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Ú V O D N Í  S L O V O

Rok 2018 byl pro Centrum Paraple úspěšným 
rokem, který ukázal, že nastavená strategie 
z předchozích let skutečně odpovídá potřebám 
lidí s poškozením míchy. 

Nejen do hlavní služby, pobytové sociální re-
habilitace, postupně doplňujeme nové prvky, 
terapie či postupy a celý multidisciplinární tým 
je neustále vylepšuje. 

Naše služby ale pomáhají formovat i pokroky 
klientů, kteří je čerpají. Je to velký závazek nejen 
k nim, ale i ke všem, kteří nás podporují, ať už 
finančně, nebo přiložením ruky k dílu. 

Upřímně věříme, že sociální a zdravotní služby si 
zaslouží velkou pozornost a jsme velmi vděčni, 
že se můžeme neustále rozvíjet a poskytovat tak 
klientům profesionální a aktuální programy.

Děkujeme všem za projevenou důvěru.

David Lukeš
ředitel
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O NÁS

V Centru Paraple jsme přesvědčeni, že člověk s poškozením míchy 
může za využití vhodných kompenzačních mechanismů žít svůj život 
dál svobodně a naplněně, i když v nové situaci, v novém těle, s novými 
schopnostmi.       

Jsme registrovaným poskytovatelem pobytových i ambulantních soci-
álních služeb, ale také nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím 
některé ambulantní služby jako např. fyzioterapii. A také společností, 
která stále rozvíjí nové doplňkové služby v závislosti na zájmu svých 
klientů i široké veřejnosti.

Celkový systém péče o lidi s poškozením míchy je v České republice 
rozdělený do několika částí. A naše organizace v něm plní funkci zaří-
zení, které s nimi řeší otázky, se kterými jsou konfrontováni při návratu 
do svého přirozeného prostředí, nebo v průběhu života, kdy nové situ-
ace přichází. 

Na konci října to bude přesně 25 let, co bylo Centrum Paraple založené. 
Léčba poškození míchy však za uplynulé čtvrtstoletí žádný významný 
pokrok neudělala. Nicméně je daleko více možností jak o lidi s takovým 
poškozením pečovat. 

ČTVRTSTOLETÍ  S  VÁMI 
A  DÍKY VÁM



ROK 2018 
V ČÍSLECH
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R O K  2 0 1 8  V   Č Í S L E C H R O K  2 0 1 8  V   Č Í S L E C H

Sociální a další služby  
Provozovali jsme 2 registrované sociální služby s celorepubliko-

vou působností – pobytovou sociální rehabilitaci a odborné sociální 

poradenství. Uskutečnilo se 15 třítýdenních pobytových turnusů. 

Službu pobytové sociální rehabilitace využilo 248 klientů, z toho 

41 nových. Realizovali jsme 6 tematických programů zaměřených 

na cyklistiku, lyžování, splouvání řeky, všeobecné pohybové aktivity 

a pobyt v přírodě. Zúčastnilo se jich 54 klientů. Ve službě odborné 

sociální poradenství jsme poskytli minimálně 1 000 intervencí. 

Ambulantní rehabilitaci využilo 64 klientů. Naši specializovanou 

posilovnu navštívilo 250 klientů, a to 2 407 vstupy. Pro klienty 

jsme připravili 1 víkendový program Máma, táta na vozíku a 2 víken-

dové výtvarné workshopy. Zaměstnanci úseku údržby provedli 390 

úkonů v rámci servisu a úpravy vozíků – hrazených i jako součást služ-

by na žádost našich ergoterapeutů. V Kavárně pod Parapletem jsme 

vydali 4 195 snídaní, 4 485 obědů a 2 133 večeří. Chod 

služeb zajišťovalo 43 pracovníků v přímé péči a 17 v nepřímé.

Osvěta, odbornost a vzdělávání
Rozvíjeli jsme a zapojili jsme se do výzkumů na témata Bolest, Se-

xualita, Asistivní technologie, Spánková apnoe, Dýchání a stanovení 

rizikovosti klientů, Cannaterapie ad. Naši zaměstnanci absolvovali 

1 190 hodin odborného vzdělávání. Vydali jsme 4 Magazíny 

Paraple, 9 newsletterů, 4 edukativní spoty, 1 brožuru Život je jízda. 

Dlouhodobou praxi (2 – 4 týdny) si u nás plnilo 53 studentů, nejčas-

těji oboru fyzioterapie a ergoterapie, ale i sociální práce, psychologie, 

ošetřovatelství a aplikované pohybové aktivity. Navštívilo nás i 10 

zahraničních studentů v rámci mezinárodního programu Erasmus. 

Vedli jsme semestrální výuku pro 102 studentů fyzioterapie. Stáž 

u nás absolvovalo 13 kolegů z pracovišť spinálního řetězce i jiných. 

Zajistili jsme 24 exkurzí pro žáky mateřských, základních, středních 

a vysokých škol. Uspořádali jsme, či jsme zajistili, několik otevřených 

kurzů jak pro naše zaměstnance, tak pro kolegy z dalších pracovišť 

– např. Fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním, Využití fyzikální 

terapie u pacientů s míšní lézí, Terapie bránice se zaměřením na léčbu 

gastroezofageálního refluxu jícnu či Úvod do Feldenkraisovy metody.

Projekt Pod Parapletem
Připravili jsme 90 různorodých aktivit a akcí pro děti i dospělé, kte-

rých se zúčastnilo více než 2 200 osob.

Veřejná podpora
Naše činnost byla podpořena 7 286 074 DMS zprávami - 

5 430 247 z nich bylo jednorázových, 1 855 827 

trvalých. Na sbírkovém účtu jsme zaevidovali 6 000 plateb – 

nejvíce příspěvků bylo ve výši 100 Kč, 40 pak bylo na částku vyšší 

než 100 000 Kč.
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SLUŽBY
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S L U Ž B Y

Základní poskytovanou službou je SOCIÁLNÍ REHABI-
LITACE, kterou neustále rozvíjíme a přizpůsobujeme jak 
potřebám klientů, tak aktuálním trendům v péči. Službu 
poskytujeme pobytovou formou v našem pražském centru 
v rámci třítýdenních turnusů, lidem od 15 let žijícím na území 
celé České republiky. 

Ve službě sociální rehabilitace:
• pomáháme zvládat těžkou životní situaci, zlepšit fyzický 

i psychický stav, dosáhnout co nejvyšší míry samostat-
nosti, svobody a rozvoje sebe sama,

• nabízíme propracovaný systém koordinované péče, 
pomoci, podpory a terapeutického působení multidisci-
plinárního týmu,

Služby našeho centra reagují na specifické potřeby člo-
věka během prvních měsíců v nové situaci, ale i kdykoliv 
v průběhu dalšího života. Cílem je podpořit ho v samo-
statnosti a osobní nezávislosti nejen v denních činnostech, 
ale i v rozhodování o svém životě, a to bez ohledu na míru 
závislosti na pomoci jiných osob a předcházet negativním 
důsledkům náročné životní situace. 

Služby máme postavené na vysoké odbornosti multidisci-
plinárního týmu a klient je pro nás vždy partnerem.
Centrum Paraple navazuje na práci kolegů ze spinálního 
řetězce a podporuje vzájemnou spolupráci na všech úrov-
ních, včetně následné podpory v regionech.

