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ÚVODNÍ
 SLOVO 



Mám za sebou celý rok v Centru Paraple na pozici ředitele. 
Většina lidí ho zná díky mediální propagaci, která je spojena 
s velmi obětavou prací Zdeňka Svěráka, našeho prezidenta 
a jednoho ze zakladatelů. Myslím, že pan Svěrák věci ani 
jinak dělat neumí. Je to tak trochu „nakažlivé“. A i proto 
se do rozvoje činnosti Paraplete, a tím i celkového systému 
péče o lidi s poškozením míchy, pouští se stejnou srdečností 
a nasazením všichni zúčastnění. Je příjemné být součástí 
společnosti, kde ostatní myslí na druhé – jak jim pomoci, 
podpořit je, vyslechnout a motivovat. A je jedno, zda si to 
vztáhnete k zaměstnancům, dobrovolníkům, partnerům, 
přátelům, či klientům Paraplete. Všichni s touto myšlenkou 
pracují a pomáhají tak naplňovat životy lidí, kteří prodělali 
obrovskou životní změnu. 

Jsem rád, že se podařilo znovu a nově nastavit pobytovou 
službu, a že se změny, i přes počáteční nervozitu, ukázaly 
býti prospěšnými. Služby Centra Paraple samozřejmě 
reagují na potřeby klientů, a tak se neustále vyvíjí. A stejně 
tak Paraple reaguje na okolí, prostředí, ve kterém služby 
poskytuje. Ať už jde o propojení s místní komunitou díky 
projektu Otevřené Paraple, nebo hájení potřeby pomoci 
druhým prostřednictvím svobodných organizací občanské 
společnosti. Pokud by špatně nastavený systém lidi 
s handicapem nechtěl, nemělo by smysl je motivovat, aby 
se i přes komunikační, či architektonické bariéry snažili dále 
realizovat a vůbec se v životě prosazovat.

Na tomto místě bych rád ocenil i našeho druhého zakladatele 
- Českou asociaci paraplegiků, a to především za jeho činnost
na úrovni připomínkování legislativy, upozorňování na
závažná témata, nebo za projekt peer podpory.

Život je jízda a já nejraději jezdím svobodně

David Lukeš, 
ředitel Centra Paraple  

Rok 2017 byl můj 24. rok s Parapletem. Když jsme s paní 
Olgou Havlovou stříhali pásku u vstupních dveří, netušil jsem, 
že to bude vztah na celý život, trochu jako rodičovství. 
V minulém roce mi to už dospělé dítě dělalo docela radost. 
Jako když mladý člověk dostuduje, nasbírá pracovní 
zkušenosti a dozrává. Je stále plný energie, ale poučený 
předchozími úspěchy i nezdary. Chce všechno dělat co nejlíp 
a nebojí se užitečných změn. 

Pro Paraple je pořád nejdůležitější člověk na vozíku, který 
potřebuje pomoc. Lidé v Parapleti teď ale víc než dřív pátrají 
po tom, co vlastně každý vozíčkář doopravdy chce a potřebuje. 
Učí se lépe pokládat otázky, naslouchat a potom ten dobře 
sehraný tým hledá s klienty řešení. Jako učitel a rodič takový 
vývoj rád pozoruju a držím palce.

Zdeněk Svěrák,
zakladatel Centra Paraple

4



ZÁKLADNÍ
 INFORMACE 



KDO JSME
Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost 
založená Zdeňkem Svěrákem a občanským 
sdružením Svaz paraplegiků dne 27. 7. 2010. 
Do Rejstříku obecně prospěšných společností 
byla zaregistrována dne 30. 8. 2010 Městským 
soudem v Praze, oddíl O, vložka 746.

NAŠE POSLÁNÍ
Posláním organizace je pomáhat lidem po náhle 
vzniklém poškození míchy ve věku od 16 let 
žijícím na území České republiky uskutečnit 
změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení 
tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti 
běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění. 
Klienty podporujeme v jejich seberealizaci 
krátce po úrazu i v průběhu dalšího života.

Hlavní služba, pobytová sociální rehabilitace, 
je komplexně propracovaný systém péče, 
pomoci, podpory a terapeutického působení 
multidisciplinárního týmu, jehož členové 
užívají při práci s klienty metody dle svého 
profesionálního uvážení a odbornosti. 
Je poskytována v třítýdenních cyklech s tím, 
že kapacita jednoho cyklu je 20 osob.
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HISTORIE



Centrum Paraple poskytuje 
poradenské a ambulantní 
sociálně–rehabilitační služby,

probíhají tu stáže a praxe studentů,

spolupořádá mezinárodní konference 
na téma léčení a rehabilitace lidí 
s poškozením míchy v Římě 
(společně se Svazem Paraplegiků 
a Ministerstvem zdravotnictví ČR).

31. 10.
1994

Otevření Centra Paraple.

1995

1998 Centrum Paraple získává 
do vlastnictví původní budovu 
jeslí v Malešicích a započíná její 
celkovou rekonstrukci.

2000

2002 Ministerstvo zdravotnictví ČR
rozhoduje o zřízení 3 nových spinálních 
jednotek – Centrum Paraple se 
zasadilo o jejich vznik.2009 Přístavba budovy

Centra Paraple.

2010

Centrum Paraple se stává obecně 
prospěšnou společností,

je charitativním partnerem Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary,

pořádá charitativní turnaj Golf pro Paraple.

Slavnostní otevření nové budovy - 
Centrum Paraple nabízí 1–3týdenní 
sociálně–rehabilitační pobyty,

uskutečňuje se první Běh pro Paraple 
s podporou Michala Horáčka.

1998–2000 vznik nového rehabilitačního 
a kancelářského zázemí, 9 pokojů 
s 22 lůžky, bazén, kavárna aj.

2012 Sociálně rehabilitačních pobytů 
se zúčastňuje 393 osob.

Předsedou správní rady Centra Paraple 
se stává prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.,

z funkce ředitelky odchází spoluzakladatelka 
Centra Paraple PhDr. Alena Kábrtová.

Zrušeno poskytování sociální rehabilitace, 
rozšířeno poskytování respitní služby 
a ambulantní fyzioterapie.

Do funkce ředitele Centra Paraple 
nastupuje Mgr. David Lukeš. 
Předsedou správní rady se stává 
JUDr. František Vyskočil, Ph.D.

Centrum Paraple začíná vydávat 
nový tištěný Magazín Paraple,

zahájení projektu Pod Parapletem,

je spuštěn nový web.

2014

2013

2017 Opětovná registrace sociální
rehabilitace, 

zavedení turnusového modelu, 

zrušení respitní služby a ambulantní 
sociální rehabilitace,

spuštění projektu Otevřené Paraple,

nové logo a celková vizuální identita,

zavedení informačního systému pro 
sociální služby eQuip.

2016
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JAK PRACUJEME
V Centru Paraple vycházíme z přesvědčení, 
že člověk s poškozením míchy může za využití 
vhodných kompenzačních mechanismů žít dál 
svůj život svobodně a naplněně – v novém těle 
s novými schopnostmi a v nové životní situaci. 

