XY KLIENTŮTŘÍDY FFP2
920 POUŽITÝCH RESPIRÁTORŮ
140 PROVEDENÝCH TESTŮ U ZAMĚSTNANCŮ SLUŽBY
ÚČAST NA 18 JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MČ PRAHA 11
ZAJIŠTĚNO 11 420 CHIRURGICKÝCH ROUŠEK

6 KLIENTŮ A 3 ZAMĚSTNANCI COVID+

ROK 2020
KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Jsme víc než jen služba osobní asistence!
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
když píši úvodní slovo do výroční zprávy za rok 2020, je to právě rok, co se
naše společnost začala potýkat s pandemií koronaviru se všemi jejími
důsledky. Naše zkušenosti a pocity jsou jistě podobné jako u mnoha kolegů
z ostatních sociálních služeb. Je to snaha ochránit klienty, ochránit vlastní
zaměstnance, poskytnout v rámci služby maximum a vydržet všudypřítomný
stres a nejistotu, co bude.
I když na provoz osobní asistence dopadala všechna možná omezení,
obvyklé práce jsme bez ohledu na přibylé starosti měli hodně. Základní
potřeby našich klientů jsou zde totiž pořád, každý den. Proto jsme
v uplynulém roce v domácnostech našich klientů zajistili téměř 7400 hodin
pomoci – nejvíce v naší téměř třicetileté historii, covidu-19 navzdory.
S epidemií koronaviru jsme statečně bojovali. Zprvu jsme improvizovali a
snažili se zachovat si zdravý rozum, poté jsme se postupně učili a vybavovali
se tolik potřebnými ochrannými pomůckami. Samotná nemoc se nám,
naštěstí, docela vyhýbala. Až koncem roku 2020 se nákaza prokázala u více
než pěti klientů a tří zaměstnanců. Delší čas však dodržujeme vcelku přísný
režim, takže se nám podařilo zachovat provoz osobní asistence bez výkyvů
a zamezit nekontrolovanému šíření nemoci.
Jak během jara, tak během podzimu jsme měli možnost pravidelného
testování zaměstnanců, což významně pomohlo prevenci a řešení situace.
Nad rámec běžné činnosti jsme se snažili zastupovat všechny obyvatele
komplexu bytů zvláštního určení v Petýrkově ulici. Lidem jsme pravidelně
podávali aktuální informace o vývoji situace nebo jsme zajišťovali roušky a
dezinfekci. Naše pravidelná účast na většině jednání krizového štábu
Městské části Prahy 11 celé věci také velmi pomáhala.
Naštěstí zatím nepociťujeme výrazné finanční problémy, především MPSV
ČR pomohlo s nákupem nezbytného vybavení, přičemž rok 2020 byl velmi
vstřícný pro financování celého systému sociálních služeb. Mimořádné
nasazení našich pracovníků bylo po právu slušně odměněno. Otázkou však
zůstává, jak se bude situace dále vyvíjet.
V březnu 2020 jsem do úvodu předchozí výroční zprávy s důvěrou napsal, že
to zvládneme. ZVLÁDLI JSME TO!

