VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o. 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.
ORGÁNY POV
Nejvyšším orgánem Pražské organizace vozíčkářů (POV) byla v roce 2014 Členská schůze.
Výbor POV (funkční období r. 2013 – r. 2016)
Mgr. Jaroslava FRANKOVÁ – předsedkyně , Eva KUČEROVÁ, Mgr. Jarmila ONDERKOVÁ,
Prof. Irena ŠESTÁKOVÁ, Dr. Jan TOMANDL

Revizní komise POV (funkční období r. 2013 – r. 2016)
Jindřich HRÁDEK – předseda komise, Alena MALOTÍNSKÁ, Tomáš KROUPA

PRACOVNÍ TÝM 2014
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•

Jaroslava Franková, předsedkyně organizace, koordinátorka projektů, zajištění akcí, Noviny
POV
Jiří Bártl, lektor (Lukáš Pechar – lektor, ukončil pracovní poměr v dubnu 2014)
Pavel Jungr, právník organizace
Eva Kučerová, poradkyně v oblasti zaměstnávání, organizátorka pobytových kurzů, korektorka
Tomáš Lanc, peer-counselor, koordinátor praxí studentů škol se sociálním zaměřením
Věra Malá, sociálně-administrativní pracovnice projektu osobní asistence
Marie Málková, koordinátorka a odborná pracovnice souboru projektů Přes bariéry
Petr Musil, ekonom
Kateřina Novotná, editorka webových stránek, editace výstupů programu Přes bariéry
Tereza Novotná, sociální pracovnice a vedoucí projektu osobní asistence
Rudolf Neumann, mzdový účetní
Daniela Poláková, účetní, správkyně SPV

Pražská organizace vozíčkářů dále zaměstnávala pracovníky na DPP na různé nárazové činnosti.

STRUKTURA PRAŽSKÉ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ

CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA
Benediktská 688/6, Praha 1

STŘEDISKO PŘÍSTUPNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Za Haštalem, Praha 1

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
V roce 2014 jsme poskytli odborné sociální poradenství a poradenství ve fakultativních oblastech,
zejména v oblasti úprav bytu a zpřístupňování prostředí, přibližně tisícovce klientů. Projekt
koordinovala sociální pracovnice organizace a do poradenství se zapojili i odborníci z dotčených
oblastí. Vzhledem k tomu, že významně vzrostl zájem o zprostředkování prvotních informací
prostřednictvím internetu, probíhaly po celý rok 2014 aktualizace online poradny přístupné na
webových stránkách www.pov.cz.
Jako podklad pro poradenství a současně jako bohatý zdroj informací jsme aktualizovali a
rozšiřovali stávající infosystém, který sumarizuje všechny důležité informace a kontakty z oblastí
dotýkajících se problematiky tělesného postižení. V roce 2014 byly k dispozici následující
adresáře:
doprava (speciální dopravní služby, úprava vozů na ruční řízení, autoškoly pro OZP atp.), kompenzační pomůcky
(výrobci a distributoři, půjčovny), nadace, organizace pro osoby se ZP (členěno dle druhu postižení), rekreace,
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, fakultní nemocnice, LDN, lázeňská zařízení, nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení
v Praze, rehabilitační střediska, spinální jednotky).

PROGRAM PŘES BARIÉRY
Základním předpokladem nezávislého života je především volný pohyb. Vnímání přístupnosti
okolního prostředí je zároveň velmi individuální, a požadavky na míru bezbariérovosti životního
prostoru každého z nás mohou být proto odlišné.
S touto myšlenkou realizuje Pražská organizace vozíčkářů už více než patnáct let program Přes
bariéry, který pod původním názvem Bezbariérová Praha fungoval na území hlavního města.
Přestože se stěžejní část, tedy mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy stále týká
zejména Prahy, mají dnes některé aktivity programu, počínaje koncepční prací a vytvářením
obecných metodik a konkrétním připomínkováním legislativy konče, mnohdy celorepublikový
přesah.

