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Pražská organizace vozíčkářů, o. s.

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


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



Lukáš Pechar, lektor (Jindřich Vacek – lektor, ukončil pracovní poměr k 31. 8. 2012)



Daniela Poláková, účetní, správkyně SPV

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 2012 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.

TŘI PILÍŘE ČINNOSTI POV V ROCE 2012
1)

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY

2)

PROGRAM PŘES BARIÉRY

3)

VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY
V roce 2012 jsme poskytovali odborné sociální poradenství a poradenství ve fakultativních oblastech, zejména
oblasti úprav bytu a souvisejících povinností i možností. Nejhojněji využívanou oblastí bylo poradenství sociálněprávní. Projekt realizovala sociální pracovnice organizace a do poradenství se zapojili i odborníci z dotčených
oblastí. Vzhledem k tomu, že významně vzrostl zájem o zprostředkování prvotních informací prostřednictvím
internetu, naplánovali jsme na roky 2013 a 2014 zřízení a vedení elektronické poradny.
Jako podklad pro poradenství a současně jako bohatý zdroj informací jsme aktualizovali a rozšiřovali stávající
infosystém, který sumarizuje všechny důležité informace a kontakty z oblastí dotýkajících se problematiky
tělesného postižení. V roce 2012 byly k dispozici následující adresáře:
doprava (speciální dopravní služby, úprava vozů na ruční řízení, autoškoly pro OZP atp.), kompenzační pomůcky
(výrobci a distributoři, půjčovny), nadace, organizace pro osoby se ZP (členěno dle druhu postižení), rekreace,
volný čas, sociální služby (asistenční služby, domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, chráněné dílny,
kluby důchodců, linky důvěry, pečovatelské služby, stacionáře), úřady a instituce (ČSSZ, ministerstva, pojišťovny,
soudnictví a státní instituce, úřady MČ, úřady práce), vzdělávání OZP, zdravotnictví (domácí ošetřovatelská péče,
fakultní nemocnice, LDN, lázeňská zařízení, nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení v Praze, rehabilitační
střediska, spinální jednotky)
Poradenských služeb v různém rozsahu využilo 2 700 osob, do tohoto počtu není započítáno zprostředkování
informací prostřednictvím webových stránek organizace.

OSOBNÍ ASISTENCE
Službu osobní asistence poskytovala Pražská organizace vozíčkářů, o. s. od svého počátku. Byli jsme první
organizací, která na základě studia zahraničních zkušeností prosadila a realizovala pilotní projekt osobní
asistence v ČR. Ducha osobní asistence řízené plně klientem zbrzdil zákon o sociálních službách, který
nevyčlenil specifické podmínky pro osobní asistenci lidem s tělesným postižením, kteří jsou schopní a požadují,
aby úkony spojené s péčí o vlastní osobu přímo ovlivňovali.
Tento a další, zejména finanční problémy, způsobily, že jsme v roce 2012 službu osobní asistence ukončili.
Ačkoliv jsme na osobní asistenci nedostali žádnou dotaci, naše klienty, kteří nechtěli nebo nemohli ihned přejít na
osobní asistenci přímou, tedy bez prostřednictví poskytovatele, jsme z rezerv podporovali do 29. 2. 2012, kdy
jsme podle podmínek registrace museli ukončit veškerou činnost související s poskytováním osobní asistence.
Všem klientů POV sociální pracovnice zajistili alternativní poskytovatele, případně pomohli zorganizovat přímou
službu osobní asistence. O tento způsob zajištění péče byl výrazně větší zájem, neboť je levnější, než osobní
asistence nabízená poskytovateli, kteří jsou vázáni spoluúčastí klienta na úhradě služby částkou minimálně 90,Kč na hodinu.
Našim klientům jsme však v oblasti osobní asistence po celý rok 2012 poskytovali odborné poradenství a služby
sociální pracovnice a psychologa.

PROGRAM PŘES BARIÉRY

Základním předpokladem nezávislého života je především volný pohyb. Vnímání přístupnosti okolního prostředí
je zároveň velmi individuální, a požadavky na míru bezbariérovosti životního prostoru každého z nás mohou být
proto odlišné.
S touto myšlenkou realizuje Pražská organizace vozíčkářů už více než patnáct let program Přes bariéry, který
pod původním názvem Bezbariérová Praha fungoval na území hlavního města. Přestože se stěžejní část, tedy
mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy, stále týká zejména Prahy, mají dnes některé aktivity
programu, počínaje koncepční prací a vytvářením obecné metodiky a konkrétním připomínkováním legislativy
konče, mnohdy celorepublikový přesah.
Pro prezentaci objemných výstupů jednotlivých částí programu jsme připravili samostatné internetové stránky
www.presbariery.cz, jejichž prostřednictvím nabízíme co nejvíce užitečných informací, které pomohou bariéry
nejrůznějšího druhu překonávat. Aktuality byly v roce 2012 přidávány pravidelně a týkaly se nejen činnosti POV,
ale i jiných organizací a institucí, které se problematice přístupnosti prostředí a budov věnují.

