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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ KVP 
 

Vážení přátelé,  

 

je za námi rok 2012 a ráda bych vás informovala o tom, co se událo v naší organizaci. 

Úvodní slovo si dovolím zaměřit především na  20. výroční založení naší organizace, ke 

kterému se 3. listopadu 2012 uskutečnilo přátelské setkání v Kulturním centru Zahrada na 

Jižním městě. Při této příležitosti mi bylo velkým potěšením přivítat všechny současné i 

bývalé členy, zaměstnance, pracovníky civilní služby, uživatele osobní asistence či další 

příznivce naší organizace. Účast všech těchto lidí svědčila o tom, že se Klub vozíčkářů 

Petýrkova stal součástí jejich všedního života. Když jsme začínali, nevěřili jsme, že v takovém 

rozsahu a ke spokojenosti většiny budeme poskytovat naše služby po celých 20 let. Za tuto 

dobu se mnoho změnilo, jsme o něco starší a zkušenější, vstoupili jsme také do nového 

století, ale i tisíciletí. Za námi je 20 let poctivé práce, 20 let náročné, ale i radostné práce, 20 

let vítězství, ale i propadů, a přitom stálé udržení standardu a kvality služeb, které jsme si 

vytyčili jako hlavní cíl. Nejdůležitější je, že lidé v bezbariérových domech v Petýrkově ulici 

mohou žít nezávislý způsob života ve svém přirozeném prostředí. Mohou žít v jistotě, že vždy 

je někdo nablízku, kdo přijde a pomůže. Ale musí se také naučit používat příspěvky na péči 

skutečně na zaplacení péče o sebe a zvážit, co je pro ně důležitější. Dovolte mi také 

připomenout všechny, kteří v současnosti s námi nemohou být a přesto jsou s námi. Jsou to 

všichni, kteří s námi spolupracovali nebo využívali našich služeb a kteří nás navždy opustili. 

Vzpomínku bych věnovala panu Václavu Krejčímu, který se zasloužil o vznik naší organizace a 

zavedení civilní pečovatelské služby. Na počátku devadesátých let byl duchem celé naší 

činnosti a ukázal nám cestu, kudy jít. 

Věřím, že se nám nadále podaří zvládat tuto těžkou dobu, že služby osobní asistence 

budeme poskytovat tak, jak bylo doposud zvykem. Po dvaceti letech naší existence se 

nechceme všeho vzdát  a proto se snažíme získávat nové sponzory a podporovatele. 

 
Alžběta Šafránková, 

Březen 2013 
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VZNIK A HISTORIE KVP 
 

Bezbariérové domy v Petýrkově ulici pro osoby s těžkým tělesným postižením byly 

dostavěny v roce 1988. Umožnění samostatného bydlení těmto lidem bylo velkým pokrokem 

v naší společnosti. Tato možnost s sebou na druhou stranu přinesla potřebu nové služby pro 

obyvatele, kteří se z důvodu svého postižení o sebe nemohli sami postarat. Na tento popud 

zde vznikla Civilní pečovatelská služba. U jejího zrodu stálo mnoho dobrovolníků, kteří si za 

svou snahu a obětavost zaslouží velký dík. Civilní pečovatelská služba s nepřetržitým 

provozem začala plně fungovat v srpnu 1991 pod záštitou pražské Ligy  za práva vozíčkářů. 

Praxe a naše další aktivity vedly nakonec k osamostatnění se a založení občanského sdružení 

pod názvem Klub vozíčkářů Petýrkova. Zaregistrováni jsme byli 24. 1. 1992 a v roce 2013 tak 

slavíme již jednadvacet let naší samostatné existence. Klub vozíčkářů Petýrkova začal 

spolupracovat s dalšími organizacemi, které pomáhaly lidem se zdravotním postižením, stal 

se členem Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a později členskou organizací 

Národní rady zdravotně postižených ČR. Postupem času realizoval pro své členy i další 

aktivity mimo poskytování pečovatelské služby. Mezi tyto aktivity patřilo pořádání 

rekondičních pobytů a poznávacích či zahraničních zájezdů. Dále byly jejím členům nabízeny 

návštěvy divadel a koncertů. Mimo to jsme poskytovali právní a sociální poradenství. Členům 

bylo umožněno navštěvovat i kroužek arteterapie, rehabilitační cvičení na motomedu a 

masáže v prostorách KVP. Služby Civilní pečovatelské služby začaly být rovněž poskytovány i 

lidem žijícím mimo bezbariérové domy v Petýrkově ulici. Pro členy naší organizace je od roku 

1998 pravidelně vydáván časopis Klub, ve kterém jsou čtenáři seznamováni jak s naší 

činností, tak s legislativními změnami v sociální oblasti apod. Většina aktivit se zachovala do 

současnosti. 