METODICKÁ VÝCHODISKA 
•  Case management aneb koordinovaná

týmová spolupráce při řešení klientových
problémů (projektů) a poskytnutí podpory
na cestě k jejich realizaci.

•  Celostní přístup k životnímu příběhu
klienta (bio-psycho-socio-spirituální
pohled na člověka).

•  Lidský vztah jako součást profese – 
profesionálně  pojímaný lidský vztah
mezi klientem a terapeutem jako
základní pracovní nástroj.

•  Provázení – poskytujeme dlouhodobou
podporu v náročné životní situaci
s respektem k právu na přiměřené
riziko a rozhodnutí klienta.

Odbornosti v Centru Paraple
– sociální práce

– ergoterapie

– fyzioterapie

– ošetřovatelství

– psychologie

– pohybová terapie
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Pomáháme klientům orientovat 
se v nové životní etapě. Vycházíme 
z jejich individuálních potřeb 
a podporujeme je při seberealizaci. 
Společně řešíme vše, co život 
na vozíku přináší. 

Důvěřujeme síle a schopnostem 
našich klientů udržet život 
ve vlastních rukách.

V multidisciplinárním týmu 
odborníků Centra Paraple jsou 
zastoupeny profese – sociální 
pracovník, psycholog, ergoterapeut, 
fyzioterapeut, pohybový terapeut, 
zdravotník, osobní asistent, instruktor 
nácviku soběstačnosti aj.
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V roce 2017 

405
projednaných žádostí o službu sociální 
rehabilitace

282 
klientů sociální rehabilitace využilo naše 
pobytové služby

73 
klientů podpořeno při získávání financí
přes nadace a nadační fondy

8 
klientům byl přiznán vyšší příspěvek na péči 
díky spolupráci a konzultaci našich sociálních 
pracovníků

365 
zodpovězených dotazů (telefonicky
či e-mailem)

od 1. 1. 2017
je nově poskytována pobytová služba sociální 
rehabilitace pro osoby po poškození míchy 
v nepříznivé sociální situaci

v srpnu 2017
došlo k ukončení nepřetržitého provozu 
služby, 28. 8. 2017 byl zahájen první třítýdenní 
sociálně–rehabilitační pobyt

ÚSEK SOCIÁLNÍ PRÁCE 
Realizujeme sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství. 

Pomáháme klientům v nepříznivé životní situaci.

Poskytujeme klientům podporu při adaptaci na novou životní 
situaci, zvyšujeme jejich soběstačnost ve volném čase 
i v pracovní seberealizaci.

Radíme klientům při zajištění návazných služeb.

Pomáháme klientům se získáváním finančních prostředků 
na kompenzační pomůcky od nadací a peněžitých 
příspěvků od státu.

•  poskytování informací k terénním službám
osobní asistence a domácí péče v místě bydliště

•  hledání pracovního uplatnění a jiných možností
seberealizace

•  podpora při rozhodování a realizaci
životních změn

•  spolupráce s rodinnými příslušníky
a jejich podpora

OKRUHY ČINNOSTÍ

11



V roce 2017 

80 
podpůrných stanovisek pro získání finančních 
prostředků z veřejného zdravotnictví, nadačních 
fondů či od donorů, díky kterým jsme klientům 
ušetřili celkem 4 miliony korun

200 
kompenzačních pomůcek, které jsme vybrali 
a zaměřili (mechanické vozíky, elektrické vozíky, 
antidekubitní polštáře, zádové opěrky, freewheel)

70 
klientů jsme naučili přesouvat se do automobilu 
či nakládat si vozík, tím jsme výrazným způsobem 
zvýšili jejich nezávislost

40 
asistujících osob, které jsme proškolili

120 
o tolik minut denně jsme našim klientům zkrátili 
čas při vykonávání úkonů soběstačnosti 

48 
studentů oboru ergoterapie u nás bylo na praxi

250 
stážistů, exkurzistů a pracovníků ve spinálním 
řetězci jsme pomohli vyškolit

1 
podpůrná skupina „Kulaté stoly spinálních 
ergoterapeutů“, kterou jsme založili

ERGOTERAPIE
 

Podporujeme zdraví a duševní pohodu klientů prostřednictvím 
smysluplné aktivity/zaměstnávání. Pomáháme jim rozvíjet 
schopnosti, které se uplatňují při zvládání sebeobsluhy, 
pracovních činností a volnočasových aktivit. 

Napomáháme klientům k plnému začlenění do společnosti.

Posilujeme klienty v udržení, obnovení či získání kompetencí 
potřebných pro plánování a realizaci jejich každodenních činností 
v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, 
tak i fyzického prostředí). 

OKRUHY ČINNOSTÍ
•  nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

•  výběr a nastavení vhodných kompenzačních 
pomůcek

•    poradenství a edukace v oblasti podpory aktivit 
všedního dne a ergonomie pohybu

•   nastavení postury sedu

•   trénink funkčních úchopů

•  ergonomie práce a pracovního místa

•  zácvik rodinného příslušníka či asistenta

•  nácvik modelových činností

•  nácvik a volba volnočasových aktivit

•   skupinové sociálně-rehabilitační aktivity 
(vaření, návštěva kulturní akce, pohyb 
v exteriéru, výtvarné aktivity)

• termoterapie
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FYZIOTERAPIE
Snažíme se obnovit ztracené funkce po míšním poškození 
do té míry, kterou dané poškození míchy umožňuje.

Diagnostikujeme různé obtíže muskuloskeletálního aparátu klienta 
(dopad na svalovou sílu, rozsah pohybu, celkovou kondici).

Léčíme bolest, popř. zmírňujeme projevy různých typů bolesti 
(bolest z přetížení, akutní či chronická bolest, neuropatická bolest, 
psychosomatické projevy a další).

Usilujeme o prevenci obtíží na pohybovém aparátu – trénujeme 
mobilitu klienta související s jeho mírou soběstačnosti, 
kontrolujeme a zlepšujeme stereotypy pohybu (přesuny, 
jízda na vozíku, kvalita opory, chůze).

Radíme klientům s kompenzačními pomůckami či s možností 
rehabilitace v okolí bydliště. 

Vysvětlujeme klientům i rodinným příslušníkům, co poškození 
míchy znamená a jaké jsou jeho důsledky.

Zaškolujeme rodinné příslušníky, asistenty a fyzioterapeuty klientů.

Spolupracujeme s lékaři na zlepšení celkového stavu klienta 
(spasticita, transfery apod.). 

Podílíme se na komprehensivní rehabilitaci klienta.