V roce 2012 součástí programu Přes bariéry bylo:




Mapování


Mapovali jsme přístupnost objektů podle propracované metodiky.



Průběžně jsme editovali sebraná data s použitím piktogramů a doplňujících textů.



Aktualizovali jsme starší údaje.



Mapovali jsme a odborně vyhodnocovali lokality či objekty „na objednávku“.

Koncepční práce


Aktivně jsme se podíleli na činnosti pracovní i poradní skupiny MHMP Pro Prahu bezbariérovou a
otevřenou.



Byli jsme členy širší pracovní skupiny NRZP – komise pro oblast bariér.



Ve spolupráci s dalšími subjekty jsme sledovali a připomínkovali změny souvisejících právních předpisů a
technických norem.



Podněcovali jsme vytváření jednotné metodiky mapování přístupnosti objektů a komunikací v ČR.



Připomínkovali jsme předběžnou normu EU Building construction – Accessibility and usability of the built
enviroment.



Dále jsme připomínkovali ČSN P CEN/TS 81 – 76 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
– Evakuace osob se zdravotním postižením a ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny.



Publikační činnost


Ve spolupráci s MHMP jsme vydali novou publikaci Přes bariéry.



Připravovali jsme elektronickou verzi publikací.



Pro městské části Praha 6 a Praha 1 jsme zpracovali atlasy přístupnosti.





Poradenství


Poskytovali jsme konzultace k problematice bezbariérového užívání staveb jednotlivcům, institucím,
projektantům, pracovníkům a studentům stavebních i sociálních oborů.



Navrhovali jsme bezbariérové stavební a technické úpravy v domácnostech i veřejných objektech.

Provoz specializovaných stránek www.presbariery.cz


Na stránkách informujeme o veškerém dění v rámci dílčích projektů programu Přes bariéry, vyhledáváme
aktuality o přístupnosti staveb, veřejné dopravy a turistických cílů, informujeme o tematických
konferencích, workshopech i úředních jednáních hlavní částí stránek jsou seznamy objektů s popisem
jejich přístupnosti podáváme informace o přístupnosti dopravy, chystáme informace o dostupnosti
„zelených“ částí města. V roce 2012 jsme stránky pravidelně doplňovali o nové informace.

Internetové stránky Přes bariéry provozuje
Pražská organizace vozíčkářů, o.s.
za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Dílčí projekty mapování přístupnosti
dále podporují Ministerstvo kultury ČR
a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Akce programu Přes bariéry realizované v roce 2012

Konference Přes bariéry, konaná pod záštitou
Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj, se
uskutečnila 21. listopadu 2012 v Ballingově sále NTK.

Hlavním cílem konference bylo vytvoření prostoru, ve
kterém budou prezentovány existující projekty
zabývající
se
mapováním
a
odstraňováním
architektonických bariér. Úvodní slovo za Ministerstvo
pro místní rozvoj přednesl Rostislav Hošek.
Bylo představeno celkem 23 projektů, jejichž
společným jmenovatelem byly architektonické bariéry,
jejich mapování a odstraňování a zejména distribuce
informací o přístupnosti prostředí klientům.

Akce programu Přes bariéry realizované v roce 2012
Desátý ročník akce Překonejme bariéry se konal
21. listopadu 2012.
Jde o společný projekt FA ČVUT – Ústavu nauky
o budovách, Pražské organizace vozíčkářů, o. s.
a
Sjednocené
organizace
nevidomých
a slabozrakých, o. s. finančně podpořený Fondem
celoškolských aktivit ČVUT.
Základní myšlenkou celého projektu bylo ukázat,
že navrhování staveb přirozeně vstřícných ke všem
skupinám svých potenciálních uživatelů není
v architektuře a designu „zbytečným a nevítaným
problémem", ale naopak - samozřejmou a zajímavou
výzvou.
Cílem akce bylo ulehčit studentům pochopení
základních specifik pohybu lidí s nejrůznějšími typy
pohybového nebo zrakového omezení.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
V roce 2012 jsme díky podpoře z Úřadu vlády
ČR mohli pokračovat v projektu nabízejícím
lidem s těžkým tělesným postižením
počítačové kurzy šité na míru a realizované
v
bezbariérovém
prostředí
Střediska
přístupného vzdělávání (viz foto) nebo v místě
určeném samotným klientem s možností učit
se přímo na klientově vlastní počítačové
technice.

Většina klientů ocenila zejména individuální
přístup a možnost volit tempo výuky.
Ve SPV jsme realizovali na náklady organizace
také kurz anglického jazyka.