 

 
 

Velký přelom v naší činnosti znamenal rok 2004, kdy v České republice došlo 

k profesionalizaci armády, a tedy ke zrušení Civilní pečovatelské služby. Naštěstí díky 

několika bývalým „civilkářům“, mezi něž patří i čtyři současní asistenti, kteří k nám postupně 

po ukončení služby nastoupili, se podařilo služby zachovat. Poskytování služeb 

prostřednictvím pečovatelů bylo finančně mnohem náročnější, proto bylo nutné snížit počet 

zaměstnanců, ale i přes toto omezení zůstal rozsah služeb zachován. 
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Dalším důležitým rokem pro naši činnost byl rok 2006. Byl nám schválen projekt 

„Práce na kolečkách“, který u nás probíhal od ledna 2006 do listopadu 2007. Projekt byl 

zaměřen na integraci občanů se zdravotním postižením na trh práce. V rámci projektu 

vzniklo v sídle Klubu Centrum asistenční a kontaktní práce, kde se soustřeďovaly informace o 

zaměstnání pro zdravotně znevýhodněné zájemce. Projektu se účastnili manažer pracovního 

uplatnění, pracovní asistenti a operátoři z řad našich zaměstnanců, kteří uživatelům nabízeli 

poradenství, individuální konzultace a asistenci a kteří zajišťovali osvětu možným budoucím 

zaměstnavatelům i širší veřejnosti. Do jejich náplně práce patřilo vyhledávání potenciálních 

zaměstnavatelů hlavně v oblasti Prahy 11. Do projektu byly zahrnuty také kurzy podporující 

přípravu případných uchazečů o zaměstnání a kurzy s výukou angličtiny. 

 

 
 

Mezníkem nejen pro Klub vozíčkářů, ale i všechny poskytovatele sociálních služeb byl 

rok 2007, ve kterém vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Klub 

vozíčkářů byl zaregistrován jako poskytovatel sociální služby osobní asistence pro 85 

uživatelů. Rok 2008 byl pro nás velmi náročný z důvodu snížených dotací od Magistrátu hl. 

m. Prahy a MPSV ČR. Tíživá finanční situace se zcela vyřešila až na konci roku. Zde 

považujeme za vhodné poznamenat, že po celou dobu naší existence jsme prošli mnoha 

kontrolami právě z výše zmíněných institucí. Za velký úspěch považujeme, že u nás nikdy 

nebyly nalezeny žádné účetní nedostatky. V roce 2009 absolvovali všichni naši pracovníci 

v přímé péči kvalifikační akreditovaný kurz „Pracovník v sociálních službách“ a začali se 

účastnit dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, čímž si neustále zvyšují svou 

odbornost. Počátek roku 2010 opět provázela nejistota při přidělování dotací od MPSV ČR a 

Magistrátu hl. m. Prahy a navíc podstatně ubyli nestátní sponzoři, pravděpodobně 

důsledkem celosvětové finanční krize. Přesto se nám podařilo rok 2010 zvládnout bez 

jakéhokoli omezení poskytovaných služeb. V létě nás navštívila inspekce poskytování 

sociálních služeb. Z jejího hodnocení jsme dostali 80 bodů, ale i několik úložných opatření, 

která byly do konce června 2011 splněny. Také rok 2011 byl pro nás velmi těžký, avšak i tak 

se nám podařilo připravit vše proto, aby se od začátku roku 2012 rozšířil provoz osobní 

asistence o noční služby a náš Klub tak mohl po letech opět zajišťovat nepřetržitý provoz. 
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ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI KVP 
 

