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1. ÚVOD  
 

 
V roce 2015 byla započata práce na formování dlouhodobé strategie Centra Paraple. Pro tvorbu strategického plánu byli zváni sami jeho budoucí nositelé, 
zaměstnanci, jakožto zástupci jednotlivých odborností. Chuť rozvíjet dále Centrum Paraple, unikátní organizaci v systému péče o spinálního pacienta, se 
odrazila do stanovených cílů a strategický plán byl schválen správní radou na podzim roku 2015. Nejasnosti v kvalifikaci poskytovaných služeb vedly 
k pozastavení určitých tematických programů, které jsou postupně obnovovány v roce 2016 a společně s novými programy rovněž v plánu strategie na další 
období.  
 
Centrum Paraple je organizace dlouhodobě tvořena lidmi, kteří věnují to nejlepší při pomoci lidem po poškození míchy. Jsou to samozřejmě partneři, 
správní a dozorčí rada, kteří nás podporují, doprovolníci, kteří se pravidelně zapojují, srdečná pomoc jednoho ze zakladatelů, Zdeňka Svěráka, a je to práce 
zaměstnanců pracujících s vlídným, osobním přístupem, což tvoří unikátní přátelskou atmosféru. 
 
Centrum Paraple bude i nadále rozvíjet služby, které budou pomáhat lidem po poškození míchy zvládat nové životní situace a žít důstojný život.  
 
 

 
David Lukeš 
ředitel 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 byla 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 potřeby 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 
  
Centrum Paraple, o. p. s. pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění zvládnout těžkou životní situaci, získat co 
největší samostatnost a nezávislost ve všech činnostech, vrátit se do rodiny, uplatnit se ve společnosti, rozvíjet sportovní a další zájmové aktivity. 
Podporuje své klienty při zvyšování kvalifikace a hledání zaměstnání. Nabízí informace a poradenství také jejich rodinám a blízkým.  Se svými službami 
seznamuje Centrum Paraple nové klienty krátce po poškození míchy, pomáhá jim v prvních měsících a letech po vzniku míšního poškození a zůstává 
průvodcem a oporou při řešení problémů v průběhu dalšího života. Lidé s poškozením 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). 
  
Služby Centra Paraple klientům v roce 2015: 
 
V roce 2015 Centrum Paraple poskytovalo lidem s poškozením míchy informace a poradenství, ambulantní i pobytový 1 – 3 týdenní sociálně rehabilitační 
program, vzdělávací program, různě zaměřené sportovní a výtvarné kurzy. Naši klienti využívali respitní pobyty a ubytování. 
 
3.1.1 Základní pobytový a ambulantní program 
Tento program má sociálně rehabilitační charakter a je zaměřen na zlepšení fyzické a psychické kondice a dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti. 
Obsahuje sociální poradenství, fyzioterapii, ergoterapii, psychologickou podporu, vyšetření lékaře, ošetřovatelskou péči a osobní asistenci. Program má 
formu jedno až třítýdenních pobytů, klienti z Prahy a blízkého okolí mohou absolvovat program ambulantně. 

 PŘÍJEMCI SLUŽEB – STATISTIKA  

Pobytová služba  397 osob 

Ambulantní program  78 osob 

Sportovní kurzy 84 osob 

Vzdělávací kurzy 10 osob 

Výtvarné kurzy 14 osob 

Počet osob na pobytech a ambulantních programech  583 osob 

Posilovna 2 745 návštěv 

Sportovní docházkové aktivity 747 návštěv 

Využití dalších služeb 3 492 návštěv 
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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 a zdravotní péče, fyzioterapie, ergoterapie, v oblasti vzdělávání, rekvalifikace, zaměstnávání, úprav bytu či pracoviště, úprav 
automobilu aj. 
 
