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1. ÚVOD  
 

Rok 2012 byl 18. rokem činnosti Centra Paraple a již druhým rokem jeho působení jako 
samostatného právního subjektu – obecně prospěšné společnosti. 
Po složitém procesu transformace se tak do středu pozornosti nás všech v Centru Paraple 
mohlo vrátit zdokonalení poskytovaných služeb, a to především s ohledem na jejich kvalitu 
a stabilizaci. 
I přes komplikovanou celospolečenskou situaci se nám podařilo získat takové finanční 
prostředky, které nám umožnily zajistit tým vysoce profesionálních zaměstnanců, udržet 
a v mnoha případech i rozšířit rozsah poskytovaných služeb, zakoupit některé nové 
rehabilitační, sportovní a kompenzační pomůcky, obměnit starší vybavení apod.  
V rámci vztahu klient – poskytovatel služby jsme se ještě více zaměřili na posílení aktivní role 
klienta a na individualizaci služby, jejímž hlavním cílem je dosažení klientovy co nejvyšší míry 
samostatnosti a návratu k přirozenému způsobu života. 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Alena Kábrtová 
ředitelka Centra Paraple, o.p.s. 
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2. CENTRUM PARAPLE, O.P.S. – VZNIK, POSLÁNÍ A ČINNOST 
 

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple byla založena dne 27. 7. 2010 a do Rejstříku 
obecně prospěšných společností zaregistrována dne 30. 8. 2010 Městským soudem v Praze, 
oddíl O, vložka 746. 
 
Vize společnosti: 
Člověk s poškozením míchy zpět v plném životě. 
 
Poslání společnosti: 
Pomoc lidem s poškozením míchy v návratu k aktivnímu životu. 
Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením 
míchy a jejich rodinám. Reaguje na změny v potřebách klientů změnami v nabídce služeb. 
Centrum Paraple usiluje o akceptující postoj a podporu veřejnosti pro občany ochrnuté 
v důsledku poškození míchy.  
Centrum Paraple se podílí na vzdělávání odborníků, poskytujících služby lidem s poškozením 
míchy. 
 
Hlavní činnost – obecně prospěšné služby: 

1. sociální, zdravotní a další terapeutické služby zaměřené na zlepšení fyzického 
a psychického stavu a prevenci sociálního vyloučení, 

2. vzdělávací služby, 
3. informační a poradenské služby, 
4. edukační programy, 
5. poskytování informací a osvěty o problematice poškození míchy a souvislostech 

veřejnosti, 
6. pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí, 
7. nakladatelská a vydavatelská činnost. 
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3. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST CENTRA PARAPLE 

3.1 Poskytování služeb lidem s poškozením míchy 
 

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození 
míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat 
těžkou životní situaci a najít cestu dál. Služby jsou poskytovány lidem z celé České republiky. 
 
Centrum Paraple nabízí ucelený systém poradenství, intenzivní rehabilitační program, 
počítačové kurzy, program přípravy na zaměstnání. Jeho klienti si mohou vyzkoušet různé 
sporty i aktivity volného času, které je motivují a inspirují k dalšímu aktivnímu životu.  
Centrum Paraple kontaktuje nové klienty krátce po úrazu, pomáhá jim zvládnout počáteční 
období a zůstává průvodcem a oporou při řešení problémů v průběhu dalšího života. Lidé po 
poranění míchy a jejich rodiny dostávají informace o Centru Paraple na čtyřech 
specializovaných pracovištích pro pacienty s poškozením míchy (spinální jednotky v Praze, 
Brně, Liberci a Ostravě) a v rehabilitačních ústavech (v Kladrubech, Luži-Košumberku 
a Hrabyni).  
 
Centrum Paraple, o.p.s. poskytovalo klientům v roce 2012 následující služby: 
 

3.1.1 Programy sociální rehabilitace  
 

Sociální rehabilitace v Centru Paraple je zaměřena na zlepšení fyzické a psychické kondice 
a dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti. Programy zahrnují sociální poradenství, 
fyzioterapii, ergoterapii, psychologickou podporu, lékařskou péči a ošetřovatelskou péči 
i osobní asistenci. Programy mají formu dvou až třítýdenních pobytů, v rámci kterých je 
možné intenzivně využít komplexní služby, které jsou v budově Centra Paraple klientům 
k dispozici. Klienti z Prahy a blízkého okolí mohou využít ambulantní formu programu. 
 

  



6 
 

PŘÍJEMCI SLUŽEB – STATISTIKA  
Sociálně rehabilitační pobyty (1-3 týdny) 393 osob 

Ambulantní program  81 osob 

Respitní pobyt 53 osob 

Sportovní kurzy 85 osob 

Vzdělávací kurzy 146 osob 

Výtvarné kurzy 80 osob 

Zdravý životní styl 30 osob 

Máma, táta na vozíku 14 rodin 

Počet osob na pobytech a ambulantních programech  882 osob 

Posilovna 1681 návštěv 

Sportovní docházkové aktivity 429 návštěv 

Tematická setkání 30 návštěv 

Využití dalších služeb 2140 návštěv 

 
3.1.2 Poradenské programy 
 

Poradna  
Informace a poradenství jsou bezplatně poskytovány klientům a jejich rodinám osobně, 
telefonicky, elektronickou poštou či písemně v oblasti sociálně-právní, psychologické, 
zdravotní péče, fyzioterapie, ergoterapie, v oblasti vzdělávání, rekvalifikace, zaměstnávání, 
úprav bytu či pracoviště, úprav automobilu aj. 
Informační a poradenský servis v roce 2012 využilo cca 1475 klientů.  
 
