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KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
 
 
 
Jsme víc než jen služba osobní asistence! 
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SOUTĚŽ NEZISKOVKA ROKU 2015 
 

V soutěžním ocenění Neziskovka roku jsme 
v roce 2015 pronikli mezi 15 semifinalistů 
z celkových 115 přihlášených neziskovek. 
Mezi finalisty jsme se sice nedostali, ale už 
samotný postup do semifinále byl v tomto 
nezávislém hodnocení známkou velké kvality 
každé vybrané organizace, což nás velmi 
potěšilo! Práce na sebehodnotícím formuláři 
a následné odborné hodnocení externisty 
nám navíc přineslo zpětnou vazbu pro naši 
činnost a zajímavé podněty do budoucna. 
 

 
A co přesně je ta Neziskovka roku? 
Neziskovka roku je ocenění neziskových 
organizací z celé České republiky. Hodnotí 
profesionalitu jejich práce a efektivitu v 
oblasti managementu i finančního řízení a 
inovační přístup ve vlastní prezentaci. Cílem 
ocenění je zviditelnit ty nejlepší a 
představit příklady dobré praxe ostatním. 
Pro veřejnost projekt představuje nový 
pohled na kvalitu práce neziskových 
organizací. Ocenění se udílí ve třech 
kategoriích podle velikosti organizace a 
vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské 
společnosti a její metodiky „Zdravého 
organizačního řízení“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jaká byla zpětná vazba? „Klubu vozíčkářů Petýrkova patří pochvala za 
velmi dobře vyplněný formulář, dobré a vysvětlující komentáře a skvěle 
zpracované dokumenty. Organizace se dokáže adekvátně ohodnotit a někdy 
je až příliš sebekritická. Chvályhodné je uvědomění si vlastních nedostatků, na 
kterých chce organizace pracovat. U organizace je patrná snaha o 
profesionalizaci, neboť za poslední dva roky prošla velkými změnami. Ty se 
rychle projevily na stabilizaci zdrojů a zkvalitnění procesů i poskytovaných 
služeb. Přejeme organizaci, aby se jí takto dobře dařilo rozvíjet se i nadále a 
přineslo jí to mnoho úspěchů.“ 
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ÚVODNÍ SLOVO
 
 
Vážení, 

 
 
Klub vozíčkářů Petýrkova má za sebou při své dlouhé historii první rok, který byl 
ohraničen strategickým plánem organizace, jenž byl sestaven pro období 2015–2018. 
Tento rok naštěstí nepřinesl žádné nepříjemné zvraty nebo nečekané události. Proto jsme 
mohli s rozvahou začít pracovat na třech hlavních strategických oblastech – na 
zefektivnění a rozvoji služeb, podpoře našich pracovníků a posilování vícezdrojového 
financování.  
 
Rozvoj služeb je pro nás velmi důležitý, protože naší dlouhodobou snahou je zajistit 
komplexnost pomoci s ohledem na poptávku a potřeby stávajících klientů našich služeb 
v bezbariérovém domě v Petýrkově ulici v Praze 11. Adekvátní podpora našich pracovníků 
a jejich profesní rozvoj jsou pak podstatnými aspekty k zajištění kvality těchto služeb, 
protože zaměstnanci jsou pro nás vždy klíčovým faktorem a posilování několika hlavních 
zdrojů našeho financování, včetně jejich rozšiřování o další dlouhodobé a stabilní zdroje, 
je pro dva výše uvedené plány více než nezbytné. 
 
A jak jsme si v roce 2015 vedli? Naše příjmy činily 3,6 mil. Kč a skončili jsme oproti 
minulému roku s mírnou finanční ztrátou. Poskytli jsme 75 klientům celkem 6022 hodin 
osobní asistence. Navazující fakultativní službu nepřetržité pohotovostní pomoci 
využívalo v průběhu roku 53 klientů osobní asistence z domu v Petýrkově ulici. Z naší 
půjčovny proběhlo celkem 35 zápůjček různých kompenzačních pomůcek, přičemž se 
nám podařilo rozšířit její sortiment o 12 pomůcek. V roce 2015 proběhlo také 10 
volnočasových setkání, 17 lekcí angličtiny nebo 644 cvičení na motomedu. Naši pracovníci 
během celého roku absolvovali celkem 644 hodin dalšího vzdělávání. To vše samozřejmě 
za pomoci těch, kteří dlouhodobě podporují naši činnost a především pak díky našim 
zaměstnancům, bez kterých by to prostě nešlo. 

