VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

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 2017
čítala členská základna POV 201 členů, z toho více než 95 %
byli lidé s velmi těžkým tělesným postižením.
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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 – předseda komise, Alena MALOTÍNSKÁ,
PhDr. Hana MÜLLEROVÁ

Zázemí POV
Pražská organizace vozíčkářů disponovala dvěma kancelářskými prostory přizpůsobenými
potřebám osob s velmi těžkým tělesným postižením. Otevírací hodiny: po – čt 9:00 –
16:00, pá 9:00 – 15:00.
CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA – Benediktská 688/6, Praha 1
STŘEDISKO PŘÍSTUPNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – Haštalská 13, Praha 1
(Provoz Střediska přístupného vzdělávání byl z technických důvodů ukončen 31. srpna
2017. Aktivity byly přesunuty do Centra samostatného života.)
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Pracovní tým POV 2017
Mgr. Jaroslava FRANKOVÁ
předsedkyně organizace, koordinátorka projektů, koordinátorka celoorganizačních akcí
Jiří BÁRTL
lektor PC kurzů
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. Marie MÁLKOVÁ
odborná pracovnice souboru projektů Přes bariéry
(Dohoda o provedení práce končila 31. března 2017.)
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.
3

Činnost Pražské organizace vozíčkářů se v roce 2017 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
Stejně jako v minulých letech také v roce 2017 tvořily největší část dotazů ty, které se
dotýkaly bydlení a architektonických bariér, přístupného vzdělávání, možností
kofinancování kompenzačních pomůcek a přístupnosti konkrétních služeb. Pokračovali
jsme v rozpracování systému databáze, která vznikla na základě nových trendů v
poradenství. Podporujeme klienty, kteří chtějí mít možnost jednat sami za sebe a
potřebují zejména ověřené informace a kontakty.

Klientům byli pro snazší orientaci v systému k dispozici odborníci z oblasti sociální práce,
vzdělávání, architektury a stavitelství.
V roce 2017 mohli klienti POV využívat služeb externího právníka, psychoterapeuta a
odborníka na práva při uplatnění odškodnění újmy na zdraví.

Adresář, prostřednictvím kterého předáváme informace našim klientům a který je
dostupný na tomto odkazu http://www.pov.cz/adresar?lang=cz, je rozčleněn na
jednotlivá témata, která průběžně přidáváme, kontrolujeme a aktualizujeme. V roce
2017 byly k dispozici informace z následujících okruhů: asistence, asistenční psi,
autoškoly, centra sociálních služeb, Česká správa sociálního zabezpečení, cestování bez
bariér, domácí péče, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, hospice,
individuální doprava, kompenzační pomůcky, lázně, nadace, oděvy pro vozíčkáře,
odlehčovací služby, organizace OZP, pečovatelská služba, poradny, půjčovny pomůcek,
rehabilitace, spinální jednotky, úpravy vozidel, úřady práce, vzdělávání a volný čas,
zaměstnávání, zdravotnické potřeby, zdvihací zařízení a rampy.
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Program Přes bariéry
Program Přes bariéry je soubor projektů věnujících se problematice architektonických
bariér v domácím prostředí, ve veřejném prostoru a dopravě. Jeho součástí byla i v
roce 2017 koncepční práce, účast v odborných komisích a pracovních skupinách,
připomínkování legislativy, koordinace pracovní skupiny zabývající se sjednocením
metodických pokynů pro profesionální mapování a kategorizaci přístupnosti objektů a
komunikací, práce v terénu, audity a mapování přístupnosti prostředí, vytváření
návrhů na úpravy a odstranění architektonických bariér, organizace odborných školení,
pracovních jednání, seminářů a konferencí, publikační činnost a provoz
specializovaných webových stránek www.presbariery.cz.
Mapování přístupnosti objektů a komunikací
Během roku 2017 přibylo na specializovaných stránkách PřesBariéry.cz
stejnojmenného programu více než 520 nově zmapovaných či remapovaných objektů.
V rámci projektu Mapa přístupnosti, kterou od roku 2016 provozuje Magistrát
hlavního města Prahy, zmapovala POV v roce 2017 přístupnost budov na území
městských částí Praha 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 22, Dolní Měcholupy, Kolovraty,
Suchdol a Libuš. Mezi 453 zmapovanými objekty jsou sídla městských úřadů, kulturní
stavby, základní a mateřské školy, knihovny, restaurace, kavárny a další vybavenost.
Mapování přístupnosti 38 budov a souvisejících komunikací se uskutečnilo pro
potřeby vzniku deseti elektronických brožur Výpravy za kulturou, zveřejněných v sekci
Publikace internetových stránek programu. Projekt byl podpořen grantem
Ministerstva kultury ČR.