Máma, táta na vozíku 
Program Máma, táta na vozíku reaguje na specifické problémy a potřeby lidí po poškození 
míchy, kteří plánují založení rodiny, nebo již mají malé děti. 
Nastávající a čerstvé rodiče vybaví některými praktickými znalostmi a dovednostmi pro tuto 
roli a ujistí je, že rodičovství zvládnou. 
Témata, která s rodičovstvím souvisí (např. oblast partnerských vztahů, výchova dětí, 
plánování těhotenství u žen po poškození míchy aj.) s účastníky diskutují odborníci 
z konkrétních oblastí. 
V roce 2012 se uskutečnily dva čtyřdenní pobyty, kterých se celkem zúčastnilo 19 rodin. 
Druhý z pobytů byl obohacen o prvky zážitkové pedagogiky, která se v práci s rodinami velmi 
osvědčila. 
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Zdravý životní styl 
Program je určen klientům po poranění míchy, kteří se chtějí cítit lépe po fyzické i psychické 
stránce. Klienti jsou seznamováni se zásadami zdravého stravování, osvojí si správné 
stravovací návyky formou konkrétního celodenního jídelníčku. Spolu s odborníky hledají 
vhodnou pohybovou aktivitu a snaží se o redukci váhy. Program má dvě části – jarní 
a podzimní, které na sebe navazují. Podmínkou pro zařazení klientů do programu je účast 
v obou etapách. Program zahrnuje: základy racionální stravy, poradenství nutričního 
terapeuta, asistované nákupy (co nám říkají etikety), školu zdravého vaření, psychologickou 
podporu, sportovní a rehabilitační aktivity (konzultace s fyzioterapeutem a sportovním 
terapeutem) a konzultace s ergoterapeutem. 
Program je nabízen již třetím rokem a je o něj mezi klienty velký zájem. V roce 2012 se 
uskutečnily 2 čtrnáctidenní bloky vždy pro 15 klientů.  
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Zvyšování kvalifikace  
Centrum Paraple nabízí svým klientům různé druhy vzdělávacích kurzů. Jsou zpravidla 
týdenní nebo čtrnáctidenní, zahrnují teoretickou část a praktickou výuku. Úspěšní absolventi 
získají osvědčení o absolvování kurzu. Účast na kurzu bývá spojena s pobytem v Centru 
Paraple, případně může být ambulantní. 
V roce 2012 byly tyto vzdělávací kurzy financovány z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky pod 
názvem projektu „Program přípravy na zaměstnání pro vozíčkáře po poškození míchy“. 
V roce 2012 jsme uspořádali počítačové kurzy – Adobe Photoshop, Hlasové technologie - My 
Voice a My Dictate, Digitální fotografie a její úprava na PC, MS Office 2010, Základy  PC 
a kancelářského softwaru, Správa PC sítí ve Windows, Internet a multimedia (foto&video), 
Adobe InDesign, Redakční systémy, GNU/Linux & opensourcová řešení, Redakční systémy, 
Photoshop a digitální fotografie, MS Excel, kurzy Účetnictví a kurzy Podnikání a orientace na 
finančních trzích. 
 
Tematická setkání klientů a jejich blízkých 
Tematická setkání klientů a jejich blízkých jsou určena pro klienty, kteří mají zájem získávat, 
vyměňovat si a sdílet informace a zkušenosti důležité pro život na vozíku.   
Možnost získat kvalitní a komplexní informace, které usnadní nebo obohatí život, je mnoha 
vozíčkáři vítaná a rádi ji využívají. Setkání klientů a jejich blízkých se zabývá jak specifickými 
problémy lidí ochrnutých po poškození míchy a jejich řešením např. v oblasti zdravotní, 
sociální, právní, architektonických bariér, dopravy aj., tak i možnostmi uplatnění v mnoha 
oblastech. Cílem je pomoci klientům předcházet problémům, najít vhodná řešení a rozšířit 
své možnosti a obohatit svůj život. 
V roce 2012 proběhla 3 tematická setkání: Péče o vyměšování moče a stolice u osob 
s poškozením míchy, Technické pomůcky pro komunikaci a Funkční a rekonstrukční chirurgie 
horních a dolních končetin. 
 
Poradna – šlachové transfery 
Na základě dlouholeté spolupráce s doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D. z Fakultní 
nemocnice v Olomouci vznikla v Centru Paraple poradna k metodě funkční rekonstrukční 
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chirurgie horních končetin metodou šlachových transferů. Poradna úspěšně funguje již od 
roku 2007. Nabízí zájemcům základní informace o metodě funkční rekonstrukční chirurgie 
horních končetin metodou šlachových transferů a individuální konzultační a poradenskou 
službu. 
 
Sportovní kurzy 
Cílem sportovních aktivit Centra Paraple je poskytnout klientům kvalitní a kvalifikované 
zázemí pro začátek sportu a sportovních aktivit s ohledem na jejich individuální možnosti. 
Klienti jsou sportovními programy motivováni k tělesné aktivitě. 
Centrum Paraple se snaží začlenit do sportovních aktivit i klienty s těžším postižením, což 
umožňují nové sportovní pomůcky (např. pomůcky na lyžování - kartski, biski, dualski, kolo 
pro vozíčkáře handbike a další). 
V roce 2012 se uskutečnilo 7 vícedenních sportovních pobytových kurzů s různým 
sportovním zaměřením (lyžařský kurz- 2x, vodácký kurz, všeobecný sportovní kurz, cyklistický 
kurz- 2x a kurz vodních sportů v Chorvatsku). 
 
