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Z ávěrem roku v ždy 
přemý šl ím nad t ím,  č ím 
byl  daný rok pro Č e skou 

asociaci  paraplegiků -  C ZEPA 
v ýj imečný.  V   roce 2015 jsme 
po dlouhodobé práci  dosáhl i 
pár  úspěchů a potě ši lo  nás 
někol ik  ocenění .  Podle  toho 
se ale  důlež i tos t  naší  práce 
neměří ,  vše co jsme dělal i , 
jsme dělal i  pro to ,  že  jsme to 
považ oval i  za  potřebné . 

s i  v yžádal  růs t  organizace, 
z v y šuj íc í  se  množ st v í  s lužeb , 
k teré  voz íčk ářům posky tujeme, 
a  projek tů ,  k teré  v   je j ich prospěch 
real izujeme .  A  s   t ím i  ros toucí 
poče t  zamě stnanců.  D íky podpoře 
Magis trátu hlavního mě s ta Prahy 
máme nyní  k  dispoz ic i  nejen 
odpovídaj íc í  k anceláře ,  a le 
i  konferenční  mís tnost ,  pros tor y 
pro poradenst v í  a   laboratoř 
správného sezení . 

Oslav i l i  jsme 2 5té v ýročí  ex is tence . 
Č e sk á asociace paraplegiků (dř íve 
Svaz paraplegiků)  háj í  zájmy 
voz íčk ářů j iž  od roku 1990.  Ve lké 
díky patř í  zak ladate lům,  k teř í 
krátce po same tové revoluci 
občanské sdružení  pomáhaj íc í 
l idem po poškození  míchy,  po v zoru 
úspě šných zahraničních organizací , 
za lož i l i  a  př ič ini l i  se  o  zásadní 
z lepšení  sociální  a  zdravotní  péče 
pro spinální  pacient y  v  ČR .  Během 

Na podz im roku 2015 jsme obdr žel i 
dvě ocenění .  Během slavnos tního 
večera Evropských dnů handicapu 
z ísk ala naše spinální  special is tk a 
Zdeňk a Fal t ýnková cenu K ř iš ťálov ý 
k amínek -  v  k ategori i  ocenění 
osobnos t i  za  dlouhodobou v y soce 
pro fe sionální  práci  a  mimořádné 
v ý sledky v  oboru f yz io terapie 
a  ergoterapie .  Já  jsem z   rukou 
předsedy S enátu Par lamentu ČR 
přev zala S tř íbrnou pamě tní  medai l i . 

pě tadvace t i  le t  se  C ZEPA zaslouž i la 
o  v znik  s í tě  spinálních a spinálních 
rehabi l i tačních jednotek ,  založ i la 
a  provozovala C entrum Paraple , 
podí le la  se na t vorbě legislat iv y 
a  real izovala řadu projek tů na 
podporu r ychlé  a  úspě šné integrace 
voz íčk ářů s  poraněním míchy.

V ř í jnu 2015 jsme se pře s těhoval i 
do nov ých pros tor  na Praze 
14-  Č erném mostě .  Změnu sídla 

Přebírala  jsem j í  s  vědomím,  že  tato 
cena patř í  především pro fe sionálnímu 
a houževnatému t ýmu C ZEPA a všem 
našim přáte lům,  spolupracovníkům 
a podporovate lům,  k teř í  př i  nás 
dlouhodobě s toj í . 

Děkujeme i  za  Vaši  podporu a př ízeň .

A lena Jančíková 
ředi te lk a C ZEPA
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1 Informační, poradenský 
a ak tivizační program
 1.1  Odborné sociální poradenství
Poradenství v oblasti příspěvku na péči, dávek pro osoby 
se zdravotním postižením, financování kompenzačních 
pomůcek nebo studia a zaměstnání jsme poskytli 755 
klientům.