V roce 2017 

282 
klientů sociální rehabilitace využilo 
naše pobytové služby

6 542 
hodin terapie na přístrojích (stavěcí stůl, 
stavěcí stojan, motomedy, pneuven)

13 
studentů na dlouhodobých praxích

90 
studentů 2. a 4. ročníku absolvovalo výuku 
v Centru Paraple, celkem 29 návštěv

10 
zahraničních studentů nás navštívilo

16 
vzdělávacích kurzů, které absolvovali 
fyzioterapeuti Centra Paraple v rámci 
sebevzdělávání

2  
vzdělávací kurzy, uspořádané v Centru Paraple 
pro interní i externí fyzioterapeuty

8 
tematických programů zaměřených na pohybové 
aktivity, kterých se během roku zúčastnili 
fyzioterapeuti Centra Paraple

3 
odborné přednášky, které realizovali 
fyzioterapeuti Centra Paraple (Vinohradské 
odpoledne, X. Odborná konference spinálních 
jednotek, SCI Day) 
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OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK
Nastavujeme rozsah péče jednotlivým klientům přesně na míru tak, 
aby kopíroval jejich individuální potřeby s ohledem na aktuální 
možnosti, schopnosti a dovednosti.

Zajišťujeme kvalitní osobní asistenci u klientů se spinální lézí 
s ohledem na jejich momentální možnosti a schopnosti.

Podporujeme klienty v již naučených aktivitách.

Prohlubujeme a upevňujeme nové dovednosti klientů.

Pomáháme klientům aktivně plánovat péči o svoji osobu.

Připravujeme klienty na efektivnější využití profesionální osobní 
asistence zejména v domácím prostředí.

Zabezpečujeme adekvátní 24hodinovou zdravotní péči.

Napomáháme řešit zdravotní indispozice klientů.

Poskytujeme různé druhy poradenství v oblasti prevence zdraví 
a zdravotních komplikací.

V roce 2017 

6 480 
hodin osobní asistence, kterou poskytli naši 
osobní asistenti

100  
přesunů za den, které osobní asistenti provedou 

30 
edukací klientů, které provedly zdravotní sestry 

40 
doporučení změn urologa

60 
doporučení k návštěvě spinálních jednotek 
jak z důvodu zdravotních komplikací, tak 
z důvodu hojení defektů

20 
rodinných příslušníků bylo zaškoleno 

600  
postelí, které osobní asistentky převlékly 

•  ošetřovatelský proces

•  koncept bazální stimulace

•  kinestetická mobilita

•   individuální poradenství 

•   individuální edukace

OKRUHY ČINNOSTÍ
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ÚSEK PSYCHOLOGIE
Poskytujeme podporu duši člověka, který se ocitnul v závažné životní 
situaci, ale i jeho blízkým.

Pomáháme klientům zorientovat se v životních změnách a hledat 
možnosti, jak i nadále žít smysluplně a radostně.

Podporujeme klienty v navázání vzájemného kontaktu a ve sdílení, 
jak užitečných informací, tak životních příběhů.

Učíme klienty efektivně relaxovat.

Poskytujeme péči, oporu a informace blízkým člověka s postižením.

Pomáháme kolegům prohloubit jejich porozumění klientům.

V roce 2017 

127 
klientů připojených k projektu Centra Paraple 
„Komunita“, který propojuje lidi s míšní lézí 
a jehož cílem je podpořit výměnu informací 
a navazování přátelství

 1 
navázaná spolupráce s psychiatrem, který 
reviduje medikaci našich klientů

195 
klientů, kteří postoupili individuální a skupinová 
setkání

313 
poskytnutých hodin individuální podpory 
nebo terapie

9  
psychologických vyšetření se záměrem zjistit, 
zda jsou klienti schopni ovládat elektrický vozík

•  individuální práce s klienty 

•  ranní setkání a odpolední skupiny 

•  nácvik relaxace a autogenního tréninku 

•  práce s rodinou a párové poradenství

OKRUHY ČINNOSTÍ
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•  týdenní tematické programy zaměřené 
na různé sportovní aktivity

•  cvičení ve specializované posilovně

•  workshop výživového poradenství

•  boccia 

•  hipoterapie

•  jízda na handbiku

•  golf

•  lukostřelba

•  pohybové aktivity v krytém plaveckém 
bazénu

•  skupinové terapie - vyzkoušení pohybových 
aktivit a sportů jako a jsou rugby, basketbal, 
florbal, fotbal, stolní tenis a další

V roce 2017 

71 
klientů se zúčastnilo tematických programů 
zaměřených na pohybové aktivity

2 648 
návštěv specializované posilovny

100 
klientů prošlo výživovým workshopem nebo 
individuální konzultací s výživovou poradkyní

4 
klienti týdně navštívili trénink boccii

39 
klientů využilo hippoterapii

22 
klientů si vyzkoušelo handbike

10 
klientů si vyzkoušelo golf

33 
klientů vyzkoušelo pohybové aktivity 
v Aquacentrum Šutka

195 
klientů využilo skupinovou terapii

ÚSEK POHYBOVÉ TERAPIE
Ukazujeme klientům, že sportovat je možné i na vozíku. 
Sport může být součástí jejich běžného života a přispívat ke zlepšení 
jeho kvality. Pohybová aktivita má pozitivní vliv jak na fyzický, 
tak psychický stav a pomáhá začlenění do společnosti a vytváření 
nových sociálních vazeb.

Vedeme klienty k aktivnímu životnímu stylu.

Podporujeme je v osvojování nejrůznějších pohybových aktivit.

Pomáháme jim uspořádat denní režim.

Seznamujeme je se základy zdravého životního stylu.

OKRUHY ČINNOSTÍ
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TEMATICKÉ PROGRAMY 
ZAMĚŘENÉ NA POHYBOVÉ 
AKTIVITY

 

Lyžařský – I. turnus, Bedřichov 
21. 1. – 28. 1. 2017  

Programu se zúčastnilo 9 klientů, z toho 
8 lyžovalo na monoski a po výcviku byli téměř 
všichni schopni samostatné jízdy s případnou 
mírnou dopomocí na lyžařském vleku.

Lyžařský – II. turnus, Bedřichov 
28. 1. – 4. 2. 2017

Programu se zúčastnilo 7 klientů (2 lyžovali na 
kartski, 1 na biski a 4 na monoski). Většina klientů 
se naučila jezdit samostatně nebo s lehkou 
dopomocí při jízdě jak na vleku, tak z kopce dolů.

 

 
Pobyt v přírodě, Lipno 
19. 6. – 24. 6. 2017

Programu se zúčastnilo 10 klientů. Vyzkoušeli 
si na vodě plavbu na katamaránu nebo v kánoi 
a na suchu jízdu na handbiku nebo se psím 
spřežením.

Týden pohybových aktivit, Nové Zámky 
8. 5. – 13. 5. 2017

Programu se zúčastnilo 10 klientů. Během týdne 
si vyzkoušeli mnoho, především individuálních, 
sportů jako potápění, střelba ze zbraně, tenis, 
stolní tenis, atletika, orientační závod, jízda na 
handbiku, jízda na čtyřkolce, golf nebo basketbal.