POCHOD PRAHA - PRČICE

V květnu 2012 jsme se, stejně jako v předchozích
patnácti letech, starali o speciální vozíčkářskou trasu
nejznámějšího turistického pochodu Praha – Prčice.
Speciální trasa určená zejména vozíčkářům a dalším
lidem s tělesným i jiným zdravotním postižením vedla
po klidných zpevněných cestách z Miličína půvabnou
přírodou. Na třináctikilometrové trase byl jeden
kontrolní punkt, zdravotník a účastníci měli pro
všechny případy k dispozici i upravené mikrobusy.

Pro členy POV pořádáme řadu již tradičních společenských událostí.
Narozeniny POV s koncertem, Grillpárty, Vánoční benefiční koncert a další.

KLUB TÚRA
Na základě přání našich členů jsme obnovili
činnost Klubu Túra, který pro členy POV
realizuje jednodenní výlety na přístupná i méně
přístupná atraktivní místa ČR.
V roce 2012 naši členové mohli vybírat z
jedenácti jednodenních výletů organizovaných
s ohledem na specifické potřeby účastníků s
velmi těžkým tělesným postižením. Navštívili
Třeboň,
Lány,
Průhonice,
Nymburk,
Poděbrady, Lipno, Český Krumlov, Litoměřice
a Brno.

REKREAČNÍ POBYTY V LUTOVÉ

V druhé polovině září 2012 jsme pořádali dva
rekreační pobyty v relativně bezbariérovém pobytu v
Lutové. Dvou týdenních pobytů se zúčastnilo 28 osob
s postižením a jejich případných doprovodů.
Programem pobytu byla vzhledem k příznivému
počasí zejména turistika, které místní rovinatá krajina
přeje.

HVĚZDA 2013
Jubilejní 30. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů
Jubilejní třicátá Hvězda se konala v sobotu 1. září
2012 v oboře Hvězda.
Nabídla návštěvníkům klasické amatérské
závody v běhu a jízdě na vozíku, ve slalomech.
Veřejnost měla možnost vyzkoušet si pohyb na
mechanickém vozíku a na vlastní kůži zakusit
architektonické bariéry.
Účastníci všech věkových kategorií si jistě přišli
na své i díky řadě atrakcí. Mohli si zahrát
kulečník, minigolf, zastřílet si z luku, vyzkoušet
svůj postřeh a sílu na siloměru, děti potěšil
skákací hrad.
Sportovně-kulturní odpoledne pořádané pod
záštitou starostky MČ Praha 6 paní Marie
Kousalíkové a za vydatné podpory MČ Praha 6
zpříjemnila koncertem Lenka Filipová.

FINANČNÍ ZPRÁVA

PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ

ROK 2012

MPSV

248 000,00

ÚŘAD VLÁDY ČR

320 000,00

MMR

345 000,00

MK

MHMP
ÚMČ PRAHA 6

POV (SPONZOŘI ATP.)

CELKEM

85 000,00
200 000,00
50 000,00
1 988 729,35

3 236 729,35

NÁKLADY PODLE DRUHU
MZDOVÉ NÁKLADY
POTŘEBY PRO KANCELÁŘ

ROK 2012

2 782 091,00

49 173,58

OPRAVY

206 617,11

NÁJEMNÉ

145 693,95

SPOJE

80 626,60

SLUŽBY, OPRAVY

565 163,35

DOPRAVNÉ, CESTOVNÉ

121 973,10

ODPISY

91 894,00

DANĚ A POPLATKY

46 700,00

OSTATNÍ NÁKLADY

101 980,78

CELKEM

4 191 913,47

NÁKLADY PODLE ČINNOSTÍ
PORADENSTVÍ

ROK 2012

2 138 465,55

OSOBNÍ ASISTENCE

137 743,69

PŘES BARIÉRY

886 764,26

VZDĚLÁVACÍ KURZY

171 304,00

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

250 451,95

ÚDRŽBA (SEDMIDOMKY)

466 901,56

OSTATNÍ NÁKLADY POV

140 282,46

CELKEM
ZTRÁTA

4 191 913,47
955 184,12

DEN POV – členská schůze Pražské organizace vozíčkářů, o. s.
Dne 10. května 2012 se uskutečnila Členská schůze POV. V rámci schůze byl představen výsledek práce
Revizní komise POV, která kontrolovala účetnictví organizace. Revizní zpráva je uložena v archivu listin POV a
je k dispozici. Nad to jsme podrobili účetnictví, stejně jako v minulých letech, nezávislému auditu, jehož výsledek
je rovněž archivován a na požádání je možné do něho nahlédnout. Audit provedla firma Valda Audit, s. r. o.
Členové se rovněž seznámili s výsledky činnosti v POV za předchozí kalendářní rok a plány na rok 2012.

STRUKTURA Pražské organizace vozíčkářů, o. s.

KONTAKTY

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, o. s.
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

Telefonické spojení: 224 826 078, 224 827 210, 736 485 859
E-mail: pov@pov.cz, info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