Pravidelné docházkové sportovní aktivity (např. terapie v bazénu, hipoterapie, plavání, 
lukostřelba, posilovna, boccia) jsou klientům nabízeny v průběhu pobytů.  
Sport, který poznávají s pomocí Centra Paraple, může mít v životě lidí na vozíku velký 
význam. Lyžování na monoski, jízda na kole handbike, vodní turistika a jiné sporty vracejí 
znovu zážitky, které byly považovány za ztracené. Florbal, tenis, stolní tenis a atletika dávají 
okusit radost z boje a vítězství. Jízda na čtyřkolkách přináší pocit volného pohybu a svobody. 
Všechny sporty jsou příležitostí pro setkání s přáteli a odpoutání se od běžných starostí. 
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Posilovna 
Zlepšení fyzické kondice nabízíme v prostorách nově vybudované moderní posilovny Centra 
Paraple. Je vhodná i pro vozíčkáře s těžkým postižením. Posilovací stroje jsou speciálně 
navržené pro vozíčkáře, umožňují najet s vozíkem ke stroji a posilovat tak bez nutnosti 
přesedání.  
 
Výtvarné techniky 
Vícedenní i odpolední výtvarné workshopy jsou určeny pro klienty, kteří chtějí objevovat 
nejrůznější možnosti kreativního vyjádření. Podporují návrat lidí po poranění míchy do 
rodiny a společnosti, pomáhají jim zvýšit sebevědomí. Klienti se seznamují s různými 
výtvarnými technikami a učí se pracovat s nejrůznějším kompenzačními pomůckami. 
Programy rozšiřujeme, reagujeme na zájem klientů. 
Témata kurzů v roce 2012 byla Kreativní techniky, Základy realistické kresby (začátečníci), 
Kreativní fotografie, Akvarel (začátečníci, pokročilí). 
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Půjčování pomůcek 
Součástí služeb Centra Paraple je i půjčovna pomůcek. Půjčené pomůcky usnadňují lidem se 
zdravotním postižením zvládat běžné denní činnosti, ale např. i sportovat. Půjčovna 
umožňuje lidem seznámit se s různými druhy pomůcek, vyzkoušet a zapůjčit si je.  

 
3.1.3 Respitní pé če (odleh čovací služby) 
 

Služba je určena lidem po poškození míchy, kteří využívají k zajištění své soběstačnosti 
v běžných denních činnostech ve svém domácím prostředí pomoc druhé osoby – rodinných 
příslušníků nebo jiných osobních asistentů.  
Cílem služby je zajistit klientovi potřebnou zdravotní, ošetřovatelskou a asistenční péči 
v době, kdy tyto služby nemá k dispozici ve svém domácím prostředí (onemocnění rodinných 
příslušníků nebo asistentů, dovolená nebo odpočinek rodinných příslušníků nebo asistentů, 
potřeba na chvíli uvolnit vztah vzájemné závislosti). Centrum Paraple má k dispozici 4 lůžka 
pro respitní péči. 
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Klientům jsou nabízeny 1 – 3 týdenní pobyty v Centru Paraple. Součástí respitní péče je 
ubytování, celodenní strava, potřebná zdravotní, ošetřovatelská a asistenční péče, služby 
sociálních pracovníků a aktivizační činnosti (odpolední skupinové cvičení, Terapie v terénu). 
Účastníkům programu je v rámci pobytu k dispozici 24 hodinová péče. 
Respitní péče je v Centru Paraple poskytována od roku 2011 a je klienty velmi využívána. 
 

3.1.4 Další aktivity Centra Paraple  
 

Bulletin Svět s Parapletem 
Centrum Paraple pokračovalo v roce 2012 ve vydávání informačního bulletinu Svět 
s Parapletem. Byla vydána 4 čísla, každé v nákladu 850 ks. Podzimní číslo věnované 
18. narozeninám Centra Paraple bylo vydáno v rozšířeném nákladu. 

 
Úpravy v budově Centra Paraple 
V roce 2012 proběhla v Centru Paraple rekonstrukce kavárny, která byla již nezbytně nutná 
vzhledem k poškozené podlaze. 
Další úpravou byla rekonstrukce cvičné kuchyně pro klienty, na jejíž opravu přispěla Poštovní 
spořitelna ČSOB a projekt Čtení pomáhá. 
 

3.2 Akce na podporu činnosti Centra Paraple a ovliv ňování postoj ů 
veřejnosti 
  

Následující projekty Centra Paraple slouží k informování veřejnosti, ovlivňování postojů 
k lidem se zdravotním postižením a k podněcování zájmu o ně, k získávání podpory 
veřejnosti a finančních prostředků na činnost Centra Paraple. 
 