 
Cyklistický, Buková 
10. 7. – 15. 7. 2017

Programu se zúčastnilo 11 klientů, kteří 
si vyzkoušeli a osvojili jízdu na handbiku. 

Cyklistický, Nové Zámky 
21. 8. – 26. 8. 2017

Programu se zúčastnilo 9 klientů, kteří si 
vyzkoušeli a osvojili jízdu na handbiku. 

 Čtyřkolky, Horní Bradlo 
9. 9. – 13. 9. 2017

Programu  se zúčastnilo 6 klientů. Klienti se při 
každodenních výjezdech naučili jízdu v terénu.
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HLAVNÍ 
BENEFIČNÍ AKCE 
CENTRA PARAPLE



 
28. 5. 2017 
5. Aukce pro Paraple 
www.aukceproparaple.cz

V pražském Paláci Žofín se v rámci 78. aukčního 
dne Galerie KODL konala 5. aukce výtvarného 
umění pro Centrum Paraple. Výtvarná díla byla 
prodána za rekordní částku 1 178 000 Kč.

 

18. 6. 2017 
Běh pro Paraple 
www.behproparaple.cz

Již 18. ročník Běhu pro Paraple se uskutečnil 
na pražském Vítkově. Na 100 m trati startovalo 
405 závodníků a běhu na 5 km se zúčastnilo 
216 běžců. Celkový finanční zisk z akce 
činil 486 000 Kč.

 
27. 8. 2017 
Golf pro Paraple 
www.golfproparaple.cz

Další, v pořadí již 8. ročník golfového turnaje 
proběhl v Golf&Spa Resortu Cihelny v Karlových 
Varech. Turnaje se zúčastnilo 44 hráčů v 11 
flightech a finanční výtěžek byl 221 748 Kč. 

 

11. 11. 2017 
Hvězdy tančí pro Paraple 
www.hvezdytanciproparaple.cz

Díky benefičnímu pořadu Česká televize 
Hvězdy tančí pro Paraple, v rámci kterého 
vystoupili účastníci předchozích řad soutěže 
StarDance společně s tanečníky na vozíku, 
získalo Centrum Paraple částku 10 320 930 Kč. 

Z toho 7 180 114 Kč byly dary partnerských 
společností, 855 094 Kč získalo Paraple 
prostřednictvím televizního call centra 
a 2 285 722 Kč prostřednictvím zaslaných 
dárcovských sms.

 
23. 11. 2017 
Benefiční Tančírna StarDance

Česká televize již potřetí zrealizovala také 
Benefiční tančírnu StarDance na podporu 
Centra Paraple, která proběhla v Obecním domě. 

26. 11. 2017 
6. Aukce pro Paraple 
www.aukceproparaple.cz

Galerie KODL začala svou 79. aukci výtvarného 
umění dražbou 10 děl, která autoři nebo majitelé 
věnovali ve prospěch Centra Paraple. 
Za 10 výtvarných děl, prodaných v této aukci, 
získalo Centrum Paraple rekordní částku 
1 300 000 Kč.  

13. 12. 2017 
Dražba uměleckých pivních lahví 
www.aukcnilahveproparaple.cz

V 6. ročníku charitativní aukce designových lahví 
Pilsner Urquell pro Centrum Paraple se vydražilo 
celkem 10 lahví z originální edice k 175. výročí 
uvaření první várky plzeňského ležáku za celkem 
1 683 145 Kč. Nejdražší originální kousek podle 
návrhu uměleckého ředitele sklárny Moser Lukáše 
Jabůrka byl tento rok vydražen za 250 000 Kč.
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DOBROVOLNICTVÍ 
V CENTRU PARAPLE



V roce 2017 

15 
nových dobrovolníků

35 
registrovaných dobrovolníků 

2 
výcviky pro nové dobrovolníky

140 
akcí, do kterých se dobrovolníci zapojili

1 
dobrovolník Centra Paraple oceněn Centrem 
pro dobrovolnictví Hestia cenou Křesadlo

2 
neformální setkání dobrovolníků 
v Centru Paraple  

V rámci dobrovolnického programu Centra Paraple mají klienti 
možnost společně s dobrovolníky 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, 
oblékání, 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 
programů a jiných aktivit, např. Běhu pro Paraple. Pro všechny 
zájemce o práci dobrovolníka 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. 
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KOMUNITNÍ PROJEKT 
POD PARAPLETEM



•  20. 2. 2017 
Radek Banga, Anna Krátká

•  20. 3. 2017 
František Vyskočil, David Svoboda

•  10. 4. 2017 
Hana Melicharová, Klára Kolouchová

•  22. 5. 2017 
Marek Eben

•  26. 6. 2017 
Dan Přibáň

•  25. 9. 2017 
Alena Jančíková, Jiří Kříž 

•  23. 10. 2017 
Jiří Čeloud  

•  11. 12. 2017 
sestra Angelika 

Centrum Paraple se otevřelo veřejnosti také jako kulturně-komunitní centrum 
s cílem propojovat lidi na vozíku a veřejnost.

Od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2018 realizuje Centrum Paraple, o.p.s. projekt Otevřené 
Paraple, který je spolufinancovaný Evropskou unií. 

Díky aktivitám „Pod Parapletem“ je Centrum Paraple místem pro kulturní 
a společenské dění, společné sdílení aktivit a volného času. Projekt nabízí 
řadu aktivit pro děti i dospělé – besedy Host pod Parapletem, filmové večery, 
koncerty a divadelní představení, výtvarné, hudební a další workshopy, 
sportovní akce a další. 

V rámci projektu vznikají osvětové a edukační materiály – spot, informační 
a edukativní brožura, putovní výstava fotografií.

STĚŽEJNÍ AKTIVITY POD PARAPLETEM
Host pod Parapletem je podvečerní integračně-kulturní program otevřený veřejnosti. 
Hosty jsou zpravidla známé osobnosti z oblasti kultury, sportu a veřejného života.
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Divadelní představení pro vozíčkáře i místní 
komunitu, zacílená jak na dětské diváky, 
tak dospělé publikum.

•  13. 2. 2017 
Divadlo Pruhované panenky – pohádka 
O Sněhurce a výtvarná dílna

•  13. 3. 2017 
Divadlo Damúza – Pohádky z lesa

•  3. 4. 2017 
Divadlo Loutky bez hranic – pohádka Bojím 
se v lese a výtvarná dílna

•  2. 10. 2017 
Divadlo Toy Machine – pohádka Král Karel 
a výtvarná dílna

•  13. 10. 2017 
Slovinské divadelní představení nevidomé 
herečky Metky Pavšič – Ničeho nelituji

•  27. 11. 2017 
Studenti Waldorfského lycea – hra Limonádový 
Joe aneb vážná komedie

•  4. 12. 2017 
Divadlo Toy Machine – pohádka Betlém

 
Letní kino/filmový klub je prostor pro pravidelné 
promítání zajímavých a oblíbených filmů pro děti 
a dospělé.