Máma, táta na vozíku 
Program Máma, táta na vozíku obsahuje odborné poradenství i vzájemné poradenství a sdílení zkušeností formou peer counselingu. Je určen lidem po 
poškození míchy a jejich partnerkám a partnerům, zejména v situaci, kdy plánují založení rodiny, očekávají narození dítěte nebo mají malé děti. 
Nastávající a čerství rodiče tak mohou získat užitečné informace a některé praktické znalosti a dovednosti. Pro ženy na vozíku mohou tyto informace být 
užitečné již v období těhotenství, mužům i ženám na vozíku a jejich partnerkám a partnerům může program usnadnit péči o dítě a jeho výchovu.  
 
Zdravý životní styl 
Program je určen lidem s poškozením míchy, kteří chtějí lépe pečovat o své tělo v oblasti příjmu a výdeje energie a chtějí se cítit lépe fyzicky i psychicky. 
Klienti jsou seznamováni se zásadami zdravého stravování. Spolu s odborníky hledají vhodnou pohybovou aktivitu a snaží se o redukci váhy.  

  
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. 

 
Sportovní aktivity a kurzy 
Cílem sportovních aktivit Centra Paraple je poskytnout klientům kvalitní 
a kvalifikované zázemí a umožnit jim vyzkoušet co nejvíce sportů s ohledem na 
jejich zájem a individuální možnosti. 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, rugby, 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. Účast při sportovních aktivitách a kurzech 
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a zážitky s nimi spojené významně podporují motivaci klientů k aktivitě v mnoha dalších oblastech života, jsou účinnou a často úspěšnou terapií pro tělo 
i duši.  
  
Centrum Paraple začleňuje do sportovních aktivit i klienty s těžším postižením. Je to možné díky odbornosti sportovních terapeutů, novým sportovním 
pomůckám, např. na lyžování - kartski, biski, dualski, na cyklistiku - kolo pro vozíčkáře handbike a dalším. 
 
V roce 2015 se uskutečnily vícedenní sportovní pobytové kurzy s různým zaměřením - lyžařský kurz, vodácký kurz, potápěčský kurz, všeobecný sportovní 
kurz, cyklistický kurz a kurz sportů v přírodě. 
Pravidelné docházkové sportovní aktivity (např. terapie v bazénu, hippoterapie, plavání, lukostřelba, posilovna, boccia, zumba, taneční workshop, lyžování) 
byly klientům nabízeny v rámci pobytové i ambulantní služby.  
  

Posilovna 

Zlepšení fyzické kondice nabízíme v prostorách dobře vybavené moderní posilovny Centra Paraple. Využít ji mohou i klienti Centra Paraple s vysokou míšní 
lézí. 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 
s poškozením 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. 
  
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 je a půjčit si vhodnou pomůcku domů, než se podaří zajistit si 
vlastní.  
 
3.1.3 Respitní péče (odlehčovací služby) 
  
Služba je určena lidem s poškozením 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).  
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Součástí respitní péče je ubytování, celodenní strava, potřebná zdravotní, ošetřovatelská a asistenční péče, služby sociálních pracovníků a aktivizační 
činnosti (odpolední skupinové cvičení, Toulky terénem). Účastníkům programu je v rámci pobytu k dispozici 24 hodinová péče. 
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3.2 Veřejné akce na podporu činnosti Centra Paraple  
  
Stejně jako v předešlých letech, také v roce 2015 jsme pořádali nebo jsme byli partnerem veřejných akcí na podporu Centra Paraple. Tyto akce nám 
pomáhají seznámit veřejnost s činností Centra Paraple, získat finanční prostředky pro naši činnost a současně jimi usilujeme o větší pochopení a vstřícnost 
veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Výběrem se jednalo o následující akce:  
 
Strollering – závody kočárků 
28. března 
Strollering je efektivní typ cvičení pro maminky a tatínky na mateřské dovolené, kdy se při pravidelných procházkách mění kočárek v tréninkovou pomůcku. 
Výtěžek z této zábavně pojaté akce ve výši 3 400 Kč byl věnován Centru Paraple.  
 
Era golfový turnaj pro Centrum Paraple 
6. května 
Sedmý ročník golfového turnaje pro Centrum Paraple se uskutečnil na golfovém hřišti Golf Resort Kunětická Hora. Firmy, partneři Centra Paraple 
i jednotlivci přispěli na naší činnost zakoupením flightů v celkové částce 371 100 Kč.  
 