Běh pro Paraple 
  

14. června 2012 se již po třinácté uskutečnila benefiční akce Běh pro Paraple. Novinkou 
letošního ročníku byla také účast známého ultramaratonce Miloše Škorpila, který již týden 
před akcí „trénoval a zval“ na Běh pro Paraple. 
Každý, kdo se 14. června rozhodl svou účastí v běhu na sto metrů Centrum Paraple podpořit, 
zaplatil startovné a dostal dárek. Dospělí startovali za 300 Kč a dostali tričko s vtipem. 
Startovné pro děti bylo 50 Kč a dostaly placku s vtipem. V běhu na sto metrů závodilo více 
než 300 dospělých i dětí, utkali se přátelé, rodiny i firmy. 
Velký úspěch mezi dětmi měla jízda zručnosti na vozíku nebo představení Divadélka 
Romaneto. Kdo neběžel, mohl se seznámit s činností Centra Paraple a vyzkoušet si třeba 
jízdu na handbiku. Program zakončil koncert Jiřího Macháčka a skupiny MIG 21. 
Celkový výtěžek akce po odečtení nákladů byl 163 650 Kč.  
Partnery 13. ročníku Běhu pro Paraple byly společnosti FLEXI životní pojištění od Pojišťovny 
České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Era/Poštovní spořitelna a OSA. Partnerem 
kampaně byly VCCP a Zenith Optimedia. Partnerem propagace byla Trigema a.s. 
Akci dopravou a svými dobrovolníky podpořila společnost DB Schenker. 
 



13 
 

  
 
Dobročinná akademie 
  

28. října 2012 byla vysílána na programu ČT1 a ČRo Radiožurnál z prostor Žižkovského 
divadla Járy Cimrmana již devatenáctá Dobročinná akademie - pořad Zdeňka Svěráka, 
vysílaný v přímém přenosu ve prospěch Centra Paraple od roku 1994 Českou televizí a od 
roku 2002 také Českým rozhlasem.  
V programu vedle Zdeňka Svěráka vystoupil již tradičně Jaroslav Uhlíř a dětský sbor 
Sedmihlásek. Dalšími hosty byli Jiří Pavlica a Hradišťan, Radůza, Vivaldiano, Pražský komorní 
kytarový orchestr a Jan Jareš. Program režijně vedl Petr Burian. 
Diváci a posluchači prostřednictvím dárcovských SMS věnovali v rámci pořadu Centru 
Paraple částku 1 251 639 Kč a na sbírkové konto Centra Paraple telefonicky přislíbili částku 
452 839 Kč. 
Zdeněk Svěrák také převzal symbolické šeky na částky určené jako dar Centru Paraple od 
společností: Nadační fond Veolia (100 000 Kč), Active 24, s.r.o. (145 000 Kč); DB Schenker 
spol. s r.o. (150 000 Kč), Nadační fond Kolowrátek (200 000 Kč); Toyota Material Handling CZ, 
s.r.o. (250 000 Kč), FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna 
Insurance Group (320 000 Kč); Era/Poštovní spořitelna (360 000 Kč); ŠkoFIN s.r.o. (500 000 
Kč); Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. (525 791 Kč), Trigema a.s. (850 000 Kč), Nadační fond 
Avast (1 000 000 Kč); Plzeňský Prazdroj, a.s. (1 020 651 Kč); T-Mobile a.s. (2 000 000 Kč). 
19. ročník Dobročinné akademie přinesl na činnost Centra Paraple celkem 9 125 920 Kč. 
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KLEMENT golfový turnaj pro Centrum Paraple 
  

15. dubna 2012 se uskutečnil již čtvrtý ročník benefičního golfového turnaje ve prospěch 
Centra Paraple. Golf pro Paraple si za velkorysé podpory Golf Resortu Kunětická hora 
společně s patronem turnaje Markem Ebenem zahráli i Jiří Bartoška, výkonný ředitel 
Karlovarského filmového festivalu Kryštof Mucha, mistr světa ve skikrosu Tomáš Kraus, 
sportovní moderátorka Kateřina Nekolná, filmový režisér David Ondříček, grafický designér 
Aleš Najbrt a golfový profesionál Filip Juhaniak. Hrálo se bez úpravy handicapu, systémem 
„texas scramble“, pro radost a pro vozíčkáře, kteří se svým handicapem bojují každý den. 
Vedle generálního partnera turnaje, společnosti KLEMENT, a.s. byli hlavními partnery turnaje 
Golf Resort Kunětická hora, Era/Poštovní spořitelna, Passerinvest Group a.s., FLEXI životní 
pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Sovis a.s., Toyota 
Material Handling CZ s.r.o., Backbone s.r.o., Maincor s.r.o. a Stavoka Kosice a.s. Díky všem 
zúčastněným společnostem dosáhl výtěžek charitativního turnaje 527 340 Kč.  
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18. narozeniny Centra Paraple 
Za přítomnosti správní rady, partnerů, klientů a zaměstnanců se 9. Října 2012 v sídle Centra 
Paraple v pražských Malešicích uskutečnila narozeninová oslava. Zdeněk Svěrák, prezident 
správní rady, který stál v roce 1994 u zrodu Centra během oslavy řekl: "To, že si česká 
veřejnost dokázala postavit Centrum Paraple pro mě znamená, že není tak sobecká, jak se 
zdá z denního tisku. Dokud udržíme Paraple, nevěšme hlavu." 
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3.3. Pořádáno ve prosp ěch Centra Paraple  
 
Tradiční výlov sektu  
Od roku 2000 společnost Vinné sklepy Lechovice ponoří každé léto do Vranovské přehrady 
přes 900 lahví sektu, které nechává v těchto ideálních podmínkách zrát do následujícího léta. 
Na webových stránkách společnosti http://web.vslechovice.cz/sekty/ po tuto dobu probíhá 
dražba sektu. Po slavnostním výlovu věnují Vinné sklepy Lechovice výtěžek z dražby 
každoročně na konto Centra Paraple. Letošní výtěžek dosáhl částky 525 791 Kč. 
 
