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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
2019 čítala členská základna POV 185 členů,
z toho více než 95 % byli lidé s velmi těžkým
tělesným postižením. Členství v organizaci nebylo
podmínkou pro využívání většiny nabízených
služeb.

Pražská organizace vozíčkářů, z. s. je jako zapsaný spolek registrována
ve spolkovém rejstříku – oddíl L, vložka 2130.

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.
Volební období 2016 – 2021:
Předsedkyně POV: Mgr. Jaroslava FRANKOVÁ
Revizní komise POV: Ludmila KOTALÍKOVÁ – předsedkyně komise,
Alena MALOTÍNSKÁ, PhDr. Hana MÜLLEROVÁ
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Centrum samostatného života POV
Činnost organizace a realizace všech projektů v roce 2019 byly řízeny z
kancelářských prostor Centra samostatného života POV.
Sídlo organizace se nachází na adrese Benediktská 688/6, Praha 1,
nedaleko zastávky speciální autobusové linky H1. Je bezbariérově
přístupné a nabízí také upravené hygienické zařízení.
Prostory byly zázemím nejen pro pracovní tým POV, ale pro řadu
pořádaných akcí, zejména z programu VOLNOČASOVKY 2019.
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Pracovní tým POV 2019
Mgr. Jaroslava FRANKOVÁ
předsedkyně
organizace,
koordinátorka
projektů,
celoorganizačních akcí, editorka webových stránek

koordinátorka

Jiří BÁRTL
IT specialista, poradce
JUDr. Pavel JUNGR
právník organizace
Mgr. Tomáš LANC
peer-counselor, koordinátor praxí studentů škol se sociálním zaměřením
Mgr. Věra MALÁ
administrativní
pracovnice,
volnočasových aktivit

správkyně

kanceláře,

koordinátorka

Ing. Petr MUSIL
ekonom
Mgr. Kateřina NOVOTNÁ
specialistka programu Přes bariéry, editorka webových stránek
Bc. Tereza NOVOTNÁ
sociální pracovnice
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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Činnost Pražské organizace vozíčkářů se v roce 2019 opírala o tři
základní pilíře tvořené informačním servisem 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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Informační servis a související služby
Trend minulých let ukázal, že největší poptávka v oblasti poradenství je
po ověřených informacích a kontaktech. Klientům jsme poskytovali
podporu zejména prostřednictvím našeho infosystému. K dispozici jim byli
také všichni zaměstnanci organizace a externí spolupracovníci z oblasti
práva a psychologie. Míru a způsob dopomoci s řešením problémů si
klienti určovali sami.

Adresář a Poradna na webu POV
Poradna se souborem témat a informací nejen ze sociální, ale i dalších
oblastí dotýkajících se problematiky tělesného postižení, byla v roce 2019
k dispozici na webových stránkách www.pov.cz.
V poradně bylo přes dvacet článků. Každý z nich zpracovával jedno z
témat a uváděl odkazy na instituce nebo související legislativu. Nejčastěji
zobrazovanými byly články Průkaz pro osoby se zdravotním postižením,
Zákon o sociálních službách a Kompenzační pomůcky hrazené zdravotní
pojišťovnou. Poradna byla pravidelně aktualizována podle změn
v daných tématech.
Na domovských webových stránkách www.pov.cz mohli klienti využívat
také ADRESÁŘ - Informační systém služeb. V roce 2019 jsme průběžně
doplňovali nové kontakty a aktualizovali stávající.
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PROGRAM PŘES BARIÉRY
Mapování přístupnosti objektů a komunikací