Veletrh Svět knihy 
14. května 
V rámci veletrhu Svět knihy představili Zdeněk Svěrák a Jiří Lábus CD Rybí povídky. Toto CD vzniklo ku příležitosti výročních oslav založení Centra Paraple. 
 
Aukce výtvarného umění uspořádaná Galerií Kodl pro Centrum Paraple 
24. května 
U příležitosti aukce Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín se v Paláci Žofín odehrála historicky první aukce výtvarného umění pro Centrum Paraple. Charitativní 
část aukce obsahovala prvních 10 dražených položek. Celkový výtěžek z těchto uměleckých děl byl bez aukční přirážky věnován Centru Paraple. Jednalo se 
o částku 769 000 Kč.  
 
Běh pro Paraple 
31. května 
Tradiční benefiční akce pro veřejnost se v roce 2015 konala již pošestnácté. V běhu na sto metrů se utkalo více než 450 dospělých a dětí, přátel i firem. 
Běhu na 4 km se zúčastnilo přes 300 závodníků. Celkový výtěžek akce činil 507 707 Kč. Odpolednem v Letenských sadech provázela moderátorská dvojice 
Kateřina Nekolná a Michal Jurman. Celou akci uzavřel večerní koncert Michala Hrůzy a kapely Jelen. 
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Dražba fotografií z Rallye Dakar 
24. června  
Bonver Dakar Project a fotograf Martin Chytka dražili velkoformátové fotografie z Rallye Dakar. Výtěžek z dobročinné aukce ve výši 227 000 Kč byl věnován 
Centru Paraple. 
 
Opel Handy Cyklo Maraton 
28. července – 1. srpna    
Zaměstnanci Centra Paraple spolu s naším klientem vytvořili tým a poprvé se zapojili do závodu Opel Handy Cyklo Maraton. V rámci tohoto cyklistického 
závodu napříč Českou republikou a Slovenskem prezentovali činnost Centra Paraple. Závod dlouhý 2 222 km ujeli v časovém limitu 111 hodin, do cíle přijeli 
za 98 hodin a 24 minut.  
 
Výlov sektu - Vinné sklepy Lechovice 
15. srpna 
V roce 2015 se uskutečnil již patnáctý výlov sektu ze dna Vranovské přehrady. Společnost Vinné sklepy Lechovice sekt po celý rok před výlovem dražila ve 
prospěch Centra Paraple. Samotná dražba vynesla částku 264 495 Kč. Tuto sumu pak ještě navýšila společnost Camping Vranovská pláž, která přispěla 
částkou 101 250 Kč vybranou v den dražby jako vstupné.  
 
Golf na Skotských hrách pro Paraple 
22. srpna 
V rámci Skotských her na Sychrově se mohli účastníci seznámit nejen s pravidly golfu, ale i si tuto starobylou hru vyzkoušet. Výtěžek z benefiční soutěže 
v přihrávce na 50 m byl věnován Centru Paraple. Jednalo se o 2 200 Kč.  
 
Festival Choltický deštník 
5. září 
V rámci této multižánrové společenské akce, která se koná v areálu Choltického zámku, jsme prezentovali aktivity Centra Paraple. Výtěžek z tohoto 
benefičního festivalu ve výši 25 231 Kč byl věnován Centru Paraple. 
 
Běhá celé Rádlo 
5. září 
V rámci akce inspirované naším Během pro Paraple se běžci zapojili do běhů na stro metrů volným stylem. Výtěžek ze startovného ve výši 7 250 Kč byl 
věnován Centru Paraple. 
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I. Eleven velkoosecká podzimní 12 
24. října 
V rámci této sportovní akce se naši zaměstnanci a klienti zapojili do běžeckých a handbikových závodů.  Výtěžek ze startovného a prodeje propagačních 
a dárkových předmětů ve výši 10 977 Kč byl věnován Centru Paraple.  
 