• pohlížíme na každého člověka jako na je-
dinečnou bytost s jejím vlastním příběhem, 
myšlenkami, chováním a životním stylem,

• vycházíme z klientových individuálních po-
třeb, klademe důraz na lidskou důstojnost, 
aktivní přístup a osobní zodpovědnost,

• podporujeme klienty v udržení vztahů s rodi-
nou a dalšími blízkými lidmi a v začleňování 
do místní komunity.

Pobytovou službu využilo 248 klientů.

TEMATICKÉ PROGRAMY, zaměřené na vyzkou-
šení různých pohybových aktivit v rozličných 
místech České republiky, pořádáme se zámě-
rem umožnit lidem po poškození míchy získat 
pozitivní zkušenost, zvýšit soběstačnost mimo 
domácí prostředí a také nabídnout způsob 
seberealizace.
Klienti na pobyty vyrážejí s naším zkušeným 
týmem, ale i za podpory externích specialistů 
a dobrovolníků. 
Po celou dobu pobytu a  při všech aktivitách jim 
zajišťujeme osobní asistenci a  také pomáháme 
s výběrem a edukací v  oblasti vhodných kom-
penzačních pomůcek.

S L U Ž B Y

Uspořádali jsme zaměřené programy na:
• lyžování (2x),
• všeobecné pohybové aktivity,
• splouvání řeky,
• pobyt v přírodě,
• cyklistiku (2x).

Dále jsme spolupracovali se Sportovním klu-
bem vozíčkářů a z.s. RESTART na realizaci kurzu 
potápění a ve spolupráci s Motoklubem vozíč-
kářů ČR na kurzu jízdy na čtyřkolce.

Tematických programů se zúčastnilo 54 klientů.

Prostřednictvím ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO 
PORADENSTVÍ pomáhají naši odborníci získat 
zájemcům potřebné informace, rady a kon-
takty, které potřebují k řešení náročné životní 
situace.

Odborné poradenství zajišťuje:
• sociální pracovník,
• psycholog,
• ergoterapeut,
• fyzioterapeut,
• pohybový terapeut,
• zdravotník.

Možnost získat odborné sociální poradenství využilo 1 000 
lidí s poškozením míchy a jejich blízkých.

Tradičního programu MÁMA, TÁTA NA VOZÍKU se zúčastnilo 
celkem 8 rodin. Zaměřili jsme se při něm na otázky plánová-
ní rodičovství, partnerství a výchovy dětí rodičů na vozíku, 
na praktické rady z oblasti pomůcek a vychytávek při péči o  
děti, ale i na pohled na rodinu jako systém. 
Rodičům na vozíku a jejich partnerům jsme nabídli důvěrný 
prostor pro sdílení ženských a mužských témat.
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S L U Ž B Y

Na VÝTVARNÝCH VÍKENDECH s podporou ergote-
rapeutů, externích lektorů a asistentů může radost 
z kreativního tvoření zažít každý. Víkendů se zaměře-
ním na různé výtvarné techniky se zúčastnilo celkem 16 
klientů.

Celoročně probíhá dlouhodobá podpůrná PSYCHOTE-
RAPEUTICKÁ SKUPINA pro klienty, anebo jejich rodiny 
či blízké. 
Pro všechny je to příležitost potkávat se s dalšími lidmi 
v podobné životní situaci a společně sdílet starosti 
i radosti. 

Ve skupině bylo zapojeno 6 klientů.

Službu AMBULANTNÍ FYZIOTERAPIE poskytujeme 
klientům na základě indikace lékaře těmito formami 
- rehabilitace s fyzioterapeutem, mechanoterapie, elek-
troléčba, magnetoterapie, laser, vířivka. V rámci služby 
klientům obvykle nabízíme 10 návštěv, které jsou plně 
hrazeny ze zdravotního pojištění. 
Službu využilo 64 klientů.

V naší POSILOVNĚ vybavené speciálně navrženými 
posilovacími stroji, které umožňují cvičit bez nutnosti 
přesedání, si mohou zlepšit svou fyzickou kondici lidé 
s tělesným handicapem obecně, nejen lidé s poškozením 
míchy. 
Cvičení probíhá pod dohledem pohybového terapeuta, 
který koriguje správné provedení pohybu, posturu těla 
a vhodně zvolenou zátěž. 

V  posilovně lze využít: 
• motomed,
• 4 speciální posilovací stroje,

?
Víte, že...
SOCIÁLNÍ PRÁCE

• Stát za rok 2018 vyplatil na příspěvcích na péči přes 26 

miliard, a že naši klienti pobírají nejčastěji ten ve 3. stupni?

• Průměrný věk lidí na vozíku se stále zvyšuje, a že v roce 

2018 byl 57 let?

• Víte, že se stále navyšuje procento neúrazových příčin 

poškození míchy, jako jsou např. záněty míchy, cévní po-

škození či jiné důvody?

PSYCHOLOGIE

• Existují i psychologové/psychoterapeuti, kteří si sami 

prošli spinálním poraněním, např. Daniel Gottlieb, který 

napsal krásnou knihu Dopisy Samovi?

• Neuropatické bolesti a spasmy je možné ovlivnit relaxační-

mi technikami, např. metodou autogenního tréninku? 

• Mnoha klientům s poraněním míchy se ve snech zdá, že 

chodí?

ERGOTERAPIE

• Jsme rozšířili nabídku služeb ergoterapie, a to o novou 

specializaci – handterapii?

• Byl na základě poptávky vytvořen nový edukativní 

workshop na téma Sex, který v každém turnusu navštíví 

průměrně 14 klientů?

• Za rok proškolíme přibližně 150 asistujících osob našich 

klientů, nejčastěji rodinných příslušníků či pracovníků 

organizací pečující o klienty naší cílové skupiny?

FYZIOTERAPIE

• Vitální kapacita (VC) je klíčovým ukazatelem zdraví 

u tetraplegiků a že u klientů s míšní lézí znamená nižší VC 

zvýšené riziko vzniku plicní infekce nebo dokonce úmrtí?

• Neuropatická bolest patří mezi jedny z nejhůře léčitelných 

bolestivých stavů, na které nepůsobí téměř žádná z běž-

ných analgetik? 

• Spasticita má svou tonickou (tuhost) a fázickou (dráž-

divost) složku, a lékaři podle jejich poměrů volí určitou 

kombinaci farmakologické léčby?

POHYBOVÁ TERAPIE

• Tělo při pohybové aktivitě vylučuje endorfiny, které mini-

malizují pocit nepohodlí a navozují pocit euforie a radosti? 

A také endokanabioidy, které působí rozšíření cév, tlumí 

přenos bolesti a zlepšují náladu? 

• Aktivní pohyb je i pro člověka na vozíku prevencí vzni-

ku přidružených komplikací (kvalita dýchání, udržení 

dobré kondice, váhy atd.). Pro lidi s těžším handicapem je 

obtížnější najít vhodnou pohybovou aktivitu, proto dopo-

ručujeme obrátit se při jejím hledání na odborníky.

• Bazální metabolismus lidí po poranění míchy se výrazně 

snižuje, a proto je důležité výrazně upravit jídelníček?

ZDRAVOTNÍ PÉČE

• Jedna minuta osobní asistence stojí 2 Kč?

• Jen 26% klientů naší cílové skupiny pravidelně navštěvuje 

spinální jednotku?

• 41% klientů s míšním poškozením se cévkuje, 23% má epi-

cystostomii a ostatní používají jiný způsob vyprazdňování?

S L U Ž B Y

• veslovací, lyžařský, kanoistický a cyklistický 
trenažér,

• kladku,
• žebřiny,
• boxovací pytel,
• míče,
• žíněnku a další pomůcky.

Službu využilo 250 klientů.