•  Květen 
První filmový večer – film Teorie všeho

•  Léto 2017 
Sejdeme se na zahradě – Program 
4 letních kulturních akcí, které byly vhodnou 
příležitostí pro sousedské setkání a zábavu, 
byl složen z různých workshopů, hrála živá 
hudba, grilovalo se. Tečkou za každou z akcí 
bylo promítání jednoho z filmů: Big Lebowski, 
Co jsme komu udělali?, Divočina a Birdman.

•  Listopad 
Film pro děti - Dobrodružství pana Peabodyho 
a Shermana 

 
Tematická odpoledne s odborníkem jsou 
odborné semináře, kterými chceme podpořit 
setkávání terapeutů věnujících se péči 
o lidi s míšním poškozením s odborníkem 
na danou oblast. 

•  23. 5. 2017 
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. – primář Spinální 
jednotky FN Motol, téma: Dysfunkce 
vegetativního systému u SCI

•  20. 11. 2017 
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. – přednostka 
Neurologické kliniky FNKV, téma: Problematika 
baclofenové pumpy u spinálních pacientů

 
Sezonní tematické akce jsou setkání u příležitosti 
oslav některých zvyků a svátků.

•  27. 4. 2017 
Čarodějnice – oslava příchodu jara a pálení 
čarodějnice, bohatý a zábavný doprovodný 
program (hry a soutěže pro děti, malování 

na obličej, soutěž o nejoriginálnější koště, 
výtvarný workshop, bazárek, živá hudba, 
grilování aj.).

•  18. 9. 2017 
Zahradní slavnost – setkání klientů, pracovníků 
a přátel Centra Paraple u příležitosti narozenin 
Paraplete. Hlavním hostem Zahradní slavnosti 
byl významný neurochirurg a zakladatel české 
paraplegiologie prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. 
Nechyběl ani prezident Centra Paraple a pan 
Zdeněk Svěrák, který spolu s Jaroslavem 
Uhlířem zazpíval některé ze svých písniček. 
Zdeněk Svěrák v závěru, jako dárek všem 
přítomným, představil a uvedl premiérový film 
„Po strništi bos“.

•  4. 12. 2017 
Mikulášská nadílka – vznešený a vážený Mikuláš 
moudře kladl dětem na srdce, jak se mají 
chovat, andělé přáli štěstí a klid, čerti se těšili, 
že vezmou hříšníky do pekla. Odešli s prázdnou, 
protože do Paraplete chodí jen děti hodné.

 
Workshopy – výtvarné, herní, taneční 
 
Každý měsíc pořádáme pro vozíčkáře i návštěvníky 
z místní komunity a další veřejnost několik 
workshopů. Střídají se:

•  workshopy s výtvarnou tématikou (např. grafické 
techniky, keramika, mozaika, scrapbooking, 
sádrové odlitky), 

•  herní odpoledne (klub odpoledních her 
zaměřený na různé společenské, deskové a stolní 
hry, karty, šachy apod.), 
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•  taneční workshopy (pořádané ve spolupráci 
s lektorkami ze Sportovního klubu vozíčkářů; 
jeden proběhl pod taktovkou tanečního 
mistra Jana Ondera) 

•  jiné workshopy (drumming a žonglování, 
akrojóga, pohybový workshop Kinetic kabinet).

 
Přednášky a osvětové edukační akce 

V rámci edukačních aktivit „Setkání s handicapem“ 
navštívili zástupci Centra Paraple několik škol, 
kde probíhaly přednášky na téma život 
na vozíku, diskuse na téma odlišnosti, 
soudržnosti, co znamená žít s handicapem. 
Přednášky a diskuse byly provázeny prezentací 
z oblasti života na vozíku, někde proběhla 
i ukázka sportovních pomůcek pro vozíčkáře.

Navštívili jsme tyto školy:

•  Vyšší odborná škola zdravotnická a střední 
zdravotnická škola Alšovo nábřeží

•  Gymnázium Čakovice

•  Střední zdravotnická škola Alšovo nábřeží

•  Školní družina na Základní škole a mateřské 
školy v Praze 3

•  Vysoká škola ekonomická - účast pracovníků 
Centra Paraple v rámci studijního předmětu 
„Neziskové organizace“ 
 

Zástupci Centra Paraple se v rámci edukačních 
aktivit účastní také řady odborných akcí, kde 
jsou často aktivními přispěvateli.

•  4. 5. 2017 – XII. Traumatologický den

•  24. 5. 2017 – XIII. Vinohradské odpoledne

•  4. 9. 2017 – Konference s mezinárodní účastí 
u příležitosti Mezinárodního dne poranění 
míchy, Spinální jednotka při Klinice 
rehabilitace a tělovýchovného lékařství

•  5. 9. 2017 – SCI Day – Mezinárodní den 
poškození míchy

•  20. 9. 2017 – Veletrh Rehaprotex

•  21. – 22. 9. 2017 – Brandýské sympózium

•  Říjen/ listopad 2017 výuka na Západočeské 
univerzitě v Plzni

•  21. 12. 2017 – kurz Sexualita lidí se zdravotním 
handicapem

V roce 2017 

63 
akcí „Pod Parapletem“ 

1 864 
účastníků, diváků, hostů a přátel, kteří navštívili 
akce „Pod Parapletem“
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PŘEHLED FINANČNÍHO 
HOSPODAŘENÍ 
CENTRA PARAPLE



Celkový objem nákladů 
40 782 244 Kč

Dle středisek:

•  obecně prospěšná činnost: 
37 654 279 Kč

•   doplňková činnost: 
2 347 314 Kč

•  správa: 
780 651 Kč

Výsledkem hospodaření v roce 2017 
je zisk ve výši 105 592 Kč.

Celkový objem výnosů 
40 887 836 Kč

Výnosy v členění podle zdrojů:

•  sponzorské dary, příspěvky občanů, DMS, 
veřejná sbírka, 

•  příjmy ze zdravotních pojišťoven,

•  státní dotace a granty,

•  tržby z vlastní činnosti, 

•  tržby z doplňkové činnosti, 

•  úroky a výnosy z vkladů.

Průměrný počet zaměstnanců: 
58 (pracovní smlouvy).

Členové správní rady a dozorčí rady 
nepobírali žádné odměny.

Hrubá mzda ředitele: 670 839 Kč.

Vývoj a konečný stavu fondů k 31. 12. 2017 
V roce 2017 byly převedeny do fondu darů 
sponzorské dary ve výši 10 658 tis. Kč.