StarDance pro Paraple 
28. listopadu 
V rámci speciálního nesoutěžního kola taneční show StarDance doplnili taneční páry i naši klienti – tanečnice a tanečníci na vozíku. Společně s páry utvořili 
taneční trojice a vystoupili tak v originálních choreografiích. Namísto SMS hlasů měli diváci možnost podpořit Centrum Paraple zasláním DMS. Sledovanost 
večera přesáhla 1 milion diváků. Celkový výtěžek z akce po sečtení finančních darů a DMS zpráv činil 12 301 943 Kč.  
 

II. aukce výtvarného umění 
29. listopadu 
Prvních deset položek aukce umění Galerie Kodl a Aukční 
síně Vltavín bylo již podruhé draženo ve prospěch Centra 
Paraple. Celkový výtěžek ve výši 814 000 Kč byl bez aukční 
přirážky věnován na zajištění naší činnosti.  
 
Dobročinná aukce Pilsner Urquell pro Centrum Paraple 
17. prosince 
Centrum Paraple převzalo od Plzeňského Prazdroje šek 
v hodnotě 1 103 012 Kč. Tato částka byla vydražena 
v předvánoční aukci deseti unikátních lahví Pilsner Urqell, 
která se uskutečnila na portálu iDnes.cz. Jednalo se 
o v pořadí již čtvrtou charitativní aukci, kterou Plzeňský 
Prazdroj ve prospěch Centra Paraple pořádal.  
 
Vánoční dobročinná akademie gymnázia Voděradská 
22. prosince 
V rámci Vánoční akademie uvedli studenti gymnázia pásmo 
vystoupení. Výtěžek z akce ve výši 45 755 Kč byl věnován 
Centru Paraple.  
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Veřejná sbírka na Letišti Václava Havla 
celoročně 
Dárci z celého světa mohou během celého roku přispívat do sbírkové kasičky – „glóbu“, umístěné v hale Terminálu 2. Výtěžek sbírky je dvakrát ročně 
rozdělen rovným dílem mezi 6 neziskových organizací. V červnu a prosinci přibylo z této sbírky na činnost Centra Paraple celkem 73 760 Kč. 
 
Čtení pomáhá 
celoročně 
Díky čtenářům zapojeným do projektu Čtení pomáhá jsme získali na naši činnost celkem 178 787 Kč. Jednalo se o 100 000 Kč určených na opravu výtahu 
pro naše klienty a o částku 78 787 Kč, za kterou jsme nakoupili nové cvičební pomůcky.  
 
3.3 Dobrovolnictví v Centru Paraple 
 

V rámci dobrovolnického programu Centra Paraple mají klienti společně 
s dobrovolníky možnost navštívit kulturní, sportovní a jiné akce, poznat 
Prahu a získat zkušenost při pohybu po městě a v MHD. Dobrovolníci v roli 
asistentů při tzv. Toulkách terénem pomáhají zejména při jízdě na vozíku 
a při jízdě v MHD a zajišťují běžné činnosti sebeobsluhy klientů – tedy 
pomoc při přesunech, při oblékání, při jídle či zajištění základních 
hygienických úkonů. Díky pomoci dobrovolníků klienti aktivně tráví volný 
čas a často se mohou podívat i do míst, kam se bez pomoci druhých 
nedostanou. Dobrovolníci také pomáhají při realizaci tematických kurzů 
a jiných aktivit, např. Běhu pro Paraple.  
Pro všechny zájemce o práci dobrovolníka v Centru Paraple organizujeme 
intenzivní dvoudenní výcvik, který je seznámí nejen s praktickými 
dovednostmi ovládání vozíku v terénu, ale také se způsobem práce v Centru 
Paraple a zdravotními i psychologickými aspekty důsledků míšního 
poškození. V roce 2015 jsme realizovali 2 výcviky nových dobrovolníků, 
celkem pro  20 osob. V dobrovolnickém programu bylo registrováno 25 
dobrovolníků, z toho 17 pravidelně aktivních a další pracovali nárazově. 

  



13 
 

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) a Ministerstvem kultury 
(MK ČR). Finanční zdroje jsou získávány také prostřednictvím nadací, nadačních fondů a dalších institucí. Dalším zdrojem financování jsou příjmy z hlavní 
činnosti (platby od pojišťoven, ubytování, strava, platby za asistenční péči) a doplňkové činnosti (masáže, pronájmy, příjmy z reklam, prodej předmětů). 
 
