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PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o.s.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Pražská organizace vozíčkářů, o.s. (POV) vznikla v roce
1991 z iniciativy lidí pohybujících se na vozíku, jejich
rodinných příslušníků a přátel.
Služby, které poskytuje, jsou rozděleny do tří základních
oblastí:
1) sociální služby
2) mapování a odstraňování architektonických bariér
3) vzdělávací a volnočasové aktivity
Počet členů v závěru roku 2010: 345
Členský poplatek v roce 2010 činil 100,- Kč.
Předsedkyně organizace: Jaroslava Franková
Členové Výboru POV: Mgr. Petr Hanuš, Ing. Tomáš Jung,
Michaela Matuštíková, Jarmila Onderková,
JUDr. Jana Smrčková, Doc. Jiří Votava
Členové revizní komise: Lidmila Váchová, Tomáš Kroupa,
Jindřich Hrádek

STRUKTURA ORGANIZACE

Členská schůze POV
Výbor POV
Předseda POV
Zaměstnanci POV
Programy:
Sociální služby
Mapování přístupnosti, projekt Přes bariéry
Vzdělávací a volnočasové aktivity

PRACOVNÍ TÝM
Franková Jaroslava
předsedkyně organizace, koordinátorka projektů, poradkyně
v oblasti přístupnosti dopravy
Jungr Pavel
právník organizace
Kučerová Eva
poradkyně v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, organizátorka pobytových kurzů, korektorka
Lanc Tomáš
peer-counselor, koordinátor praxí studentů škol se sociálním
zaměřením
Malá Věra
sociálně-administrativní pracovnice projektu osobní asistence
Málková Marie
koordinátorka a odborná pracovnice projektu Přes bariéry
Musil Petr
ekonom organizace
Novotná Tereza
sociální pracovnice projektu osobní asistence
Neumann Rudolf
personalista, mzdový účetní
Poláková Daniela
účetní, správkyně SPV

ZÁZEMÍ PRAŽSKÉ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
Centrum samostatného života (CSŽ) bylo místem, z nějž
byly koordinovány všechny projekty realizované v roce 2010.
Plně bezbariérové kancelářské prostory sloužily současně jako
kontaktní místo pro klienty a členy organizace, partnery a
srudenty na praxích.
Středisko přístupného vzdělávání (SPV) bylo ekonomickým
zázemím organizace a sloužilo k realizaci vzdělávacích kurzů
a volnočasových akcí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
OSOBNÍ ASISTENCE
Službu osobní asistence jsme poskytovali pětatřiceti klientům.
Pro stávající i nově přijaté klienty pracovalo přibližně padesát
osobních asistentů. Osobní asistenti, kteří nebyli pro
vykonávání služby doporučeni konkrétními klienty, museli
povinně projít psychologickými testy.
Klienti se na úhradě hodin osobní asistence podíleli finanční
spoluúčastí ve výši 60,- Kč za hodinu služby.
Finanční prostředky byly zajištěny z dotací Ministerstva práce
a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy, nadací a
sponzorských darů.
Osobní asistence Pražské organizace vozíčkářů, o.s. je
registrována dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
(osobní asistence - registrační číslo 4625517).

PORADENSTVÍ
V průběhu roku jsme poskytovali poradenské služby
v následujících
oblastech:
sociální,
sociálně
právní,
přístupnosti objektů a dopravních systémů v hl. m. Praze,
vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
osobní asistence.
V případě, že klient požadoval výraznější podporu nebo pomoc
při jednání např. na úřadech, mohl o ni požádat sociální
pracovnici organizace. Pokud nebylo v silách Pražské
organizace vozíčkářů vyřešit konkrétní případ, pomáhali jsme
klientovi vyhledat jinou organizaci nebo instituci, která nabízela
klientem požadované služby.
Finanční prostředky na realizaci projektu z části poskytly
dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí a od Magistrátu
hlavního města Prahy.
Odborné poradenství Pražské organizace vozíčkářů, o.s. je
registrované dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
(odborné sociální poradenství - registrační číslo 6138239).
Databáze informačního systému obsahovala informace
z následujících oblastí:
doprava (speciální dopravní služby, úprava vozů na ruční
řízení, autoškoly pro OZP), kompenzační pomůcky (výrobci
a distributoři, půjčovny), nadace, organizace pro OZP,
rekreace a volný čas, sociální služby (asistenční služby,
domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, chráněné
dílny, kluby důchodců, linky důvěry, pečovatelské služby,
stacionáře), úřady a instituce (ČSSZ, ministerstva,
pojišťovny, soudnictví a státní instituce, úřady MČ, úřady
práce),
vzdělávání
OZP,
zdravotnictví
(domácí
ošetřovatelská péče, dostupnost lékařů, fakultní nemocnice,
lázeňská zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, ostatní
nemocnice v Praze, ostatní zdravotnická zařízení, rehabilitační
střediska, spinální jednotky).