Nyní je pro nás důležité, že jsme do roku 2016 vstoupili s klidem a v pohodě, zejména díky 
pokračujícímu partnerství s Nadačním fondem Avast, od kterého jsme opět získali finanční 
podporu ve výši 750 tis. Kč. Dostupné jsou již také výsledky dotačního a grantového řízení 
Magistrátu hl. m. Prahy pro rok 2016, které nepřinesly žádné nemilé překvapení. Budeme 
rádi, když nám nadále zachováte svou přízeň a pozornost.  

 
Děkujeme! 
 
 
 
 

Kateřina Sedláková 
předsedkyně správní rady 

Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s. 

Tomáš Drábek 
ředitel společnosti 

Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s
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O NAŠÍ ORGANIZACI
 
 
Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 
z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného již v roce 1992, která 
umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Jsme transparentní 
organizací, která klade důraz na svou historii, stabilitu a lokální komunitní charakter.  
 
Jako registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence umožňujeme lidem 
s  tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít ve vlastních 
domácnostech, především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 
a blízkém okolí. Jsme totiž přesvědčeni, že i naši klienti chtějí žít plnohodnotný a 
důstojný život jako každý jiný člověk. Proto se snažíme vynakládat maximální úsilí, aby 
mohli žít samostatně s dostatečnou mírou podpory a nebylo pro ně jedinou možností 
strávit život v pobytových zařízeních. Aby naše služby byly komplexní, zajišťujeme 
nepřetržitou pohotovostní pomoc, půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo další 
doplňkové činnosti. 
 
V oblasti poskytování terénní sociální péče patříme v České republice mezi první 
organizace, které v devadesátých letech minulého století začaly poskytovat podobné 
služby. Při poskytování naší služby přitom považujeme za klíčové své zaměstnance, 
především pracovníky v přímé péči. Osobní asistenti, kteří přímou pomoc zajišťují, pečují o 
celé spektrum potřeb lidí se zdravotním postižením a při poskytování těchto činností se 
setkávají s rozličnými požadavky, které jsou spojeny s průběžnými i neodkladnými výkony, 
při nichž dochází ke zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení. Fyzická námaha, ale 
také přemíra těžkých situací činí práci v přímé péči velmi náročnou, bohužel však českou 
veřejností mnohdy nedoceněnou. Proto bychom rádi naše zaměstnance adekvátně 
odměňovali a vytvářeli pro ně motivační systém oceňování a benefitů. 
 
Od roku 2014 je naše společnost řádným členem Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. 
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NAŠE VIZE
 
 
Každý z nás někdy potřebuje pomoci, někdo častěji, někdo méně často. Lidé s tělesným 
postižením patří zpravidla do první skupiny a my chceme, aby pomoc pro ně byla 
samozřejmá a kdykoli dostupná stejně jako pro člověka bez tělesného postižení. Také 
jsme přesvědčeni, že přáním lidí s tělesným postižením je žít plnohodnotný a důstojný 
život jako každý jiný člověk. Proto vynakládáme maximální úsilí, aby tito lidé v Praze 11 
mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti. Míra podpory, kterou přitom lidé s tělesným 
postižením potřebují, je různá, od nepravidelné dopomoci až po každodenní 
několikahodinovou pomoc. Snažíme se proto takovou formu podpory nabízet, chceme, 
aby naše pomoc byla nepřetržitá a naši klienti se mohli spolehnout, že se na nás mohou 
kdykoli obrátit. Přitom je pro nás samozřejmé také lidi se zdravotním postižením 
zaměstnávat. 
 
Zajišťováním služby osobní asistence se snažíme lidem s tělesným postižením mnohdy 
kompenzovat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení – totiž funkční nohy nebo ruce. 
Zároveň se snažíme, aby si naši klienti průběh asistenční pomoci určovali sami a mohli se 
svobodně rozhodovat, jak chtějí žít. Při poskytování pomoci využíváme naše dlouholeté 
zkušenosti, které jsme od roku 1992 získali, a jsme vždy ochotni se o ně podělit 
s ostatními, kteří mají stejné smýšlení jako my. 
 