V roce 2015 získalo Centrum Paraple finanční podporu na realizaci projektů, služeb a další činnosti z těchto veřejných zdrojů: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 

• Ministerstvo zdravotnictví ČR, 

• Ministerstvo kultury ČR. 
Za dlouhodobou podporu státních institucí i Magistrátu hlavního města Prahy děkujeme. 
 
Centrum Paraple děkuje za stěžejní podporu v roce 2015 hlavním partnerům, kterými jsou: 
Česká televize, Český rozhlas, Era, FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, a.s., Nadační fond Avast, Opel Southeast Europe LLC, Škoda 
Auto a.s., ŠkoFIN s.r.o., Trigema a.s., Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o., Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák &spol. 
 
Významnou podporu v roce 2015 dále Centru Paraple poskytly zejména společnosti: 
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A1 – Transport Logistic spol. s.r.o. 
Active 24, s.r.o. 
Acton, s.r.o. 
AFFECTIO,s.r.o. 
AITOM Digital s.r.o. 
Akcent, s.r.o.  
AkzoNobel Coatings CZ, a.s. 
Alza.cz 
Apachi s.r.o. 
ARISTIA, spol. s.r.o. 
Anecoop Praha 
Armenit s.r.o.  
Astrosat spol. s r.o. 
AZ Elektrostav, a.s 
B Braun Medical, s.r.o. 
BÄR Praha, s.r.o.  
BI Staff, s.r.o. 
Běhej srdcem, s.r.o. 
Běžecká škola, s.r.o. 
Bonver Dakar 
Cabo Frio, s.r.o. 
Camp pláž Vranovská přehrada s.r.o.  
Comedy Magic Show – Radim Šoch 
Coloplast A/S 
Crocodille ČR, spol. s.r.o. 
Černí koně o.s. 
Česká společnost AIDS pomoc  
D&Z spol. s r. o. 
DB Schenker 
DŠB SERVIS, s.r.o.  

DECLAN consulting, s.r.o.  
Design Pavel Šťastný  
DEJMEK speciální odtahová služba s.r.o. 
DMA Praha s.r.o. 
d-Prog s.r.o. 

 Etnetera,a.s. 

Event Arena s.r.o. 
FAST ČR a.s. 
Ferona a.s. 
FinEko s.r.o.  
F.M.C. Gastro s.r.o.  
Fogi Design s.r.o. 
Fórum dárců/Czech Donors Forum  
Galerie Kodl 
Gift.Cz s.r.o. 
G.P.S., s.r.o.  
Globstav s.r.o. 
Golem, s.r.o.  
GSUK – golfová společnost Újezd nad Lesy a Klánovice o.s. 
HIKO SPORT s.r.o. 
HI Software Development s.r.o.  
HUDYsport a.s. 
Hypoteční banka 
CHIRMEDICA S.R.O. 
IK TRADE s.r.o. 
IMI Partner, a.s. 
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r. o. 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. 
Jednota  tlumočníků a překladatelů 
JENA – firma služeb 
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Jírovec Jiří 
Johnny Servis s.r.o. 
Karlovarská Korunní, s.r.o. 
Kaufland Česká republika v.o.s. 
Kerio Technologies s.r.o. 
KLAN, s.r.o. 
Klement, a.s. 
Kocur Michal 
LENIA, s.r.o. 
Letiště Praha, a.s. 
Life sport, s.r.o. 
LMC s.r.o. 
Lukáš Čehlovský 
Madeta, a.s. 
MAFRA, a.s. 
MAXUS, Czech Republic 
Media drive s.r.o. 
Medový perník Janoš 
Messenger a.s. 
Městská divadla pražská 
Městys Choltice – spolek Deštník 
Mikroelektronika spol. s r.o. 
Moje placky 
MPM -QUALITY 
Musicwear.cz 
Nadace Martina Romana 
Nadační fond Fialky 
Navrátil team s.r.o. 
NEWTON Media, a.s. 
Nike 