              Klub vozíčkářů Petýrkova je občanským sdružením, které sdružuje občany se 

zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky a další osoby. Naše sdružení je 

registrovaným poskytovatelem sociální služby osobní asistence, která pomáhá důstojně žít 

lidem s těžkým tělesným postižením, kteří bydlí především v bezbariérových domech 

v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Posláním sociální služby osobní asistence, kterou 

Klub vozíčkářů Petýrkova poskytuje, je maximální snaha o všestrannou podporu 

samostatného života osob s tělesným postižením v jejich přirozeném prostředí, která je 

naplňována podle jejich představ. Hlavním smyslem poskytované osobní asistence je pomoci 

lidem s těžkým tělesným postižením žít ve vlastním bytě a podpořit je při zvládání základních 

životních úkonů, při nichž potřebují pomoc. Jedná se hlavně o pomoc s přesuny z lůžka na 

vozík, na toaletu, do vany, do auta, zajištění osobní hygieny, doprovod k lékaři, na úřady, na 

nákupy, pomoc v domácnosti a další činnosti. Poslání služby podporuje zachování stávající 

soběstačnosti uživatele a sebeurčujícího životního stylu, který jedincům se zdravotním 

postižením umožňuje vést samostatný život. Osobní asistence pak svou dostupností 

v domovním komplexu bytů zvláštního určení přispívá ke snižování existenčních rizik, které 

souvisejí s životem jejich uživatelů (například při zhoršení zdravotního stavu či náhlého 

poklesu soběstačnosti klienta apod.), čímž zastupuje také sociální službu tísňové péče. 

Forma námi poskytované pomoci zachovává lidskou důstojnost. Pomoc a podpora 

vychází z individuálně určených potřeb, podporuje rozvoj samostatnosti a aktivní život, 

motivuje k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 

prohlubovaní nepříznivé sociální situace a posiluje sociální začleňování. Sociální služba 

osobní asistence musí být poskytována v zájmu osob a náležité kvalitě tak, aby bylo vždy 

důsledně zajištěno dodržování základních lidských práv a lidských svobod. Každý jedinec, 

včetně všech uživatelů služby osobní asistence, má nárok na bezplatné poskytnutí základního 

sociálního poradenství. 

 

 
 

Mezi základní cíle organizace patří zajištění služby osobní asistence a dalších 

doplňkových služeb či aktivit především pro obyvatele bezbariérových domů v Petýrkově 

ulici na Praze 11, proto je pro nás zcela zásadní zabezpečení dostatečných finančních 
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prostředků na zajištění celého provozu organizace, především na pokrytí mzdových nákladů 

pracovníků v přímé péči – osobních asistentů. Mezi dlouhodobé cíle patří rozvinutí 

spolupráce s jinými organizacemi (poskytovateli sociálních služeb a školami se sociálním 

zaměřením), přizpůsobení služby osobní asistence dle požadavků a potřeb jednotlivých 

klientů, navázání užší spolupráci s uživateli služby a jejich rodinnými příslušníky, průběžná 

aktualizace Standardů kvality sociálních služeb a případné rozšiřování naší činnosti o další 

sociální služby na základě analýzy potřeb uživatelů osobní asistence a ostatních obyvatel 

bezbariérových domů v Petýrkově ulici na Praze 11 a blízkém okolí. 

Naší cílovou skupinou jsou lidé, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či 

věku stali závislými na pomoci jiných. Sociální služba osobní asistence je určena osobám 

s tělesným nebo kombinovaným postižením. Tyto osoby musejí žít ve své vlastní domácnosti. 