Stav fondu k 31. 12. 2017 – 19 881 tis. Kč.
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Náklady, výnosy, hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 (v tis. Kč) 

Celkové výnosy 40 888

Dary právnických a fyzických osob, DMS 21 032

Příjmy ze zdravotních pojišťoven 6 074

Státní a krajské dotace a granty 8 419

Úroky + výnosy z vkladů, ostatní výnosy 826

Příjmy z hlavní činnosti 2 190 

Příjmy z doplňkové činnosti 2 347

Celkové náklady 40 782

Materiálové náklady 2 281

Energie 813

Opravy a údržba 511

Ostatní služby 7 867

Mzdové náklady (ostatní osobní náklady) 1 921

Mzdové náklady (pracovní smlouvy) 18 066

Zákonné sociální a zdravotní pojištění, ostatní soc. pojištění 6 390

Finanční náklady, daně a poplatky 278

Odpisy IM 2 655

Hospodářský výsledek – zisk 106
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Celkové výnosy

•  Dary právnických a fyzických osob, DMS 21 032 Kč

• Příjmy ze zdravotních pojišťoven 6 074 Kč

• Státní a krajské dotace a granty 8 419 Kč

• Úroky + výnosy z vkladů, ostatní výnosy 826 Kč

• Příjmy z hlavní činnosti 2 190 Kč 

• Příjmy z doplňkové činnosti 2 347 Kč
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Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Aktiva Pasiva

Stavby + tech. zhodnocení 60 238 Vlastní jmění 74 061

Samostatné movité věci 9 721 Fondy 19 881

Oprávky ke stavbám -22 476 Výsledek hospodaření 106

Krátkodobý majetek – zásoby + zálohy 235 Nerozdělený zisk 49

Odběratelé 962 Dodavatelé 586

Ostatní pohledávky 3 265 Závazky vůči zaměstnancům 1 420

DPH 0 Závazky k odvodům daní 197

Peníze v pokladně 34 Závazky k institucím (soc. + zdrav.) 800

Bankovní účty 29 050 Jiná pasiva – výdaje, výnosy příštích období 0

Majetkové cenné papíry 16 366 Ostatní závazky 21

Náklady příštích období 34 Dohadné účty pasivní 18

Příjmy příštích období 302  Krátkodobé závazky – DPH 52

Dlouhodobý nehmotný majetek 486  Přijaté zálohy 1 026

Aktiva celkem 98 217 Pasiva celkem 98 217
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Významnou podporu v roce 2017 dále poskytli 
zejména dárci a společnosti: 
3 TOOLING S.R.O., Abalon s.r.o., Active 24, s.r.o., 
Acton, s.r.o., AITOM Digital s.r.o., Akcent, s.r.o., 
AkzoNobel Coatings CZ, a.s., Aldonová Sidónie, 
Apachi s.r.o., APROS Solar, s.r.o., Anecoop Praha, 
Astrosat spol. s r.o., AUSTROMAR obchodní 
a dopravní spol s.r.o., AZ Elektrostav, a.s, 
B Braun Medical, s.r.o., Bubeníček Michal, 
Camp pláž Vranovská přehrada s.r.o., Civiš 
Radovan, Coloplast A/S, Crocodille ČR, spol. s.r.o., 
CZE 7 S.R.O., Čarek Miroslav, Černí koně o.s., 
Česká společnost AIDS pomoc z.s., Daec s.r.o., 
D&Z spol. s r. o., DB Schenker, DEJMEK speciální 
odtahová služba s.r.o., DMA Praha s.r.o., 
d-Prog s.r.o., EKOSLIDE S.R.O., Event Arena s.r.o., 
Ferona a.s., Fišková Helena, Fórum dárců/Czech 
Donors Forum, 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., 
Gymnázium Voděradská, Habartline s.r.o., 

Centrum Paraple každoročně žádá o finanční příspěvky na poskytování 
sociálních služeb z veřejných zdrojů v rámci grantových a dotačních řízení 
vyhlašovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), Magistrátem 
hlavního města Prahy (MHMP) a dalších státních subjektů. Finanční zdroje 
jsou získávány také prostřednictvím nadací, nadačních fondů a dalších 
institucí. Dalším zdrojem financování jsou příjmy z hlavní činnosti (platby 
od zdravotních pojišťoven, za ubytování, stravu, platby za asistenční péči) 
a doplňkové činnosti (pronájmy, příjmy z reklam, prodej předmětů, 
ubytování, doplňkový prodej).

V posledních letech je přibližně 50 % nákladů na činnost hrazeno z darů 
firem a individuálních dárců.

V roce 2017 získalo Centrum Paraple finanční podporu na realizaci projektů, 
služeb a další činnosti z těchto veřejných zdrojů:

Centrum Paraple děkuje za stěžejní podporu v roce 2017 hlavním partnerům, kterými byly:
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HIKO SPORT s.r.o., HI Software 
Development s.r.o., Holická Ivana, 
HUDYsport a.s., IK TRADE s.r.o., IMI 
Partner, a.s., INCHEBA EXPO PRAHA 
spol. s r. o., JABLOTRON ALARMS A.S, 
Jednota  tlumočníků a překladatelů, 
JENA – firma služeb, Jareš Roman, Jírovec 
Jiří, Johnny Servis s.r.o., Kalhous Richard, 
Karlovarská Korunní, s.r.o., KASPER 
Services, s.r.o., Kaufland Česká republika 
v.o.s., Kerio Technologies s.r.o., 
KPCS CZ, S.R.O., Krček Libor, Leitner 
Štěpán, LENIA, s.r.o., Letiště Praha, a.s., 
Life sport, s.r.o., LMC s.r.o., Macan Milan, 
Martínek Radovan, Maso Jičín s.r.o., 
MAXUS, Czech Republic, Media drive s.r.o., 
Medový perník Janoš, Messenger a.s., 
Městská divadla pražská, Městská část 
Praha 7, Městys Choltice – spolek Deštník, 
MM paliva s.r.o., Moje placky, Mošnová 
Milada, MPM –QUALITY, M - SOFT, spol. 
s r.o., Muláček Michal, Nadace Adra, 
Nadace GCP, Nadace Martina Romana, 
Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační 
fond Gabrielis, Němcová Marcela, Ničová 
Jarmila, Nedoma Petr, Obec Rádlo, Obec 
Rožďalovice, Odehnal Petr, Oksystem 
a.s., Ondřej-Meissner spol. s.r.o., OSA – 
Ochranný svaz autorský, Palác Rokoko 
s.r.o., PALESTRA – Vysoká škola tělesné 
výchovy a sportu, PASSERINVEST GROUP, 
Plzeňský Prazdroj, a.s., Pohanka Roman, 
PROAGRO NYMBURK A.S., PZA a.s., 
Ravikon a.s., REPROSAM, s.r.o., Restaurant 
Stará Myslivna Konopiště, Restaurace 
Dejvická Sokolovna, Rittal Czech, s.r.o., 
RSM TACOMA a.s., Quarda Zdeněk, S & D 
PHARMA CZ, S.C. JOHNSON s.r.o., SECTEL 
servis s.r.o., Secar Bohemia a.s., Sedláčková 
Ivana, Seminaria, s.r.o., S Pro Alfa CZ a.s., 
SKV Praha, Smělý Ondřej, Sodastream a.s., 
Specialized Europe B.V. Czech Republic, 
Spolek Deštník, Sportability o.s., Stejskal 
Petr, Stejskalová Eva, Studio Art print, 
Svorto.cz s.r.o., Sýkora Miroslav, Systémové 

bednění, s.r.o., Škoda Bohdan, Škrabánek 
Jaroslav, TECAM SPOL. S.R.O., Ticket pro, 
T MACHINERY A.S., Toyota Material 
Handling CZ, s.r.o., Uhlíř Jaroslav, 
UK – VET s.r.o., UNILEVER ČR, spol. s r.o., 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné 
výchovy a sportu, Yves Rocher spol. s.r.o., 
Vacek Bohumil, Vaňura Milan, Veselý Lukáš, 
Vodní zdroje Lovosice, Zoot a.s., Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana

