
 

  

 

 

 

 
 

ROK 2019 
KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

Jsme víc než jen služba osobní asistence! 

SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE 
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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení čtenáři, 

úvodní slovo do výroční zprávy za rok 2019 píši v době probíhající epidemie 

koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Pro všechny z nás je to 

těžká doba, kterou nelze s minulým rokem vůbec srovnávat. A nejen 

s rokem 2019, ale i se všemi přechozími, až do samotného vzniku naší 

organizace v roce 1992.  

 

Je konec měsíce března. Více než třicet procent nestátních neziskových 

organizací bylo nuceno uzavřít své provozovny a mnohé další kvůli epidemii 

koronaviru převádějí své zaměstnance na home office. Velká část kolegů již 

nyní bohužel bojuje s existenčními problémy. Naši lidé z přímé péče i za 

těchto změněných podmínek stojí obětavě v první linii a dále pomáhají 

potřebným, našim klientům, obyvatelům bezbariérových bytů v Petýrkově 

ulici. Den za dnem s vlastním strachem zůstávají s lidmi, o které pečují. 

Management se snaží zajišťovat tolik potřebné ochranné prostředky jak pro 

vlastní zaměstnance, tak pro samotné obyvatele domu a intenzivně 

spolupracuje s krizovým štábem MČ Praha 11. Pokud je třeba, pak všichni 

společně řešíme vzniklou situaci u jednotlivých klientů služby osobní 

asistence. 

 

Věřím, že to zvládneme. Věřím vlastním zaměstnancům, zkušeným 

pracovníkům Klubu vozíčkářů Petýrkova. Věřím představitelům Prahy i lidem 

z vedení městské části a spoléhám na připravenost kolegů z ostatních 

služeb.  

Stejně jako vše ostatní, i epidemie koronaviru má své stinné i světlé stránky. 

COVID-19 s sebou přinesl vlnu solidarity mezi lidmi, mnohé dobrovolnické 

iniciativy a především ukázal sílu celého občanského sektoru, jehož 

významnou součástí jsou také neziskové organizace. Neziskovky, které 

velkou měrou přispívají k tomu, abychom epidemii přemohli.  

Další těžké časy nás však čekají. Především ekonomiku čekají těžké časy. 

Stát může dopady neodvratné recese tlumit řadou opatření, které se 

bohužel mohou týkat i neziskového sektoru, od kterého si prostřednictvím 

dotací zvykl objednávat různé veřejně prospěšné služby. Každá pomoc 

proto bude více než kdy jindy důležitá. 

Vážení přátelé, přestože je rok 2019 zcela ve stínu letošních událostí, 

přijměte prosím možnost seznámit se s naší činností a hospodařením 

v loňském roce prostřednictvím této výroční zprávy. Přeji příjemné čtení. 

S úctou 

 

 

 TOMÁŠ DRÁBEK 
 ředitel 
 Praha, březen 2020 
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Historie organizace  

1988: Nastěhování prvních obyvatel se 
zdravotním postižením do nového 
komplexu s bezbariérovými byty v ulici 
Petýrkova. 

1991: Začátek poskytování civilní 
pečovatelské služby podle principů hnutí 
Independent Living (zaštítěno Klubem ligy 
vozíčkářů). 

1992: Vznik občanského sdružení KVP a 
převzetí civilní pečovatelské služby. KVP 
členem Československé rady pro 
humanitární spolupráci. 

1997: KVP členem Sboru zástupců organizací 
zdravotně postižených. 

2000: KVP členem Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR. 

2003: Zahájení provozu léčebného 
pohybového cvičení na přístroji MOTOmed. 

2004: Profesionalizace Armády ČR a 
ukončení výkonu civilní služby (zajišťování 
služby osobní asistentce pouze 
zaměstnanci). 

2006: Začátek realizace projektu „Práce na 
kolečkách“ zaměřeného na integraci lidí se 
zdravotním postižením na trhu práce. 

2007: Získání registrace k poskytování služby 
osobní asistence podle zákona o sociálních 
službách. První omezení nepřetržitého 
provozu služby osobní asistence v nočním 
čase. 

2011: Uzavření dlouhodobého partnerství 
s Nadačním fondem Avast. 

2012: Obnovení nepřetržitého provozu 
služby osobní asistence (365/24/7). 

2013: Změna právní formy KVP na obecně 
prospěšnou společnost. 