Obec Rádlo 
Obec Rožďalovice 
Odehnal Petr 
Oksystem a.s. 
Ondřej-Meissner spol. s.r.o. 
OSA – Ochranný svaz autorský 
PALESTRA – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu 
Plzeňský Prazdroj, a.s.  
Pohanka Roman 
PZA a.s.  
Radioservis a.s. - vydavatelství Českého rozhlasu 
Rejoice 
Ramirent, spol. s.r.o. 
Realitní a hypoteční centrum, s.r.o. 
RENTS s.r.o. 
REPROSAM, s.r.o. 
Restaurant Stará Myslivna Konopiště 
Rittal Czech, s.r.o. 
Quarda Zdeněk 
Secar Bohemia a.s. 
S Pro Alfa CZ a.s. 
SKV Praha 
Sodastream a.s. 
Specialized Europe B.V. Czech Republic 
Sportability o.s. 
Steno s.r.o. 
Studio Art print 
Strollering – Život v pohybu 
Sunset Drive s.r.o. 
SVARMETAL s.r.o. 
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Škoda Bohdan 
Taneční centrum Praha 
Toth Martin 
Toyota Material Handling CZ, s.r.o. 
T -servis 
Turistické známky, s.r.o. 
Unimedis s.r.o. 
UNILEVER ČR, spol. s r.o. 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
Yves Rocher spol. s.r.o. 
Zoot a.s. 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za mediální podporu děkujeme:  

Abilympijský zpravodaj, AdActive, AP SS ČR (Sociální služby), Artis 3000 – Golf Culture, Astrosat media (GLANC, Kondice, Květy, Překvapení, 
Story, TV magazín, TV Star, Vlasta), Bauer Media (Čas na lásku, Čas pro hvězdy, Napsáno životem), Bazén a sauna, Bigmedia, BOREMI invest 
(Run), Borgis (Právo), Burda Praha (Elle, Katka, Marianne, Pošli recept Speciál), Country Radio, Česká televize, Český rozhlas, ČSA (ČSA Review), 
Drive Media, Economia (Ekonom, Economia ROS floating), EMPRESA MEDIA (Exkluziv, Instinkt, Týden), EuroAWK, Falcon Cinexpress (CineStar 
Praha), Golf.cz, Golfcourses.cz, Golf Digest, Heureka, Impression Media, Kovohutě Příbram nástupnická (Xantypa), Lobby, Mafra (Metro, MF 
Dnes, ONA DNES, Rodina DNES), Maxus, MČ Praha 4 – Tučňák, MDP – Divadelní průvodce, Wallpaper Mladá Fronta, Naše Praha, Nordica, 
Obálka Praha, Outdoor Akzent, PANEL PLUS PRESS (Panel Plus), Praha 10, Prague Leaders Magazine, Prima Pack Display, Radioservis (Týdeník 
Rozhlas), Radio 1, Radio City, Radio Proglas, Readers Digest, Rencar (Metrovision), Snow, STRAPER (Panel Plus, Super Apple), Voice of Prague 
(Express FM, Radio Clasic), Vozíčkář. 
 
Činnost Centra Paraple v roce 2015 podpořilo mnoho dalších jednotlivců i firem. Ať již prostřednictvím DMS, vkladem příspěvků  
na sbírkový účet Centra Paraple, darováním služeb či produktů, dobrovolnictvím a podobně.  
 
Za podporu děkujeme také členům správní a dozorčí rady Centra Paraple, zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům.  
Sebemenší projevené podpory si velmi vážíme. Díky vám všem tu Centrum Paraple je a pomáhá lidem s  poškozením míchy najít cestu dál. 
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5. PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ CENTRA PARAPLE V ROCE 2015 
 

   
    Hospodaření Centra Paraple, o.p.s. za rok 2015: 

 
Výsledkem hospodaření v roce 2015 je zisk ve výši 55 321 Kč. 
 
Celkový objem nákladů - 33 201 158 Kč  
Dle středisek: 

o obecně prospěšná činnost: 29 169 926 Kč, 
o doplňková činnost:  3 470 168 Kč, 
o správa: 561 064 Kč. 