 1.2  Aktivizační služby
Celkem 596 vozíčkářům jsme poskytli individuální 
konzultace a intervence v jejich komunitě nebo domácím 
prostředí zaměřené na dosažení maximální kompenzace 
hendikepu. Obsahem konzultací byl například výběr vozí-
ku a dalších pomůcek , korekce sedu na vozíku, prevence 
zdravotních komplikací, konkrétní bezbariérové úpravy 
bydlení nebo pracovního místa, výběr typu ručního řízení 
do auta atd. Kompenzace hendikepu je základním před-
pokladem pro schopnost vozíčkářů pracovat , studovat , 
plnit rodinné role nebo svobodně se pohybovat .

1.2.1  Interaktivní poradny 
V období září až prosinec 2015 proběhlo v rámci spoluprá-
ce s Rehabilitačním ústavem Kladruby 9 poradenských 
setkání pro 30 klientů ústavu. Dále proběhla za účasti 29 
vozíčkářů 4 tematická setkání zaměřená na problematiku 
dekubitů, správného sezení, zdravé výživy a bezbariéro-
vých úprav bydlení.

1.2.2  Laboratoř správného sezení
Díky příspěvku nadace Agel jsme otevřeli Laboratoř 
správného sezení vybavenou pomůckami potřebnými pro 
hodnocení postury sedu a odbornou konzultaci výběru 
vozíku, sedacího polštáře a nastavení správného sezení 
ve vozíku. Ročně tuto službu využije více jak 150 klientů. 

Správný sed na vozíku je prevencí zdravotních komplika-
cí a je zásadní pro kvalitní aktivní život vozíčkáře a jeho 
sociální začlenění.

Hájíme zájmy vozíčkářů s poraněním míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro 
jejich plnohodnotný život a pro integraci do společnosti. S tímto cílem jsme v roce 
2015 realizovali řadu aktivit.
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regionech ČR. Cílem je zprostředkovat jim novinky ze všech 

oblastí týkajících se života na vozíku, dát jim možnost je 
vyzkoušet nebo konzultovat osobně s odborníky a podpořit 
aktivní život vozíčkářů přímo v  komunitě. Dne 11. 9. 2015 se 
sešlo 50 účastníků setkání ve volnočasovém areálu Rolava 
v Karlových Varech. 

1.2.5  Skupinová aktivizační setkání
Celkem 15 vozíčkářů se zúčastnilo skupinových aktivizační 
setkání na spinální rehabilitační jednotce v Rehabilitačním 
ústavu Kladruby. Setkání vedla vozíčkářka s terapeutickým 
výcvikem a byla zaměřena na posilování sociálních kompe-
tencí klientů a jejich aktivizaci k samostatnému a aktivnímu 
řešení nové životní situace. 

1.2.3 Semináře „Principy správného sezení, 
výběr a nastavení vozíku“ 
Semináře jsou zaměřené na prevenci vzniku dekubitů 
formou cílené edukace. Účastníkům jsme nabídli indivi-
duální konzultace, měření tlakové mapy sedu, zapůjčení 
vhodného antidekubitního polštáře a odborný servis 
vozíku. Realizovali jsme 5 seminářů ve čtyřech krajích ČR 
(Zlínský, Královéhradecký, Středočeský, Praha), k terých 
se zúčastnilo 117 vozíčkářů, jejich rodinných příslušníků, 
asistentů a odborníků.

1.2.4  Regionální setkání 
Pravidelně se setkáváme s vozíčkáři a jejich blízkými, 
přáteli , asistenty i pečujícími profesionály v různých 

 1.3  Informační materiály 

1.3.1  Newsletter
Ve čtrnáctidenních cyklech jsme rozeslali všem členům CZEPA celkem 
25 elektronických zpravodajů s informacemi o legislativních změnách, novinkách z činnosti 
asociace, nabídkami na vzdělávání a zaměstnání i pozvánkami 
na kulturní a spor tovní akce ve všech regionech ČR. 