Ve vztahu ke společnosti chceme, aby se osobní asistence a další podobné formy sociální 
péče staly ještě běžnější službou, než je tomu v dnešní době, a to nejen z důvodu větší 
nezávislosti lidí, kteří pomoc potřebují, ale i proto, že se jedná o méně nákladnou a 
přirozenější formu pomoci než například v celoročních pobytových službách. Ačkoli se 
dlouhodobě snažíme o zajištění stabilního financování naší činnosti, je i pro nás velmi 
náročné získávat finanční či věcné prostředky na provoz organizace a poskytovaných 
služeb. Vážíme si proto veškeré podpory všech donátorů či mecenášů a vždy rádi uvítáme 
možnost spolupráce. 
 
Naším posláním je umožňovat lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. 
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NAŠE HODNOTY
 
 
LIDSKOST chápeme jako dobrý a otevřený vztah k druhému člověku s ohledem na jeho 
důstojnost. Uvědomujeme si, že lidskost je individuální a rozdílná vlastnost každého 
člověka založená na jeho životních zkušenostech, proto ji chápeme především jako 
schopnost cítit, být empatický a všímavý k druhému člověku. Lidskost pro nás znamená 
také ochotu pomoci, trpělivost a respekt k jinému člověku bez rozdílů. Principy humanity 
a etické standardy máme zakotvené v závazných dokumentech naší organizace. 
 
TRANSPARENTNOST je pro nás předpokladem seriózní a dlouhodobé spolupráce. Jako 
transparentní organizace chceme být důvěryhodným partnerem, který je plně odpovědný 
vůči svým klientům, zaměstnancům a donátorům. Principy transparentnosti dodržujeme 
zveřejňováním všech podstatných informací, které jsou aktuální a prezentované pomocí 
srozumitelných a konkrétních dat. O každém důležitém rozhodování a zacházení se 
svěřenými prostředky vedeme jasné doklady a záznamy. 
 
SPOLEHLIVOST chápeme jako projev vlastní profesionality a cestu k získání a budování 
vzájemné důvěry. Spolehlivost pro nás znamená důslednost, dodržování sjednaného a 
přijímání obvyklé zodpovědnosti. Jako spolehlivý partner chceme být spojencem, který se 
k druhému neotočí zády, i když je v těžké situaci. Je pro nás důležité dostát za všech 
okolností svým závazkům a jednat v souladu s očekáváním druhých lidí s ohledem na naše 
dobré jméno a pověst. 
 
NEZÁVISLOST vnímáme ve smyslu sebeurčujícího způsobu života každého člověka, jeho 
možnosti se rozhodovat a odpovídat za svůj život. I když naši klienti zůstávají závislí na 
pomoci druhých, mohou mít rovnocenné možnosti a příležitosti volby jako ostatní lidé. 
Sebeurčující život pro nás znamená nepřetržitou podporu, díky které se mohou lidé 
s tělesným postižením svobodně rozhodovat, kdy, kde a co budou chtít dělat. V pojetí 
nezávislosti se hlásíme k principům hnutí Independent Living. 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 
 

Zakladateli obecně prospěšné společnosti se během transformace organizace v roce 2013 
stali tehdejší členové výkonného výboru občanského sdružení, a to na základě usnesení 
valné hromady členů ze dne 18. 5. 2013. V postavení zakladatelů společnosti jsou Dana 
Černá, Alžběta Šafránková, Mgr. Kateřina Sedláková, Mgr. Tomáš Drábek a Ing. Vlastimil 
Birčák. Nejvyšším orgánem Klubu vozíčkářů Petýrkova, o. p. s., je správní rada. Členy 
správní rady jsou Mgr. Kateřina Sedláková, Ing. Vlastimil Birčák a Jiří Čeloud (jeden člen 
správní rady je zároveň zaměstnancem společnosti). Výkonným orgánem společnosti je 
její ředitel Mgr. Tomáš Drábek, který je statutárním zástupcem společnosti a vedoucím 
služby osobní asistence. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejímiž členy 
jsou Kateřina Formánková, Jaroslava Zástěrová a Filip Bican. 
 