Přeji příjemné čten

TOMÁŠ DRÁBEK
ředitel
Praha, březen 2021
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Historie organizace
1988: Nastěhování prvních obyvatel se
zdravotním postižením do nového
komplexu s bezbariérovými byty v ulici
Petýrkova.
1991: Začátek poskytování civilní
pečovatelské služby podle principů hnutí
Independent Living (zaštítěno Klubem ligy
vozíčkářů).
1992: Vznik občanského sdružení KVP a
převzetí civilní pečovatelské služby. KVP
členem Československé rady pro
humanitární spolupráci.
1997: KVP členem Sboru zástupců organizací
zdravotně postižených.
2000: KVP členem Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR.
2003: Zahájení provozu léčebného
pohybového cvičení na přístroji MOTOmed.
2004: Profesionalizace Armády ČR a
ukončení výkonu civilní služby (zajišťování
služby osobní asistentce pouze
zaměstnanci).
2006: Začátek realizace projektu „Práce na
kolečkách“ zaměřeného na integraci lidí se
zdravotním postižením na trhu práce.
2007: Získání registrace k poskytování služby
osobní asistence podle zákona o sociálních
službách. První omezení nepřetržitého
provozu služby osobní asistence v nočním
čase.
2011: Uzavření dlouhodobého partnerství
s Nadačním fondem Avast.
2012: Obnovení nepřetržitého provozu
služby osobní asistence (365/24/7).
2013: Změna právní formy KVP na obecně
prospěšnou společnost.
2014: KVP členem Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR a Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR. Ocenění
zaměstnance Petra Křivánka v Národní ceně
sociálních služeb – Pečovatel roku.
2015: KVP jako semifinalista v národní
soutěži Neziskovka roku 2015. KVP se
zavázal k dodržování Etického kodexu
nestátní neziskové organizace pro jednání
s dárci. Zahájen provoz půjčovny
kompenzačních pomůcek. Poskytnutí
prostor rehabilitace klientům pro soukromé
využívání fyzioterapie. Uzavřena dohoda
s Úřadem práce ČR o zaměstnávání osob se
zdravotním postižením
2016: Spuštění nových internetových stránek
organizace. KVP znovu jako semifinalista
v národní soutěži Neziskovka roku 2016.
2018: Druhé omezení nepřetržitého provozu
služby osobní asistence v nočním čase.

KDO JSME
Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, transformovaná
v roce 2013 z původního stejnojmenného občanského sdružení založeného
již v roce 1992, která umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11
samostatný život. Jsme transparentní organizace, která klade důraz na svou
historii, stabilitu a lokální komunitní charakter.
Jako registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence
umožňujeme dospělým lidem s tělesným postižením v maximální možné
míře sebeurčení žít ve vlastních domácnostech, především v bezbariérovém
bytovém domě v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Aby naše služby
byly komplexní, zajišťujeme pohotovostní pomoc, půjčovnu kompenzačních
pomůcek nebo další doplňkové činnosti.
V oblasti poskytování terénní sociální péče patříme v České republice mezi
první organizace, které v devadesátých letech minulého století začaly
poskytovat podobné služby.

NAŠE VIZE
Každý z nás někdy potřebuje pomoci, někdo častěji, někdo méně často. Lidé
s tělesným postižením patří zpravidla do první skupiny a my chceme, aby
pomoc pro ně byla samozřejmá a kdykoli dostupná, stejně jako pro člověka
bez tělesného postižení. Také jsme přesvědčeni, že přáním lidí s tělesným
postižením je žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. Proto
vynakládáme maximální úsilí na to, aby tito lidé v Praze 11 mohli žít
samostatně ve vlastní domácnosti. Míra podpory, kterou přitom lidé
s tělesným postižením potřebují, je různá, od nepravidelné dopomoci až po
každodenní několikahodinovou pomoc. Snažíme se proto takovou formu
podpory nabízet, chceme, aby naše pomoc byla všestranná a naši klienti se
mohli spolehnout, že se na nás mohou kdykoli obrátit. Přitom je pro nás
samozřejmé také lidi se zdravotním postižením zaměstnávat.
Zajišťováním služby osobní asistence se snažíme lidem s tělesným
postižením mnohdy dávat jen to, co mají lidé bez tělesného postižení – totiž
funkční nohy nebo ruce. Zároveň se snažíme, aby si naši klienti průběh
asistenční pomoci určovali sami a mohli se svobodně rozhodovat, jak chtějí
žít. Při poskytování pomoci využíváme naše dlouholeté zkušenosti, které
jsme od roku 1992 získali, a jsme vždy ochotni se o ně podělit s ostatními,
kteří mají stejné smýšlení jako my.
Ve vztahu ke společnosti chceme, aby se osobní asistence a další podobné
formy sociální péče staly ještě běžnější službou, než je tomu v dnešní době,
a to nejen kvůli větší nezávislosti lidí, kteří pomoc potřebují, ale i proto, že se
jedná o méně nákladnou a přirozenější formu pomoci než například
v celoročních pobytových službách. Ačkoli se dlouhodobě snažíme o
zajištění stabilního financování naší činnosti, je i pro nás velmi náročné
získávat finanční či věcné prostředky na poskytování služeb. Vážíme si proto
veškeré podpory všech partnerů či dárců a vždy rádi uvítáme možnost
spolupráce.
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SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE

V roce 2020

Poskytování osobní asistence má za cíl zajišťovat všestrannou podporu
samostatného života lidí s tělesným postižením v jejich přirozeném
prostředí – ve vlastním bytě. Cestou k dosažení tohoto cíle je poskytování
takové pomoci, která dává lidem s tělesným postižením možnost skutečně
žít podle jejich představ a poskytuje jim možnost rozhodovat o vlastním
životě. Osobní asistence je pro nás optimální způsob kompenzace
zdravotního postižení, umožňující člověku i s velmi těžkým tělesným nebo
jiným postižením žít ve vlastní domácnosti, a to životem, který se co nejvíce
blíží běžnému standardu tak, jak ho vnímá většinová společnost.

7340

Naše služba je určena lidem od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu tělesného postižení, interního onemocnění nebo věku a ke svému
samostatnému životu v domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby a
tuto pomoc jim nemohou zajistit blízké osoby v potřebném rozsahu.
Podstatou služby je pomoci klientovi,
tedy
člověku
se
sníženou
soběstačností, zvládat s naší pomocí
ty činnosti, které by si člověk udělal
nebo obstaral sám, kdyby neměl
zdravotní postižení, a tudíž určité
omezení. Pomoc je zajišťována
jednak v rozsahu základních činností,
které stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních
službách,
dále
poskytováním základního sociálního
poradenství
a
nakonec
také
zajištěním neodkladné pomoci při
krizové situaci (tzv. pohotovostní
pomoci), která je v rámci služby
poskytována jako fakultativní činnost.
Při zajišťování osobní asistence máme dlouhodobě snahu o naplňování
principu tzv. sdílené péče, tedy souběhu neformální péče a péče zajišťované
poskytovateli sociálních služeb spočívající ve spolupráci našich zaměstnanců
a členů rodiny klienta. Snažíme se nenahlížet na naši službu paradigmatem a
myšlením, že se „sami“ postaráme o „své“ klienty. Pokud je to možné, tak
právě naopak vždy usilujeme o vzájemnou výpomoc a sdílení potřebné péče
vytvářením široké sociální sítě kolem klienta.
S našimi klienty prožíváme v průběhu času různé životní změny, často
spojené s jejich stárnutím a poklesem soběstačnosti, někdy s jejich novými
zdravotními problémy nebo bohužel i spojené s odchodem blízké pečující
osoby z rodiny. Samotnou podstatu osobní asistence vnímáme především
ve společném prožívání životních změn klienta a nesnází, které klienta
v dané chvíli trápí.
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hodin osobní
asistence

49
lidem jsme
pomáhali

20,1

hodin pomoci
každý den

21 147
setkání
s klienty

38
klientů využívalo
neodkladnou
pomoc

6022

hodin dostupnosti
neodkladné
pomoci

18

lidí pracovalo
ke konci roku
ve
ve službě
službě

lednu 2020

v
došlo k upřesnění registrace
služby, konkr. cílové skupiny, s
tím, že je poskytována od 18 let

červenci 2020

v
došlo k zavedení pravidel pro
odkladné úkony, jako je např.
pomoc s úklidem bez objednání

říjnu 2020

v
došlo k interní změně plánování
požadavků na službu – nově se
připravují v elektronické podobě

V roce 2020

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A ČINNOSTI

25
zápůjček
kompenzačních
pomůcek

58
68

Provoz služby osobní asistence, naší hlavní činnosti, se snažíme v místě
našeho působení vhodně doplňovat několika dalšími aktivitami.
Poskytujeme pravidelné léčebné pohybové cvičení na přístrojích MOTOmed
(tzv. mechanoterapii), dále zajišťujeme menší půjčovnu kompenzačních
pomůcek a v místnosti naší rehabilitace umožňujeme konání různých aktivit.
Léčebné pohybové cvičení na přístroji
MOTOmed
patří
mezi
naše
dlouhodobé doplňkové aktivity pro
obyvatele bezbariérového bytového
domu v Petýrkově ulici. Cvičení
probíhají dvakrát týdně v místnosti
naší rehabilitace, která je vybavena
dvěma přístroji, a to po celý rok, vyjma
dvou letních měsíců. Cvičení využívají
jak klienti osobní asistence, tak i
ostatní zájemci z domu pro zlepšení
svého
zdravotního
stavu
při
neurologických a neuromuskulárních
onemocněních s absencí různých
funkcí spojených s pohyblivostí dolních
nebo horních končetin.