Pro prezentaci objemných výstupů jednotlivých částí programu jsme připravili samostatné
internetové stránky www.presbariery.cz, jejichž prostřednictvím nabízíme co nejvíce užitečných
informací, které pomohou bariéry nejrůznějšího druhu překonávat. Aktuality byly v roce 2014
přidávány pravidelně a týkaly se nejen činnosti POV, ale i jiných organizací a institucí, které se
problematice přístupnosti prostředí a budov věnují.

Rozvoj metodických pokynů
profesionálního mapování
I v roce 2014 Pražská organizace
vozíčkářů iniciovala a koordinovala dvě
pracovní jednání, která se konala 25. 3.
2015 a 10. 6. 2014 v Seminární
místnosti FA ČVUT. Pracovní setkání
odborníků v oblasti architektonických
bariér byla zaměřena na doladění
limitů
pro
kategorizaci
míry
přístupnosti tras a komunikací v
intravilánu a extravilánu. Současně se
debatovalo o rozvoji profesionálního
mapování obecně.

V závěru roku 2014 byla ve spolupráci s
Ministerstvem pro místní rozvoj jako výstup
společných jednání odborníků na oblast
profesionálního mapování a zpracovávání
informací o míře přístupnosti objektů
vydána brožura Metodika kategorizace
přístupnosti s jednotlivými limity a
komentáři k mapování a samotné správné
kategorizaci. Brožura byla distribuována
zástupcům obcí, měst a krajů a je i nadále k
dispozici v POV.

Mezi klíčové činnosti programu Přes bariéry patří i vzdělávání. Důraz klademe především na
prevenci vzniku architektonických bariér. I v roce 2014 byla POV spolu s FA ČVUT a Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých spolupořadateli zážitkového semináře Překonejme bariéry,
který se konal 19. – 20. 11. 2014 na půdě FA ČVUT. Akce byla určena primárně studentům ČVUT,
byla však přístupná všem, kteří se o problematiku zajímají.

KONFERENCE PŘES BARIÉRY III.
V úterý 4. listopadu 2014 se v prostorách Malé
scény Kongresového centra Praha uskutečnila třetí
ze série konferencí věnovaných problematice
architektonických bariér – Přes bariéry III.,
tentokrát s podtitulem Profesionalita v mapování
přístupnosti veřejného prostoru, sjednocení
metodických pokynů. Pod záštitou Ministerstva pro
místní rozvoj a paní ministryně Karly Šlechtové ji
uspořádala
Pražská
organizace
vozíčkářů.
Konference Přes bariéry III. nabídla prostor pro
shrnutí stávající práce na sjednocení metodických
pokynů. Byla připomenuta Metodika kategorizace
přístupnosti objektů, která je již zavedena do
praxe. Současně byl představen upravený návrh
Metodiky kategorizace přístupnosti tras a
komunikací, jehož změny si vynutily výsledky
testování metodiky v praxi.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
V roce 2014 plynule pokračoval oblíbený vzdělávací projekt Vzdělávání v oblasti techniky
a moderních komunikačních technologií. Svou oblibu počítačové vzdělávací kurzy získaly zejména
proto, že se jejich náplň řídila individuálními potřebami každého klienta. Největší zájem byl o
individuální kurzy konané v domácnostech klientů a na jejich vlastní počítačové technice.
Smluvený obsah kurzů, který byl všem klientům sestaven individuálně a vycházel z jejich
dosavadních znalostí i specifických potřeb, se v průběhu kurzu přizpůsoboval novým potřebám a
jeho podobu mohli přímo ovlivňovat i klienti samotní.
Součástí lektorské práce bylo i poradenství, a to jak v oblasti samotné výpočetní techniky, tak ve
spolupráci se sociálními pracovníky organizace při řešení finančních zdrojů na nákup techniky
nebo specifických pomůcek na její ovládání.
Klientům bylo k dispozici Středisko přístupného vzdělávání POV v centru Prahy. Kurzy probíhaly
kontinuálně po celý rok 2014.