V roce 2015 proběhlo dvakrát jednání správní rady a jedenkrát jednání dozorčí rady 
společnosti. Za účetní období nebyly poskytnuty žádné odměny a funkční požity členům 
správní rady a dozorčí rady ani nedošlo k žádným změnám v zakládací listině společnosti. 
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NAŠI ZAMĚSTNANCI
 
 
Pracovní tým naší společnosti je složen z vedoucího osobní asistence, sociální pracovnice, 
dispečerů osobní asistence, pracovníků v sociálních službách (osobních asistentů), účetní, 
pomocné administrativní pracovnice a provozní motomedu. V roce 2015 pracovalo v naší 
organizaci 18 zaměstnanců (v přepočtu na celé pracovní úvazky 11,4). Externě jsme 
spolupracovali s pomocnou účetní při zpracování podkladů, třemi supervizory a dvěma 
dobrovolníky.  
 
V lednu 2015 byla uzavřena písemná dohoda s Úřadem práce České republiky o vymezení 
čtyř chráněných pracovních míst pro naše stávající zaměstnance se zdravotním 
postižením – tyto místa jsou v organigramu vyznačena fialovým obrysem. 
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SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE
 
 
Tak jako v minulých letech, i v roce 2015 bylo naší největší a nejvýznamnější činností 
poskytování sociální služby osobní asistence, kterou průběžně využívalo 75 klientů, 
přičemž bylo během roku poskytnuto 6022 hodin přímé péče. V praxi se v roce 2015 
jednalo o přibližně 16 hodin cílené pomoci každý den. Služba byla zajišťována v rozsahu 
základních činností dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále 
poskytováním základního sociálního poradenství dle § 37 a poskytováním pohotovostní 
pomoci, která byla v rámci služby zajišťována fakultativně dle § 35 citovaného zákona. 
 
OSOBNÍ ASISTENCE je terénní sociální služba určená lidem, kteří se v důsledku svého 
zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. Služba Klubu vozíčkářů 
Petýrkova je určena především lidem s tělesným nebo interním postižením bez věkového 
omezení. Pomoc probíhá v přirozeném sociálním prostředí klientů a při činnostech, které 
běžně potřebují. Obsahem služby je především pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití toalety, pomoc při oblékání a 
svlékání, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, nákupy a běžné pochůzky nebo 
doprovázení na úřady či k lékaři. Služba je nepřetržitě poskytována denně, po celý rok, 
včetně víkendů a státních svátků. 
 
Poskytování osobní asistence má za cíl zajišťovat všestrannou podporu samostatného 
života lidí s tělesným postižením v jejich přirozeném prostředí – vlastním bytě. Cestou k 
dosažení tohoto cíle je poskytování takové pomoci, která dává lidem s tělesným 
postižením možnost skutečně žít podle jejich představ a dává jim možnost rozhodovat o 
vlastním životě. Osobní asistence je pro nás optimální způsob kompenzace zdravotního 
postižení, umožňující člověku i s velmi těžkým tělesným nebo jiným postižením žít ve 
vlastní domácnosti, a to životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu tak, jak ho 
vnímá většinová společnost. Díky umístění služby přímo v bezbariérovém bytovém 
komplexu a každodenní nepřetržité přítomnosti pracovníků přímé péče, může být pomoc, 
rozšířená o fakultativní činnost pohotovostní pomoci, zajišťována okamžitě, čímž služba 
přispívá ke zlepšování psychické stránky lidí s tělesným postižením a jejich blízkých. 
 
POHOTOVOSTNÍ POMOC spočívá ve využívání volných kapacit pracovníků služby – 
osobních asistentů –, kdy můžeme na základě písemné smlouvy klientům nad rámec 
poskytované služby osobní asistence fakultativně a nepřetržitě zajišťována také tzv. 
pohotovostní pomoc (např. poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při 
mimořádných situacích apod.). Pohotovostní pomoc je zajišťována pro klienty v domech 
zvláštního určení na adrese Petýrkova 1949–1953, Praha 11. Tuto službu v roce 2015 
využívalo padesát tři klientů osobní asistence. 
 