Pro zdravotnický komplex IKEM a město Úvaly se provedlo mapování dalších 21
objektů a přilehlých komunikací s následnou analýzou dat a doporučením technických
i stavebních úprav.
Mezi zbývajícími zmapovanými stavbami jsou budovy MHMP, vybrané kulturní
památky (Colloredo- Mansfeldský, kostel sv. Rocha a další) a klientské i zaměstnanecké
prostory poboček České spořitelny.
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V září 2017, na základě mapování objektů a komunikací, POV připravila a ve spolupráci
s agenturou Prague City Tourism vydala publikaci Čtyři vycházky s doporučenými
trasami v historických lokalitách hlavního města. Brožura vyšla ve třech jazykových
mutacích.
Koncepční práce
Na internetových stránkách PřesBariéry.cz se pravidelně se i v roce 2017 objevovaly
aktuality související s architektonickými bariérami ve veřejném prostoru a dopravě,
informace o vývoji v pracovní skupině při NRZP a v Komisi pod Radou hl. m. Prahy pro
Prahu bezbariérovou a otevřenou.
Pro odbornou veřejnost byly v sekci Konference a jednání zveřejněny zápisy ze
schůzek Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku, které se v roce 2017 konaly dvě, a
to 16. května a 28. listopadu. Klíčovými tématy jednání byla v loňském roce
problematika mapování železničních nádraží a sportovních zařízení. V rámci květnové
schůzky představil užší pracovní tým postupy pro práci v terénu a metodický formulář
pro mapování vyhrazených parkovacích stání.
Výsledkem činnosti pracovní skupiny je rovněž vznik brožury Metodika kategorizace
přístupnosti tras a komunikací, která vyšla v prosinci 2017.
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V rámci koncepční práce vydala POV v průběhu roku 2017 odborná stanoviska k:
-

plánovaným nebo realizovaným rekonstrukcím WC ve stanicích metra Opatov,
Budějovická, Anděl, Vltavská, Jinonice a Náměstí Republiky,

-

architektonické studii k rekonstrukci Malostranského náměstí na MHMP,

-

plánovaným úpravám městských přívozů v gesci TSK,

-

nově nakoupených autobusů DP hlavního města Prahy,

-

materiálům pro školení odborné veřejnosti v oblasti bezbariérovosti pro MHMP,

-

metodice mapování budov SŽDC,

-

materiálu „příručka památkové péče Restaurační zahrádky v památkově
chráněném území hl. m. Prahy“ pro MHMP,

-

architektonické studii k rekonstrukci oblasti Újezd (Praha 1, Praha 5) v návaznosti
na rekonstrukci tramvajových zastávek Čechův most a Újezd.

POV se také účastnila pravidelných jednání se zástupci ČD a SŽDC.
Na webových stránkách www.presbariery.cz byly v průběhu celého roku 2017
zveřejňovány všechny důležité aktuality týkající se témat, která program Přes bariéry
řeší. Svůj prostor tu i nadále měla koncepční práce a legislativa. Kontinuálně byly
přidávány i informace pojednávající o přístupnosti odborníky POV profesionálně
zmapovaných objektů a veřejných prostranství. Objekty lze vyhledat v seznamu podle
jejich zaměření nebo na mapě.
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Vzdělávání a volnočasové aktivity
Oblast vzdělávání v projektech POV měla v roce 2017 dvojí zastoupení. Pokračovali
oblíbené individuální počítačové kurzy. Lektor sestavoval programy kurzů na přání
jednotlivých klientů, kurzy se konaly v prostředí určeném klientem, nejčastěji v
domácnosti klienta a na jeho vlastní PC technice. Součástí kurzu bylo také poradentství a
pomoc při zajištění potřebné PC techniky a softwaru. Účastníci kurzů mohli využívat
rovněž prostory Střediska přístupného vzdělávání. Počítačové kurzy a poradenství lektora
využilo přes 40 klientů POV.
Druhou rovinou vzdělávání bylo poskytování praxe pro studenty sociálně zaměřených škol.
O vykonávání individuální souvislé praxe, jejíž kapacita byla vzhledem k možnostem POV
omezena, požádalo 5 studentů z JABOKu - VOŠ pedagogické a teologické, VOŠ sociálně
právní Praha 10 a z Katedry sociální práce při FFUK Praha.
Dále jsme organizovali hromadné exkurze studentů z českých středních a vysokých škol
(JABOK, FA ČVUT, FD ČVUT) a studentů ze zahraničí.

