narozeniny POV – oslava 25. výročí vzniku organizace - 10. května 2016
Turnaj v bowlingu – 25. května 2016
Grilování s POV – 15. června 2016
Vánoční benefiční koncert pro POV – 12. prosince 2016
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Finanční zpráva
V roce 2016 se podařilo zajistit finanční prostředky v rámci vyhlášených dotačních řízení
na následující projekty:
- K lékaři bez bariér - databáze informací o přístupnosti ambulantní zdravotnické péče a
souvisejících služeb (Ministerstvo zdravotnictví, 80 000,00),
- Zajištění provozu Centra samostatného života a Střediska přístupného vzdělávání
Pražské organizace vozíčkářů (Úřad vlády ČR, 150 000,00),
- Informační servis pro osoby se zdravotním postižením a podpora jeho využívání (Úřad
vlády ČR, 300 000,00),
- Mapování přístupnosti kulturních objektů (Ministerstvo kultury, 80 000,00),
- Mapování přístupnosti prostředí z pohledu osob s TP – metodická podpora a
profesionalizace mapování (Ministerstvo pro místní rozvoj, 658 000,00),
- 34. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2016 (ÚMČ Praha 6, 100 000,00).

Hospodaření POV v roce 2016 bylo zkontrolováno dne 26. června 2017 Revizní
komisí POV.
PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ

2016

Úřad vlády ČR

450 000,00

MMR

658 000,00

MK

80 000,00

MZ

80 000,00

ÚMČ Praha 6

100 000,00

Vlastní hospodářská činnost

2 002 607,71

Sponzorské dary, nadace

382 736,06

CELKEM

4 280 681,13
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NÁKLADY PODLE DRUHU

2016

Mzdové náklady

2 194 897,00

Potřeby pro kancelář

45 635,19

Služby, opravy

280 289,27

Nájemné

279 855,89

Spoje

69 408,56

Dopravné, cestovné

176 063,83

Odpisy

94 622,00

Daně, poplatky

167 170,00

Ostatní náklady

184 379,66

CELKEM
NÁKLADY PODLE ČINNOSTÍ

3 492 321,40
2016

Poradenství

907 477,91

Program Přes bariéry

1 214 429,09

Vzdělávací kurzy

214 300,00

Volnočasové aktivity

276 536,99

Údržba (nemovitosti)

291 518,01

Ostatní náklady

588 059,40

ZISK

788 359,73
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KONTAKTY
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1
Telefonické spojení: 224 826 078, 224 827 210, 736 485 859
E-mail: info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