Náklady na zajištění nepřetržitého provozu osobní asistence byly v roce 2015 celkem 3570 
tis. Kč, přičemž 88% tvořily osobní náklady. Služba byla financována ze tří hlavních zdrojů, 
které se nám dařilo mít zajištěné v optimálním poměru (jedna třetina byla generována 
vlastním provozem, jedna třetina prostředků byla získávána prostřednictvím darů od 
jednotlivců, firem či nadačních fondů a jednu třetinu tvořily veřejné dotační prostředky). 
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
 
 
Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek byl zahájen na začátku roku 2015 po úspěšné 
realizaci projektu „S kompenzačními pomůckami si snadno poradíme!“ V průběhu roku 
2015 jsme uskutečnili celkem 35 zápůjček různých pomůcek a podařilo se nám rozšířit 
nabídku půjčovny o 12 kompenzačních pomůcek, především o nový elektrický vozík 
SNAKE nebo kombinované toaletní a sprchové křeslo. Rozšíření sortimentu půjčovny se 
uskutečnilo díky realizaci navazujícího projektu „S kompenzačními pomůcka jde všechno 
lépe!“, který byl podpořen od Nadačního fondu Veolia spolu s dalšími finančními a 
materiálními dary od firem i jednotlivců. V současné době máme v půjčovně celkem 36 
pomůcek a jsme schopni zapůjčit např. elektrický vozík, mechanické vozíky, různá 
chodítka, hole a berle, toaletní a koupelnové pomůcky, nájezdové ližiny, elektrický 
zvedák, různé pomůcky k přesunu nebo antidekubitní sedáky. 
 
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK je provozována s ohledem na komplexnost 
námi zajišťované pomoci nad rámec zavedené služby osobní asistence a pohotovostní 
pomoci. Pomůcku je možné půjčit jak na krátkou dobu k jejímu vyzkoušení, tak na delší 
dobu, například v případě dočasné náhrady za nefunkční pomůcku. Pomůcky mohou 
navíc podle potřeby využívat i naši pracovníci osobní asistence při výkonu své práce.  
 
Náklady na provoz půjčovny kompenzačních pomůcek byly nulové, protože jej 
kombinovaně zajišťují všichni pracovníci služby osobní asistence a s údržbou pomůcek 
vypomáhá jeden dobrovolník. Hodnota nově získaných pomůcek byla v roce 2015 celkem 
94 tis. Kč, přičemž zápůjčky vynesli zisk ve výši 5920 Kč. 
 

PROJEKT PEČUJI A PRACUJI V PRAZE
 
 
V průběhu roku jsme přijali nabídku zapojit se do projektu „Pečuji a pracuji v Praze“, který 
realizovalo Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a 
seniory, o. p. s. Kromě účasti na odborném semináři na téma „Jak se u nás žije pečujícím 
rodinám“ jsme během měsíců září a října umožnili souvislou placenou stáž účastnicím 
projektu ve službě osobní asistence. Všechny stážistky byly ženy, které žijí v Praze a pečují 
o své děti se zdravotním postižením. Do projektu jsme se zapojili především s ohledem na 
skutečnost, že podpora pečujících je pro nás jedním z důležitých společenských témat.  

 

 

 

 

 

 

Z postřehů našich zaměstnanců a spokojenosti stážistek i klientů osobní 
asistence lze usoudit, že stáže byly pro všechny nejen příjemné, ale i velmi 
přínosné. Třeba od Martiny L. K., jedné ze stážistek, jsme dostali následující 
odezvu: „Stáž u vás mi ukázala mnohé. Musím říct, že si velice vážím vašich 
zaměstnanců, kteří odvádějí obdivuhodnou práci. Pomoc, kterou poskytujete, 
je  velice důležitá a lidé se zdravotním postižením ji potřebují. Jsem ráda, že 
jsem mohla být právě u vás na stáži. Moc si vás všech vážím.“ 
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NAŠE DALŠÍ AKTIVITY
 
 
Klub vozíčkářů Petýrkova v rámci své činnosti nadále nabízel i v roce 2015 rehabilitační 
cvičení na motomedu, kterých proběhlo celkem 644, nebo návštěvy vybraných koncertů 
České filharmonie. Od jara mohli naši klienti navíc nově používat místnost rehabilitace při 
soukromém využívání fyzioterapeutických a rehabilitačních služeb. 
 