2014: KVP členem Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR a Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR. Ocenění 
zaměstnance Petra Křivánka v Národní ceně 
sociálních služeb – Pečovatel roku. 

2015: KVP jako semifinalista v národní 
soutěži Neziskovka roku 2015. KVP se 
zavázal k dodržování Etického kodexu 
nestátní neziskové organizace pro jednání 
s dárci. Zahájen provoz půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Poskytnutí 
prostor rehabilitace klientům pro soukromé 
využívání fyzioterapie. Uzavřena dohoda 
s Úřadem práce ČR o zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením 

2016: Spuštění nových internetových stránek 
organizace. KVP znovu jako semifinalista 
v národní soutěži Neziskovka roku 2016. 

2018: Druhé omezení nepřetržitého provozu 
služby osobní asistence v nočním čase. 

KDO JSME 

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 organizace, 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 bezbariérovém 

bytovém domě v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Aby naše služby 

byly komplexní, zajišťujeme 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. 

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 na to, 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 všestranná 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 dávat 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 kvůli 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 poskytování služeb. Vážíme si proto 

veškeré podpory všech partnerů či dárců a vždy rádi uvítáme možnost 

spolupráce. 
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SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE 

Poskytování osobní asistence má za cíl zajišťovat všestrannou podporu 

samostatného života lidí s tělesným postižením v jejich přirozeném 

prostředí – ve vlastním bytě. Cestou k dosažení tohoto cíle je poskytování 

takové pomoci, která dává lidem s tělesným postižením možnost skutečně 

žít podle jejich představ a poskytuje 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.  

Naše služba je určena lidem od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost 

z důvodu tělesného postižení, interního onemocnění nebo věku a ke svému 

samostatnému životu v domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby a 

tuto pomoc jim nemohou zajistit blízké osoby v potřebném rozsahu.  

Podstatou služby je pomoci klientovi, tedy člověku se sníženou 

soběstačností, zvládat s naší pomocí ty činnosti, které by si člověk udělal 

nebo obstaral sám, kdyby neměl zdravotní postižení, a tudíž určité omezení. 

Pomoc je zajišťována jednak v rozsahu základních činností, které stanoví 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále poskytováním základního 

sociálního poradenství a nakonec i zprostředkováním neodkladné pomoci 

při krizové situaci (tzv. pohotovostní pomoci), která je v rámci služby 

poskytována po vzájemné dohodě jako fakultativní činnost.  

Při zajišťování osobní asistence máme dlouhodobě snahu o naplňování 

principu tzv. sdílené péče, tedy souběhu neformální péče a péče zajišťované 

poskytovateli sociálních služeb spočívající ve spolupráci našich zaměstnanců 

a členů rodiny klienta. Snažíme se nenahlížet na naši službu paradigmatem a 

myšlením, že se „sami“ postaráme o „své“ klienty. Pokud je to možné, tak 

právě naopak vždy usilujeme o vzájemnou výpomoc a sdílení potřebné péče 

vytvářením široké sociální sítě kolem klienta. 

 

 

 

 

 

 

S našimi klienty prožíváme v průběhu času různé životní změny, často 

spojené s jejich stárnutím a poklesem soběstačnosti, někdy s jejich novými 

zdravotními problémy nebo bohužel i spojené s odchodem blízké pečující 

osoby z rodiny. Samotnou podstatu osobní asistence vnímáme především 

ve společném prožívání životních změn klienta a nesnází, které klienta 

v dané chvíli trápí. 

V roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v červnu 2019 
došlo k úpravě provozu služby, 
která začala být poskytována 
každý pracovní den od 6.30 h. 
 

červenec 2019 
byl druhým nejvytíženějším 
měsícem v historii poskytování 
služby – asistovali jsme 654 h. 
 

v říjnu 2019 
bylo Magistrátem hl. m. Prahy 
chváleno navýšení kapacity 
služby na 7000 h. (od r. 2020) 
 

 
hodin osobní 

asistence 

7104 
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21 355 

19,5 

6022 

17 

42 

lidem jsme 
 pomáhali 

setkání 
s klienty 

hodin pomoci 
každý den 

hodin dostupnosti 
neodkladné 

pomoci 

lidí pracovalo 
ke konci roku 

ve službě 

klientů využívalo 

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, proto ji 
chápeme jako schopnost cítit a být empatický 
k druhému. 

neodkladnou 
pomoc 
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V roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v dubnu 2019 
do půjčovny pomůcek získali 
přenosný transportní systém 
NIKLAS vč. zvedací kazety 
ROOMER 5200 
 
 

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 

Provoz služby osobní asistence, naší hlavní činnosti, se snažíme v místě 

našeho působení vhodně doplňovat několika dalšími aktivitami. Zajišťujeme 

menší půjčovnu kompenzačních pomůcek, dále poskytujeme pravidelné 

léčebné pohybové cvičení na přístrojích MOTOmed (tzv. mechanoterapii) a 

v místnosti naší rehabilitace umožňujeme konání různých aktivit.  

