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KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Jsme víc než jen služba osobní asistence!
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
v lednu letošního roku jsme zaznamenali úctyhodných třicet let od zahájení
naší činnosti. Psal se 24. leden 1992 a bylo před námi posledních 12 měsíců
Československé federativní republiky. Za několik týdnů od založení Klubu
vozíčkářů Petýrkova začala válka v Bosně a Hercegovině. To byl první velký
ozbrojený konflikt v moderní Evropě, který mám osobně v paměti, a ze
srdce mě v současných dnech bolí, že nebude posledním. Bohužel válkou na
Ukrajině trpí také mnozí lidé se zdravotním postižením, kteří pro svou
imobilitu mnohdy nemají ani možnost útěku do bezpečného prostředí.
Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých (Josef Čapek)…
Ke zmíněným třicátým narozeninám jsme s menším předstihem získali
krásný dárek. Klub vozíčkářů Petýrkova se stal držitelem Značky
spolehlivosti. Jako nestátní nezisková organizace můžeme od konce roku
2021 vystupovat jako Prověřená veřejně prospěšná organizace. Tuto značku
od roku 2015 uděluje Rada pro hodnocení spolehlivosti při Asociaci veřejně
prospěšných organizací ČR, přičemž je součástí Programu Česká kvalita.
Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že naplňujeme své
poslání a řádně hospodaříme se svěřenými prostředky. Získání značky je pro
mě osobně pak i oceněním našeho dlouholetého úsilí při podporování
samostatného života lidí s tělesným postižením v bezbariérovém bytovém
komplexu v Petýrkově ulici v Praze 11. Zároveň věřím a doufám, že nám
v současných nelehkých časech pomůže získání značky podpořit naši
transparentnost a důvěryhodnost pro současné i budoucí dárce a partnery.
Při této příležitosti bych rád závěrem připomenul slova pana Václava
Krejčího, již zesnulého zakladatele naší organizace, které napsal do
úvodníku časopisu KLUB KVP v roce 1998.
„Elektrické vozíky nám vrátily pohyblivost a okamžitou pomoc přináší naše
služba osobní asistence. Myslím, že nezávislý způsob života je pro nás
skutečností. Mezi přáteli v Petýrkově se cítím jako v rodině. Mám tu svůj
domov.“

Přeji příjemné čten

TOMÁŠ DRÁBEK
ředitel
Praha, duben 2022
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Historie organizace
1988: Nastěhování prvních obyvatel se
zdravotním postižením do nových
bezbariérových bytů 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
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 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.
2021: Získání Značky spolehlivosti – statut
Prověřené veřejně prospěšné organizace.

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
podobné služby poskytovat.

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
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.
Naše služba je určena lidem od osmnácti 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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V roce 2021

7757
hodin osobní
asistence

43
lidem jsme
pomáhali

20,3

hodin pomoci
každý den

21 828
setkání
s klienty

34
klientů využívalo
neodkladnou
pomoc

6022

hodin dostupnosti
neodkladné
pomoci

19
17

lidí pracovalo
ke konci roku
ve
ve službě
službě

lednu 2021

v
jsme na dispečink osobní
asistence získali od MČ Praha 11
do bezplatného pronájmu
automatický externí defibrilátor

květnu 2021

v
s námi Úřad práce ČR uzavřel
novou dohodu o zaměstnávání
OZP na chráněném trhu práce

červnu 2021

v
došlo k podání žádosti na HMP
o navýšení pověřených kapacit
osobní asistence na 7500 hodin

V roce 2021

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A ČINNOSTI

31
25
zápůjček
kompenzačních
pomůcek

58

pomůcek
v půjčovně
ke konci roku

10

lidí využívalo
mechanoterapii

130

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.
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.

cvičení na
MOTOmedu

stovky
stovky
stovky

soukromého využití
místnosti rehabilitace
pro individuální
fyzioterapii

červenci 2021

v
jsme se zapojili do kampaně
„Takový jsme“ – na podporu
neziskové sektoru v Česku

září 2021

v
jsme se opět účastnili sportovního
charitativního turnaje Beach help
cup a Antuka help cup

září 2021

od
jsme měli několik setkání s členy
Hasičského záchranného sboru
k problematice bezpečnosti v
komplexu bezbariérových bytů v
Petýrkově ulici

