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2011

Pražská organizace vozíčkářů, o.s. (POV) byla založena z iniciativy
samotných vozíčkářů a jejich blízkých v roce 1991. Svými projekty, prací a postojem
usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk
s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých
základních životních potřeb.

Struktura sdružení
Členská schůze
Nejvyšším orgánem Pražské organizace vozíčkářů (POV) je Členská schůze. Volí
Výbor POV a Revizní komisi POV, stanovuje a projednává hlavní úkoly a činnosti
organizace a stanovuje výši členských příspěvků.
Členská schůze se schází pravidelně jednou ročně v rámci Dne POV. V roce 2011 se
členská schůze konala 3. května.

Výbor a Revizní komise POV
Stanovy organizace určují, že Výbor POV má minimálně pět členů a má tříleté funkční
období. Činnost Výboru POV řídí jeho předseda, jeho hlas rozhoduje v případě
rovnosti hlasů.
Výbor POV (funkční období r. 2010 - r. 2013)
Bc. Jaroslava FRANKOVÁ – předsedkyně výboru
Mgr. Petr HANUŠ, Ing. Tomáš JUNG, Michaela MATUŠTÍKOVÁ
Mgr. Jarmila ONDERKOVÁ, JUDr. Jana SMRČKOVÁ, Doc. MUDr. Jiří VOTAVA

Revizní komise POV (funkční období r. 2010 - r. 2013)
Revizní komise POV je tříčlenná, kontroluje činnost organizace, především její
hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Složení Revizní komise POV určuje
volbami členská schůze, členství v Revizní komisi není slučitelné s členstvím ve Výboru
POV.
Jindřich HRÁDEK – předseda komise, Lidmila VÁCHOVÁ, Tomáš KROUPA

PRACOVNÍ TÝM
Jaroslava Franková, předsedkyně organizace, koordinátorka projektů, zajištění akcí,
informační činnost
Pavel Jungr, právník organizace
Eva Kučerová, poradkyně v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
organizátorka pobytových kurzů, korektorka
Tomáš Lanc, peer-counselor, koordinátor praxí studentů škol se sociálním zaměřením
Věra Malá, sociálně-administrativní pracovnice projektu osobní asistence
Marie Málková, koordinátorka a odborná pracovnice souboru projektů Přes bariéry
Petr Musil, ekonom
Kateřina Novotná, editorka webových stránek, editace výstupů programu Přes
bariéry
Tereza Novotná, sociální pracovnice a vedoucí projektu osobní asistence
Rudolf Neumann, mzdový účetní
Daniela Poláková, účetní, správkyně POV
Pražská organizace vozíčkářů dále zaměstnávala na DPČ osobní asistenty a na DPP
pracovníky na různé nárazové činnosti.

Zázemí Pražské organizace vozíčkářů
Centrum samostatného života (CSŽ)
Plně bezbariérové prostory s upravenou toaletou sloužily v roce 2011 jako kontaktní
místo pro klienty i jako zázemí realizace všech projektů organizace.

Středisko přístupného vzdělávání (SPV)
Bezbariérové prostory sloužily k realizaci vzdělávacích kurzů a volnočasových akcí.
Současně byly ekonomickým zázemím organizace.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ PRAŽSKOU ORGANIZACÍ VOZÍČKÁŘŮ
jsou rozděleny do tří stěžejních oblastí:
I. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
II. soubor projektů programu PŘES BARIÉRY
III. VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

I.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V roce 2011 jsme realizovali dvě řádně registrované sociální služby. Odborné
poradenství a osobní asistenci.

Odborné poradenství poskytovali pověření a příslušně vzdělaní pracovníci POV.
Poradenské služby byly poskytovány dle přání klienta osobně, prostřednictvím emailu, pošty či telefonu. Odborné poradenství bylo zajištěno v následujících
oblastech: sociální, sociálně-právní, přístupnost objektů, komunikací a dopravních
systémů v hl. m. Praze, vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
osobní asistence. Všechny požadavky klientů se řešily na základě jejich zadání a
všechny související úkony služby byly s klienty konzultovány. Finanční prostředky byly
zajištěny, Odborné poradenství bylo registrováno pod číslem 6138239.

Osobní asistenci jsme poskytovali 35 klientům trvale žijícím na území hlavního
města Prahy. Klienty osobní asistence byli lidé s velmi těžkým tělesným postižením.
Na úhradě nákladů spojených se službou se podíleli částkou 60,- Kč za hodinu služby.
Finanční prostředky byly zajištěny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
z příspěvků nadací a sponzorských darů. Osobní asistence byla (do 29. 2. 2012)
registrována pod číslem 4625517.

II.

PŘES BARIÉRY

Program Přes bariéry zahrnuje soubor navazujících projektů věnujících se
problematice architektonických bariér. V roce 2011 pokračovalo mapování
přístupnosti objektů a záznam výstupů na speciální webové stránky
www.presbariery.cz, kam byly rovněž umisťovány všechny aktuality související se
zpřístupňováním prostředí.