Základní informační platformou programu jsou specializované stránky
Přesbariéry.cz, na nichž v průběhu roku 2019 přibylo kromě aktualit o
přístupnosti veřejného prostoru a odborných příspěvků téměř 400 nově
zmapovaných či remapovaných objektů.
V rámci projektu Mapa přístupnosti, kterou od roku 2016 provozuje
Magistrát hlavního města Prahy, zmapovala POV v roce 2019 přístupnost
120 zastávek MHD a 80 budov na území městských částí Praha 1, 3, 9 a
11. V pražských obvodech se mapování soustřeďovalo zejména na
zdravotnická zařízení a lékárny, kulturní a sportovní stavby, základní a
mateřské školy.
Plošný rozsáhlý průzkum přístupnosti pak proběhl na území celé městské
části Praha 13, kde se zmapovalo 71 objektů, 4 trasy, 151 vyhrazených
parkovacích stání, 35 zastávek MHD a 5 stanic metra. Strukturovanými
rozhovory s 20 respondenty se současně zjišťovaly potřeby osob se
zdravotním postižením v infrastruktuře městské části.
V loňském roce také pokračovala spolupráce s Univerzitou Karlovou,
která si v 2. etapě vyžádala zmapování a návrh úprav zjištěných bariér
nestavebního charakteru 18 objektů a komplexů v Praze, Plzni a Hradci
Králové.
Projekt Výpravy za kulturou obohatil seznam zmapovaných míst o 34
atraktivit, restaurací a dalších objektů z Kutné Hory, Chrudimi, Litomyšli,
Písku a Žatce.
Dlouhodobý společný projekt POV a České spořitelny přinesl čerstvé
informace o přístupnosti 40 nových či rekonstruovaných poboček ČS.
Paralelně se sledovala také přístupnost 76 bankomatů.
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Koncepční práce
V rámci koncepční práce vydala POV během roku 2019 odborná
stanoviska k:
-

-

-
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legislativnímu řešení části vyhlášky 398/2009 Sb. (bezbariérová WC
kabina) se zkušenostmi uživatelů,
plánovanému umístění výtahů pro zpřístupnění stanic metra
Hradčanská, Náměstí Republiky a Malostranská (MHMP),
prováděcí dokumentaci modernizace bezbariérových WC v metru
ve stanici Karlovo Náměstí a Nové Butovice,
bezbariérovým úpravám provozovny Globus Zličín,
normám EN 63080 Termíny a definice přístupnosti; EN 17210
o přístupnosti a použitelnosti zastavěného prostředí; NV 63/2011 Sb.
o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality
a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti
s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, změna
v úhradě poplatku na zpoplatněných PK,
problematice dopravy na zavolání a zvláštní linky H
úpravám k vybraným objektům MČ Praha 3 a MČ Praha 11
přípravě metodické pomůcky „aplikace požadavků na zdvihací
plošiny z hlediska bezbariérového užívání staveb“ v gesci MMR
zpřístupnění budovy ordinace praktického lékaře, Frýdek Místek
plánovaným bezbariérovým úpravám ZŠ Prachovice
přípravě projektu koncepce bezbariérovosti města Hořovice
možnostem zpřístupnění budovy FTVS UK - José Martího
úpravě lávky spojující OC Chodov s ulicí Kaplanova u domů s byty
zvláštního určení Hornomlýnská, Petýrkova (MHMP)
přístupu k bytovému domu s upravitelnými byty, Brno
návrhu řešení nové sportovní haly, Bruntál
navrhovaným úpravám budovy Francouzského institutu, Praha
individuálním bezbariérovým úpravám v bytech a rodinných
domech atd.

V průběhu roku se POV účastnila pravidelných jednání pracovní
skupiny při NRZP se všeobecným zaměřením na přístupnost veřejného
prostoru a související legislativu, pracovní skupiny při RHMP
orientované zejména na problematiku pražských komunikací včetně
MHD a specializované skupiny ČD a SŽDC zaměřené na problematiku
železniční přepravy osob se sníženou pohyblivostí.
V rámci aktivit Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování a
kategorizaci přístupnosti prostředí, sdružující odborníky na mapování a
kategorizaci přístupnosti objektů a veřejného prostoru, organizovala
POV v červnu a v říjnu 2019 jednání zaměřená na revizi Metodiky
kategorizace přístupnosti objektů a představení Metodiky mapování
zastávek VHD a Metodiky mapování vyhrazených parkovacích stání.