pomůcek
v půjčovně
ke konci roku

11

lidí využívalo
mechanoterapii

319

cvičení na
MOTOmedu

stovky
stovky
stovky
soukromého využití
místnosti rehabilitace
pro individuální
fyzioterapii

50 litrů
předané
dezinfekce
Anticovid
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konzultačních dnů
firmy Meyra
na rehabilitaci

červnu 2020

v
jsme do půjčovny pomůcek získali
tři nové plachty velikosti M
sloužící k přesunům osob přes
stropní zvedací systém

srpnu 2020

v
jsme se přihlásili k iniciativě
Hatefree (prostory KVP jako
veřejná zóna bez diskriminace)

Půjčovna kompenzačních pomůcek byla otevřena na začátku roku 2015.
V současné době jsme schopni zapůjčit různé pomůcky. Pomůcky je možné
půjčit jak na krátkou dobu k jejich vyzkoušení, tak na delší dobu, například
v případě dočasné náhrady za nefunkční pomůcku. Pomůcky mohou navíc
využívat i naši pracovníci osobní asistence při výkonu své práce. Provoz
půjčovny je celoroční v čase od 8.00 do 14.00 hodin.
V místnosti naší rehabilitace se v průběhu roku konají různé aktivity. Mezi ty
významnější patří především pravidelné křesťanské bohoslužby nebo
soukromé využívání fyzioterapeutických služeb od externích poskytovatelů,
kteří do těchto prostor docházejí. Místnost rehabilitace je využívána také
k různým společenským setkáním. Ve spolupráci se společností Meyra zde
probíhají konzultační a servisní odpoledne této firmy, která je významným
distributorem kompenzačních a zdravotních pomůcek v ČR.
Výše uvedené doplňkové služby a činnosti byly pochopitelně kvůli epidemii
covid-19 po část roku 2020 značně omezené. Cvičení na přístroji MOTOmed
mohlo probíhat pouze ve dvou třetinách roku, podobně jako bohoslužby,
které se konaly oproti minulosti velmi omezeně. Obdobně se uskutečnila jen
polovina plánovaných konzultačních dní firmy Meyra.
Nově byl po dohodě s jednou klientkou na její náklady instalován do
místnosti rehabilitace běžkařský trenažér, který je díky jejímu svolení
k dispozici také ostatním obyvatelům. Na jaře jsme využili prostřednictvím
AVPO ČR možnost publicity v celostním deníku Blesk, ve kterém během
měsíce května vyšla série čtyř velkých článků o naší organizaci a činnosti.
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ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI
Zakladateli o. p. s. se během transformace organizace v roce 2013 stali
tehdejší členové výkonného výboru občanského sdružení – jmenují a
kontrolují členy správní a dozorčí rady. Nejvyšším orgánem je poté správní
rada, která projednává zásadní otázky rozvoje a hospodaření. Její členové
jmenují ředitele společnosti a dohlížejí na jeho činnost. Kontrolním orgánem
je dozorčí rada, která přezkoumává hospodaření. Výkonným orgánem je její
ředitel – statutární zástupce, který řídí, koordinuje a kontroluje veškerou
činnost a činí úkony v pracovněprávních vztazích. Zajišťuje celkové finanční
vedení a rozvíjí vztahy se všemi partnery.
Pracovní tým naší společnosti byl v roce 2020 složen z 21 zaměstnanců
(celkem 12 osob v přepočtu na celé pracovní úvazky). Převážnou část tvořili
pracovníci v sociálních službách – naši osobní asistenti a asistentky. Externě
jsme spolupracovali především s účetními a supervizory.
Naše společnost od roku 2015
zaměstnává více než 50 % osob se
zdravotním postižením z celkového
počtu svých zaměstnanců. Jako
zaměstnavatel na tzv. chráněném trhu
práce
vystupujeme
na
základě
posouzení Úřadu práce ČR, s kterým
máme uzavřenu písemnou dohodu o
uznání tohoto statutu podle zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Díky
této skutečnosti můžeme čerpat
důležitou veřejnou podporu na
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením v rámci tzv. mzdových
příspěvků, které poskytuje Úřad práce
České republiky.