 
Celkový objem výnosů - 33 256 478 Kč 
Výnosy v členění podle zdrojů: 

o sponzorské dary, příspěvky občanů, DMS, veřejná sbírka,  
o příjmy ze zdravotních pojišťoven, 
o státní dotace a granty, 
o tržby z vlastní činnosti,  
o tržby z doplňkové činnosti,  
o úroky a výnosy z vkladů . 

 
Průměrný počet zaměstnanců: 51 (pracovní smlouvy). 
Členové správní rady a dozorčí rady nepobírali žádné odměny. 
Hrubá mzda ředitele: 649 622 Kč. 
 

Vývoj a konečný stavu fondů k 31. 12. 2015 
V roce 2015 byly převedeny do fondu darů sponzorské dary ve výši 4 309 (tis. Kč). 
Stav fondu k 31. 12. 2015 - 13 451 (tis. Kč). 
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Náklady, výnosy, hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)  
  

Celkové výnosy 33  256 

Sponzorské dary, individuální dárci, DMS 15 740 

Příjmy ze zdravotních pojišťoven 7 040 

Státní a krajské dotace a granty 5 293 

Úroky  48 

Příjmy z hlavní činnosti 2 105 

Příjmy z doplňkové činnosti 3 030 

Celkové náklady 33 201 

Materiálové náklady 1980 

Energie 794 

Opravy a údržba 351 

Ostatní služby 4 317 

Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 1 582 

Mzdové náklady – pracovní smlouvy 14 674 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění, ostatní soc. pojištění 5 320 

Finanční náklady, daně a poplatky 211 

Odpisy IM 3 702 

Hospodářský výsledek – zisk 55 
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Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 
 

Aktiva    Pasiva   

Stavby + tech. zhodnocení 59 877 Vlastní jmění  74 061 

Samostatné movité věci 8 317 Fondy 13 451 

Oprávky ke stavbám   - 17 092 Výsledek hospodaření  55 

Poskytnuté zálohy 0 Dohadné účty pasivní 0 

Odběratelé  1 003 Dodavatelé  258 

Ostatní pohledávky 0 Závazky vůči zaměstnancům 975 

DPH 13 Závazky k odvodům daní 112 

Peníze v pokladně  108 Závazky k institucím (soc. + zdrav.) 530 

Bankovní účty  14 139 Výnosy příštích období                           0 

Majetkové cenné papíry 17 932 Ostatní závazky 495 

Náklady příštích období  130 
  

Příjmy příštích období 5 424    

Dlouhodobý nehmotný majetek 86    

Aktiva celkem  89 937 Pasiva celkem  89 937 
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6. KONTAKTY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 
Sídlo organizace: 
Centrum Paraple, o.p.s. 
Ovčárská 471/1b 
108 00 Praha 10 
 
Tel.: 274 771 478 
E-mail: paraple@paraple.cz 
www.paraple.cz 
 
IČ: 24727211 
DIČ: CZ24727211 
 
Běžný účet: 239 586 242/0300 
Účet veřejné sbírky: 932 932 932/0300 
 
Statutární orgán: 
Ing. Margita Pištorová, ředitelka 
 
Zakladatelé společnosti: 
Zdeněk Svěrák a občanské sdružení CZEPA (dříve Svaz paraplegiků) 
 
Správní rada: 
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (předseda správní rady), Ing. Marcel Soural (místopředseda správní rady), Ing. Robert Bárta, Jaromír Krpálek, MUDr. Jiří 
Kříž, Ph.D., Mgr. David Lukeš, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, JUDr. František Vyskočil, Ph.D. 
  