DEN POV – ČLENSKÁ SCHŮZE PRAŽSKÉ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
Dne 22. května 2014 se uskutečnila každoroční členská schůze Pražské organizace vozíčkářů
– Den POV. Členové organizace byli informováni o výsledcích projektů realizovaných v roce
předchozím i plánech na aktuální období. Rovněž jim byla přednesena finanční zpráva
pojednávající o hospodaření v roce 2013 a rozpočtu na rok 2014. Členové byli seznámeni s
možností nahlédnout do zprávy nezávislého auditora, který kontroloval hospodaření POV.
Důležitým bodem jednání Členské schůze bylo schvalování nových stanov, jejichž změnu si
vyžádala nová legislativa. Vzhledem k nedostatečnému počtu zúčastněných členů organizace
a nemožnosti hlasovat byla následně svolána náhradní členská schůze. Ta se uskutečnila v
prostorách Centra samostatného života 24. června 2014. Přítomní členové zde schválili
návrh na hlasování o znění stanov POV formou per rollam a zadali tento úkol předsedkyni
organizace.

KLUB TÚRA PRAŽSKÉ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ

V programu volnočasových aktivit zaujímá přední místo v POV Klub TÚRA. Je určen členům
organizace a nabízí jednodenní volnočasové výjezdové aktivity. V období od května do října
2014 se v rámci Klubu TÚRA POV uskutečnilo 13 výletů.
Výlety byly členěny na turistické, poznávací a volné.

DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2014

NAROZENINY POV – 15. 4. 2014 – Koncert a raut u příležitosti 23. výročí vzniku organizace
doplnila narozeninová tombola.
POCHOD PRAHA – PRČICE – 17. 5. 2014 – POV zajišťovala „vozíčkářskou trasu“
legendárního pochodu.
HVĚZDA 2014 – 32. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – 30. 8. 2014 – Sportovní
klání určené pro všechny věkové kategorie a lidi s postižením i bez obohatilo vystoupení
Wabiho Daňka.
REKONDIČNÍ POBYTY LUTOVÁ – 14. 9. – 28. 9. 2014 – Pro členy organizace jsme uspořádali
dva rekondiční pobyty v bezbariérovém středisku v Lutové.
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT – 15. 12. 2014 – Kytarový virtuoz Štěpán Rak svým
vystoupením pro POV noblesně zakončil činnosti, které jsme realizovali v roce 2014.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetnictví POV za rok 2014 prošlo nezávislým auditem, který je k dispozici v kanceláři POV.
PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ

ROK 2014

ÚŘAD VLÁDY ČR

300 000,-

MMR

500 000,-

MK

80 000,-

MZ

70 000,-

ÚMČ PRAHA 6

40 000,-

POV (SPONZOŘI ATP.)

2 227 770,-

CELKEM

3 217 770,-

NÁKLADY PODLE DRUHU
MZDOVÉ NÁKLADY
POTŘEBY PRO KANCELÁŘ

ROK 2014
2 703 932,-

55 226,-

OPRAVY

105 035,-

NÁJEMNÉ

132 847,-

SPOJE

66 035,-

SLUŽBY, OPRAVY

231 399,-

DOPRAVNÉ, CESTOVNÉ

270 188,-

ODPISY

102 034,-

DANĚ A POPLATKY

37 726,-

OSTATNÍ NÁKLADY

339 348,-

CELKEM

4 043 770,-

NÁKLADY PODLE ČINNOSTÍ

ROK 2014

PORADENSTVÍ

365 767,-

PŘES BARIÉRY

2 275 714,-

VZDĚLÁVACÍ KURZY

509 611,-

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

211 620,-

ÚDRŽBA (SEDMIDOMKY)

563 481,-

OSTATNÍ NÁKLADY POV

117 577,-

CELKEM

4 043 770,-

ZTRÁTA

826 000,-

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