Za mediální podporu děkujeme:  
Bauer Media, v.o.s., BOREMI invest, a.s., 
Borgis, a. s., Burda Praha, s. r. o., 
Czech News Center, a.s., Česká 
abilympijská asociace, Economia, a. s., 
EMPRESA MEDIA, a.s., Jednota tlumočníků 
a překladatelů, Liga vozíčkářů, z.ú., 
MAXUS, Czech Republic, Media Bohemia, 
MediaRey, SE, RADIO PROGLAS s.r.o., 
Radio United Services s.r.o., Radioservis 
a.s., Strategic Consulting, s.r.o., VLTAVA 
LABE MEDIA a.s., 4S PRODUCTION, a.s.

Činnost Centra Paraple v roce 2017 
podpořilo mnoho dalších jednotlivců 
i firem. Ať již prostřednictvím dárcovských 
SMS, vkladem příspěvků na sbírkový 
účet, darováním služeb či produktů, 
dobrovolnictvím a podobně. 

Za podporu děkujeme také členům správní 
a dozorčí rady, zaměstnancům, externím 
spolupracovníkům a dobrovolníkům. 

Díky vám všem Centrum Paraple pomáhá 
lidem s poškozením míchy najít cestu dál.
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LIDÉ V CENTRU PARAPLE 



Zaměstnanci: 
Amler Martin, Antošová Štěpánka, Bali Šoltésová Jana, Bartoníčková 
Monika, Beranová Anežka, Botková Mariana, Čížová Žaneta, Damborský 
Ivo, Dáňová Petra, Dolínek Jan, Dundáčková Sylvie, Fábryová Anna, Forman 
Filip, Formánek Jan, Formánková Veronika, Franta Richard, Gregor Martin, 
Gregorová Zuzana, Hamerníková Barbora, Havlíčková Dagmar, Hladíková 
Petra, Hloušková Petra, Honzátková Lenka, Horáková Veronika, Hradilová 
Iva, Hrubý Jan, Hubalovský Petr, Jelínková Šárka, Ježková Lucie, Jonová 
Andrea, Kábrtová Alena, Kiss František, Kozárová Lenka, Kryštofová Helena, 
Kuzněcová Olga, Lička Jiří, Lukeš David, Matlák Pavel, Maxová Michaela, 
Melicharová Hana, Mikyšková Kateřina, Němec Václav, Nováčková Magda, 
Pajasová Daniela, Peterková Barbora, Pokuta Jiří, Preclíková Andrea, 
Pudilová Marta, Repková Mária, Richterová Eva, Rusínová Barbora, Rusňak 
Fedor, Rybín Michal, Salák Lukáš, Sárközi Tomáš, Sochůrková Alena, 
Starostová Vendula, Svobodová Vladimíra, Šafářová Kristýna, Šilhánová 
Alexandra, Šlauf Milan, Šrytr Martin, Talák Martin, Tuháčková Eliška, Turzík 
Vladimír, Vatěrová Hana, Vernerová Markéta, Vinšová Veronika, Vokoun 
Vojtěch, Vydrželová Marie, Vyskočil Tomáš, Weinertová Michaela, 
Závitkovská Lucie, Živníčková Barbora

 
 
 

Spolupracovníci: 
Bečka Jaroslav, Běhalová Dana, Beneš Jan, Brodský Jaroslav, Brožová Marcela, 
Cemperová Denisa, Cimerová Jitka, Cmuntová Šárka, Coufal Jiří, Čeloud 
Jiří, Čermáková Dominika, Čermáková Eva, Červenková Zuzana, Doležal 
Petr, Doubrava Ondřej, Faulerová Lucie, Fiutowska Jadwiga, Frohlichová 
Jiřina, Hamarová Petra, Hlinková Darja, Hlinková Zuzana, Hobzík Mikuláš, 
Horochovská Dita, Hrbková Eva, Hyšperská Veronika, Chlumský Jaroslav, 
Janderová Silvie, Jiránková Kateřina, Kábrt Bohumil, Kántor Peter, Karlová 
Jana, Kašíková Paulína, Knotek Daniel, Kociánová Veronika, Kotková Tereza, 
Krátká Anna, Křehotová Nina, Krištof Víťa, Kříž Jiří, Langová Denisa, Lodr Jan, 
Leszkowová Iva, Lišková Karolína, Lorenc Jakub, Lošková Veronika, Machová 
Michaela, Málková Kristýna, Malý Karel, Marková Hana, Marsová Lenka, 
Martinková Markéta, Maťaťová Martina, Melenovský Václav, Michálková 
Veronika, Mikulová Renata, Miloň Tomáš, Misík Pavel, Němcová Kateřina, 
Nováková Kateřina, Opletalová Miriam Anna, Pánková Barbora, Pícha Marek, 
Polívková Helena, Pražáková Kateřina, Rážek Lukáš, Růžičková Irena, Růžková 
Denisa, Říhová Ludmila, Sadílková Aneta, Sandholcová Marie, Sedláčková 
Eliška, Sedláčková Iva, Sokol Jan, Stančíková Martina, Svobodná Magdalena, 
Svobodová Dana, Szabová Radka, Šebo Viktor, Šišková Eva, Školná Zuzana, 
Šťastná Klára, Štoková Kateřina, Šťourač Martin, Topinka Martin, Uher Václav, 
Vacek Jan, Varmužová Klára, Veselková Eliška, Vošahlík Miroslav, Vrbová 
Hana, Vrtiška Jaroslav, Vydržel Vojtěch, Zbořilová Lenka, Ziková Kateřina, 
Zmeškalová Marie
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KLIENTI