Vzhledem k historii organizace a jejímu komunitnímu charakteru se služba osobní asistence 

poskytuje především v bezbariérovém bytovém komplexu v Petýrkově ulici, č. 1949 až 1953, 

na Praze 11 a v blízkém okolí, avšak služba není určena pouze jeho obyvatelům, což závisí 

především na personální kapacitě pracovníků v přímé péči.  Podmínkami pro poskytování 

služby osobní asistence jsou především písemná smlouva uzavřená mezi zájemcem o službu 

a poskytovatelem sociální služby (KVP, o. s.), bydliště na území hl. města Prahy a vlastní 

domácnost. 
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PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ KVP 
  

Nejvyšším orgánem Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. s. je valná hromada, která se sešla 

2. června 2012 v KC Zahrada. Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2011, zprávu o 

hospodaření za rok 2011, plán činnosti na rok 2012 a současně pověřila výbor dodatečným 

schválením rozpočtu na rok 2012 podle reálného zajištění dalších finančních prostředků a 

vzala na vědomí zprávu revizní komise. Valná hromada také schválila zpoplatnění 

pohotovostního poskytování služby osobní asistence a založení obecně prospěšné 

společnosti. Během valné hromady proběhla rozsáhlá diskuze vzhledem k finanční situaci 

Klubu vozíčkářů a celkového zachování pomoci zdravotně postiženým. 

Mezi jednotlivými zasedáními valné hromady je nejvyšším orgánem Klubu vozíčkářů 

Petýrkova výbor, který měl v roce 2012 pravidelná zasedání. Výbor je výkonným orgánem 

sdružení a za svou činnost odpovídá valné hromadě. V čele výboru stojí předseda. Předseda 

a první místopředseda jsou statutárními zástupci organizace. Členy výboru pro volební 

období 2011 – 2015 jsou Alžběta Šafránková, předsedkyně, Ing. Vlastimil Birčák, první 

místopředseda, Dana Černá, druhá místopředsedkyně, Mgr. Tomáš Drábek, tajemník a Bc. 

Kateřina Sedláková, asistentka tajemníka. Členy revizní komise, která je kontrolním orgánem 

sdružení, jsou pro volební období 2011 – 2015 Kateřina Formánková, předsedkyně, Kateřina 

Šafránková a Tomáš Martinovský, členové komise. 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ A PROJEKTŮ KVP 2012 
 

PROJEKT Č. 1 – OSOBNÍ ASISTENCE 
 

 

Průběh projektu byl pravidelně hodnocen na pracovních poradách zaměstnanců a 

zasedáních výboru Klubu vozíčkářů Petýrkova. Jelikož jsou asistenti a dispečeři denně ve 

styku s uživateli služby, znají uživatele a průběh služby nejlépe, mohli pravidelně poskytovat 

podněty pro hodnocení. Za měřítko úspěšnosti našeho projektu považujeme i absenci 

stížností od uživatelů. Služby osobní asistence budou nadále poskytovány i v roce 2013, a to 

v nepřetržitém 24 hodinovém provozu. Stálou snahou je poskytovat službu osobní asistence 

kvalitně a pružně, a přitom dbát na efektivitu práce. V rámci projektu je brán pochopitelně 

Projekt osobní asistence je největší a nejvýznamnější projekt realizovaný v roce 2012. 

Klub vozíčkářů během celého roku 2012 poskytoval sociální službu osobní asistence, kterou 

v bezbariérovém bytovém komplexu zajišťovali zaměstnanci organizace. Osobní asistenti 

pracovali podle požadavků a potřeb klientů pod vedením dispečerů, kteří koordinovali 

časový průběh služby. Službu osobní asistence využívalo v roce 2012 celkem 88 klientů, 

přičemž bylo během celého roku poskytnuto přibližně 4800 hodin přímé péče. Pro jasnější 

představu se jedná přibližně o 13 hodin osobní asistence každý den. 

Základním cílem projektu byla snaha zajišťovat životní podmínky lidí s těžkým 

tělesným postižením, zvýšit kvalitu jejich života v přirozeném prostředí a napomáhat tím 

jejich integraci do společnosti. Pro naplnění cíle projektu měla zásadní význam kvalifikovaná 

práce osobních asistentů, kteří poskytují uživatelům každodenní pomoc a podporu. Díky 

umístění služby přímo v bezbariérovém komplexu a nepřetržité přítomnosti pracovníků, byla 

pomoc zajišťována okamžitě, čímž osobní asistence přispívala ke zlepšování psychické i 

fyzické stránky nejen lidí s tělesným postižením, ale i jejich rodinných příslušníků. Prací 

osobních asistentů a zajištěním ostatních provozních služeb nutných pro chod organizace byl 

splněn hlavní cíl projektu, kterým bylo úspěšné odstraňování bariér způsobených zdravotním 

postižením u cílové skupiny osob, a tím zvýšení jejich sociální pozice ve společnosti. 