Volnočasové aktivity
Podstatnou část volnočasových aktivit tvořily v roce 2017 akce Klubu TÚRA POV, užší
skupiny členů organizace, kteří rádi cestují. Klub TÚRA nabídl celkem 18 jednodenních
výletů. Seznam všech výletů spolu s fotografiemi je dostupný na www.pov.cz.
Jednodenních výletních akcí se zúčastnilo 235 klientů a jejich doprovody.
POV bylo již tradičně organizátorem vozíčkářské trasy vyhlášeného Pochodu Praha –
Prčice, který se konal 20. května. Na trasu dlouhou 13 kilometrů s námi vyrazilo 86
pochodníků.
Program VOLNOČASOVKY 2017 nabídl dalších 20 akcí tvořených čtyřmi okruhy – Jóga pro
sedící, Psí život (poradna kynologů), besedy U kafíčka a Tvořivá setkání.
Celkem desetkrát se v roce 2017 sešli klienti POV při tréninku šipek.
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Hvězda 2017
V sobotu 9. září pořádala POV za podpory ÚMČ Praha 6 jubilejní 35. ročník Sportovního
setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdu 2017.
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.

Další akce Pražské organizace vozíčkářů v roce 2017
Účast na NGO Marketu – 12. dubna
DEN POV – Členská schůze – 25. dubna
Narozeniny POV – oslava 26. výročí vzniku organizace - 25. dubna
Divadelní představení Tři na lavičce – 31. října
Vánoční benefiční koncert pro POV – 11. prosince
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Finanční zpráva
V roce 2017 se podařilo zajistit finanční prostředky v rámci vyhlášených dotačních řízení
na následující projekty:
- Podpora klientů s tělesným postižením (Úřad vlády ČR, 501 960,00),
- Výpravy za kulturou bezbariér (Ministerstvo kultury, 63 000,00),
- Mapování přístupnosti prostředí z pohledu osob s TP – metodická podpora a
profesionalizace mapování (Ministerstvo pro místní rozvoj, 565 000,00),
- 35. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2017 (ÚMČ Praha 6, 100 000,00).
Hospodaření POV v roce 2017 bylo zkontrolováno dne 18. června 2017 Revizní komisí
POV.

PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ

2017

Úřad vlády ČR

501 960,00

MMR

565 000,00

MK

63 000,00

ÚMČ Praha 6

100 000,00

Vlastní hospodářská činnost

2 225 482,00

Sponzorské dary, nadace

377 389,00

CELKEM

4 280 681,13
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NÁKLADY PODLE DRUHU

2017

Mzdové náklady

1 916 441,00

Potřeby pro kancelář

74 754,00

Služby, opravy

220 876,00

Nájemné

119 721,00

Spoje

56 980,00

Dopravné, cestovné

146 301,00

Odpisy

76 876,00

Daně, poplatky

200 800,00

Ostatní náklady

530 852,00

CELKEM
NÁKLADY PODLE ČINNOSTÍ

3 345 592,00
2017

Poradenství

501 871,00

Program Přes bariéry

1 375 264,00

Podpora klientů

726 264,00

Volnočasové aktivity

107 431,00

Údržba (nemovitosti)

502 007,00

Hvězda 2017

132 755,00

ZISK

487 239,00
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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