Struktura organizace a služby v roce

ZAKLADATELÉ
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SPRÁVNÍ RADA
DOZORČÍ RADA

ŘEDITEL

VEDOUCÍ SLUŽBY
OSOBNÍ ASISTENCE
DISPEČEŘI SLUŽBY
OSOBNÍ ASISTENCE
PRACOVNÍCI/CE
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

ZDRAVOTNÍ SESTRA
PROVOZNÍ MOTOMEDU

NÁŠ TÝM
Karin Andrášiová (od 1. 10. 2020), Miroslav Ako, Olga Děkanová (do 31. 12.
2020), Tomáš Drábek, Pavla Hanikýřová, Marie Hrabáková, Zdeněk Košař,
Petr Křivánek, Michal Lorenc, František Macháček, Nikola Klára Mikešová,
Marián Paľo (od 8. 10. 2020), Eva Pichrtová, Michal Rybín, Miroslava
Sedláčková, Radka Slezáková Loukotová, Alžběta Šafránková (od 9. 11.
2020), Kateřina Šafránková, Petr Šlégr, Jiří Tyšer, Karel Vacek.

SPOLUPRACOVNÍCI
Vlastimil Birčák, Pavel Brožek, Dana Černá (zesnulá 28. 5. 2020), Jiří Ečer,
Zuzana Kaizlová, Milan Kinkor, David Kudrnka, Eva A. Schmidtová, Petra
Stejskalová, Lena Tomšů, Tereza Věchetová, Milan Zimčík.
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ÚČETNÍ

ZDRAVOTNÍ SESTRA

SUPERVIZOŘI
PROVOZNÍ
MOTOMEDU

6

ÚČETNÍ
zaměstnanců
SUPERVIZOŘI
na chráněném
trhu práce

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč)

2020
1 134 Kč

výsledek hospodaření

VÝZNAMNÉ ZDROJE

Přehled přijatých
finančních prostředků

Přehled vydaných
finančních prostředků

Tržby za vlastní výkony

Spotřebované nákupy

1 211 tis. Kč

246 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu

Náklady na služby

3 159 tis. Kč

496 tis. Kč

Příspěvky vyšších správních celků

Osobní náklady

935 tis. Kč

6 368 tis. Kč

Příspěvky z městských částí

Daně a poplatky

238 tis. Kč

3 tis. Kč

MPSV ČR (prostř. hl. m. Prahy)
2 124 000 Kč

Finanční dary

Ostatní náklady

239 tis. Kč

57 tis. Kč

MPSV ČR (přímo z resortu)
1 035 294 Kč
Magistrát hl. m. Prahy
935 000 Kč
Úřad práce ČR
903 285 Kč
Nadační fond Avast
355 714 Kč
MČ Praha 11
237 930 Kč
Pražská energetika, a. s.
180 000 Kč
Nadační fond Veolia
50 000 Kč

Nadační příspěvky

Odpisy, prodaný majetek

406 tis. Kč

101 tis. Kč

Příspěvky na zaměstnávání OZP

Poskytnuté příspěvky

904 tis. Kč

8 tis. Kč

Nadace Charty 77
24 000 Kč
Ladislav Kos
20 000 Kč

Ostatní výnosy

188 tis. Kč
Celkem v roce 2020

Celkem v roce 2020

7 280 tis. Kč

7 279 tis. Kč

Komentář: Výše celkového obratu byla v roce 2020 navýšena, a to významným
ovlivněním řešení situace spojené s epidemií onemocnění covid-19, konkrétně
čerpáním tří mimořádných dotačních titulů MPSV ČR v celkové výši 1 035 tis. Kč a
podobě využitím dvou mimořádných grantů MČ Praha 11 ve výši 121 tis. Kč. Pokud
by nebyly v průběhu roku čerpány tyto mimořádné dotace a granty, byl by obrat
služby na úrovní plánovaného odhadu z koce roku 2019 ve výši 6 000 tis. Kč.
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ROZVAHA

V roce 2020

(ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč)

AKTIVA

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

1 943 068 Kč

110

63

0

0

součet tří nejvyšších
příjmů v organizaci

A.

