VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018

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
2018 čítala členská základna POV 198 členů,
z toho více než 95 % byli lidé s velmi těžkým
tělesným postižením.
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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: Mgr. Tomáš KROUPA
Alena MALOTÍNSKÁ, PhDr. Hana MÜLLEROVÁ

–

předseda

komise,

Zázemí POV
Zázemím pro klienty a členy POV, pro realizaci služeb a projektů je
Centrum samostatného života sídlící na adrese Benediktská 688/6, Praha 1.
Otevírací hodiny: po – čt 9:00 – 16:00, pá 9:00 – 15:00.
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Pracovní tým POV 2018
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
sociálně-administrativní pracovnice, koordinátorka volnočasových aktivit
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 2018 opírala o tři
základní pilíře tvořené 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
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.

Poradna a Adresář na webu POV
Poradna se souborem témat a informací nejen ze sociální, ale i dalších
oblastí dotýkajících se problematiky tělesného postižení, byla po celý rok
2018 k dispozici na webových stránkách www.pov.cz. V poradně je
aktuálně 21 článků. Každý z nich zpracovává jedno z témat
a uvádí 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. V roce 2018 přibyl například nový článek Daňové
a poplatkové úlevy. Další články byly doplňovány o nové relevantní
údaje. V závěru roku proběhla každoroční kontrola funkčnosti odkazů
v textech.
Na domovských webových stránkách www.pov.cz mohli klienti využívat
také ADRESÁŘ - Informační systém služeb. V roce 2018 byl rozšířen
o položky AZYLOVÉ DOMY, PROTETIKA, ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ A RAMPY,
nebo CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Průběžně byla doplňována i obsáhlá
kategorie ORGANIZACE OZP. Postupně jsme rozšiřovali stávající kategorie
o instituce i z oblastí mimo Hlavní město Prahu. Zároveň kontinuálně
pracujeme na aktualizacích déle zařazených dat.
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PROGRAM PŘES BARIÉRY
Mapování přístupnosti objektů a komunikací
Během roku 2018 přibylo na specializovaných stránkách PřesBariéry.cz
stejnojmenného programu přes 500 nově zmapovaných či
remapovaných objektů.

V rámci projektu Mapa přístupnosti, kterou od roku 2016 provozuje
Magistrát hlavního města Prahy, zmapovala POV v roce 2018 přístupnost
279 budov na území městských částí Praha 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13 a 15.
V pražských obvodech se mapování soustřeďovalo zejména na
zdravotnická zařízení a lékárny, sídla městských úřadů, kulturní stavby,
základní i mateřské školy a restaurační zařízení.
V roce 2018 také započala spolupráce s Univerzitou Karlovou, která si
v 1. etapě vyžádala zmapování a návrh úprav zjištěných bariér
nestavebního charakteru osmnácti objektů v Praze, Plzni a Hradci
Králové.
Dlouhodobý společný projekt POV a České spořitelny (ČS) přinesl
čerstvé informace o přístupnosti 50 nových či rekonstruovaných
poboček ČS, přičemž mapování cílilo kromě klientské části i na
zaměstnanecké prostory s perspektivou zaměstnávání OZP. Paralelně se
sledovala také přístupnost téměř 150 bankomatů.
Na základě požadavků různých institucí (Festival Jeden svět, British
Council, Město Úvaly, ad.) i soukromých osob se zmapovaly další dvě
desítky objektů.
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Koncepční práce
V rámci koncepční práce vydala POV během roku 2018 odborná
stanoviska k:
- úpravám pracoviště z hlediska možnosti zaměstnávání pracovníka
s omezenou schopností pohybu pro společnost Inloop, Praha,
- plánovaným rekonstrukcím WC ve stanicích metra Palmovka, Skalka
- studii bezbariérového zpřístupnění vybraných stanic metra (Jinonice,
Křižíkova, Pražského povstání, Želivského, Radlická),
- podobě a zpracování auditu přístupnosti města Dvůr Králové,
- projektu „Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavba rampy
v objektu Domov pro seniory,
- projektu rekonstrukce ulice Revoluční,
- projektu rekonstrukce tramvajové zastávky Strašnická,
- modernizaci upravených WC kabin v metru Dejvická, Nádraží
Holešovice, Staroměstská,
- projektu koncepční studie oblasti Klárova,
- redakčnímu systému a prezentaci dat pro uživatele mapové
aplikace Mapa Přístupnosti MHMP a dalším.
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, sdružující
odborníky na mapování a kategorizaci přístupnosti objektů
a veřejného prostoru, organizovala POV v říjnu 2018 jednání zaměřené
na hodnocení sportovních a ubytovacích zařízení. Užší pracovní tým
v průběhu roku shrnul postupy pro práci v terénu a metodický formulář
pro mapování přechodu / místa pro přecházení, zastávky VHD,
exteriérové rampy a schodiště.
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V bloku koncepční práce programu Přes Bariéry řešila POV další drobné
konzultace, výklady legislativy, individuální tématické dotazy domácích
i zahraničních klientů, správu a aktualizaci specializovaného webu
PřesBariéry.cz a uveřejňování zpráv k problematice.
Výukový program a prezentace
Na podzim 2018 ve dnech 6. a 7. listopadu proběhl v budově Fakulty
architektury ČVUT 16. ročník zážitkového semináře Překonejme bariéry,
který je společným dlouhodobým projektem Fakulty architektury ČVUT,
Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých, jehož 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.