V rámci spolupráce s různými subjekty se zástupci naší organizace zúčastnili několika 
oficiálních i neformálních setkání poskytovatelů sociálních služeb na úrovni krajské i 
místní samosprávy. Také jsme průběžně předávali naše dlouholeté zkušenosti, například 
při stáži zaměstnanců z Jedličkova ústavu v Liberci, během dvou studentských praxí nebo 
při konzultacích s partnerskými neziskovými organizacemi v Praze 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V červnu jsme se v Kunratickém lese v Praze 4 symbolicky zapojili do akce 111 km okolo 
Prahy, abychom podpořili myšlenku pravé integrace a dali najevo, že všichni, zdraví i 
handicapovaní, táhneme za jeden provaz. V září jsme se zúčastnili volejbalového 
charitativního turnaje Beach Help Cup na podporu poskytovatelů sociálních služeb. 
Obsadili jsme 9–12 místo, čímž jsme získali 1 % z výtěžku turnaje ve výši 690 Kč. Začátkem 
října jsme se tradičně připojili k dalšímu, již sedmému ročníku týdne sociálních služeb 
v ČR, v rámci kterého jsme uskutečnili den otevřených dveří. 

 

   

Po absolvování stáže pracovníků z Liberce jsme dostali příjemnou zpětnou 
vazbu: „Chtěla jsem vám ještě poděkovat za váš čas, sdělené informace i 
podněty. Procházela jsme váš bulletin a další dokumenty. Líbí se mi zpracování 
strategického plánu, který jasně vychází z vašich potřeb a z nějž je zřejmé, jak 
chcete vaše představy naplnit.“ 
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VÝZNAMNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ
 

 

Veřejné zdroje: 
MPSV ČR (prostřednictvím hl. m. Prahy) 962 000 Kč 
Magistrát hl. m. Prahy 324 000 Kč 
MČ Praha 11 70 000 Kč 
 
Dary nadací a nadačních fondů: 
Nadační fond AVAST 750 000 Kč 
Nadační fond Veolia 35 000 Kč 
 
Firemní finanční dary: 
ČEPS, a. s. 50 000 Kč 
MEI Property Services, s. r. o. 16 500 Kč 
 
Individuální finanční dary: 
JUDr. Růžena Trojánková 24 000 Kč 
„Sbírka pro Adélku“ od 26 dárců 7 305 Kč 
 
Mzdové příspěvky: 
KIS, o. p. s. 236 908 Kč 

 
 
 

SIGNOVÁNÍ PRAVIDEL ETICKÉHO FUNDRAISINGU

 

Dne 15. 7. 2015 jsme signovali Etický kodex neziskové organizace pro jednání s dárci, 
který se pro nás stal veřejným závazkem. Tento kodex vytvořili členové Klubu 
profesionálních fundraiserů a Koalice za snadné dárcovství a zní takto: 

„Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti 
prohlašujeme, že: (1) získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, 
ať je vyjádřená písemně, nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali 
využít, odmítneme ho. (2) O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě 
a úplně. (3) Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom 
zásadami, které zveřejňujeme. (4) Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v 
souladu s platnou legislativou. (5) Využíváme nástroje transparentnosti, především 
zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, 
případně audit hospodaření atp. (6) Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se 
získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů. (7) Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem 
jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex 
fundraisera.“ 
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NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI V ROCE 2015