Přístupná a okamžitá pomoc zbavuje uživatele služby stresu a nejistoty a pomáhá jim žít 

důstojný život ve svém bytě, tedy v přirozeném sociálním prostředí. 
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důraz na jeho kvalitu a úroveň poskytovaných služeb. Proto bylo během roku realizováno 

další vzdělávání pracovníků v přímé péči formou odborných stáží a intervizí setkání osobních 

asistentů. 

V  roce 2012 mohli všichni uživatelé osobní asistence zaregistrovat několik změn. Od 

začátku roku se všem do podvědomí dostalo zavedení nočních služeb, které budou 

zajišťovány nadále i v roce 2013 včetně víkendů a státních svátků. Od ledna také začala být  

pravidelně každou středu od 8 do 16 hodin otevřena kancelář Klubu vozíčkářů. V tomto čase 

se nejen uživatelé mohou obracet na naše sociální pracovníky s dotazy a podněty ohledně 

osobní asistence apod. Z důvodu finančních úspor došlo během měsíce května ke změnám v 

nahlašování požadovaných služeb osobní asistence, protože byla omezena přítomnost 

dispečerů osobní asistence, kteří požadavky na služby přijímají a zaznamenávají. Důležitou a 

poslední změnou, která se uskutečnila během října, bylo snížení maximální kapacity uživatelů 

služby osobní asistence na 65 klientů. Změna kapacity služby vycházela z kvalitativního a 

kvantitativního vyhodnocení využívání přímé péče – osobní asistence za období posledních 

let u jednotlivých uživatelů služby. Podstatným důvodem ke změně bylo optimalizování 

maximální denní kapacity služby z hlediska jejího personálního a časového zajištění. Tato 

změna má vést ke zkvalitnění poskytování osobní asistence, aby bylo možné zajistit 

požadavky jednotlivých uživatelů služby v potřebné délce a zamezilo se zneužívání služby 

klienty, kteří měli uzavřenou smlouvu s naší organizací, přičemž služby nevyužívali a neměli 

ani zájem o případnou pohotovost. Z tohoto důvodu jsme bohužel byli nuceni rozvázat 

smlouvy s některými klienty. 

 

PROJEKT Č. 2 – KROUŽEK ARTETERAPIE 
 

Kroužek arteterapie probíhal vždy jednou týdně při prakticky plné účasti jeho 

účastníků v místnosti, kde je poskytováno rehabilitační cvičení. Kroužek navštěvovalo deset 

účastníků. Věkové složení členů se pohybovalo od školního po seniorský věk. Projekt byl plně 

financován z grantu MČ Praha 11. 

Náplní kroužku byla výtvarná tvorba podle vlastní fantazie formou kresby uhlem, 

tužkou i pastelem, malování akvarelovými, temperovými a akrylovými barvami. Tyto 

techniky doplnila malba barvami na hedvábí a malování akrylovými barvami na kameny. 

Nedílnou součástí působení kroužku bylo fotografování. V průběhu kroužku vznikla řada 

obrazů a výtvarných objektů, z nichž některé mají nespornou výtvarnou hodnotu. Tato 

kreativní práce přispěla ke stabilizaci nebo zlepšení fyzického i psychického stavu účastníků 

kroužku arteterapie. Práce měla i významnou terapeutickou hodnotu, která spočívala jak v 

procvičení hybnosti horních končetin, tak i v aktivní psychické relaxaci na základě výtvarného 

vyjádření vlastních pocitů a společenské komunikace ve skupině. Členům přinesla psychické 

uvolnění pomocí relaxačních výtvarných technik a uspokojení z tvořivé práce. Arteterapie tak 

pomohla zmírnit nepříznivé následky, které přináší zdravotní postižení. Během roku se 

uskutečnili dvě výstavy prací všech členů kroužku arteterapie, a to v prostorech úřadu MČ 

Praha 11 a v Klubu Zelený pták. 
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PROJEKT Č. 3 – CESTOVÁNÍ 

 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků a zvýšených nákladů na realizaci projektu 

cestování se v roce 2012 bohužel neuskutečnil žádný tuzemský rekondiční pobyt či poznávací 

zájezd do zahraničí. V roce 2013 bychom rádi opět uskutečnit alespoň některý z těchto 

pobytů. 