POV koordinovalo celorepublikové setkání odborníků z oblasti mapování, jejichž cílem
byl vznik jednotné metodiky mapování přístupnosti tak, aby výstupy mapování byly
kategorizovány podle stejného klíče.
Nadále pokračovala spolupráce s FA ČVUT, konal se další ročník vzdělávací akce
„Překonejme bariéry“ určené zejména studentům architektury a stavitelství. Měla za
cíl ukázat v praxi možné překážky a důležitost přístupnosti životního prostředí nejen
pro skupinu osob s velmi těžkým tělesným postižením, ale i pro seniory, rodiče
s malými dětmi a lidi s dočasně omezenou schopností pohybu.
Dílčí projekty programu Přes bariéry finančně zajistily dotace Úřadu vlády ČR,
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury.

III.

VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Praxe studentů v POV
V roce 2011 využilo nabídky splnění povinné praxe v POV celkem 20 studentů
z následujících škol: VOŠ sociálně právní Praha 10, JABOK - VOŠ sociálně pedagogická
a teologická, Evangelická akademie VOŠ sociální práce a SOŠ, SOŠ sociální svaté
Zdislavy Praha, JÚŠ – SOŠ - obor sociální péče, Katedra sociální práce FFUK, Česká
zemědělská univerzita, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, MAVO s.r.o.

Jazykové kurzy
Na základě poptávky stran klientů POV jsme pro rok 2011 otevřeli kurz Anglického
jazyka pro začátečníky.

Počítačové kurzy
Obvykle velký zájem byl o počítačové kurzy, jejichž organizace umožňuje realizaci
kurzu individuálně v domácnosti klienta na jeho počítačové technice. Klienti zcela
zaplnili kapacitu kurzů během prvních dvou měsíců. Využívali rovněž poradenství
lektorů týkající se vylepšení počítačové techniky.
Kurzy zaměřené na seznámení klientů s moderními komunikačními technologiemi
byly realizovány díky dotaci Úřadu vlády ČR.
Všechny kurzy realizované v POV vedou vysokoškolsky vzdělaní lektoři.

Volnočasové aktivity a další akce realizované v roce 2011
V roce 2011 jsme připravili tradiční společenské akce, na kterých se mohou členové a
klienti POV setkávat, ale i plánovat další činnost POV. Byly jimi Narozeniny POV, Den
POV – členská schůze, Vítání léta, POV Fashion 2011 a Vánoční benefiční koncert.
Realizovali jsme pět jednodenních výletů a jeden týdenní rekondiční kurz
v bezbariérovém středisku na Moravě. Připravili jsme čtyři sportovní akce s týmem
vozíčkářů, který se věnuje hraní šipek a zorganizovali jsme 29. ročník celorepublikové
sportovní akce Hvězda 2011. Pod vedením KČT jsme zabezpečili speciální
vozíčkářskou trasu Pochodu Praha – Prčice.

FINANČNÍ ZPRÁVA

Příjmy podle zdrojů
MPSV

ROK 2011
1 331 000,00

ÚŘAD VLÁDY ČR

370 000,00

MMR

306 000,00

MK

85 000,00

MHMP

75 500,00

ÚMČ PRAHA 6

44 000,00

POV (SPONZOŘI ATP.)

2 235 442,77

CELKEM

4 446 942,77

NÁKLADY PODLE ČINNOSTÍ

ROK 2011

PORADENSTVÍ

1 309 654,13

OSOBNÍ ASISTENCE

1 170 367,14

PŘES BARIÉRY

940 536,08

VZDĚLÁVACÍ KURZY

175 376,00

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

229 487,13

ÚDRŽBA (SEDMIDOMKY)

340 848,00

OSTATNÍ NÁKLADY POV

96 736,00

CELKEM

4 263 004,48

ZISK

NÁKLADY PODLE DRUHU
MZDOVÉ NÁKLADY
POTŘEBY PRO KANCELÁŘ

183 938,29

ROK 2011
3 158 341,00
67 404,36

OPRAVY

172 920,00

NÁJEMNÉ

220 490,81

SPOJE
SLUŽBY, OPRAVY

80 198,58
280 517,80

DOPRAVNÉ, CESTOVNÉ

93 073,53

ODPISY

91 894,00

DANĚ A POPLATKY

61 180,00

OSTATNÍ NÁKLADY

36 984,40

CELKEM

4 263 004,48

Hospodaření Pražské organizace vozíčkářů, o.s. bylo namátkově zkontrolováno
Revizní komisí POV. Zápis z kontroly a jednání Revizní komise POV je archivován
v kanceláři organizace a je k nahlédnutí. Účetnictví projde auditem nezávislé
auditorské firmy.

Projekty realizované Pražskou organizací vozíčkářů podpořily tyto instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
kultury, Úřad vlády ČR, Magistrát hlavního města Prahy, ÚMČ Praha 6.

Děkujeme rovněž za podporu všem sponzorům.

KONTAKTY

Pražská organizace vozíčkářů, o.s.
Benediktská 6/688, 110 00 Praha 1
Tel. 224 826 078, 736 485 859
e-mail: pov@pov.cz, info@pov.cz
URL: www.pov.cz, www.presbariery.cz