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy podpořilo 
finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence v celkové výši 962 000 Kč • 
Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, již pátým rokem 
podpořil službu osobní asistence nadačním příspěvkem, v roce 2015 ve výši 750 000 Kč • 
Magistrát hl. m. Prahy podpořil ze svého rozpočtu službu osobní asistence grantem ve 
výši 324 000 Kč • Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, o. p. s. v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“ poskytlo mzdové 
příspěvky ve výši 236 908 Kč na zajištění placených stáží ve službě osobní asistence • MČ 
Praha 11 podpořila ze svého rozpočtu službu osobní asistence dotací ve výši 70 000 Kč • 
Společnost ČEPS, a. s., již poněkolikáté podpořila službu osobní asistence finančním 
darem ve výši 50 000 Kč • Nadační fond Veolia v rámci svého programu MINIGRANTY 
podpořil projekt „S kompenzačními pomůckami jde všechno lépe!“. Díky nadačnímu 
příspěvku ve výši 35 000 Kč jsme rozšířili nabídku naší půjčovny o nový elektrický vozík• 
Společnost Middex Agency, s. r. o., podpořila finančním darem úhrady za služby osobní 
asistence u jedné naší klientky ve výši 20 000 Kč • Společnost MEI Property Services, s. r. 
o., poskytla finanční dar ve výši 16 500 Kč, který byl využit na rozšíření nabídky půjčovny 
pomůcek • Nadace Charty 77 v rámci svého programu „Počítače bez bariér“ podpořila 
naši společnost darováním dvou kusů repasované počítačové techniky • Pražské 
Nakladatelství Triton, s. r. o., nás podpořilo darováním odborné literatury v hodnotě 
téměř 5000 Kč • Pražské nakladatelství Portál, s. r. o., podpořilo práci našich osobních 
asistentů darováním pěti odborných knih z oblasti sociální práce • Autoškola KING, s. r. 
o., nám poskytla bezplatný přístup k on-line školením z oblasti bezpečnosti práce, požární 
ochrany nebo první pomoci• Společnost LMC, s. r. o.,  opět podpořila naši 
práci poskytnutím jejich inzertních služeb na portálech Jobs.cz a Práce.cz za symbolickou 
cenu • Ředitel naší společnosti se zúčastnil vzdělávacího programu Un Dia – Daruji jeden 
den 2015, který je určen pro management neziskových organizací z ČR. Celý program 
zajišťovala nezisková organizace Radost 3.0. a účast v programu byla pouze za 
administrativní poplatek • Spuštění našich nových webových stránek bylo možné díky 
podpoře od společnosti  Nexum Trilog, a. s., která nám v rámci svého programu „Web 
zdarma pro neziskovky“ vytvořila nové webové stránky a nadále nám bude poskytovat 
své služby s výraznou slevou• Společnost Meyra, s. r. o., podpořila naši činnost 
poskytnutím individuální slevy na pořízení nových kompenzačních pomůcek• 
Od  Attavena, o. p. s., jsme získali na období jednoho roku neomezený a bezplatný přístup 
na internetový portál „Virtuální kolega“ s on-line počítačovými kurzy a návody • 
Pracovníci společnosti ISS Facility Services, s. r. o., se opět zúčastnili jednodenní 
charitativní akce zaměřené na pomoc našim klientům s velkým úklidem jejich domácností 
• Individuální dárci nám poskytli finanční podporu a různé materiální dary • 
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ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (V TIS. KČ)
 
 

AKTIVA 
 

1. 1. 2015 31. 12. 2015 

A. Stálá aktiva 0 36 
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
2. Dlouhodobý hmotný majetek 874 791 
3. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
4. Oprávky k dlouhodobému majetku 874 755 

   
B. Oběžná aktiva 1336 2095 
1. Zásoby 0 0 
2. Pohledávky 16 33 
3. Krátkodobý finanční majetek 1247 1971 
4. Jiná aktiva 73 91 

   
Úhrn aktiv celkem 1336 2131 
 
 
PASIVA 
 

1. 1. 2015 31. 12. 2015 

A. Vlastní zdroje 1075 1040 
1. Jmění 1069 1140 
2. Hospodářský výsledek 6 -100 

   
B. Cizí zdroje 261 1091 
1. Rezervy 0 0 
2. Dlouhodobé závazky 0 0 
3. Krátkodobé závazky 254 321 
4. Jiná pasiva 7 770 

   
Úhrn pasiv celkem 1336 2131 

 
 

SOUČET TŘÍ NEJVĚTŠÍCH PŘÍJMŮ V ORGANIZACI
 
 
Největší příjmy v organizaci v roce 2015 
 
1. příjem 
2. příjem 
3. příjem 

 312 903 Kč 
299 840 Kč 
294 653 Kč 

 
Celkem 907 396 Kč 



 14

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (V TIS. KČ)
 
 

Náklady (v tis. Kč) 
 
1. Spotřebované nákupy 97 2,67 % 
2. Náklady na služby 289 7,97 % 
3. Osobní náklady 3178 87,6 % 
4. Daně a poplatky 6 0,17 % 
5. Ostatní náklady 23 0,63 % 
6. Odpisy 29 0,79 % 
7. Poskytnuté příspěvky 6 0,17 % 
   
Náklady celkem 3628 100 % 
 

Výnosy (v tis. Kč) 
 