PŘES BARIÉRY
MAPOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH
BARIÉR
Soubor všech činností spojených s mapování a odstraňováním
architektonických bariér jsme spojili pod jednotný název Přes
bariéry.
Na základě poptávky ze strany klientů i organizací jsme se
při mapování soustředili především na přístupnost objektů
souvisejících se službami.
V oblasti poradenství k bezbariérovým úpravám opět
převažovaly konzultace k úpravám pro stavební povolení a
k správné aplikaci zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Řešili jsme několik bezbariérových úprav bytů a přístupových
komunikací k nim.

V listopadu 2010
jsme spolu s FA
ČVUT uvedli další
ročník semináře
„Překonejme
bariéry“. Ten je
určen zejména
studentům
architektury
a budoucím
stavařům a má
za cíl ukázat, jak
významné je
přístupné prostředí.

Pražská památková rezervace – Atlas přístupnosti pro
osoby s omezenou schopností pohybu
Pro Magistrát hlavního města Prahy jsme dokončili práce
na druhém vydání publikace Pražská památková rezervace –
Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Jiná Praha – Průvodce přístupností pražských parků I. a II.
V návaznosti na výše uvedenou publikaci jsme za podpory
Úřadu vlády zmapovali přístupnost pražských parků
I. a II. kategorie a připravili vydání prvních publikací z chystané
série s názvem Jiná Praha. Na projektu pracoval zkušený tým
složený z odborníků a členů organizace.
Ing. Marie Málková, koordinátorka a odborná pracovnice
projektu Přes bariéry byla členkou pracovních skupin
zabývajících se problematikou přístunosti při NRZP a MHMP.
V součinnosti s ostatními členy připomínkovala řadu návrhů na
změnu legislativy a norem souvisejících s odstraňováním
bariér.
V průběhu roku jsme spravovali speciální webové stránky
věnované problematice bariér: www.presbariery.cz.
Finanční prostředky na dílčí projetky všech činností Přes
bariéry poskytli Ministerstvo kultury ČR a Úřad vlády ČR.

VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRAXE STUDENTŮ V POV
Nabídky vykonávat povinnou školní praxi v Pražské organizaci
vozíčkářů, o.s. využilo v roce 2010 celkem 12 studentů
z následujících škol: FSE UJEP, ETF UK, VOŠSP Praha,
JABOK, PVŠPS.

Studenti byli koordinátorem praxí seznámeni s chodem
organizace, realizovanými projekty, jednotliví zaměstnanci jim
přiblížili náplň svojí práce. V rámci zapojení do konkrétních
služeb, které poskytujeme, se studenti seznamovali i s klienty
a členy.
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ČLENY A KLIENTY
Členům a klientům POV jsme v roce 2010 nabídli jazykový
kurz Angličtiny pro mírně pokročilé a sérii kurzů zaměřených
na získání a upevnění znalostí spojených s využíváním
moderních komunikačních technologií a práci s počítačovou
technikou obecně. Poptávka po kurzech výrazně překračovala
možnosti POV, proto byla v průběhu roku navýšena jejich
kapacita.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Na základě poptávky členské základny POV jsme
zorganizovali v roce 2010 následující akce:
− cyklus Tvořivých setkání zaměřených na arteterapii
a realizovaných v prostorách SPV (celkem 5 setkání)
− 24. 3. Velikonoční benefiční koncert
− 26. 4. Narozeniny POV, společenská akce
− 15. 5. Pochod Praha – Prčice
− 28. - 30. 5. Celostátní hry zdravotně postižených,
Kopřivnice
− 27. 5. Den POV, členská schůze
− 25. 6. Táborák POV, společenská akce
− 14. 7. jednodenní výlet (zámek Kozel, Plzeň)
− 21. 7. jednodenní výlet (Letecké muzeum Kbely)
− 29. 8. 28. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda
− září – 2 x týdenní rekondiční pobyt v Březejci
− 16. 10. POV Fashion, společenská akce
− 3. 12. Mikulášský pool, škola kulečníku
− 9. 12. Vánoční Den otevřených dveří,
Vánoční benefiční koncert