Dozorčí rada: 
Mgr. Jiří Pácal (předseda dozorčí rady), Ing. Jan Sadil, PhDr. Ludmila Vostřáková 
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7. LIDÉ V CENTRU PARAPLE  
 
V roce 2015 v Centru Paraple pracovali: 
Antošová Štěpánka, Bali Šoltésová Jana, Barcalová Martina, Beranová Anežka, Cynyburk Vratislav, Čechová Alena, Červenková Lucie, Damborský Ivo, 
Dáňová Petra, Dundáčková Sylvie, Fábryová Anna, Formánková Veronika, Franta Richard, Geierová Lenka, Gregor Martin, Gregorová Zuzana, Hartman 
Michal, Havlíčková Dagmar, Hloušková Petra, Honzátková Lenka, Horáková Veronika, Hubáčková Olga, Hubalovský Petr, Jelínková Kateřina, Ježková Lucie, 
Juklová Daniela, Kechrt Vladimír, Kodetová Vendula, Komberec Tomáš, Kozárová Lenka, Kyselová Alena, Leszkowová Iva, Maxová Michaela, Melicharová 
Hana, Melicharová Iva, Mikyšková Kateřina, Olišarová Lenka, Pertlík Tomáš, Peterková Barbora, Pištorová Margita, Pokuta Jiří, Poslušný Robert, Preclíková 
Andrea, Pudilová Marta, Rusňak Fedor, Rybín Michal, Řádek Filip, Sahánková Jitka, Salák Lukáš, Sedláčková Iva, Sochůrková Alena, Steuerová Pavla, 
Šilhánová Alexandra, Šmolka Michal, Šprachta Petr, Šubrtová Dana, Talák Martin, Tkáčová Nikoleta, Točín Jiří, Vacek Jan, Vatěrová Hana, Vokoun Vojtěch, 
Voráčková Simona, Vydrželová Marie, Vyskočil Tomáš, Weinertová Michaela, Závitkovská Lucie, Zemanová Renata, Živníčková Barbora. 
 
V roce 2015 s Centrem Paraple spolupracovali: 
Adamusová Andrea, Baštářová Lenka, Brojír Rudolf, Čadová Jana, Čepová Andrea, Čížková Markéta, Čurdová Michaela, Dlouhá Petra, Doláková Klára, 
Doubrava Ondřej, Dušánek Tomáš, Fenclová Alena, Fialová Kristýna, Fialová Tereza, Hanusová Jana, Háse Václav, Haviárová Anna, Heřmanová Lenka, 
Hettler Jakub, Hocková Magda, Horáková Dominika, Horáková Zdeňka, Hronová Lucie, Huja Vítězslav, Chlumský Jaroslav, Chmelařová Anna, Janderová 
Silvie, Janečková Veronika, Jánošík Jiří, Jarošová Eliška, Jiroušková Martina, Kandaurova Nataliya, Kántor Peter, Kapounová Lucie, Karlová Jana, Kašíková 
Paulína, Košáková Kateřina, Kozáková Kristýna, Kožnarová Lucie, Křemen Jan, Kutlvašr Pavel, Kutlvašr Petr, Kuznets Olga, Lauer David, Leitmančík Adam, 
Lisý Tomáš, Lodr Jan, Lošková Veronika, Machová Michaela, Malčánková Tereza, Marek Jiří, Marková Hana, Marková Jaroslava, Marsová Lenka, Martinec 
Jan, Maťaťová Martina, Matějovská Nika, Mazánková Jana, Metič Kamila, Milon Tomáš, Müller Marek, Mynář Jakub, Němcová Kateřina, Nováková Máša, 
Ondřichová Lucie, Orlová Kateřina, Pánek Ondřej, Pavlovská Dominika, Petrecká Martina, Phong Tony, Polanská Alena, Pražáková Lenka, Rážová Valerie, 
Rédlová Jaroslava, Rusínová Barbora, Růžičková Irena, Sandholcová Marie, Sára Tomáš, Skopalová Pavla, Sladký Štěpán, Smolenová Zuzana, Steklý Martin, 
Stránská Terezie, Studená Barbora, Studená Veronika, Šeflová Kristýna, Šejvlová Ivona, Šíma Pavel, Šimon Jan, Šrytr Martin, Štastná Tereza, Štourač Martin, 
Těthalová Marie, Trnka Tomáš, Tůmová Kateřina, Vavřinová Dominika, Věchetová Tereza, Zbořilová Lenka, Zíková Kateřina, Žižková Marcela. 
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Autoři fotografií: Martin Salajka, Tomáš Lisý a archiv Centra Paraple 
 