Půjčovna kompenzačních pomůcek byla otevřena na začátku roku 2015. 

V současné době jsme schopni zapůjčit různé pomůcky. Pomůcky je možné 

půjčit jak na krátkou dobu k jejich vyzkoušení, tak na delší dobu, například 

v případě dočasné náhrady za nefunkční pomůcku. Pomůcky mohou navíc 

využívat i naši pracovníci osobní asistence při výkonu své práce. Provoz 

půjčovny je celoroční v čase od 8.00 do 14.00 hodin. 

Léčebné pohybové cvičení na přístroji MOTOmed patří mezi naše 

dlouhodobé doplňkové aktivity pro obyvatele bezbariérového bytového 

domu v Petýrkově ulici. Cvičení probíhají dvakrát týdně v místnosti naší 

rehabilitace, která je vybavena dvěma přístroji, a to po celý rok, vyjma dvou 

letních měsíců. Cvičení využívají jak klienti osobní asistence, tak i ostatní 

zájemci z domu pro zlepšení svého zdravotního stavu při neurologických a 

neuromuskulárních onemocněních s dalekosáhlou absencí různých funkcí 

spojených s pohyblivostí dolních nebo horních končetin. 

 

 

 

 

 

 

V místnosti naší rehabilitace se v průběhu roku konají různé aktivity. Mezi ty 

významnější patří především pravidelné křesťanské bohoslužby nebo 

soukromé využívání fyzioterapeutických služeb od externích poskytovatelů, 

kteří do těchto prostor docházejí. Místnost rehabilitace je využívána také 

k různým společenským setkáním. Ve spolupráci se společností Meyra zde 

probíhají konzultační a servisní odpoledne této firmy, která je významným 

distributorem kompenzačních a zdravotních pomůcek v ČR. 

Také v průběhu celého roku 2019 jsme se snažili zapojovat se do různých 

setkání spojených s poskytováním služby osobní asistence v Praze. 

V průběhu léta jsme se účastnili hned několika důležitých schůzek – s kolegy 

z ostatních služeb, se zástupci MČ Praha 11 a především s představiteli hl. m. 

Prahy. Tato setkání byla zaměřená především na dostupnost a financování 

služeb osobní asistence nebo specifika této služby v komplexech 

bezbariérových bytů. Tradičně jsme během dvou volebních dní poskytli 

podstatnou součinnost členům volební komise během volby do Evropského 

parlamentu v ČR. 

 
34 

zápůjček 

 

 

 

 

 

 

kompenzačních 

56 

677 

14 

10 

desítky 

stovky  

pomůcek  

cvičení na 

lidí využívalo 

konzultačních dnů 

křesťanských 

soukromého využití 

v půjčovně 
ke konci roku 

pomůcek 

mechanoterapii 

MOTOmedu 

místnosti rehabilitace 
pro individuální 

fyzioterapii 

bohoslužeb 
u nás 

firmy Meyra 
na rehabilitaci 

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. 
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ZAKLADATELÉ 

SPRÁVNÍ RADA 

DOZORČÍ RADA 

ŘEDITEL 

VEDOUCÍ SLUŽBY 
OSOBNÍ ASISTENCE 

DISPEČEŘI SLUŽBY 
OSOBNÍ ASISTENCE 

PRACOVNÍCI/CE 
V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH 

PROVOZNÍ MOTOMEDU 

ÚČETNÍ 

SUPERVIZOŘI 

ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI 

Zakladateli o. p. s. se během transformace organizace v roce 2013 stali 

tehdejší členové výkonného výboru občanského sdružení – jmenují a 

kontrolují členy správní a dozorčí rady. Nejvyšším orgánem je poté správní 

rada, která projednává zásadní otázky rozvoje a hospodaření. Její členové 

jmenují ředitele společnosti a dohlížejí na jeho činnost. Kontrolním orgánem 

je dozorčí rada, která přezkoumává hospodaření. Výkonným orgánem je její 

ředitel – statutární zástupce, který řídí, koordinuje a kontroluje veškerou 

činnost a činí úkony v pracovněprávních vztazích. Zajišťuje celkové finanční 

vedení a rozvíjí vztahy se všemi  partnery. 