Aukce výročních pivních lahví 
K 170. výročí svého založení nechal Plzeňský Prazdroj v Nižborských sklárnách vyrobit 
limitovanou sérii 17 pivních lahví. Výroční skleněné lahve jsou inspirované designem 
ležáckých dřevěných sudů, které byly v minulosti používány pro ležení piva a jsou symbolem 
originality plzeňského piva. Lahve byly následně prostřednictvím internetového serveru 
iDNES vydraženy ve prospěch Centra Paraple. Každý ze sedmnácti úspěšných dražitelů získal 
vedle lahve ještě pozvání k návštěvě plzeňského pivovaru. Pod vedením sládka Václava Berky 
si prohlédli pivovar a měli možnost ochutnat pivo přímo z ležáckých sudů. Úspěšná aukce pro 
Centrum Paraple neuvěřitelných 1 020 651 Kč. 
 

 
 
Beachvolejbal pro Paraple 
Společnost DNS The Enterprise Systems Distributor uspořádala pro své obchodní partnery 
charitativní beachvolejbalový turnaj, jehož výtěžek byl určen Centru Paraple. 
Do turnaje se aktivně zapojili i zaměstnanci Centra Paraple. Prodej triček a dalších 
propagačních předmětů Centra Paraple v rámci akce a dobrovolné dary vynesly celkem 
18 100,-Kč. 
 
Běh pro Paraple ve Vimperku 
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové společně s Centrem Paraple, městem Vimperk 
a městskou organizací Svazu tělesně postižených pořádali v sobotu 15. 9. 2012 ve 
vimperském sportovním areálu Vodník benefiční akci Běh pro Paraple. Na startu se objevila 
řada závodníků z místních organizací a firem, děti, dospělí i celé rodiny a v exhibičních bězích 
se představili šermíři v plné zbroji, mažoretky i místní dobrovolní hasiči. 
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Koncem roku se k podpoře Centra Paraple přidali také město Čelákovice, které věnovalo 
vstupné z Výroční ceny města Čelákovic a obec Řehlovice, která ve prospěch Centra Paraple 
uspořádala čtyři adventní koncerty. 
 

3.4. Dobrovolnictví v Centru Paraple  
 
Dobrovolnictví má pro činnost Centra Paraple velký význam. Vzhledem k potřebě velkého 
počtu asistentů pro naše klienty by bez dobrovolníků některé akce a činnosti ani nebyly 
realizovatelné. Dobrovolníci s námi spolupracují na sportovních kurzech a na jejich pomoci je 
postavena i tzv. Terapie v terénu, kdy asistují našim klientům při výjezdech MHD za kulturou 
v rámci rehabilitačních pobytů. 
 
Cena Křesadlo 
V roce 2012 byla jedné z našich zkušených dobrovolnic – Monice Rampasové udělena cena 
Křesadlo. Tato cena je každoročně udělována občanským sdružením Hestia nejlepším 
dobrovolníkům českého neziskového sektoru. Z ocenění jsme měli velkou radost, protože 
víme, že je to cena zasloužená.    
 
Firemní dobrovolnictví 
V letošním roce nám velmi pomohli také dobrovolníci z firem a společností, které nás 
podporují finančně nebo svými produkty. Již několik let pomáhají Centru Paraple 
dobrovolníci společnosti DB Schenker na Běhu pro Paraple. Dále nás svojí manuální prací 
podpořilo 30 dobrovolníků společnosti Veolia, kteří po tři dny pracovali na rekultivaci 
vstupního exteriéru Centra Paraple. Dalšími dobrovolníky byli pracovníci mediální agentury 
Zenith Optimedia, kteří pomohli natřít zábradlí na zahradě Centra. 
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4. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 
 

Centrum Paraple každoročně žádá o finanční příspěvky na poskytování sociálních služeb 
z veřejných zdrojů v rámci grantových řízení vyhlašovaných Ministerstvem práce a sociálních 
věcí (MPSV), Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP), Ministerstvem zdravotnictví (MZ 
ČR), Ministerstvem kultury (MK ČR).  Finanční zdroje jsou získávány také prostřednictvím 
nadací, nadačních fondů a dalších institucí. Dalším zdrojem financování jsou příjmy z hlavní 
činnosti (ubytování, strava, příspěvek na asistenční a ošetřovatelskou péči) a doplňkové 
činnosti (cvičení pro veřejnost, masáže, pronájmy, příjmy z reklam, prodej předmětů). 
 
V roce 2012 získalo Centrum Paraple finanční podporu na realizaci projektů, služeb a další 
činnosti z těchto veřejných zdrojů: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Magistrát hlavního města Prahy - odbor sociální péče, 
Magistrát hlavního města Prahy - odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, 
Magistrát hlavního města Prahy - odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo kultury, 
ESF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – projekt Program přípravy na 
zaměstnání pro vozíčkáře po poškození míchy.  
Za dlouhodobou podporu státních institucí i Magistrátu hlavního města Prahy děkujeme. 
 