Dlouhodobý majetek

1.

Dlouhodobý nehmotný majetek

2.

Dlouhodobý hmotný majetek

968

1014

3.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

4.

Oprávky k dlouhodobému majetku

–858

–951

B.

Krátkodobý majetek

1.

Zásoby

2.

(mzda vč. odvodů)

1. příjem
Pracovník v sociálních službách

Výše úvazku: 1,0
Odměna: 695 657 Kč

2168

2612

0

124

Pohledávky

232

346

2. příjem

3.

Krátkodobý finanční majetek

1825

2129

4.

Jiná aktiva

111

13

Výše úvazku: 1,0
Odměna: 685 127 Kč

2278

2675

ÚHRN AKTIV CELKEM

Vedoucí služby osobní asistence

3. příjem
Pracovník v sociálních službách

Výše úvazku: 1,0
Odměna: 562 284 Kč

PASIVA

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

A.

Vlastní zdroje

1070

1149

1.

Jmění

1089

1148

2.

Hospodářský výsledek

–19

1

B.

Cizí zdroje

1208

1526

1.

Rezervy

0

0

2.

Dlouhodobé závazky

0

0

3.

Krátkodobé závazky

439

574

4.

Jiná pasiva

769

952

2278

2675

ÚHRN PASIV CELKEM

Pozn.: Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Úplná účetní závěrka je
zveřejněná ve sbírce listin vedené Městským soudem v Praze.
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<15 %
z celkových ročních
nákladů na správu
organizace
Snažíme se pracovat efektivně
– na vlastní administrativní
správu, řízení, propagaci a
fundraising jsme v roce 2020
vynaložili do 15 % z celkových
ročních nákladů na činnosti
spojené s naším posláním (v
souladu s Metodikou členění
nákladů pro hodnocení
spolehlivosti, kterou vytvořila
Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR).

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
Bilance výsledků
hospodaření v letech
2015–2020
2020: 1 134 Kč
Náklady: 7 278 783 Kč
Výnosy: 7 279 917 Kč

2019: –18 639 Kč
Náklady: 5 400 632 Kč
Výnosy: 5 381 992 Kč

Naše společnost zajišťuje finanční a věcné prostředky na svůj provoz z celé
řady zdrojů. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby spolehlivě,
přičemž je pro nás důležité, že to díky podpoře různých dárců můžeme dělat
tak, aby to bylo přínosné pro naše klienty.
Udržitelnost poskytování veřejně prospěšných služeb a doplňkových
činností je zajištěna na základě stabilního vícezdrojového financování, a to
ze čtyř hlavních oblastí, které jsou rozložené v příznivém poměru (část je
generována vlastním provozem, část prostředků je získávána
prostřednictvím darů od jednotlivců, firem či nadačních fondů, část tvoří
veřejné prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb a část tvoří
mzdové příspěvky pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením).
Tyto finanční zdroje máme diverzifikované, žádný z nich nepřesahuje
samostatně více než 30 %, přičemž i v roce 2020 pokračovalo odpovědné
hospodaření naší neziskové společnosti, kdy hospodářský výsledek opět
nepřesáhl +/– 3 % z celkového ročního obratu organizace.