 „Musím poděkovat, za 
činnost, kterou děláte, a už 
jen newslettery, které 
posíláte, mi občas přinesou 
zajímavé využitelné infor-
mace.“

 Radek Beseda, 31. 3. 2015

1.3.2  Publikace
 Co je dobré vědět… 
když chceš zdravě sedět 

Průvodce výběrem vozíku 

a příslušenství 

pro zdravé sezení.
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2 Inter vence 
na podporu 
práv vozíčkářů
 2.1 Individuální podpora
Individuální podporu, odborné konzultace a podpůrná 
stanoviska jsme poskytli klientům, k teří čelili neadekvát-
ním úředním rozhodnutím v případech snížení příspěvku 
na péči z moci úřední, přiznání nižšího příspěvku než 
klientovi podle míry jeho postižení náleží , nepřiznání 
průkazu ZTP/P chybou posudkového lékaře, pochybení 
zdravotních pojišťoven - neproplacení vozíku nebo jiné 
klíčové kompenzační pomůcky, snížení stupně invalidity 
z důvodu aktivního pracovního uplatnění apod. Z 11 klien-
tů, k teří s naší podporou řešili příspěvek na péči, dosáhlo 
91 % úspěšně nápravy.

 „Děkuji České asociaci paraplegiků za pomoc s tím, aby 
mě ÚP navýšil příspěvek na péči. Pomoc spočívala v tom, že 
jsem zaslal dokumentaci, kterou pracovnice CZEPA vyhod-
notila, prostudovala ji a obratem mi poslala přesný návod, 
jak bych měl nadále postupovat… Na sociální šetření, které 
je jedno z klíčových věcí v posuzování stupně závislosti, 
jsem byl dobře připraven. Kdyby mi nepomohla CZEPA, tak 
bych nikdy příspěvek na péči sám nevybojoval.“

 Milan Menoušek , 16.9. 2015

 2.2 Kauza ZPMV ČR
Pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, 
k teří pro svůj komplikovaný zdravotní stav užívají elekt-
rický i mechanický vozík , oba řádně schválené revizním 
lékařem pojišťovny, začali asociaci CZEPA kontaktovat 
s tím, že pojišťovna náhle požaduje vrácení či odkup 
jednoho ze schválených vozíků. Pojišťovna nereflektovala 
námitky či odvolání klientů. Absolvovali jsme řadu jednání, 
oslovili jsme ředitele pojišťovny a ředitele posudkových 
lékařů této pojišťovny, iniciovali jsme zájem médií a obrá-
tili se na Národní radu zdravotně postižených. Na základě 
těchto kroků zástupci Zdravotní pojišťovny Ministerstva 
vnitra změnili postoj, konstatovali , že v případě, kdy 
žádali navrácení vozíku, jednali protiprávně, od požadavku 
ustoupili a klientům se omluvili.

3 Ovlivňování legislativy 
ke zkvalitnění sociální 
a zdravotní péče
 3.1  Expertní skupina v sociální 
oblasti pro osoby s poškozením 
míchy
S cílem posílit vyjednávací pozici a  zajistit jednotný 
postup při prosazování zájmů osob s poškozením míchy 
a při ovlivňování legislativy, jsme založili exper tní 
skupinu sociálních a zdravotně sociálních pracovníků ve 
spinální oblasti. Členy skupiny je 13 zástupců Spinálních 
jednotek Brno, L iberec, Ostrava, Praha; Spinálních reha-
bilitačních jednotek Hrabyně, Kladruby, Luže –Košumberk 
a neziskových organizací CZEPA, Centrum Paraple, 
ParaCENTRUM Fénix , L iga vozíčkářů, Křižovatka H.C. 
a Lucie Marková, DiS. V roce 2015 se uskutečnila celkem 
3 setkání Exper tní skupiny v Praze a Pardubicích. 