Možnost využít MASÁŽ nabízíme v  průběhu roku 
jak klientům na pobytu, tak mimo něj. Službu 
poskytujeme za úhradu, jelikož není hrazena ze 
zdravotního pojištění. 

Službu využilo 77 klientů.

Nejen klientům s míšním poškozením PŮJČUJEME 
KOMPENZAČNÍ A SPORTOVNÍ POMŮCKY a všem 
uživatelům ortopedických vozíků nabízíme také 
jejich SERVIS.

V případě volné kapacity nabízíme veřejnosti UBY-
TOVÁNÍ hotelového typu v plně bezbariérovém 
prostředí.

V KAVÁRNĚ POD PARAPLETEM zajišťujeme nejen 
celodenní stravování klientů na pobytech, ale také 
nabízíme rozmanité občerstvení zaměstnancům, 
návštěvám a veřejnosti.

Zajímavosti ze služby

OBECNĚ

• Náklady na 1 třítýdenní pobyt pro 20 klientů činí cca 1,7 mil. Kč. 

Jedná se o náklady na zaměstnance v přímé péči a další provoz-

ní náklady, které jsou potřebné k jeho realizaci. 

• Každý rok investujeme do nákupu nových pomůcek (rehabili-

tačních, sportovních, kompenzačních apod.) zhruba 1 mil. Kč.

• Roční náklady na odborné vzdělávání multidisciplinárního 

týmu, včetně odborných supervizí, činí zhruba 500 tis. Kč. 

SOCIÁLNÍ PRÁCE

• Evidovali jsme 380 zájemců o pobyt.

• Na pobytu bylo 302 klientů, z toho 72 žen a 230 mužů.

• Nejmladšímu klientovi čerpajícímu služby bylo 20 let, nejstar-

šímu 82.

PSYCHOLOGIE

• Nastavili jsme a ustálili program skupinových setkání.

• Navázali jsme spolupráci s psychiatrem.

• Zorganizovali jsme celorepublikové setkání spinálních 

psychologů.

ERGOTERAPIE

• Napsali jsme 85 podpůrných stanovisek pro získání finančních 

prostředků z veřejného zdravotnictví, nadačních fondů či doná-

torů. Díky tomu klienti ušetřili kolem 4 mil. korun.

• Vybrali jsme a zaměřili 250 kompenzačních pomůcek, nejčastěji 

spojených s mobilitou či posturou sedu.

• Handterapeut použil přibližně 1,5 km materiálu na výrobu indi-

viduálních dlah a ortéz. 

FYZIOTERAPIE

• Pořídili jsme nový spirometr, motomed a stavěcí stůl.

• Připravili jsme výzkum Zhodnocení rizika ohrožení funkce de-

chového systému u pacientů s vysokou míšní lézí.

• Naši fyzioterapeuti absolvovali 13 odborných kurzů, zúčastnili 

se 4 konferencí a několika stáží, vč. zahraniční.

POHYBOVÁ TERAPIE

• Tematických programů zaměřených na pohybové aktivity se 

zúčastnilo 54 klientů.

• Evidovali jsme 2 407 vstupů do naší specializované posilovny.

• Na běžkařském trenažeru SKIErg2 se najelo 2 149 932 m.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

• S každým klientem sestavujeme individuální plán péče.

• Z klientů děláme „profesionály“ v péči o své vlastní tělo. Znalost 

a informovanost je nejlepší prevencí komplikací.

• Rodinné příslušníky a pečující osoby zaškolujeme i v tom, jak 

ušetřit svá záda při přesunech a jiné péči o člověka na vozíku. 

Aktivní klient se může přesouvat 10 i vícekrát denně. Proto je to 

tak důležité.
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KLIENT

Sociální pracovník 
sociální dávky 

a výhody, bydlení, 
návazné služby

Psycholog/
psychoterapeut 

mezilidské vztahy, 
chuť do života, 

spirituální potřeby

Instruktor nácviku 
soběstačnosti 

motivace k rozvoji, 
sdílení zkušeností, 

nácvik běžných 
činností

Fyzioterapeut 
fyzická kondice, po-
znání a vnímaní těla, 

cvičení na doma

Pohybový terapeut  
pohybové aktivity, 
posilování, zdravý 

životní styl

Osobní asistent  
pomoc s hygienou 

a přesuny, mechano-
terapie, doprovody 

k lékaři

N Á Š  T Ý M

Naše služba je postavena na multidisciplinární 
spolupráci odborníků a podpoře všech provozních 
pracovníků organizace, kteří společně vytvářejí 
neformální přátelské prostředí sociálních a dalších 
služeb. Na jejich realizaci se podílí kolem 70 pra-
covníků a 30 externistů.

Naši specialisté rozvíjejí nová témata spinální pro-
blematiky na poli odborné i laické veřejnosti a jsou 
důležitým článkem v celém řetězci zdravotních 

a sociálních služeb. Centrum Paraple je aktuálně 
jediným poskytovatelem pobytové služby sociální 
rehabilitace v České republice cílové skupině lidí 
s poškozením míchy.

Komplexnost odborného týmu, koordinovaného 
metodou case managementu, umožňuje cíleně pod-
porovat klienty v samostatnosti a osobní nezávislosti 
nejen v denních činnostech, ale i v zásadním rozho-
dování o svém životě.

ÚSEK PSYCHOLOGIE
• Psycholog/psychoterapeut 

Vytváří nehodnotící důvěrné prostředí, ve kterém klient 
může sdílet své starosti a těžkosti.  Poskytuje individu-
ální konzultace, jejichž předmětem jsou různá témata ze 
života klienta (vztah s partnerem, samota, závislost na 
pečujících, chuť nastoupit do práce, spirituální hledání 
ad.).  S celou skupinou klientů se potkává každodenně na 
ranních rozjezdech, při odpoledních relaxacích a skupino-
vých setkáních.  Na vyžádání provádí také psychologické 
vyšetření. Nejčastěji se jedná o vyšetření spojené s žádostí 
o elektrický invalidní vozík, někdy ale také o zhodnocení 
kognitivních funkcí či profesní směřování. 

• Psychiatr 
Poskytuje klientům odborné konzultace týkající se užívání 
psychofarmak – nejčastěji léků na depresi, úzkosti, ne-
spavost a bolesti. Doporučuje vhodné léky, postup jejich 
užívání či naopak vysazování. 

ÚSEK SOCIÁLNÍ PRÁCE
• Sociální pracovník 

Jedná se zájemcem o službu sociální rehabilitace, mapuje 
situaci, zajišťuje sociální šetření a spolu s klienty a kolegy 
realizuje individuální plánování průběhu služby.  Při po-
bytu se stará o případovou práci s klienty, např. v oblasti 
sociálního zabezpečení, bydlení či v zajištění vhodných ná-
vazných služeb. Jeho důležitou úlohou je i výkon role case 
managera, coby hlavního koordinátora multidisciplinární 
péče o klienta během pobytu. Sociální pracovník - case 
manager je pro klienta průvodcem, který mu pomáhá najít 
cestu v systému služby s ohledem na domluvené cíle. 

Ergoterapeut 
zvládání sebeobsluhy, 

kompenzační pomůcky, 
terapie ruky 

Všeobecná sestra  
zdravotní péče, 

konzultace zdravot-
ního stavu, vyšetření 

u lékaře



OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK
• Lékař 

Přijímá klienta do služby a na základě vyšetření určuje roz-
sah rehabilitace a předepisuje sesterské výkony.