 

DALŠÍ ČINNOSTI 
 

Klub vozíčkářů Petýrkova vedle své hlavní činnosti, kterou je zajištění a poskytování 

osobní asistence, nabízel i v roce 2012 rehabilitační cvičení na motomedu. Organizovali jsme 

návštěvy vybraných divadelních představení, koncertů České filharmonie a dalších kulturních 

akcí, dle zájmu a možností v průběhu celého roku. Během roku vyšlo mimořádné číslo 

časopisu Klub k příležitosti 20. výročí založení naší organizace a v prosinci bylo vydáno další 

řádné číslo časopisu. Naši sociální pracovníci během roku vyhověli všem zájemcům o základní 

sociální poradenství, které poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Poradenství je i nadále poskytováno bezúplatně všem osobám v nepříznivé sociální situaci. 

V rámci krátkodobých cílů se zástupci naší organizace zúčastnili během měsíce dubna 

„Veletrhu neziskových organizací Prahy 11“, kde představili naši činnost a projekty, kterým 

se věnujeme. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s. k 28. 2. 2013 

 

Počet zaměstnanců: 

Celkem 16 zaměstnanců. Přepočtený počet pracovníků (na plné pracovní úvazky): 8,9 HPP, 

1,0 DPČ, 0,32 DPP. 

 

Pracovní tým: 

Ředitelka sdružení – vedoucí sociální pracovník, 2 sociální pracovníci, 8 osobních asistentů, 3 

koordinátoři osobní asistence, účetní, technická pracovnice (provoz motomedu) a další 

externí spolupracovníci.  
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ KVP 
 

Hospodaření organizace probíhalo na základě rozpočtu organizace pro rok 2012, 

který schválil výbor pověřený tímto na valné hromadě. Hlavní zdroje příjmů byli zajištěni 

stabilním vícezdrojovým financováním, mezi jehož hlavní složky patří dotace státní správy 

(MPSV ČR), granty krajské samosprávy (MHMP), dary nadačních fondů (NF AVAST) a úhrady 

uživatelů za poskytnuté služby (osobní asistence). Konkrétně byla organizaci poskytnutá 

především účelová dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve výši 475 000 Kč, 

účelový grant MHMP ve výši 400 000 Kč, účelový grant MČ Praha 11 ve výši 60 000 Kč a 

účelový dar NF Avast ve výši 950 000 Kč.  Z dotace, grantu a příspěvku byl financován hlavní 

projekt osobní asistence. 

 

Skladba zdrojového portfolia KVP, o.s. v roce 2012

17%

17%

10%20%

35%

1%
Dotace samospráva

Dotace státní správa

Firemní a individuální dárci

Příjmy z vlastní činnosti

Nadační fondy

Ostatní výnosy

 

Údaje jsou platné k 31.12.2012        Celkem: 2 737 270 Kč (100 %) 
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Příjmy za rok 2012 (v tis. Kč) 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 475 tis. Kč 

Magistrát hl. m. Prahy 400 tis. Kč 

Úřad městské části Praha 11 60 tis. Kč 

Příjmy z vlastní činnosti – platby za služby 557 tis. Kč 

Nadační fond Avast 950 tis. Kč 

Sponzorské dary 271 tis. Kč 

Ostatní výnosy 24 tis. Kč 

CELKEM 2737 tis. Kč 

 

 

Výdaje za rok 2012 (v tis. Kč) 

 

Spotřebované nákupy celkem 53 tis. Kč 

Služby celkem 205 tis. Kč 

Osobní náklady celkem 2331 tis. Kč 

Daně a poplatky celkem 30 tis. Kč 

Ostatní náklady celkem 27 tis. Kč 

CELKEM 2646 tis. Kč 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2012 PO ZDANĚNÍ 90 tis. Kč 

 

Kladný hospodářský výsledek za rok 2012 byl použit na dorovnání záporného  

výsledku hospodaření za období předešlého roku 2011, který byl ve výši – 109 tis. Kč. 
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PUBLICITA 
 

19. 1. 2012 – TV Metropol 

Místopředsedkyně KVP, o.s. Dana Černá v televizi Metropol. V pořadu Na vrcholu 
informovala v rozhovoru s Evou Jurinovou o současné situaci organizace ve vztahu 
k zastupitelstvu MČ Praha 11. Tedy krizové situaci, která má své kořeny v podzimu roku 
2011. Pořad je možné vidět na internetovém odkazu: //www.metropol.cz/porady/na-
vrcholu/2183/. 