POV v průběhu roku rovněž participovala na výukovém programu vyšších
odborných škol formou přednášek a praxí, odborné příspěvky pak
prezentovala v rámci školících seminářů MPSV „Plánování staveb a jejich
bezbariérovost pro osoby se zdravotním postižením“ a MHMP „Týden
mobility“.
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Studentské praxe
V roce 2018 POV opět v plném rozsahu nabízelo možnost praxe studentům
ze sociálně zaměřených škol. Kapacita souvislé praxe v POV byla 1 student
na semestr, exkurze a přednášky počtem omezeny nebyly. Spolupracovali
jsme s JABOKem - VOŠ pedagogickou a teologickou, VOŠ sociálně právní
Praha 10, s Katedrou sociální práce při FFUK Praha i se studenty ze zahraničí.

Volnočasové aktivity
VOLNOČASOVKY 2018 tvořilo šest okruhů činností – Jóga pro sedící, besedy
U kafíčka, Tvořivá setkání, Vycházky bez bariér, Psí život – přednášky
kynologů a ŠIP-KÁRY, tréninky šipek. Celkem 29 akcí se zúčastnilo 158 klientů
a členů POV. V roli lektorů s programem VOLNOČASOVEK POV pomáhali
Jitka Dytrychová, Marta Hynková, Irena Soukupová, Ivan Benda, Radek
Vychytil, Jaroslav Slámečka, Pavel Lupač, Agáta Hrůšová, Hana Müllerová
a Alena Malotínská.
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Pochod Praha – Prčice 2018
POV bylo již tradičně organizátorem vozíčkářské trasy vyhlášeného
Pochodu Praha – Prčice, který se konal 19. května. Na trasu dlouhou
13 kilometrů s námi vyrazilo 136 pochodníků.

Klub TÚRA POV
Členům POV nabídl Klub TÚRA v roce 2018 dvacet jednodenních výletů.
Celkem 304 účastníků s námi zavítalo do Přerova nad Labem, na Děvín,
Kuks, Říp, do Botanické zahrady v Troji, do Poděbrad, Průhonic, Terezína,
Frýdlantu, Brandýsa nad Labem, do Plzně, Krkonoš, Mladé Boleslavi,
Svijan, Mělníku, Dvora Králové, Jizerských hor, Litoměřic a Běchovic.
Výlety pomáhali kromě pracovníků POV organizovat Ondřej Franko
a Jan Odehnal.

10

Hvězda 2018
V sobotu 8. září pořádala POV za podpory ÚMČ Praha 6 již 36. ročník
Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdu 2018.
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 Jana Rychterová, vystoupila skupina Eldorádo.

Další akce Pražské organizace vozíčkářů v roce 2018
Účast na NGO Marketu – 11. dubna
DEN POV – Členská schůze – 15. května
Narozeniny POV – oslava 27. výročí vzniku organizace - 15. května
Vánoční benefiční koncert pro POV – 10. prosince
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Finanční zpráva
V roce 2018 se podařilo zajistit finanční prostředky v rámci vyhlášených
dotačních řízení na následující projekty:

- Podpora klientů s tělesným postižením (Úřad vlády ČR),
- K lékaři bez bariér (Ministerstvo zdravotnictví),
- Mapování přístupnosti prostředí z pohledu osob s TP – metodická
podpora a profesionalizace mapování (Ministerstvo pro místní rozvoj),
- 36. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2018 (ÚMČ Praha 6).
Hospodaření POV v roce 2018 bylo zkontrolováno dne 18. června 2019
Revizní komisí POV.

PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ
Úřad vlády ČR

385 600,00

MMR

600 000,00

MZ
ÚMČ Praha 6
Vlastní hospodářská činnost
Členské příspěvky
Sponzorské dary, nadace
Účastnické příspěvky z akcí
CELKEM
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2018

45 000,00
100 000,00
2 421 624,82
20 200,00
353 156,00
68 340,00
3 993 125,27

NÁKLADY PODLE ČINNOSTI

2018

Mzdové náklady

2 060 512,00

Potřeby pro kancelář a provoz

183 642,32

Opravy

32 882,25

Nájemné

95 345,11

Spoje, energie, služby

133 688,76

Dopravné, cestovné

172 125,69

Odpisy

63 129,00

Daně a poplatky

218 690,00

Ostatní náklady

180 110,14

CELKEM
NÁKLADY PODLE DRUHU
Program Přes bariéry

2018
1 231 716,30

Informační a provozní činnost

901 989,53

Volnočasové aktivity

147 063,90

Údržba nemovitostí

376 819,38

Ostatní náklady

482 536,16

CELKEM
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3 140 125,27

3 140 125,27

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