• Všeobecná sestra  
Poskytuje klientovi zdravotní péči. Dávkuje a podává 
léky per os, individuálně pečuje o vyprazdňování mo-
čového měchýře cévkováním, ošetřuje epicystostomii 
a pečuje o permanentní močový katetr. Dále sleduje stav 
kůže a ošetřuje defekty.  Provádí konzultace zdravotního 
stavu týkající se především vyprazdňování a ošetřová-
ní ran a v případě nutnosti zajišťuje odborné vyšetření 
u lékaře (nejčastěji na spinální jednotce, urologii či kožní 
ambulanci).

• Osobní asistent  
Podporuje klienta v běžných denních činnostech. Pomáhá 
mu s hygienickou péčí a provádí přesuny na mechanický 
nebo elektrický vozík. Asistuje při mechanoterapii a dopro-
vází klienta na objednané vyšetření k lékaři. 
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ÚSEK POHYBOVÉ TERAPIE
• Pohybový terapeut  

Ukazuje, že sportovat se dá i na vozíku. Klienty se snaží 
směřovat k aktivnímu způsobu života, podporuje je v osvo-
jování nových pohybových aktivit, pomáhá jim uspořádat 
denní režim a seznamuje je se základy zdravého životního 
stylu.

ÚSEK FYZIOTERAPIE
• Fyzioterapeut 

Pomáhá od bolestivých syndromů, problémů a komplika-
cí, dále pomáhá se zlepšením fyzické kondice, držení těla 
a pohybových stereotypů. Vede klienta k lepšímu poznání 
a vnímaní těla, vztahu k němu a také k odpovědnosti za své 
zdraví.  Poskytuje poradenství – v oblasti zdravotního stavu, 
následné ambulantní rehabilitace i autoterapie, konzultuje 
výběr a nastavení kompenzačních pomůcek. Je pomocní-
kem pro rodinné příslušníky, které zaučuje v základním 
procvičení klienta v domácím prostředí a manipulaci s ním. 
Zaškoluje také terapeuty z okolí místa bydliště, kteří nemají 
dostatečné zkušenosti s klienty s míšní lézí. Pravidelně se 
podílí na výuce studentů oboru fyzioterapie. Zapojuje se 
do odborných výzkumů.

N Á Š  T Ý M

ÚSEK ERGOTERAPIE
• Ergoterapeut 

Podporuje zdraví a duševní pohodu klienta prostřed-
nictvím smysluplné aktivity/zaměstnávání. Pomáhá mu 
v rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání se-
beobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času. 
Klientovi umožňuje naplnění jeho životních rolí, napomáhá 
k jeho plnému začlenění do společnosti a podporuje ho 
v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro 
plánování a realizaci každodenních činností v interakci 
s prostředím (sociálním i fyzickým). Je podporou nejen 
klienta, ale i jeho blízkého okolí.

• Handterapeut 
Terapeut-specialista, jehož doménou je péče o ruku. Pracu-
je na základě indikace lékaře stanovené při příjmu klienta 
do služby sociální rehabilitace. Zjišťuje, jaký vliv mají na 
funkci horní končetiny ergonomický pohyb a vhodné po-
můcky. Pomáhá zmírnit vzniklé obtíže (např. bolest, otok, 
spasticitu) a učí předcházet jejich opětovnému vzniku. 
Podporuje a provádí následnou rehabilitací (např. po zá-
kroku).  Vybavuje pomůckami pro podporu fyziologického 
postavení ruky a ergonomický pohyb. Učí, jak o své ruce 
pečovat i v domácím prostředí. 

• Instruktor nácviku soběstačnosti 
Zkušený vozíčkář, který dokáže být klientovi blízkým 
člověkem a zároveň motivátorem v jeho dalším rozvoji 
a který problémy klienta vnímá prostřednictvím zkušeností 
načerpaných během života na vozíku. Dokáže velmi dob-
ře a rychle odhadnout možnosti klienta a posouvat jeho 
hranice a limity. Klientovi ukazuje běžné denní činnosti ap-
likovatelné v domácím prostředí, respektive reálném životě. 
Je přímou podporou práce ergoterapeuta. 
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K A P I T O L AK A P I T O L A

PARAPLE  
JAKO ODBORNÉ 

PRACOVIŠTĚ



26 /  Výroční zpráva Centra Paraple za rok 2018  Výroční zpráva Centra Paraple za rok 2018          / 27 

P A R A P L E  J A K O  O D B O R N É  P R A C O V I Š T ĚP A R A P L E  J A K O  O D B O R N É  P R A C O V I Š T Ě

Praxe a výuka

Možnost splnění praxe a odbornou výuku poskytujeme studentům 
vysokých a středních škol oboru lékařství a ošetřovatelství a dále 
fyzioterapie, ergoterapie, sociální práce, psychologie a aplikované po-
hybové aktivity. Máme navázanou spolupráci s fakultami napříč celou 
Českou republikou.

Tuto činnost považujeme za obzvlášť důležitou, jelikož tak můžeme 
studentům předávat naše zkušenosti a rozšiřovat znalosti z oblasti 
terapie klientů s míšním poškozením a tím do budoucna zlepšovat 
podmínky pro naše klienty v regionech.

Dlouhodobou praxi (2 –4 týdny) si u nás splnilo 53 studentů v celkové 
délce 73 týdnů. 

Semestrální výuku jsme vedli pro 102 studentů oboru fyzioterapie z Fa-
kulty tělesné výchovy a sportu. 

Stáže

Stáž v rozsahu 1–3 dny u nás v průběhu 
roku absolvovalo 13 kolegů z pracovišť 
spinálního řetězce i jiných.

Zároveň jsme ji zajistili i pro 10 studentů 
mezinárodního programu Erasmus z Nor-
ska, Švédska, Belgie, Holandska, Koreje, 
Číny a z Jihoafrické republiky.

Exkurze

Realizovali jsme 24 exkurzí pro žáky 
mateřských, základních, středních 
a vysokých škol v rozsahu 1–3 hodiny. 
Program vždy přizpůsobujeme věku 
a již nabytému povědomí účastníků a je 
složen z přednášky, prohlídky budovy, 
vyzkoušení jízdy na vozíku a dalších kom-
penzačních pomůcek, případně kontaktu 
s klienty (např. na společné rozcvičce). 
Pro nejmenší návštěvníky jde o program 
v převážně hravé formě.

Kurzy pro odborníky a veřejnost

Pravidelně pořádáme či sami nebo ve spolupráci připravujeme 
kurzy, semináře a setkání na různá témata.

Důležitým kurzem, který jsme realizovali ve spolupráci se Spinál-
ní jednotkou v Motole je kurz Fyzioterapie u pacientů s míšním 
poškozením. Jeho hlavním cílem je zvyšování odbornosti fyzio-
terapuetů a rozšiřování jejich regionální sítě.

Odbornou veřejnost jsme ale přivítali i na několika dalších 
otevřených kurzech a seminářích – např. Využití fyzikální terapie 
u pacientů s míšní lézí, Terapie bránice se zaměřením na léčbu 
gastroezofageálního refluxu jícnu nebo Úvod do Feldenkraisovy 
metody.

Dále jsme uspořádali několik tematických Setkání s odborníky. 
Oblasti, kterých se setkání týkala, byly např. - Dysfunce vegeta-
tivních funkcí u osob s míšní lézí, Léčba spasticity, Chirurgická 
rekonstrukce ruky, Zdravé sezení či Virtuální realita. 

V průběhu roku jsme také zaškolili množství rodinných přísluš-
níků, osobních asistentů a pracovníků služby domácí péče ve 
specificích ošetřování a asistenční dopomoci lidem s míšním 
poškozením.