7

Výukový program a prezentace
Na podzim 2019 ve dnech 13. a 14. listopadu proběhl v budově Fakulty
architektury ČVUT 17. ročník zážitkového semináře Překonejme bariéry,
který je společným dlouhodobým projektem Fakulty architektury ČVUT,
Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých. Jeho cílem je ukázat specifika pohybu osob s nejrůznějšími
typy pohybového nebo zrakového omezení v kontextu platné legislativy.
Na program akce, určené primárně budoucím architektům, designérům
a technikům, navázala tematická seminární práce pro studenty 1. ročníku
FA.

V průběhu celého roku POV také participovala na výukovém programu
vyšších odborných škol formou konzultací a praxí. Odborné příspěvky a
přednášky věnovali odborníci POV studentům Fakulty architektury v rámci
předmětu Současná architektonická tvorba, pracovníkům Národního
muzea (Uživatelský pohled na řešení přístupnosti veřejného prostoru) a širší
veřejnosti (Aktuální příklady řešení bezbariérové přístupnosti ve veřejném
prostoru a Úpravy okolí budovy Národního muzea).

Publikační činnost
Na stránkách Přesbariéry.cz vycházely v pravidelné pondělní rubrice
články POVedené objevy, představující objekty a místa se zajímavě
řešenou přístupností. Výběrem deseti nejzajímavějších destinací vznikla
v
závěru roku elektronická brožura POVEDENÉ OBJEVY: DESET
NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH MÍST, která zahrnuje atraktivity z celé České republiky.
V roce 2019 vyšla také tištěná publikace Čtyři pražské vycházky bez bariér
II, která, stejně jako 1 díl, vznikla ve spolupráci Pražské organizace
vozíčkářů, agentury Prague City Tourism a MHMP. Brožura v české a
anglické mutaci obsahuje čtyři doporučené turistické trasy po pražských
ostrovech, Letné, Karlínem a Holešovicemi. Publikace určená především
lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík může být zdrojem
inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením.

V rámci projektu Výpravy za
kulturou (bez bariér),
podpořeného Ministerstvem
kultury ČR, vzniklo pět online
dostupných publikací, které
přibližují přístupné a částečně
přístupné kulturní atraktivity v
Českých Budějovicích, Žatci,
Litomyšli, Písku a Chrudimi.
Děkujeme všem kulturním
institucím za vstřícnost při
mapování a poskytnutí
fotografií.
Publikace jsou zdarma ke stažení
na specializovaném webu
presbariery.cz.

Studentské praxe
Individuální praxe v Pražské organizaci vozíčkářů byly zaměřeny na
problematiku dotýkající se klientů s těžkým tělesným postižením a
administrativu spojenou s fungováním neziskové organizace.
Studenti měli možnost vyzkoušet si pohyb na mechanickém vozíku v terénu
a v MHD. Při praxích v terénu pomáhali zkušení asistenti, aby byla zajištěna
bezpečnost praktikantů.
Studenti byli zapojeni do běžného chodu organizace, pomáhali zejména
na akcích organizovaných pro klienty.
V roce 2019 jsme podepsali smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování praxí
se následujícími školami:
- Jedličkův ústav a školy
- JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
- JAHODOVKA Vyšší odborná škola sociálně právní
Celkem individuální souvislou praxi v POV v roce 2019 absolvovali čtyři
studenti.
Exkurze v roce 2019:
- JAHODOVKA Vyšší odborná škola sociálně právní
4. února 2019, doprovod profesorka Michaela Svobodová (12 studentů)
27. února 2019, doprovod profesorka Michaela Svobodová (10 studentů)
30. dubna 2019, doprovod profesorka Věra Veselá (14 studentů)
- VŠO – Vysoká škola obchodní v Praze
5. dubna 2019, kontaktní pracovník školy Iveta Hamarneh (20 studentů)