Většina volnočasových aktivit byla hrazena z části účastníky a
z části ze získaných sponzorských darů. Na realizaci
rekondičních pobytů v přístupném prostředí a s odborným
rehabilitačním programem přispělo Ministerstvo zdravotnictví,
realizaci Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů dotovala MČ
Praha 6.
Na realizaci volnočasových aktivit se v roce 2010 podílelo
celkem 15 dobrovolníků. Velmi jim za jejich pomoc
děkujeme.
INFORMAČNÍ ČINNOST
Informace o projektech, nabízených službách a plánovaných
akcích jsme distribuovali členům prostřednictvím Novin POV,
které v loňském roce vyšly celkem šestkrát. Členům, kteří mají
přístup k internetu, jsme Noviny POV i další informace posílali
prostřednictvím e-mailu.
Klienty a potencionální klienty jsme o nabídce služeb POV
informovali letáky přibližujícími jednotlivé aktivity organizace.
V kanceláři POV byly k dispozici následující publikace:
Pražská památková rezervace – Atlas přístupnosti pro osoby
s omezenou schopností pohybu, Jiná Praha, Informační
materiál POV o službách a zaměstnancích, Výroční zpráva
2009 a jednotlivé informační letáky.
Všechny důležité informace byly uveřejněny i na webových
stránkách www.pov.cz.
ZAPOJENÍ POV DO DALŠÍCH AKTIVIT
Pražská organizace vozíčkářů, o.s. byla v roce 2010 členem
České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se
zdravotním postižením a její Pražské krajské rady a Asociace
pro osobní asistenci.

EKONOMICKÁ ZPRÁVA
Účetnictví kontrolovala Revizní komise POV a v druhé polovině
roku 2011 bude postoupeno auditorské firmě.
Příjmy podle zdrojů
MPSV
MZ
MK
MHMP
ÚMČ Praha 6
Úřad vlády
Nakladatelství UMÚN
Příjem POV – hospodářská
činnost, sponzorské dary
Celkem
Náklady podle činností
Poradenství, CSŽ, Mapování
Osobní asistence
Kurzy, pobytové akce
Volnočasové aktivity
Ostatní náklady
Celkem
Zisk

Částka v Kč
1076000
60000
85000
267200
44000
480000
240000
2038054,99
4290254,99
Částka v Kč
1930213,16
1462663,9
168332
95051,52
473899,21
4130659,79
159595,2

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Děkujeme všem, kteří v roce 2010 pomohli realizovat aktivity
Pražské organizace vozíčkářů, o.s. finančními či věcnými dary,
poskytnutím služeb zdarma nebo s cenovým zvýhodněním.
Následující seznam sponzorů je seřazen abecedně.
ADCO, Crocodille, Domeček – odpady, Dvořáková Alice,
Europark Shopping Center, Fórum dárců, Jirsová Markéta,
Jung Tomáš, KART, Kořínek Tomáš, LUCRO, Meyra,
Nakladatelsví UMÚN, Rotary Club Classic Praha, SAN
konferenční servis, Souček Jiří, Špitzer Ladislav, Štulc Petr,
UNIKO Stroje, Vích Michael.
Stěžejní projekty organizace v roce 2010 podpořily tyto
instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo kultury, Magistrát hlavního města Prahy, Úřad
vlády, městská část Praha 6, Nakladatelství UMÚN.

Výroční zpráva 2010
Pražské organizace vozíčkářů, o.s.
zpracovala Jaroslava Franková

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o.s.
Benediktská 6/688
110 00 Praha 1
telefonická spojení: 224 826 078, 224 827 210, 736 485 859
e-mail: pov@pov.cz, info@pov.cz
URL: www.pov.cz, www.presbariery.cz