Ve spinálním řetězci intenzivně pracujeme na zvý-
šení naší působnosti jako odborného pracoviště. 
A to jak směrem ke klientům, tak zaměstnancům 
i odborné veřejnosti.

Všem klientům se snažíme zvýšit povědomí o jejich 
zdravotním stavu, okolnostech s ním souvisejících 

a nezbytnosti prevence. Zaměstnancům poskytu-
jeme nadstandardní prostor a podmínky pro jejich 
odborný růst a zároveň se zapojujeme do různých 
výzkumů a studií či (spolu)pořádání mnoha odbor-
ných akcí.
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Další odborné a osvětové akce

• Mezinárodní den poranění míchy - SCI Day 

Je celosvětově stanoven na 5 září. Jeho cílem je zvý-
šit povědomí široké veřejnosti o problematice míšního 
poškození a usnadnit tak začlenění lidí s pohybovým zne-
výhodněním do společnosti a zároveň také zlepšit dopad 
preventivních programů.

Český SCI Day se již potřetí uskutečnil u nás v centru.

Šlo o den plný přednášek, workshopů, diskuzí a prezentací 
určený pro klienty a jejich blízké, terapeuty, zákonodárce 
i širokou veřejnost.

Hlavním tématem byla Domácí péče a osobní asistence, 
dalšími pak Virtuální realita, Bolest a její léčba, Prevence 
dekubitů, Ochrana práv a představení nového programu 
CZEPA Peer mentoring.

• Týden jízdy pro Den poranění míchy

Doprovodná akce SCI Day. Jde při ní o to ujít či ujet v týmu 
alespoň 1 300 km, tedy vzdálenost mezi Českou republi-
kou a Stoke Mandeville, městem, kde byla založená první 
spinální jednotka.

K této akci jsme se připojili a hranici 1 300 km překonali.

• Rozvoj témat

Dlouhodobě se ve spolupráci s dalšími pracovišti zapoju-
jeme do odborných výzkumů a rozvoje témat zaměřených 
na míšní poškození. V roce 2018 to byla např. tato téma-
ta - Bolest, Sexualita, Asistivní technologie, Spánková 
apnoe, Dýchání a stanovení rizikovosti klientů, Cannate-
rapie, Zdravý životní styl, Osobní asistence a homecare, 
Handterapie - vytvoření týmu specialistů na terapii ruky 
(fyzioterauti , ergoterapeuti) ad.

Členství našich zaměstnanců v profes-
ních organizacích 

Sociální pracovníci

• Profesní komora sociálních 
pracovníků 

• Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb 

Psychologové

• Evropská asociace spinálních 
psychologů

Ergoterapie

• Česká společnost pro míšní léze 

• Klinická zájmová skupina 

• Společnost pro rehabilitaci ruky 

• Česká asociace ergoterapeutů 

• Česká asociace paraplegiků

Fyzioterapie

• Česká společnost pro míšní léze

• Klinická zájmová skupina 

• Unie fyzioterapeutů

Pohybová terapie

• Česká společnost pro míšní léze

• Česká asociace aplikovaných pohy-
bových aktivit

Ošetřovatelství

• Česká společnost pro míšní léze

• České asociace sester

Vzdělávání zaměstnanců

Naši zaměstnanci absolvovali 1 190 hodin odborného vzdělávání 
formou kurzů, seminářů, stáží, exkurzí či účastí na konferencích, 
včetně zahraničních.

Zde jsou některé z nich:

• ESCIF

Hlavním tématem evropské spinální konference, která se konala 
v Praze, byl tentokrát peermentoring. Projekt Peermentoring 
v České republice realizuje Česká asociace paraplegiků a naše 
centrum na něm aktivně spolupracuje.

• Švýcarské  paraplegiologické centrum

Exkurzi v Nottwilu absolvovali tři zaměstnanci, kteří tak měli 
po dva dny možnost prohlédnout si jedno z nejvýznamnějších 
rehabilitačních center, které poskytuje komplexní péči klientům 
s míšním poškozením ihned od jeho vzniku, až po propuštění do 
domácího prostředí.  

• Kongres Tetrahand

Kongres zaměřený na chirurgickou rekonstrukci a rehabilitaci te-
traplegické ruky, který se uskutečnil taktéž v Nottwilu. Zúčastnila 
se jej kolegyně handterapeutka.

• Veletrh Rehacare

Světové výstavy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
v Düsseldorfu se zúčastnila metodička spinální problematiky 
a vedoucí úseku ergoterapie.
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PARAPLE 
V ÉTERU

Svou činnost prezentujeme i jinými způsoby, než přímou péčí. 
Vydáváme, či se podílíme na vydání rozličných materiálů, spotů 
nebo vystupujeme v různých pořadech. Vždy se snažíme, aby vše 
uvedené bylo zajímavé a mělo přesah i směrem k širší veřejnosti.
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Magazín Paraple
Časopis pro naše klienty, partnery, přátele, ale i širo-
kou veřejnost. Zpracováváme v něm odborná témata 
týkající se spinální problematiky, ale i témata více 
společenská. Informuje také o dění v Parapleti a kolem 
něj. Často bývá doplněný praktickou přílohou – např. 
se cvičením na doma, nácvikem správného dýchání, 
péčí o kompenzační pomůcky apod. Vychází čtyřikrát 
ročně.

Newsletter
Krátké zprávy o dění v Parapleti pro naše firemní 
partnery a individuální dárce. Informujeme v nich 
o novinkách ze služeb, akcích, které pořádáme, zveřej-
ňujeme zde příběhy zajímavých lidí ad. Rozesíláme ho 
zpravidla jednou za měsíc až měsíc a půl.

ZKUŠENOSTI na webu www.paraple.cz
Tato sekce má za cíl vytvořit postupně na jednom místě 
rozsáhlou knihovnu s informacemi týkajícími se spinální 
problematiky a s ní souvisejících témat.

Chceme v ní sdílet důležité informace, které zajímají 
nejen naše klienty a partnery, ale také odbornou i laickou 
veřejnost.

Videospoty
V rámci projektu Otevřené Paraple spolufinancova-
ného Evropskou Unií vznikly čtyři spoty, které mají 
odlehčenou formou informovat širokou veřejnost 
o bariérách, překážkách a příležitostech, které lidi na 
vozíku potkávají. 

Spoty byly, mimo jiné, odvysílány Českou televizí.

Výstava fotografií Na handicap nehrajeme
Putovní výstava, kterou jsme realizovali díky projektu Otevřené 
Paraple, přibližuje běžný život vozíčkářů. Fotografie Tomáše Lisého 
zachycují čas strávený s rodinou, chvíle odpočinku či naopak aktivní 
sportovní vyžití. Okamžiky blízké nám všem a prožitky, které se ne-
mění – ať stojíme na vlastních nohách či sedíme na vozíku. 

Výstava byla k vidění na deseti veřejných místech v Praze i mimo ní, 
např. v Evropském parlamentu v Bruselu. 

Edukativní brožura Život je jízda
Publikace pro širokou veřejnost, která na sedmi pří-
bězích ilustruje, že „byť životní rány a krize přicházejí 
většinou náhle, nezvaně a vždy nevhod, prožitky, emo-
ce i témata, která přinášejí, patří k životu - přicházejí 
z něj, jeho dynamiky a růstu.“ 

Jsou v ní zpracovaná témata, která v určitých obdo-
bích řeší všichni, nejen lidé s poškozením míchy a vždy 
jsou doplněná o obecné, preventivní i statistické infor-
mace o životě na vozíku.