Ve dnech 13. a 14. listopadu jsem se jako koordinátor praxí účastnil
semináře pro studenty Fakulty architektury Českého vysokého učení
technického v Praze. Ten byl zaměřen na architektonické bariéry a jejich
odstraňování. Studenti měli možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky,
porovnat správná a nedostačující řešení prostoru (vnitřní komunikace, WC,
výtah, …) a diskutovat nad danou problematikou. Účast na semináři byla
povinná pro všechny studenty 1. ročníku (cca 250 studentů).
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Volnočasové aktivity
Program VOLNOČASOVKY 2019 nabídl klientům Pražské organizace
vozíčkářů 25 akcí v rámci bloků: Jóga pro sedící, besedy U kafíčka, ŠIP-KÁRY
– trénink šipek, Tvořivá setkání a Psí život – přednášky a konzultace s
kynologem o výchově nejen asistenčních psů. Nabídku akcí doplnila oslava
narozenin POV, večeře s Rotary Clubem Praha City, Vánoční benefiční
koncert a Vánoční besídka. Celkem se všech volnočasových akcí v roce
2019 účastnilo 385 osob.
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Pochod Praha – Prčice 2019
POV bylo již tradičně organizátorem vozíčkářské trasy vyhlášeného
Pochodu Praha – Prčice, který se konal v sobotu 18. května. Na trasu
dlouhou 13 kilometrů s námi vyrazilo 182 pochodníků.

Klub TÚRA POV
Členům POV nabídl Klub TÚRA v roce 2019 dvaadvacet jednodenních
výletů. (Destinace: Berounsko, Příbramsko, Nelahozeves, Průhonice,
Opárenské údolí, Modřanská rokle, Pardubice, Jizerské hory, Modrava,
Chrudim, Krkonoše, Náchodsko, Mělník, Kašperské hory, Kolínsko, Srní, 2 x
Litoměřice – Zahrada Čech, Benešovsko, Lešany, Krčský les a
organizovaný zájezd na Pochod Praha Prčice. Nabídku celkem využilo
365 osob. Akce Klubu TÚRA na místě zajišťoval Ondřej Franko.
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Hvězda 2019
V sobotu 7. září pořádala POV za podpory ÚMČ Praha 6 již 37. ročník
Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdu 2019.
Celorepubliková akce se sportovním programem uzpůsobeným
pro amatérské sportovce všech věkových kategorií 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. Akci, které se zúčastnilo více jak 200 lidí,
moderovala a zpívala Jana Rychterová.
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Finanční zpráva
V roce 2019 se podařilo zajistit finanční prostředky v rámci vyhlášených
dotačních řízení na následující projekty:

- Podpora klientů s tělesným postižením (Úřad vlády ČR),
- Výpravy za kulturou(Ministerstvo kultury ČR),
- Mapování přístupnosti prostředí z pohledu osob s TP – metodická
podpora a profesionalizace mapování (Ministerstvo pro místní rozvoj),
- 37. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2019 (ÚMČ Praha 6),
- Aktivizační program pro osoby s velmi těžkým tělesným postižením
(Nadace AVAST).
Hospodaření POV v roce 2019 bylo zkontrolováno Revizní komisí Pražské
organizace vozíčkářů a schváleno Členskou schůzí dne 17. června 2019.
PŘÍJMY

2019

Úřad vlády ČR

451 000,00

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

600 000,00

Ministerstvo kultury ČR
ÚMČ Praha 6
Vlastní hospodářská činnost
Členské příspěvky
Sponzorské dary, nadace
Účastnické příspěvky z akcí
CELKEM

16

48 000,00
100 000,00
3 343 975,25
20 750,00
288 723,00
79 535,00

NÁKLADY
Mzdové náklady
Provozní a ostatní náklady
Opravy

2019
2 268 695,00
170 146,58
21 983,41

Nájemné

109 478,05

Spoje, energie, služby

309 021,39

Dopravné, cestovné

282 269,87

Odpisy

117 662,00

Daně a poplatky

490 885,00

CELKEM
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3 770 141,30

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