Pracovní tým naší společnosti byl v roce 2019 složen z 19 zaměstnanců 

(celkem 12 osob v přepočtu na celé pracovní úvazky). Převážnou část tvořili 

pracovníci v sociálních službách – naši osobní asistenti a asistentky. Externě 

jsme spolupracovali především s účetními a supervizory.  

Naše společnost od roku 2015 zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Jako zaměstnavatel na 

tzv. chráněném trhu práce vystupujeme na základě posouzení Úřadu práce 

ČR, s kterým máme uzavřenu písemnou dohodu o uznání tohoto statutu 

podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Díky této skutečnosti 

můžeme čerpat důležitou veřejnou podporu na zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v rámci tzv. mzdových příspěvků, které poskytuje 

Úřad práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. V roce 2019 se náš 

pracovní tým rozrostl o dalšího zaměstnance se zdravotním handicapem. 

Struktura organizace 

a služby v roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁŠ TÝM 

Miroslav Ako (od 1. 9. 2019), Olga Děkanová, Tomáš Drábek, Pavla 

Hanikýřová, Marie Hrabáková, Radmila Kadlecová (zesnulá 1. 2. 2019), 

Zdeněk Košař, Petr Křivánek, Michal Lorenc, František Macháček, Petr 

Mašek (do 30. 6. 2019), Nikola Klára Mikešová, Eva Pichrtová, Michal Rybín, 

Miroslava Sedláčková (od 1. 5. 2019), Radka Slezáková Loukotová, Kateřina 

Šafránková, Petr Šlégr, Jiří Tyšer, Karel Vacek. 

SPOLUPRACOVNÍCI 

Vlastimil Birčák, Pavel Brožek, Dana Černá, Jiří Ečer, Zuzana Kaizlová, Milan 

Kinkor, David Kudrnka, Matěj Sandr, Eva A. Schmidtová, Petra Stejskalová, 

Lena Tomšů, Tereza Věchetová, Milan Zimčík. 
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zaměstnanců 
na chráněném  

trhu práce 

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. 
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VÝZNAMNÉ ZDROJE 
 

MPSV ČR (prostř. hl. m. Prahy) 
1 727 000 Kč 
 

Úřad práce ČR 
787 727 Kč 
 

Nadační fond AVAST 
755 000 Kč 
 

Magistrát hl. m. Prahy 
580 000 Kč 
 

Pražská energetika, a. s. 
150 000 Kč 
 

Miloslav Kadlec 
130 000 Kč 
 

MČ Praha 11 
110 000 Kč 
 

MEI Property Services, s. r. o. 
40 000 Kč 
 

Petra Freimannová 
13 000 Kč 
 

Ladislav Kos 
10 000 Kč 

 

 

2019 
výsledek hospodaření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 

 
 

 

  

 

Přehled přijatých 
finančních prostředků 

 Přehled vydaných 
finančních prostředků 

   
Tržby za vlastní výkony  Spotřebované nákupy 

1 119 tis. Kč  72 tis. Kč 
Dotace ze státního rozpočtu  Náklady na služby 

1 727 tis. Kč  412 tis. Kč 
Příspěvky vyšších správních celků  Osobní náklady 

580 tis. Kč  4 815 tis. Kč 
Příspěvky z  městských částí  Daně a poplatky 

110 tis. Kč  2 tis. Kč 
Finanční dary  Ostatní náklady 

295 tis. Kč  37 tis. Kč 
Nadační příspěvky  Odpisy, prodaný majetek 

755 tis. Kč  56 tis. Kč 
Příspěvky na zaměstnávání OZP  Poskytnuté příspěvky 

788 tis. Kč  7 tis. Kč 
Ostatní výnosy   

8 tis. Kč   
 

Celkem v roce 2019  Celkem v roce 2019 

5 382 tis. Kč  5 401 tis. Kč 
 

–1
8 

63
9 

K
č 

            (ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč) 
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1. příjem 
Vedoucí služby osobní asistence 