Brožura Život bez bariér
Publikace pro širokou veřejnost vznikla v rámci česko-saské spolu-
práce pro Ústecký kraj a byla vydána ve dvou jazykových mutacích. 

Odpovídá se v ní na otázku „Co bude dál?“ – co čeká člověka po 
poškození míchy od putování zařízeními spinálního řetězce až po 
návrat do přirozeného prostředí. Uvedené otázky byly konzultovány 
s lidmi, kteří se sami v podobné situaci v minulosti ocitli. 

Za Centrum Paraple texty připravili Lenka Honzátková a David Lukeš.
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POD 
PARAPLETEM

Centrum Paraple realizovalo od února 2017 do 
prosince 2018 projekt Otevřené Paraple, který 
byl spolufinancovaný Evropskou Unií. 

Díky této podpoře vzniklo v Parapleti kulturně-
komunitní centrum, jež si dalo za cíl propojit 
prostřednictvím zajímavých aktivit pro děti 
i dospělé vozíčkáře s lidmi v okolí centra. 

Těch se v roce 2018 uskutečnilo 90 a zúčastnilo 
se jich 2 200 osob.

PROJEKT P OD PARAPLETEM 
(OTEVŘENÉ PARAPLE)

P O D  P A R A P L E T E M

Divadelní představení pro 
děti i dospělé

5 představení navštívilo 370 
diváků

Sezonní akce – Čarodějnice, 
Mikuláš, Sejdeme se na za-

hradě (2x), Zahradní slavnost

na 5 akcích se potkalo 700 
návštěvníků

Pravidelné cvičení pilates 
pro veřejnost

každotýdenní aktivity se 
účastnilo průměrně 15 osob 

Produkty

informační a edukativní 
brožura Život je jízda, 4 krátké 

videospoty, putovní výstava 
fotografií „Na handicap 

nehrajeme“, Metodika 
kulturně-komunitního centra

Filmové večery 

11 promítaných filmů se zú-
častnilo přes 200 diváků

Host pod Parapletem 

8 setkání se zúčastnilo 327 osob

hosty byly - Ivona Březinová, 
Ondřej Kobza, Míša Krunclová 
a Peggy Marvanová, Rosťa Novák 
ml., Ondřej Ruml, Barbora Špotá-
ková, Miroslav Táborský a zástupci 
organizace Camino na kolečkách

Docházkové aktivity určené pro 
vozíčkáře

posilovna, lukostřelba, stolní tenis 
aj.

opakovaně se jich zúčastnilo 50 
lidí na vozíku

Workshopy

taneční, výtvarné, herní, sportovní, 
hudební

téměř 60 různorodých workshopů 
se účastnilo přes 500 osob 

Edukační aktivity 

setkání s odborníkem – edukace 
profesionálem (často z řad lékařů) 
na aktuální téma, osvěta na ško-
lách – pravidelné přednášky na 
téma života s handicapem, reali-
zace tzv. SCI Day – Mezinárodního 
dne poškození míchy, účast na 
konferencích ad. 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY
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K A P I T O L AK A P I T O L A

HLAVNÍ 
BENEFIČNÍ 
AKCE

V průběhu roku pořádáme značné množství akcí na naši podporu. Liší se dle typu a cíle-
ní. Jedná se obvykle o akce sportovní, kulturní či společenské, vždy pořádané s motivací 
oslovit veřejnost, sejít se s našimi příznivci a podporovateli, představit jim naše centrum 
a jeho fungování a při příjemném setkání získat prostředky tolik potřebné pro naši činnost. 
Veškeré výtěžky z akcí jsou následně využity především na financování naší hlavní služby, 
pobytové sociální rehabilitace.
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K A P I T O L A H L A V N Í  B E N E F I Č N Í  A K C E

Golf pro Paraple

Termín konání: 20. 5. 

Výtěžek: 244 943 Kč 

V Golf&Spa Resortu Cihelny v Karlových Varech se 
uskutečnil již 9. ročník charitativního golfového turnaje.

Akcí provázel její patron Marek Eben. 

Podpořit nás přijelo 52 golfistů. 

http://www.golfproparaple.cz/
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H L A V N Í  B E N E F I Č N Í  A K C E

Běh pro Paraple

Termín konání: 10. 6.

Výtěžek: 510 000 Kč

Na 19. ročník této tradiční akce dorazilo do praž-
ského parku Ladronka 542 běžců, kteří se utkali 
jak v závodech na 100 m, tak v dlouhém běhu na 
5,1 km. Závody startoval Zdeněk Svěrák a mnoho 
dalších známých osobností.

Účastníkům jsme nabídli i bohatý doprovodný 
program.

http://www.behproparaple.cz/

H L A V N Í  B E N E F I Č N Í  A K C E

StarDance aneb Když hvězdy tančí

Termín konání: 24. 11. 

Výtěžek: 15 019 476 Kč

Show, ve které jeden večer společně tančí profesionální 
tanečníci, osobnosti českého showbyznysu a taneční 

hvězdy z řad našich klientů.

Partnerem tohoto programu je Česká televize.

http://www.stardanceproparaple.cz/
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H L A V N Í  B E N E F I Č N Í  A K C E

Aukce pro Paraple

Termín konání: 27. 5. 

Výtěžek: 587 000 Kč

Aukce uměleckých děl, kterou pro nás pořádá již 
od roku 2015 Galerie KODL, se stala jednou z výraz-
ných finančních a společenských opor činnosti naší 
organizace. 

http://www.aukceproparaple.cz/

H L A V N Í  B E N E F I Č N Í  A K C E

Aukce pivních lahví

Termín konání: 13. 12. 

Výtěžek: 2 759 988 Kč

Deset designových pivních lahví navrhlo pro 7. ročník předvá-
noční charitativní dražby umělecké duo Václav Mlynář a Jakub 

Pollág ze studia deFORM.

Nejdražší originální láhev vynesla neuvěřitelných 700 000 Kč.

http://www.aukcnilahveproparaple.cz/
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K A P I T O L A

STRATEGIE
NA ROKY 
2019–2021

Rozvoj služeb 

pobytová sociální 
rehabilitace – rodina 
jako cílová skupina 

Udržení kvalitních 
služeb

pobytová sociální 
rehabilitace (třítýdenní 

služba), odborné sociální 
poradenství, doplňkové 

a ostatní služby

Rozvoj služeb 

doplňkové programy – 
specializované týdenní či 

vícedenní programy

Spolupráce 
se zájmovými 
organizacemi

Spolupráce s organizacemi 
v rámci České společnosti 

pro míšní léze

Centrum Paraple jako 
součást spinálního řetězce 

péče o lidi s poškozením 
míchy

Rozvoj areálu Centra 
Paraple 

zahájení rekonstrukce 
a přístavby nových 

prostor 

S T R A T E G I E  N A  R O K Y  2 0 1 9 – 2 0 2 1

Centrum Paraple průběžně reaguje na potřeby lidí 
s poškozením míchy. Velmi si uvědomujeme, že 
preventivní opatření zvyšují kvalitu života. Proto 
chceme poskytovanými službami a součinností 
s ostatními organizacemi ze spinálního řetězce, 
zejména Českou asociací paraplegiků, i nadále 
předcházet komplikacím, které lidem s poškozením 
míchy ztěžují nejen rehabilitaci, ale i každodenní 
fungování a tím také návrat do běžného života. 