Centrum Paraple děkuje za velkou podporu v roce 2012 svým hlavním partnerům, kterými 
jsou: 
Česká televize, Český rozhlas, Škoda Auto a.s., Trigema a.s., Vinné sklepy Lechovice spol. 
s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Era/Poštovní spořitelna, ŠkoFIN s.r.o., Advokátní 
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Nadační fond AVAST. 
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Významnou podporu v roce 2012 poskytly Centru Paraple zejména společnosti: 
Active 24, s.r.o. 
Acton, s.r.o. 
Advokátní kancelář JUDr. Špitálská 
Agentura Petřinová 
Akcent, s.r.o.  
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
Alza.cz a.s. 
Ariana SPORTS s.r.o. 
ARISTIA, spol. s.r.o. 
Armenit s.r.o.  
Art D - Grafický atelier Černý s.r.o.  
Aspectio a.s. 
Astrazeneca, Czech Republic 
ASTRON print, s.r.o. 
Astrosat spol. s r.o. 
Aukro, s.r.o. 
Aura-Pont s.r.o. 
Auto Jarov, s.r.o. 
AXIOM TECH s.r.o. 
AZ Elektrostav, a.s 
B Braun Medical, s.r.o. 
Backbone, s.r.o. 
Bambule - Království hraček  
BÄR Praha, s.r.o.  
Běžecká škola M. Škorpila 
Bomton studia a.s. 
Boomerang Publishing  
Cabo Frio, s.r.o. 
Camp pláž Vranovská přehrada s.r.o.  
Central Europe Holding, a.s. 
Centrum Pohybu OL 
Coloplast A/S 
Czech Tourism 
Černí koně o.s. 
Česká společnost AIDS pomoc  
České vysoké učení technické 
Čínská restaurace U Koruny 
Č.O.S. spol. s r.o. 
Čtení pomáhá 
Datasys, s.r.o. 
DB Schenker, spol. s.r.o. 
DEMA Creative Production, s.r.o. 
Design Pavel Šťastný  
DIET PLAN 
Divadlo Bez zábradlí  
DNS a.s. 

d-Prog s.r.o. 
Eclipse Print a.s.  
Economia, a.s. 
EDUK CB a.s. 
EUROPLAKAT, spol. s r.o. 
Fair Trade Centrum s.r.o. 
Ferona a.s. 
FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České 
spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group 
Fogi Design s.r.o. 
Fórum dárců/Czech Donors Forum  
Fun Explosive  
G.P.S., s.r.o.  
Geoobchod, s.r.o. 
Giant interactive s.r.o.  
Globos Bohemia, s.r.o.  
Globstav s.r.o. 
Golem, s.r.o.  
Golf Digest  
Golf Resort Kunětická hora 
GPS Production House 
HIKO SPORT s.r.o. 
HILL International, s.r.o. 
HUDYsport a.s. 
Chvalský zámek 
IMI Partner, a.s. 
Initiative Media Prague, s.r.o.  
Instant media s.r.o. 
InterCora, spol. s r.o. 
Jedličkův ústav a školy pro tělesně 
postižené hl. m. Prahy 
Jednota tlumočníků a překladatelů  
JENA – firma služeb 
Johnny Servis s.r.o. 
Josef Mestek 
K2 s.r.o. 
Karlovarská Korunní, s.r.o. 
Kerio Technologies s.r.o. 
KLAN, s.r.o. 
Klement, a.s. 
Krankfitness s.r.o 
LENIA, s.r.o. 
Letiště Praha, a.s. 
Mafra, a.s. 
Maincor, s.r.o. 
Maurfilm, s.r.o. 
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MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 
Medový perník Janoš 
Messenger a.s. 
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 
MIG 21 
Mikroelektronika, spol. s.r.o. 
Moet Henessy Czech Republic s.r.o. 
Moje placky 
Mood s.r.o. 
Mountfield a.s. 
MSEM, a.s. 
Nadace ČEZ 
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY 
Nadace VIA 
Nadační fond Kolowrátek 
Nadační fond Veolia 
NEWTON Media, a.s. 
Nike 
NutraCept a.s. 
Ondřej-Meissner spol. s.r.o. 
Originální s.r.o. 
OTIS a.s. 
Outbreak s.r.o. 
Passerinvest Group, a.s.  
Philips Česká republika s.r.o.   
Plzeňský Prazdroj, a.s.  
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna 
Insurance Group 
Power-Energo, s.r.o. 
Pragomedika s.r.o. 
PZA, a.s. 
R3 group, s.r.o. 
Radioservis vydavatelství Českého 
rozhlasu 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
Rallye Racing Promotion 
Ramirent, spol. s.r.o. 
RENTS s.r.o. 