V místnosti naší rehabilitace se v průběhu roku konají různé aktivity. Mezi ty
významnější patří především pravidelné křesťanské bohoslužby nebo
soukromé využívání fyzioterapeutických služeb klienty od externích
poskytovatelů, kteří do těchto prostor docházejí. 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 kvůli přetrvávající
epidemii nemoci covid-19 bohužel omezené, a to zejména v první polovině
roku 2021.
Vedoucí služby osobní asistence a ředitel organizace se v průběhu roku
společně či individuálně účastnili několika důležitých jednání a schůzek:



prosinci 2021

v
nám byla v rámci prověření
transparentnosti hospodaření
naší organizace udělena Značka
spolehlivosti na období tří let





Pro zvýšení bezpečnosti v komplexu bezbariérových bytů jsme se
v průběhu roku setkávali s členy IZS na území MČ Praha 11.
Nadále přetrvávala pravidelná účast ředitele na několika neformálních
setkání pražských poskytovatelů osobní asistence.
Na podzim jsme byli na jednání s radní pro sociální věci a dalšími
pracovníky hl. m. Prahy k problematice pražských komplexů s byty
zvláštního určení s následnou součinností při vytváření reportů z těchto
komplexů pod naším vedením.
Podle vývoje epidemiologické situace se v průběhu roku vedoucí služby
účastnila zasedání krizového štábu MČ Prahy 11.
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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 2021 složen z 23 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 s účetním a supervizorkou.
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 ÚP ČR.

NÁŠ TÝM

V roce 2021
ZAKLADATELÉ
SPRÁVNÍ RADA
DOZORČÍ RADA

ŘEDITEL

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

ZDRAVOTNÍ SESTRA
PROVOZNÍ MOTOMEDU

ÚČETNÍ

Karin Andrášiová, Miroslav Ako, Tomáš Drábek, Pavla Hanikýřová, Marie
Hrabáková, Zdeněk Košař, Petr Křivánek, Michal Lorenc, František
Macháček, Nikola Klára Mikešová, Pavel Moravec (5/2021), Ladislava
Musilová (od 2. 6. 2021), Marián Paľo (do 30. 4. 2021), Eva Pichrtová, Michal
Rybín, Miroslava Sedláčková, Radka Slezáková Loukotová, Alžběta
Šafránková (do 30. 6. 2021), Kateřina Šafránková, Petr Šlégr, Jiří Tyšer, Karel
Vacek, Jaroslava Zástěrová (11–12/2021).

SUPERVIZORKA
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SPOLUPRACOVNÍCI

zaměstnanců

Vlastimil Birčák, Pavel Brožek, Jiří Ečer, David Kudrnka, Petra Stejskalová,
Lena Tomšů, Tereza Věchetová, Milan Zimčík.

na chráněném
trhu práce
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

2021
výsledek hospodaření

Přehled přijatých
finančních prostředků

VÝZNAMNÉ ZDROJE
MPSV ČR (skrze hl. m. Prahy)
2 178 000 Kč
Úřad práce ČR
925 255 Kč
Magistrát hl. m. Prahy
917 000 Kč
ABAKUS
836 285 Kč
MPSV ČR (přímo z resortu)
700 107 Kč
Pražská energetika, a. s.
180 000 Kč
MČ Praha 11
116 000 Kč
MEI Property Services, s. r. o.

40 000 Kč
Nadační fond Veolia
30 000 Kč
ČEPS, a. s.
20 000 Kč

Přehled vydaných
finančních prostředků

Tržby za vlastní výkony

Spotřebované nákupy

1 225 tis. Kč

242 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu

Náklady na služby

2 878 tis. Kč

358 tis. Kč

Příspěvky vyšších správních celků

Osobní náklady

917 tis. Kč

6 522 tis. Kč

Příspěvky z městských částí

Daně a poplatky

116 tis. Kč

2 tis. Kč

Finanční dary

Ostatní náklady

204 tis. Kč

72 tis. Kč

Nadační příspěvky

Odpisy, prodaný majetek

866 tis. Kč

52 tis. Kč

Příspěvky na zaměstnávání OZP

Poskytnuté příspěvky

926 tis. Kč

12 tis. Kč

Ostatní výnosy

128 tis. Kč
Celkem v roce 2021

Celkem v roce 2021

7 260 tis. Kč

7 260 tis. Kč

Komentář: Celkový obrat byl v roce 2021 navýšen, a to ovlivněním řešení situace
spojené s epidemií onemocnění covid-19, zejména čerpáním mimořádných
dotačních titulů MPSV ČR v celkové výši 700 tis. Kč. Pokud by nebyly v průběhu
roku čerpány tyto mimořádné dotace a granty, byl by obrat služby mírně nad
úrovní plánovaného odhadu z koce roku 2020. Část ostatních výnosů ve výši 117 tis.
Kč byla převedena do fondu příspěvků – tyto zdroje budou použity na úhradu
nákladů služby osobní asistence v příštích obdobích.