Oblasti 
strategie

Následky míšního poškození sebou přináší i po-
třebu solidárnosti a pomoci okolí, kde, bohužel, 
ne vždy fungují profesionální služby. Velmi důle-
žitou úlohu tak sehrává rodina, která je pro nás 
stále více partnerem v řešení jednotlivých případů 
v rámci námi poskytované služby pobytové sociální 
rehabilitace. 
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K A P I T O L A

PŘEHLED 
FINANČNÍHO 

HOSPODAŘENÍ
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P Ř E H L E D  F I N A N Č N Í H O  H O S P O D A Ř E N Í

Celkové výnosy 44 059
Sponzorské dary, individuální dárci, DMS 20 250

Příjmy ze zdravotních pojišťoven 6 519

Státní a krajské dotace a granty 11 859

Úroky + výnosy z vkladů, ostatní výnosy 47

Příjmy z hlavní činnosti 2 676 

Příjmy z doplňkové činnosti 2 708

Celkové náklady 43 905
Materiálové náklady 2 481

Energie 1 008

Opravy a údržba 1 568

Ostatní služby 6 694

Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 1 715

Mzdové náklady – pracovní smlouvy 20 241

Zákonné sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální pojištění 7 124

Finanční náklady, daně a poplatky 304

Odpisy IM 2 770

Hospodářský výsledek – zisk 154

Aktiva  Pasiva  

Stavby + technické zhodnocení 60 452   Vlastní jmění 74 061

Samostatné movité věci 10 748 Fondy 24 419

Oprávky ke stavbám a majetku -25 247 Výsledek hospodaření 154

Krátkodobý majetek – zásoby + zálohy 219 Nerozdělený zisk 49

Odběratelé 428 Dodavatelé 641

Ostatní pohledávky 402 Závazky vůči zaměstnancům 1 303

Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek 205 Závazky k odvodům daní 164

Peníze v pokladně 51 Závazky k institucím (sociální + zdravotní) 716

Bankovní účty 20 671 Jiná pasiva – výdaje, výnosy příštích období 0                          

Majetkové cenné papíry 27 556 Ostatní závazky 271

Náklady příštích období 55 Dohadné účty pasivní 46

Příjmy příštích období 5 886 Krátkodobé závazky - DPH 88

Dlouhodobý nehmotný majetek 486 Přijaté zálohy 0

Aktiva celkem 101 912 Pasiva celkem 101 912

Hospodaření Centra Paraple za rok 2018

Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 153 925 Kč.

• Náklady, výnosy, hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)  

• Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

P Ř E H L E D  F I N A N Č N Í H O  H O S P O D A Ř E N Í

Celkový objem výnosů: 

44 059 278 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:  
60 (pracovní smlouvy).

Hrubá mzda ředitele:  
786 163 Kč.

Členové správní rady a dozorčí rady 
nepobírali žádné odměny.

Sponzorské dary, individuální dárci, DMS

Příjmy ze zdravotních pojišťoven

Státní a krajské dotace a granty

Příjmy z hlavní činnosti

Příjmy z doplňkové činnosti

Úroky + výnosy z vkladů, ostatní výnosy

Celkové výnosy 

(v tis. Kč) 

44 059

6 519

11 859

2 676

2 708

20 250

47

Celkový objem nákladů:

43 905 353 Kč

Dle středisek:

• obecně prospěšná činnost - 
40 599 160 Kč

• doplňková činnost -  
2 603 603 Kč

• správa - 
702 590 Kč

Celkové náklady 

(v tis. Kč) 

43 905
Energie

Mzdové náklady – pracovní smlouvy

Mzdové náklady - ostatní osobní náklady

Ostatní služby

Opravy a údržba

Materiálové náklady

20 241

1 715

6 694

1 568

1 008

2 481

Finanční náklady, daně a poplatky

Zákonné soc. a zdrav. pojištění, 
ostatní soc. pojištění

Odpisy IM

7 124

304

2 770
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P Ř E H L E D  F I N A N Č N Í H O  H O S P O D A Ř E N Í

2014

2015

2016

2017

2018

rok Přidělená částka % rozpočtu CP
rok 2014 2 848 000 8%

rok 2015 4 016 000 12%

rok 2016 2 988 000 9%

rok 2017 5 684 000 14%

rok 2018 8 518 000 20%

8 %

12 %

9 %

14 %

20 %

Ze státních institucí je naším 
nejvýznamnějším podporovatelem 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí (MPSV). Pro zajímavost 
uvádíme grafické znázornění vývoje 

P Ř E H L E D  F I N A N Č N Í H O  H O S P O D A Ř E N Í

přidělených dotací za posledních 
5 let. V roce 2018 činila podpora 
z MPSV 20 % z našeho celkového 
ročního rozpočtu.



52 /  Výroční zpráva Centra Paraple za rok 2018  Výroční zpráva Centra Paraple za rok 2018          / 53 

P Ř E H L E D  F I N A N Č N Í H O  H O S P O D A Ř E N Í P Ř E H L E D  F I N A N Č N Í H O  H O S P O D A Ř E N Í
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P Ř E H L E D  F I N A N Č N Í H O  H O S P O D A Ř E N Í P Ř E H L E D  F I N A N Č N Í H O  H O S P O D A Ř E N Í
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K A P I T O L AK A P I T O L A

DĚKUJEME 
ZA PODPORU
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D Ě K U J E M E  Z A  P O D P O R U

Centrum Paraple potřebuje získat podporu ve výši 
zhruba 50% svého ročního rozpočtu.

Každoročně proto žádá o finanční příspěvky na 
poskytování svých služeb z veřejných zdrojů v rámci 
grantových a dotačních řízení vyhlašovaných Minister-
stvem práce a sociálních věcí, Magistrátem hlavního 
města Prahy a dalších státních subjektů. 

Finanční prostředky získává také díky nadacím, na-
dačním fondům a ostatním institucím. 

Podporou je pro nás finanční i nefinanční pomoc 
společností a jednotlivců ve formě poskytnutí služeb, 
produktů či dobrovolnictví a také spolupráce se členy 
správní a dozorčí rady, zaměstnanci, externími spolu-
pracovníky a stálými dobrovolníky.

Všichni uvedení nám umožňují naší existenci a kvalitní 
fungování.

V roce 2018 jsme získali finanční podporu na realizaci projektů, 
služeb a další činnosti z těchto veřejných zdrojů:

Za stěžejní podporu děkujeme hlavním partnerům:

D Ě K U J E M E  Z A  P O D P O R U

Významnou podporu nám dále 
poskytli dárci a společnosti:

3 TOOLING, s.r.o.

A1 - Transport & Logistic s.r.o.

Abalon, s.r.o.

Advokátní kancelář Poupětová/
Poupě s.r.o.

AIK, s.r.o.

Anecoop Praha, s.r.o.

AXXOS hotel & spa management 
s.r.o.

AZ ELEKTROSTAV, a.s.

BSV Kubiš, s.r.o.

Bubeníček Michal

COLOPLAST A/S odštěpný závod

Crocodille ČR, spol. s r.o.

CZE 7, s.r.o.

Čarek Miroslav

Česák Jan

Čtení pomáhá

ČZU v Praze

D&Z spol. s r.o.

DB SCHENKER, spol. s r.o.

Dejmek speciální odtahová služba

DKP Invest, a.s.

DOBROVSKÝ s.r.o.

Dot production, s.r.o.

Edvards Lifesciences

EL INSTA BH spol. s r.o.

Famtents&Rents

Food Way Catering

GNB CHEM a.s.

HECHT MOTORS s.r.o.

HI Software, a.s.