„Když jsem se 
vytřískal a připustil 

si, že pravděpodobně už 
nikdy nebudu chodit, myslel 

jsem, že je to konečná. 
V Parapleti dokázali …, vlastně 

nevím, jak to udělali …, ale 
pomalu jsem prostě přestal 
házet flintu do žita a život 

mě zas začal bavit.“ 
Tomáš

„Přemýšlím, zda 
mě čeká ještě něco 
podobně hezkého 

a revolučního jako týden 
na horách s Centrem 

Paraple. Jsem vděčný, 
že Paraple existuje.“ 

Karel

„Paraple 
mi na začátku 

hodně pomohlo. 
Myslím, že bych 
jinak nebyl tak 

daleko, jako 
jsem teď.“ 

Láďa

DOBROVOLNÍCI

„Díky 
Centru Paraple 

jsem měla možnost 
zažít, jak děti přinášejí 
do života nový rozměr, 
a že i s nimi se to dá na 

vozíku zvládnout. To mě 
opravdu podpořilo 

a motivovalo.” 
Renata

„Paraplecím 
dobrovolníkem jsem 

necelé dva roky a hodně mi to 
změnilo pohled na svět. Je to díky 

neuvěřitelným lidem, se kterými se 
setkávám a kteří přes svůj handicap 

a spoustu starostí s tím spojených žijí 
život naplno. Tím, že jim k tomu mohu 
(mnohdy jen svou přítomností a bez 

velké reálné asistence) trošku pomoci, 
je naplněno přesně to, co jsem od toho 

očekávala. Nezáleží ani tak na tom, 
o jakou akci jde, ale vždycky hlavně 

na lidech, se kterými se potkám. 
A baví mě to čím dál tím víc.“ 

Martina Stančíková

 
„Centrum Paraple 
a lidi v něm pro mě 

znamenají moc, protože 
mě dostali zpátky do 

života. Psychicky i fyzicky 
mě dost posílili a vím, 

že kdybych potřebovala, 
jsou tu pro mě zas.“ 

Dominika

„Stále žiji ze 
vzpomínek na 

skvělý týden na lyžích 
s Centrem Paraple. 

Moc to pro mě znamená. 
Paraple mi umožnilo 
udělat další krok.” 

Vašek
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DÁRCI

 „Spolupráce Galerie KODL 
s Centrem Paraple vlastně vznikla 

na základě osobní zkušenosti, když jsem 
sám zažil úraz a uvědomil si, jak křehké je naše 
zdraví. Věřím tomu, že za štěstí v životě se má 

děkovat, mým díkem je podpora Centra Paraple. 
V naší dlouhodobé spolupráci spatřuji vhodnou formu 

pomoci lidem na vozíku. Je úžasné, že takto nejen 
spojujeme podporu finanční s podporou psychickou, ale 
ještě se vše krásně propojilo v našem oboru. Navíc tímto 

způsobem můžeme pomáhat i mladým výtvarníkům, 
které tak představujeme širší veřejnosti. Do Aukcí pro 

Paraple se však stále častěji zapojují i renomovaní 
umělci. Považuji za nesmírně důležité, že při aukcích 

máme stoprocentní úspěšnost v prodejích. 
Překvapují a těší mě i ty velké sumy, za které 

se díla vydraží. Dokonce u významných 
výtvarníků padají autorské rekordy.“ 

Martin Kodl, Galerie KODL

 „Stejně jako zajišťujeme 
mobilitu našim zákazníkům, 

dlouhodobě pomáháme také 
s mobilitou těm, kteří v životě neměli 

tolik štěstí a jsou klienty Centra Paraple. 
Naše spolupráce začala před více než 20 lety, 

kdy jsme se rozhodli Parapleti věnovat dva 
osobní vozy. Věříme, že tato první pomoc, i když 
nebyla finančního rázu, rozšířila možnosti centra 
i všech jeho klientů. Kromě pravidelných ročních 

finančních příspěvků se snažíme samozřejmě 
pomáhat i jinak, třeba tím, aby o Parapleti věděli 

i jiní a mohli ho podpořit. Příkladem může být 
náš výroční dopis adresovaný na více než 

50 tisíc našich klientů, ve kterém jsme 
uvedli možnosti podpory.“ 

Martin Racman, Volkswagen 
Financial Services 

„Spolupráce s Centrem 
Paraple byla v počátku 

částečně spíš dílem náhody, která 
nás svedla dohromady s tehdejší paní 

ředitelkou Alenou Kábrtrovou právě 
v době, kdy jsme hledali vhodnou nadaci 

nebo organizaci, které bychom darovali peníze 
získané prodejem našeho unikátního sektu. 

V současné době je to již tradice, které si velice 
vážíme, protože výsledky naší spolupráce jsou 
vidět na spokojených klientech a jsme si jistí, 

že dar, který zasíláme, má smysl. Stejně tak 
i spolupráce na dalších aktivitách Centra 
Paraple je pro nás samozřejmostí, které 

se každoročně účastníme, alespoň 
prostřednictvím našich produktů.“ 

Lucie Kalašová, Vinné sklepy 
Lechovice

 
„S Centrem Paraple 

spolupracujeme již od 
roku 2005. Tehdy jsme začali jako 

společnost BT pod výstižným, hovorově 
vzniklým heslem „Vozíčkáři vozíčkářům“, 

které spojovalo naši iniciativu s oborem našeho 
podnikání – s manipulační technikou. Důvodem naší 
podpory bylo vždy podpořit důležitou organizaci, 

která pomáhá lidem s poraněním míchy naučit 
se samostatně zvládat základní životní činnosti 

a navrátit se co nejdříve k aktivnímu, nezávislému 
způsobu života. Naši podporu jsme považovali 

za smysluplnou a dlouhodobě jsme v ní pokračovali. 
Pod značkou Toyoty jsme již čtrnáct let Centru 

Paraple tj. vozíčkářům, skutečně nablízku. 
Tuto iniciativu považujeme za pevnou součást 

širšího konceptu CSR s naší společnosti 
a dlouholeté spolupráce si velice vážíme.“ 

Jana Bobysudová, 
Toyota Material Handling CZ

„Celá naše rodina je 
velkým fanouškem Centra 

Paraple snad už od doby jeho 
vzniku. Pamatuji se, jak jsme 

se pravidelně účastnili Běhu pro Paraple 
s oběma dcerami, když byly ještě docela malé 

(teď už jsem babička), a dokonce i s naším psím 
oříškem. Také charitativní večer pro Paraple jsme 

nikdy nevynechali a vždy jsme přispěli alespoň 
menší částkou. Bylo proto docela samozřejmé, 

že hned po založení nadačního fondu se jedním 
z našich prvních velkých partnerů stalo Centrum 
Paraple. Naše vzájemné partnerství trvá již 8 let 

a je pro nás velkým potěšením sledovat, co všechno 
se za tu dobu v Parapleti událo, posunulo 

a vylepšilo. Máme radost, že i náš pravidelný 
příspěvek těmto změnám může napomáhat, 

a těším se na další spolupráci.“  
Jarmila Baudišová, předsedkyně 

Nadačního fondu Avast
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IDENTIFIKAČNÍ 
DATA 



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 
Mgr. David Lukeš, ředitel 

Zakladatelé společnosti 
Zdeněk Svěrák a Česká asociace paraplegiků – 
CZEPA, z.s. (dříve Svaz paraplegiků) 

Správní rada 
Ing. Robert Bárta 
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda správní rady) 
Ing. Monika Marečková 
Ing. Marcel Soural 
JUDr. František Vyskočil, Ph.D. (předseda správní rady) 

Dozorčí rada 
Mgr. Jiří Pácal (předseda dozorčí rady) 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 
Ing. Jan Sadil
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