REPROSAM, s.r.o. 
Restaurace U kotherů s.r.o. 
Restaurant Stará Myslivna Konopiště 
Rittal Czech, s.r.o. 
Roman Martin- Čtení pomáhá 
Rowline s.r.o. 
RWE Transgas a.s. 
SALTO spol. s r.o. 
S Pro Alfa CZ a.s. 
Seznam.cz 
SG Equipment Finance Czech Republic 
s.r.o. 
Sodastream a.s. 
Sovis CZ, a.s. 
Stanislav Hyrák 
Stavoka Kosice a.s. 
Stibor Martin 
Stiebel Eltron, s.r.o. 
Škoda Bohdan 
Technology s.r.o. 
Techo, a.s. 
Toyota Material Handling CZ, s.r.o. 
Turistické známky, s.r.o. 
UNILEVER ČR, spol. s r.o. 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné 
výchovy a sportu 
Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum 
aplikovaných pohybových aktivit 
Unit & Sofa, s.r.o. 
USN CZ, s.r.o. 
VCCP 
Váňa Ladislav 
Ventura Food & Catering, s.r.o. 
Vorlíčkovi- kadeřnické potřeby s.r.o. 
Vranovská pláž s.r.o. 
ZenithOptimedia Czech Republic 
Zoner Software, a.s. 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
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Za mediální podporu děkujeme zejména:  
Big Media, Blesk pro ženy, Blesk zdraví, Burda Praha, Cinestar, CITY CHANNEL Czech 
Republic, Country Radio, Česká televize, Český rozhlas, Dáša, E15, Divadlo na Zábradlí, Drive 
Media, Eclipse, Euro, Fajn radio, FOND SHOP, Glanc, Golf Digest, Hospodářské noviny, 
iDNES.cz, iHned.cz, Initiative, Instant Media, Instinkt, JCDecaux, Katka, Kiss 98, Lidové noviny, 
Media Marketing Services, Metropol TV, MF DNES, Moneco, Můžeš, NasePraha10.cz, 
Národní divadlo, Noviny Prahy a okolí, parlamentnilisty.cz., Počítač pro každého, Prachatický 
deník, Radio 1, Rádio Blaník, Radio CITY, Radio Expres, Radio Golf, Readers Digest, Reflex, 
Respekt, Sedmička, Silnice a železnice, Sommelier, TV Barrandov, TV Star, Týden, Týdeník 
Respekt, Týdeník Rozhlas, Xantypa. 
 
Činnost Centra Paraple v roce 2012 podpořilo mnoho dalších lidí. Ať již prostřednictvím 
DMS, převodem peněz na účet Centra Paraple, darováním služeb či produktů, 
dobrovolnictvím, ale i dalšími způsoby. Pomoci všech těchto lidí a firem si velmi vážíme 
a děkujeme za ni.  
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5. PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ CENTRA PARAPLE 
V ROCE 2012   
 

   
    Hospodaření Centra Paraple, o.p.s. za rok 2012: 

 
Výsledek hospodaření v roce 2012 je zisk ve výši 1 043 677,- Kč. 
 
Účetnictví je rozděleno na střediska - obecně prospěšná činnost, správa, doplňková činnost, 
fundraising. 
 
Celkový objem nákladů: 32 091 697 
Dle středisek: 
Obecně prospěšná činnost (+fundraising): 19 880 693       
Doplňková činnost: 1 941 205 
Správa: 10 269 799 
 
Celkový objem výnosů: 33 135 374 
Výnosy v členění podle zdrojů: 
a) sponzorské dary, příspěvky občanů, DMS, veřejná sbírka  
b) příjmy ze zdravotních pojišťoven  
c) státní dotace a granty  
d) tržby z vlastní činnosti  
e) tržby z doplňkové činnosti  
f) úroky a výnosy z vkladů  
 
Průměrný počet zaměstnanců: 49 (pracovní smlouvy) 
Členové správní rady a dozorčí rady nepobírali žádné odměny. 
Hrubá mzda ředitele: 551 783,- 
 

Vývoj a konečný stavu fondů k 31. 12. 2012 (v tis.): 
     Společnost v roce 2011 nevytvořila fondy. Do rezervního  fondu (v tis.) bude převeden hospodářský výsledek 

1 044. 
Stav fondu k 31. 12. 2012: 8 005 (hospodářský výsledek za rok 2011). 
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Náklady, výnosy, hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)  

Celkové výnosy 33 136 

Sponzorské dary, individuální dárci, DMS 15 502 

Příjmy ze zdravotních pojišťoven 6 326 

Státní dotace a granty 4 226 

Granty z fondů EU 2 252 

Úroky  282 

Příjmy z hlavní činnosti 2 524 

Příjmy z doplňkové činnosti 2 024 

Celkové náklady 32 092 

Materiálové náklady 2 561 

Energie 998 

Opravy a údržba 401 

Ostatní služby 3 216 

Mzdové náklady  - Ostatní osobní náklady 2 284 

Mzdové náklady – Pracovní smlouvy 14 016 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění, ostatní soc. pojištění 5 066 

Finanční náklady, daně a poplatky 293 

Odpisy IM 3 257 

Hospodářský výsledek – zisk 1 044 

 
Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 

Aktiva    Pasiva   

Stavby + tech. zhodnocení 59  361 Vlastní jmění  74 061 

Samostatné movité věci 6 489 Fondy 8 005 

Oprávky ke stavbám  -6 261 Výsledek hospodaření  1 044 

Poskytnuté zálohy 297 Dohadné účty pasivní 315 

Odběratelé  908 Dodavatelé  879 

Peníze v pokladně  171 Závazky vůči zaměstnancům 990 

Bankovní účty  23 527 Závazky k odvodům daní 120 

Nároky na dotace 1 339 Závazky k institucím soc.+ zdrav. 531 

Náklady příštích období  119   

Příjmy příštích období -1 382    

Pohledávky – dohadné účty 1377    

Aktiva celkem  85 945 Pasiva celkem  85 945 
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6. KONTAKTY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE ČNOSTI  
 

 
 
Sídlo organizace: 
Centrum Paraple, o.p.s. 
Ovčárská 471 
108 00 Praha 108 
 

Tel.: 274 771 478 
Fax: 274 001 313 
E-mail: paraple@paraple.cz  
http://www.paraple.cz  
 

IČ: 24727211 
DIČ: CZ24727211 
 

Běžný účet: 239 586 242/0300 
Účet veřejné sbírky: 932 932 932/0300 
Pravidelní dlouhodobí dárci:  10006 – 18831021/0100 
 

Statutární orgán: 
PhDr. Alena Kábrtová, ředitelka 
 

Zakladatelé společnosti: 
Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz paraplegiků. 
 