Hostková Helena

Hubáček Pavel

Interiér Říčany a.s.

Chaloupka Roman

I.O.B. spol. s r.o.

IK TRADE, s.r.o.

iMi Partner, a.s.

INCOME, spol. s.r.o.

Jablotron Alarms, a.s.

Konvička Tomáš

La Lorraine, a.s.

Macan Milan

MARON CZ s.r.o.

Medicco s.r.o

Minárik Richard

MM PALIVA, s.r.o.

Motejlová Blanka

Nadační fond Gabrielis

Nakladatelství Sagit

O2

Obec Kamenec

Odehnal Petr

OK Group, a.s.

Ondřej Meissner spol. s r.o.

PALESTRA, spol. s r. o.

PASSERINVEST GROUP, a.s.

Pohanka Roman

PS SERVIS CZE, s.r.o

Quarda Zdeněk

Ravikon a.s.

Rittal Czech, s.r.o.

Robinoil, s.r.o.

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní 
kancelář, s.r.o.

SÁRA, s.r.o.

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.

SCA hygiene products s.r.o.

S.C.JOHNSON, s.r.o.

Sedláčková Ivana

Skinzone s.r.o.

Soda Stream

Sochor Josef

Stejskalová Eva

Systémové bednění s.r.o.

Šimánek Lubomír

Šimek Jaroslav

Šťovíčková Věra

TORK

Vacek Bohumil

Vávrová Klára

Victoria – Ag art, s.r.o.

Vinné sklepy Lechovice

WAKKENHAT ZETTA s.r.o.

Zvěřina Michal

Žák Přemysl

Mediální podporou nám pomohli:

Bauer Media, v.o.s.

Bison&Rose

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.

Děkujeme tímto i všem dalším 
podporovatelům, kteří zde z dů-
vodu omezeného místa nemohou 
být uvedeni. Přesto jsou pro nás 
velmi důležití a jejich podpory si 
vážíme.
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K A P I T O L AK A P I T O L A

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE A 

STRUKTURA 
ORGANIZACE 
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Z Á K L A D N Í  Ú D A J E  A   S T R U K T U R A  O R G A N I Z A C E

Název 
Centrum Paraple, o.p.s.

Sídlo 
Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10

Telefon 
+420 274 771 478

E-mail 
paraple@paraple.cz

Web 
www.paraple.cz

Sociální sítě 
https://www.facebook.com/paraple.cz/ 
https://twitter.com/Centrum_Paraple 
https://www.instagram.com/centrum_paraple/

IČ 
24727211

DIČ 
CZ24727211

Sbírkový účet 
932932932/0300

Statutární orgán 
ředitel

Zakladatelé 
Zdeněk Svěrák a Svaz paraplegiků, o.s. (dnes 
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.)

Správní rada

• Bárta Robert

• Kolář Pavel 

• Kříž Jiří 

• Marečková Monika 

• Soural Marcel 

• Vyskočil František 

Dozorčí rada

• Pácal Jiří 

• Pafko Pavel 

• Sadil Jan 

Z Á K L A D N Í  Ú D A J E  A   S T R U K T U R A  O R G A N I Z A C E

Zaměstnanci

Amler Martin, Antošová Štěpánka, Arbuzova 
Larisa, Bali Šoltésová Jana, Bartoníčková Moni-
ka, Beranová Anežka, Brandtlová Lucie, Čeloud 
Jiří, Černý Miroslav, Čížová Žaneta, Damborský 
Ivo, Dáňová Petra, Dolínek Jan, Drábek Tomáš, 
Dundáčková Sylvie, Fábryová Anna, Forman Filip, 
Formánek Jan, Formánková Veronika, Franta 
Richard, Gregor Martin, Gregorová Zuzana, Ha-
merníková Barbora, Hladíková Petra, Hloušková 
Petra, Honzátková Lenka, Horáková Veronika, 
Hradilová Iva, Hrdličková Michaela, Hrubý Jan, 
Hubalovský Petr, Hufová Daniela, Jelínková Šárka, 
Ježková Lucie, Jonová Andrea, Kábrtová Alena, 
Kozáková Alena, Kozárová Lenka, Kryštofová 
Helena, Kučerová Ivana, Lukeš David, Lukešová 

Jana, Málková Kristýna, Matlák Pavel, Matoušů 
Hana, Melicharová Hana, Mikyšková Kateřina, 
Němec Václav, Nováčková Magda, Novák Filip, 
Novák Přemysl, Pajasová Daniela, Pokuta Jiří, 
Preclíková Andrea, Pudilová Marta, Repková Má-
ria, Rusínová Barbora, Rybín Michal, Salák Lukáš, 
Sárközi Tomáš, Sellner David, Sochůrková Alena, 
Surman Milan, Svobodná Magdalena, Svobodová 
Vladimíra, Šafářová Kristýna, Šilhánová Alexan-
dra, Šlauf Milan, Šohájková Jolana, Šrytr Martin, 
Talák Martin, Turzík Vladimír, Vacek Jan, Vatěrová 
Hana, Vernerová Markéta, Vokoun Vojtěch, Vybí-
ralová Tereza, Vydrželová Marie, Vyskočil Tomáš, 
Warnes Monika, Weinertová Michaela 

Spolupracovníci

Balcarová Jitka, Barsová Karolína, Batelka Martin, 
Beneš Jan, Brodský Jaroslav, Brožová Marcela, 
Cmuntová Šárka, Crhová Dominika, Částková 
Eliška, Čeloudová Kateřina, Čermáková Do-
minika, Červenková Iva, Červenková Zuzana, 
Dobrowolski Krysztof, Doubrava Ondřej, Dr-
votová Pavla, Fiutowská Jadwiga, Freimanová 
Karolína, Frohlichová Jiřina, Fulka Petr, Geissber-
gerová Anja, Henrichová Martina, Hlinková Darja, 
Hlinková Zuzana, Hobzíková Markéta, Hoďáková 
Veronika, Holzbachová Barbora, Hykešová Ema, 
Chlumský Jaroslav, Jedličková Zuzana, Kábrt 
Bohumil, Karlová Jana, Kašíková Paulína, Ko-
línková Hana, Kopeček Martin, Kotková Tereza, 
Krausová Lucie, Krištof Vítězslav, Kronková Marie, 
Křehotová Nina, Kuncová Eliška, Kuzněcová Olga, 
Kyjevská Nicola, Langová Denisa, Leszkowová 

Iva, Lošková Veronika, Malý Karel, Marková Hana, 
Martinková Markéta, Maťaťová Martina, Me-
lenovský Václav, Mikulová Renata, Mikyšková 
Kateřina, Misík Pavel, Musílek Jan, Musilová Iva, 
Nohejl Petr, Opletalová Miriam Anna, Pavlikhi-
na Ekaterina, Piechová Irena, Polanská Alena, 
Polívková Helena, Pražáková Lenka, Prostějov-
ská Sára, Pučanová Aneta, Rážek Lukáš, Rusňak 
Fedor, Sadílková Aneta, Sandholcová Marie, 
Sedláčková Eliška, Stančíková Martina, Stibor 
Eva, Svobodová Dana, Šibíková Kateřina, Štoková 
Kateřina, Tůmová Štěpánka, Turanská Alexandra, 
Uher Václav, Vaďurová Tereza, Varmužová Klára, 
Velechovská Lucie, Vošahlík Miroslav, Vydržel 
Vojtěch, Zadražilová Marie, Zavřelová Radka, 
Zbořilová Lenka, Zemková Kateřina, Zmeškalová 
Marie, Žižka Jan 