1. Tržby za vlastní výkony 1301 36,88 % 
2. Provozní dotace ze státního rozpočtu 962 27,27 % 
3. Příspěvky z rozpočtu vyšších správních celků 324 9,18 % 
4. Příspěvky z rozpočtu městských částí 70 1,98 % 
5. Finanční dary fyzických a právnických osob 85 2,41 % 
6. Nadační příspěvky 750 21,26 % 
7. Ostatní výnosy 36 

  
1,02 % 

 
Výnosy celkem 3528 100 % 
 
Hospodářský výsledek před zdaněním -100 
Daň z příjmu 0 
Hospodářský výsledek po zdanění -100 
 

          Nákladový graf                 Výnosový graf 

          
Pozn.: Úplná verze účetní závěrky dle zákonných požadavků je uložena ve veřejné sbírce listin 
vedené Městským soudem v Praze, kde je dostupná v plném znění výroční zprávy za rok 2015. 
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BILANCE HOSPODAŘENÍ (V TIS. KČ)
 
 
Rok 2012 
Náklady celkem  2646 
Výnosy celkem  2737 
Hospodářský výsledek 90 
 
Rok 2013 
Náklady celkem  2753 
Výnosy celkem  2714 
Hospodářský výsledek -39 
 
Rok 2014 
Náklady celkem  3235 
Výnosy celkem  3241 
Hospodářský výsledek 6 
 
Rok 2015 
Náklady celkem 3628 
Výnosy celkem 3528 

Hospodářský výsledek -100 
 
 
Komentář: 
 
Oproti předchozím letům 2012–2013, kdy byly průměrné náklady ve výši 2699 tis. Kč a 
výnosy 2725 tis. Kč za jednotlivá účetní období srovnatelné, došlo jak v roce 2014, tak v 
roce 2015 k jejich postupnému navýšení. K této skutečnosti vedlo několik důvodů. 
 
V roce 2014 došlo k nárůstu osobních nákladů ve výši cca 300 tis. Kč, s ohledem na 
navýšení personálního zajištění osobní asistence pracovníky v přímé péči, spolu 
s navýšením úvazku vedoucího pracovníka služby. Dále došlo k navýšení nákladů za služby 
(především vzdělávací kurzy) nebo za cestovné zaměstnanců, celkem ve výši cca 60 tis. 
Kč. Na navýšení nákladů měl také vliv nákup nových kompenzačních pomůcek do 
půjčovny, čímž vznikly odpisy ve výši cca 50 tis. Kč. 
 
V roce 2015 došlo k dalšímu plánovanému nárůstu osobních nákladů ve výši cca 230 tis. Kč, 
s ohledem na navýšení příplatků za práci v noci a o víkendu, spolu s navýšením mzdy u 
dispečerů osobní asistence. Nárůst osobních nákladů o dalších 236 tis. Kč byl ovlivněn 
účastí v projektu „Pečuji a pracuji v Praze“, v rámci kterého probíhaly dvouměsíční stáže 
jeho účastnit na bázi dohod o práci konané mimo pracovní poměr. Na navýšení nákladů 
měl opět vliv i další nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny, čímž vznikly odpisy ve 
výši cca 25 tis. Kč. Hospodářský výsledek ve výši -100 tis. Kč odpovídá účetní ztrátě, reálná 
finanční ztráta byla ve výši -71 tis. Kč. 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
 
 

 

 
 
Pozn.: Úplná verze zprávy nezávislého auditora je uložena ve veřejné sbírce listin vedené 
Městským soudem v Praze, kde je dostupná v plném znění výroční zprávy za rok 2015. 
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KONTAKTY
 

 
Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s. | Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4 

tel.: +420 727 821 669 | e-mail: info@kvp.cz | web: www.kvp.cz 
ID datové schránky: 7nqqcpf | IČ: 45245606 | bankovní spojení: 68932111/0100 

statutární orgán: Mgr. Tomáš Drábek, ředitel 

 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ
 
 

                   
 

                        
 
 

                         
 
     

                                    
 

                                    

 
Děkujeme všem individuálním dárcům,  nadacím a nadačním fondům, státním a 
obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají 
naplňovat naši vizi a poskytují nám finanční, věcnou či veškerou jinou podporu! 