Výše úvazku: 1,0 
Odměna: 534 525 Kč 

 

2. příjem 
Pracovník v sociálních službách 
Výše úvazku: 1,0 
Odměna: 490 079 Kč 

 

3. příjem 
Pracovník v sociálních službách 
Výše úvazku: 1,0 
Odměna: 425 128 Kč 

 

ROZVAHA 
 

 
 
 

AKTIVA k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

A. Dlouhodobý majetek 28 110 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 875 968 

3. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

4. Oprávky k dlouhodobému majetku –847 –853 

   

B. Krátkodobý majetek 2154 2168 

1. Zásoby 0 0 

2. Pohledávky 271 232 

3. Krátkodobý finanční majetek 1795 1825 

4. Jiná aktiva 88 111 

   

ÚHRN AKTIV CELKEM 2182 2278 

 

 

PASIVA k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

A. Vlastní zdroje 1004 1070 

1. Jmění 1019 1089 

2. Hospodářský výsledek –15 –19 

   

B. Cizí zdroje 1178 1208 

1. Rezervy 0 0 

2. Dlouhodobé závazky 0 0 

3. Krátkodobé závazky 395 439 

4. Jiná pasiva 783 769 

   

ÚHRN PASIV CELKEM 2182 2278 

 

 

Pozn.: Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Úplná účetní závěrka je 
zveřejněná ve sbírce listin vedené Městským soudem v Praze. 

 

V roce 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snažíme se pracovat efektivně 

– na vlastní administrativní 

správu, řízení, propagaci a 

fundraising jsme v roce 2019 

vynaložili do 15 % z celkových 
ročních nákladů na činnosti 
spojené s naším posláním (v 

souladu s Metodikou členění 

nákladů pro hodnocení 

spolehlivosti, kterou vytvořila 

Asociace veřejně prospěšných 

organizací ČR). 
 

(ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč) 

 1 449 732 Kč  

 
součet tří nejvyšších  
příjmů v organizaci  

 

(mzda vč. odvodů)  

<15 % 

 
z celkových ročních 
nákladů na správu 

organizace 
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2019: –18 639 Kč 
Náklady: 5 400 632 Kč 
Výnosy: 5 381 992 Kč 

 

2018: –15 297 Kč  

Náklady: 5 542 512 Kč  
Výnosy: 5 527 214 Kč  

 

2016: –8 290 Kč  

Náklady: 4 262 545 Kč  
Výnosy: 4 254 254 Kč  

 

2017: –37 477 Kč  

Náklady: 4 707 842 Kč  
Výnosy: 4 670 365 Kč  

 

2015: –99 975 Kč  

Náklady: 3 628 350 Kč  
Výnosy: 3 528 375 Kč  

 

2014: 6 252 Kč  

Náklady: 3 234 953 Kč  
Výnosy: 3 241 206 Kč  

 

 

Bilance výsledků 
hospodaření v letech 
2014–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 

Naše společnost zajišťuje finanční a věcné prostředky na svůj provoz z celé 

řady zdrojů. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby spolehlivě, 

přičemž je pro nás důležité, že to díky podpoře různých dárců můžeme dělat 

tak, aby to bylo přínosné pro naše klienty. 

Udržitelnost poskytování veřejně prospěšných služeb a doplňkových 

činností je zajištěna na základě stabilního vícezdrojového financování, a to 

ze čtyř hlavních oblastí, které jsou rozložené v optimálním poměru (část je 

generována vlastním provozem, část prostředků je získávána 

prostřednictvím darů od jednotlivců, firem či nadačních fondů, část tvoří 

veřejné prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb a část tvoří 

mzdové příspěvky pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením). 

Tyto finanční zdroje máme diverzifikované, žádný z nich nepřesahuje 

samostatně více než 30 %, přičemž i v roce 2019 pokračovalo odpovědné 

hospodaření naší neziskové společnosti, kdy hospodářský výsledek opět 

nepřesáhl +/– 3 % z celkového ročního obratu organizace.  

 

Konkrétně Klub vozíčkářů Petýrkova pravidelně žádá o finanční příspěvky na 

poskytování sociálních služeb z veřejných rozpočtů v rámci dotačních řízení 

vyhlašovaných Magistrátem hlavního města Prahy a Městské části Praha 11. 