7

ROZVAHA

V roce 2021

(ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč)

AKTIVA

k 1. 1. 2021

k 31. 12. 2021

1 917 596 Kč
součet tří nejvyšších
příjmů v organizaci

A.

Dlouhodobý majetek

63

29

1.

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

2.

Dlouhodobý hmotný majetek

1014

1017

3.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

4.

Oprávky k dlouhodobému majetku

–951

–988

(mzda vč. odvodů)

1. příjem
Pracovník v sociálních službách

Výše úvazku: 1,0
Odměna: 702 618 Kč

B.

Krátkodobý majetek

2612

2235

1.

Zásoby

124

111

2.

Pohledávky

346

346

2. příjem

3.

Krátkodobý finanční majetek

2129

1764

4.

Jiná aktiva

13

14

Výše úvazku: 1,0
Odměna: 677 207 Kč

2675

2264

ÚHRN AKTIV CELKEM

Vedoucí služby osobní asistence

3. příjem
Pracovník v sociálních službách

Výše úvazku: 1,0
Odměna: 537 771 Kč

PASIVA

k 1. 1. 2021

k 31. 12. 2021

A.

Vlastní zdroje

1149

1223

1.

Jmění

1148

1223

2.

Hospodářský výsledek

1

0

B.

Cizí zdroje

1526

1041

1.

Rezervy

0

0

2.

Dlouhodobé závazky

0

0

3.

Krátkodobé závazky

574

478

4.

Jiná pasiva

952

563

2675

2264

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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<20 %
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 20 % 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
2016–2021
2021: 0 Kč

Náklady: 7 259 833 Kč
Výnosy: 7 259 833 Kč

2020: 1 134 Kč

Náklady: 7 278 783 Kč
Výnosy: 7 279 917 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 2021 pokračovalo odpovědné
hospodaření naší neziskové společnosti, kdy hospodářský výsledek
nepřesáhl +/– 1 % z celkového ročního obratu organizace.

2019: –18 639 Kč

Náklady: 5 400 632 Kč
Výnosy: 5 381 992 Kč

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

max. +/– 1 %
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
Abakusu, nadačního fondu zakladatelů Avastu (do roku 2020 jako Nadační
fond Avast), 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 2021
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

Získané dary využíváme

v souladu s naším posláním a s
vůlí dárce, ať je vyjádřená

FIREMNÍ FINAČNÍ ZDROJE

písemně, nebo ústně.

O všech přijatých darech
informujeme otevřeně, pravdivě
a úplně.

VEŘEJNÉ STÁTNÍ ZDROJE

Odpovídáme za to, od koho
přijímáme prostředky, a řídíme
se přitom zásadami, které
zveřejňujeme.

Přijaté dary využíváme účelně,
hospodárně a v souladu
s platnou legislativou.

Využíváme nástroje
transparentnosti, především

ZVLÁŠTNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE

zveřejňujeme stanovy, výroční
zprávu, finanční závěrku,
audit hospodaření atp.
Za dar vždy poděkujeme

a ručíme za to, že se
získanými údaji o dárcích
bude nakládáno diskrétně
a bezpečně v souladu se
zákonem.

INDIVIDUÁLNÍ FINANČNÍ DARY

Ručíme za to, že osoby pověřené,

Petra Freimannová • Ladislav Kos
Tereza Věchetová • Marek Lukáš

s dárci a získávaly jejich zájem

aby naším jménem jednaly
a podporu, dodržují etický
kodex fundraisera.
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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…
Naše společnost podporuje Klub vozíčkářů Petýrkova,
o.p.s. z vícero důvodů. Prvním z nich je přesvědčení o
jeho profesionálním fungování, druhým je elementární
sousedská pomoc a třetím a hlavním je obdiv
k adresátům péče. Fakt, že klienti klubu nerezignovali
na plnohodnotný život a vypořádávají se s jeho
úskalími je hoden respektu, ale i pomoci. Stejně tak se
i náš partnerský realitní fond snaží ve svých bytových
projektech na vozíčkáře myslet a tyto speciální byty
v rámci projektů stavět, což, jak pevně věříme,
pomůže jejich přirozené společenské integraci
v nelehké životní situaci.

Mgr. Jan Matulík,
jednatel MEI Property Services
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