 

9. 2. 2012 – TV Metropol 

Dana Černá opět vystoupila v pořadu Na vrcholu, tentokrát v diskuzi se zástupcem 
Jihoměstské sociální, a.s., p. Gabrielem. V debatě se znovu snažila vysvětlit postoje naší 
organizace k MČ Praha 11 a k řešení situace Klubu vozíčkářů, které bylo městskou částí 
nabízené. Pořad je možné vidět na internetovém odkazu: //www.metropol.cz/porady/na-
vrcholu/2611/archiv/. 

 

14. 2. 2012 – Deník.cz 

Na internetovém portálu Deník.cz vyšel článek o naší organizaci s názvem Vozíčkáři jsou 
méně než ovce? Klubu hrozí zánik. Článek je dostupný na internetovém odkazu: 
//www.denik.cz/z_domova/vozickari-jsou-mene-nez-ovce-klubu-hrozi-zanik.html. 
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19. 2. 2012 – TV Prima 

Klub vozíčkářů byl v hlavních večerních zprávách na FTV Prima. Reportáž je možné vidět na 
internetovém odkazu: http://www.youtube.com/watch?v=-ggFBGF5Gb0&feature=youtu.be. 
 

 
 

Duben 2012 – Jihoměstské noviny 

V dubnovém čísle Jihoměstských novin vyšel článek s názvem "Zpověď pomáhajícího". V 
článku se náš sociální pracovník Mgr. Tomáš Drábek věnoval činnosti naší organizace a 
problematice jejího financování. Článek je dostupný na internetovém odkazu: 
http://www.hpp11.cz/ (sekce Jihoměstské noviny č. 8). 

 

10. 10. 2012 – Týden sociálních služeb 

Klub vozíčkářů Petýrkova se zúčastnil týdne sociálních služeb, který proběhl od 8. do 14. října 
2012. V rámci tohoto týdne se uskutečnil den otevřených dveří v naší organizaci. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme za podporu a spolupráci v roce 2012: 

 

Nadační fond AVAST 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Magistrát hlavního města Prahy 

Úřad městské části Praha 11 

Restaurant Havelská Koruna 

Hájek a Boušová, s.r.o. 

Členové Českého veslařského svazu 

Meyra, s.r.o. 

AB asistent, s.r.o. 

Kulturní centrum Zahrada 

JUDr. Růžena Trojánková 

Paní Kopřivová a paní Pátková 

Jaroslav Bezděk 

ISS Facility Services s.r.o. 

Čeps, a. s. 
 

Naše poděkování patří také rodinným příslušníkům uživatelů osobní 

asistence, našim blízkým a přátelům, spoluobčanům, kolegům za vytrvalou 

podporu a přízeň. 

 

 

Děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci! 
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KONTAKTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11-Chodov 

Tel.: +420 272 935 460 (kancelář KVP, o.s.), +420 272 933 662 (dispečink KVP, o.s.) 

Email: info@kvp.cz 

Web: www.kvp.cz 

Najdete nás také na sociální síti Facebook 

 

Registrace právní subjektivity: VSC/1-9808/92-R, ze dne 24.1.1992 

Registrace sociální služby osobní asistence: 832 34 64, ze dne 18.10.2007 

IČ: 452 456 06 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Roztylská 2232/17, 148 00 Praha 11 

Č. účtu: 688 361 11/0100 

 

Dopravní dostupnost: 

Autobusová zastávka Petýrkova (autobus č. 1, 177, 197, 293), stanice metra Chodov (trasa C) 

(růžový panelový dům, cca 200 m od stanice metra C „Chodov“) 