Veřejné finanční zdroje jsou získávány od roku 2016 také prostřednictvím 

příspěvků Úřadu práce ČR určených na zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na chráněném trhu práce. Další významné finanční zdroje jsou 

získávány prostřednictvím nadací a nadačních fondů, od roku 2011 zejména 

od Nadačního fondu Avast, který je naším důležitým partnerem. Ostatními 

podstatnými zdroji financování jsou příjmy z hlavní činnosti (platby za 

základní sociální péči a platby za fakultativně poskytovanou neodkladnou 

pomoc) a příjmy z doplňkové činnosti (platby za zápůjčky pomůcek, úhrady 

za pohybové cvičení). V posledních letech je poté přibližně 6 % nákladů na 

činnost hrazeno z darů firem a individuálních dárců.  Hospodářský výsledek 

společnosti je spolu s účetní závěrkou vždy ověřen nezávislým auditem.  

 
max. +/– 3 % 

 
výsledky hospodaření 

z celkového ročního 
obratu organizace 
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ZDROJE PODPORY V ROCE 2019 

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

DARY NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ 
 

            
 

FIREMNÍ FINAČNÍ ZDROJE 

                 

VEŘEJNÉ STÁTNÍ ZDROJE 

                  
 

ZVLÁŠTNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE 

                    

 

 

 

 

 

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DARY 

Miloslav Kadlec • Petra Freimannová • Ladislav Kos 
Tereza Věchetová • Hana Houdková 
Michal Joška • Společenství křesťanů Petýrkova 

 

 

 

 

 

 

V roce 2015 jsme se veřejně 
zavázali k dodržování Etického 

kodexu nestátní neziskové 
organizace pro jednání s dárci. 

 

Získané dary využíváme 

v souladu s naším posláním a s 

vůlí dárce, ať je vyjádřená 

písemně, nebo ústně.  

O všech přijatých darech 

informujeme otevřeně, pravdivě 

a úplně.  

Odpovídáme za to, od koho 

přijímáme prostředky, a řídíme 

se přitom zásadami, které 

zveřejňujeme.  

Přijaté dary využíváme účelně, 

hospodárně a v souladu 

s platnou legislativou.  

Využíváme nástroje 

transparentnosti, především 

zveřejňujeme stanovy, výroční 

zprávu, finanční závěrku, 

audit hospodaření atp.  

Za dar vždy poděkujeme 

a ručíme za to, že se 

získanými údaji o dárcích 

bude nakládáno diskrétně 

a bezpečně v souladu se 

zákonem.  

Ručíme za to, že osoby pověřené, 

aby naším jménem jednaly 

s dárci a získávaly jejich zájem 

a podporu, dodržují etický 

kodex fundraisera. 

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. 
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 

 

 
Pozn.: Uvádíme zde vybrané údaje ze zprávy nezávislého auditora. Úplná zpráva nezávislého auditora je zveřejněná ve 
sbírce listin vedené Městským soudem v Praze. 
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DĚKUJEME, ŽE CHCETE POMOCI 

Darujte životní pohodu lidem s tělesným postižením 

Podporou naší neziskové organizace získáte příležitost ovlivnit stav 
věcí ve společnosti, protože pomůžete lidem s tělesným postižením 
skutečně žít. To, co děláme, je totiž víc než jen služba osobní 
asistence – nabízíme zajímavou formu celoroční pomoci – kombinaci 
sociální péče a pohotovostní pomoci. 

Pokud vás zaujala nabídka naší podpory, neváhejte nás kontaktovat: 

Tomáš Drábek, ředitel 
+420 727 821 669 | drabek@kvp.cz 
č. účtu: 68932111/0100 
kvp.cz/podpora 

 

 

PROČ NÁM DRUZÍ POMÁHAJÍ 

 

 

 

 

 

Jarmila Baudišová, 
předsedkyně NF Avast 

 

Dům v Petýrkově ulici v Praze 11 a celá jeho koncepce 
pro mě znamená zejména svobodu, samostatnost a 
plnohodnotný život pro ty, kterým k naplnění těchto 
slov chybí jen velmi málo – pohyb na vlastních nohou. I 
lidé na vozíku přece mohou žít ve svém vlastním bytě, 
ať už s rodinou, nebo bez ní, jsou ale věci, které sami 
nezvládnou a se kterými jim může pomoci asistenční 
služba, která je v tomto výjimečném domě k dispozici. A 
to je také důvod, proč se Nadační fond Avast rozhodl 
tuto skvělou myšlenku finančně podporovat! 