Správní rada :  
Zdeněk Svěrák (prezident správní rady), Ing. Marcel Soural (místopředseda správní rady), 
Marek Eben, prof. PaedDr. Pavel Kolář, MUDr. Jiří Kříž, Mgr. David Lukeš, Mgr. Jiří Pácal, 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., JUDr. František Vyskočil, Ph.D. 
  

Dozorčí rada :  
Jaromír Krpálek (předseda dozorčí rady), Ing. Robert Bárta, Doubravka Svobodová. 
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7. LIDÉ V CENTRU PARAPLE  
 

V roce 2012 v Centru Paraple pracovali: 
Antošová Štěpánka, Bali Šoltésová Jana, Barcalová Martina, Bartoňová Petra, Batěk Lukáš, 
Bečka Libor, Benešová Barbora, Beranová Anežka, Caha Lukáš, Ceé Sulková Ivana, Černá 
Petra, Černý Miroslav, Dáňová Petra, Dufek Pavel, Dušánek Tomáš, Dvořák Martin, 
Dvořáková Iva, Franta Richard, Geierová Lenka, Gregor Martin, Havlíčková Andrea, Havlová 
Martina, Hemelík Rudolf, Honzátková Lenka, Hubalovský Petr, Jungbauerová Kateřina, Kábrt 
Bohumil, Kábrtová Alena, Klinecká Romana, Koláčný Jan, Komberec Tomáš, Korbelová 
Zuzana, Kotasová Kateřina, Krátký Jakub, Kristková Barbora, Krylová Noemi, Kušnír Jaroslav, 
Kyselová Alena, Labeckaite Inga, Laburdová Hana, Liďáková Veronika, Lintymerová Kateřina, 
Matějovská Nika, Maxová Michaela, Melicharová Hana, Melicharová Iva, Milon Tomáš, 
Olišarová Lenka, Peňázová Michaela, Pertlík Tomáš, Plavcová Vendula, Pokuta Jiří, Poslušný 
Robert, Preclíková Andrea, Rusňak Fedor, Salák Lukáš, Sedláčková Iva, Schejbalová Helena, 
Sladký Štěpán, Sochůrková Alena, Soukupová Radka, Šaldová Helena, Šilhánová Alexandra, 
Šprachta Petr, Šubrtová Dana, Vacek Jan, Vatěrová Hana, Vojtanová Eva, Vokoun Vojtěch, 
Voráčková Simona, Vránová Miriam, Vydrželová Marie, Vyskočil Tomáš, Weinertová 
Michaela, Zemanová Renata 
 
V roce 2012 s Centrem Paraple spolupracovali: 
Andrysová Alena, Balcarová Martina, Bartošová Kateřina, Beranová Barbora, Brojír Rudolf, 
Čepová Andrea, Černá Eva, Černohorský Jan, Černohous Aleš, Dlouhá Petra, Dostálová Petra, 
Drbohlavová Eliška, Dvořák Vojtěch, Dziková Věra, Filakovská Jana, Gáborová Adriana, 
Habrdová Pavla, Hanáková Lenka, Haviarová Anna, Hinda Michal, Hladíková Petra, Holanová 
Tereza, Horáková Zdeňka, Horochovská Dita, Hrdá Markéta, Hronová Veronika, Chamradová 
Lenka, Chlumský Jaroslav, Janečková Veronika, Jiravová Petra, Jiroušková Martina, Kábrt 
Milan, Kadečková Jana, Karlová Jana, Kieslingová Anna, Knoblochová Michala, Kohoutková 
Lucie, Krsek Milan, Krytinářová Eva, Kubíčková Anna, Leszkowová Iva, Lisová Anna, Lodr Jan, 
Lozáková Michaela, Machová Michaela, Marková Jaroslava, Martinec Petr, Misík Pavel, 
Novák Václav, Nováková Máša, Novotný David, Pacáková Jana, Peterka Jan, Pražáková Lenka, 
Rampasová Monika, Sedláček Ondřej, Skanderová Valentýna, Smolíková Anna, Stojánková 
Lucie, Stuchlíková Kristýna, Suchánek Jiří, Sutorý Martin, Sýkorová Martina, Šídová Tereza, 
Šimon Jan, Šindlerová Barbora, Širocká Alena, Špačková Hana, Štěpán Jakub, Štěrbová 
Zuzana, Štrosová Dana, Tenglerová Hana, Trubanová Eva, Uchytil Petr, Vaněk Aleš, 
Vantuchová Miloslava, Vavřinová Dominika, Věchetová Tereza, Vengrínová Jaroslava, 
Wunschová Petra, Zalmay Patrik, Zamcová Martina, Zaťková Monika, Zatočilová Jana, Živná 
Ivona  
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Děkujeme členům správní a dozorčí rady Centra Paraple, zaměstnancům, externím 
spolupracovníkům a dobrovolníkům. S jejich podporou tu Centrum Paraple je a pomáhá 
lidem s poškozením míchy. 
 
Děkujeme všem, kteří přispěli ke stabilitě a rozvoji Centra Paraple v roce 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie ve výroční zprávě: Martin Salajka a archiv Centra Paraple. 