2018: –15 297 Kč
Náklady: 5 542 512 Kč
Výnosy: 5 527 214 Kč

2017: –37 477 Kč
Náklady: 4 707 842 Kč
Výnosy: 4 670 365 Kč

2016: –8 290 Kč
Náklady: 4 262 545 Kč
Výnosy: 4 254 254 Kč

2015: –99 975 Kč
Náklady: 3 628 350 Kč
Výnosy: 3 528 375 Kč

max. +/– 3 %
výsledky hospodaření
z celkového ročního
obratu organizace

Konkrétně Klub vozíčkářů Petýrkova pravidelně žádá o finanční příspěvky na
poskytování sociálních služeb z veřejných rozpočtů v rámci dotačních řízení
vyhlašovaných Magistrátem hl. m. Prahy a MČ Praha 11. Veřejné finanční
zdroje jsou získávány od roku 2016 také prostřednictvím příspěvků Úřadu
práce ČR určených na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na
chráněném trhu práce. Další významné finanční zdroje jsou získávány
prostřednictvím nadací a nadačních fondů, od roku 2011 zejména od
Nadačního fondu Avast (od roku 2021 nově Abakus, nadační fond
zakladatelů Avastu), který je naším důležitým partnerem. Ostatními zdroji
jsou příjmy z hlavní činnosti (platby za základní sociální péči a za fakultativně
poskytovanou neodkladnou pomoc) a příjmy z doplňkové činnosti.
V posledních letech je poté přibližně 5 % nákladů na činnost hrazeno z darů
firem a individuálních dárců. Hospodářský výsledek společnosti je spolu s
účetní závěrkou vždy ověřen nezávislým auditem.
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ZDROJE PODPORY V ROCE 2020
Děkujeme všem individuálním dárcům, nadacím a nadačním fondům,
státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, kteří
nám pomáhají naplňovat naši vizi a poskytují nám finanční, věcnou či
veškerou jinou podporu.

V roce 2015 jsme se
veřejně zavázali k
dodržování Etického
kodexu nestátní
neziskové organizace
pro jednání s dárci.

DARY NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ

FIREMNÍ FINAČNÍ ZDROJE

Mimořádné
poděkování patří všem,
kteří nám pomohli
zvládnout boj
s koronavirem ve
vypjatém roce 2020:

VEŘEJNÉ STÁTNÍ ZDROJE

Městská část Praha 11, Magistrát
hl. m. Prahy, Nadační fond Veolia,
Tchajpejská hospodářská a
kulturní kancelář, Jarmila a Pavel
Baudišovi, Asociace
poskytovatelů sociální služeb ČR,
Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR, IRESOFT, s. r. o.,
FINEP CZ, a. s., BPD PARTNERS,
a. s., Pražské vodovody a
kanalizace, a. s., Brašnářství
Tlustý a spol., Centrum Paraple,
o. p. s., Panochova-Průša
research, a. s., Asistence, o. p. s.,
Sbor dobrovolných hasičů
PRAHA 11- Chodov, Šárka
Zdeňková, Klára Almiron,
Kateřina Šveráková, Jindra
Zalabáková, Piráti MČ Praha 11,
Diakonická akademie, Ivana
Hovorková.

ZVLÁŠTNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DARY
Petra Freimannová • Jarmila a Pavel Baudišovi • Ladislav Kos
Tereza Věchetová • Miluše Potměšilová • Marek Lukáš
dárci z výzvy uveřejněné v deníku Blesk
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pozn.: Uvádíme zde vybrané údaje ze zprávy nezávislého auditora. Úplná zpráva nezávislého auditora je zveřejněná ve
sbírce listin vedené Městským soudem v Praze.
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DĚKUJEME, ŽE CHCETE POMOCI
Darujte životní pohodu lidem s tělesným postižením
Podporou naší neziskové organizace získáte příležitost ovlivnit stav
věcí ve společnosti, protože pomůžete lidem s tělesným postižením
skutečně žít. To, co děláme, je totiž víc než jen služba osobní
asistence – nabízíme zajímavou formu celoroční pomoci – kombinaci
sociální péče a pohotovostní pomoci.
Pokud vás zaujala nabídka naší podpory, neváhejte nás kontaktovat:
Tomáš Drábek, ředitel
+420 727 821 669 | drabek@kvp.cz
č. účtu: 68932111/0100
kvp.cz/podpora

PROČ NÁM DRUZÍ POMÁHAJÍ…
Nadační fond Veolia pomáhá vytvářet podmínky a
podporuje situace vyrovnávající individuální,
skupinové nebo společenské handicapy. Přispíváme k
rozvoji demokratické občanské společnosti založené
na osobní odpovědnosti, sdílení zkušeností, vzájemné
pomoci a spolupráci. Přesně tyto cíle velmi
profesionálně naplňuje právě Klub vozíčkářů
Petýrkova, o. p. s. S organizací jako dobrovolník navíc
dlouhodobě spolupracuje i jeden z našich kolegů
zaměstnanců. Nadační fond Veolia proto s potěšením
podporuje činnost a rozvoj celé organizace i finančně.

Mgr. Vendula Valentová,
ředitelka Nadačního fondu Veolia
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