 3.2  § 26 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách
Česká asociace paraplegiků – CZEPA se členy Exper tní 
skupiny, ve spolupráci s NRZP ČR připravili a prosadili ná-
vrh změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Novela § 26 odstraňuje prodlevy v přiznávání příspěvku 
na péči v době hospitalizace. Návrh byl v době příprav 
výroční zprávy schválen Senátem Parlamentu ČR. 

 3.3  Další legislativní normy
Zpracovali jsme připomínky k Normativní instrukci pro 
výkon sociálního šetření pro příspěvek na péči pro 
MPSV ČR. Zástupce CZEPA byl oficiálním exper tem při 
připomínkování zákona č . 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Připomínkování bylo ukončeno a MPSV ČR jako 
výstup připravuje metodický materiál. 
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4 Tréninkové 
pracoviště pro vozíčkáře 
Hvězdný bazar

  „Jsem tetraplegik, to znamená, že mám částečně ochr-
nuté i ruce. Autonehodu, která mě dostala na vozík, jsem 
měla v 21 letech. Tou dobou jsem studovala třetím rokem 
Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské. Pak to chvíli 
bylo jen o doktorech, nemocnicích a rehabilitaci. Když jsem 
se trochu vzpamatovala, vrátila jsem se na školu a dokon-
čila studium. Jsem inženýr. Nicméně zdálo se, že když jste 
na vozíku, má ten titul menší váhu. Práci jsem nedostala.  
Rozhodla jsem se proto k radikálnímu kroku. Z  Jižní Moravy 
a od pečující mámy jsem se přestěhovala do Prahy. Abych 
se osamostatnila a aby se mi otevřely větší možnosti. Ty 
se nakonec otevřely s příchodem do Hvězdného bazaru. 
Ještě jsem po úraze nepracovala a v bazaru mám skvělou 
příležitost se na pracovní zápřah připravit , vyzkoušet si 
na co mám, jak zvládnu do práce dojíždět, jaký pracovní 
úvazek moje tělo vydrží. Myslím, že mi to pomůže hlavně 
získat sebedůvěru a jistotu. Když pak dalším zaměstnavate-
lům budu moci prokázat, že práci zvládnu a budu schopná 
přesně říct, co můžu nabídnout a jaké potřebuju pracovní 
podmínky, hodně to při shánění práce v oboru, který jsem 
vystudovala, pomůže.“

 Jitka Petřkovská, 22. 12 . 2015 

www.hvezdnybazar.cz

V roce 2015 ve Hvězdném bazaru pracovalo 7 vozíčkářů. 
Připravili jsme kolekce vlastních produktů s novým 
designem. Podařilo se nám zásadním způsobem zvýšit 
vý těžek z prodeje. 

Ambasadorem projektu se stala herečka Mar tha Issová, 
k terá propůjčila svou tvář novému vizuálu Hvězdného 
bazaru.

Pracovní místa prodejců v charitativním obchodě Hvězdný 
bazar jsou určena mladým vozíčkářům, k teří v důsledku 
úrazu nedokončili vzdělání, nemají pracovní zkušenosti 
nebo nemohou vykonávat svou původní profesi. Pod ve-
dením pracovního terapeuta získávají vozíčkáři pracovní 
zkušenosti a dovednosti , k teré jim pomohou k stabilnímu 
pracovnímu uplatnění na otevřeném trhu práce.

Hvězdný bazar prodává věci z druhé ruky od všech, k teří 
nám chtějí pomoci včetně řady známých osobností , a věci 
s vlastním originálním designem. 

 To
dáš!

o r i g i n á l n í  c h a r i t a t i v n í  o b c h o d

hb_A6_pohled_Isso_o.indd   1 8.12.2015   11:41:54
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5 VozejkMap
V roce 2015 používalo mobilní aplikaci 1683 vozíčkářů. 
Nově si ji stáhlo 493 uživatelů. Na webu s VozejkMap 
pracovalo 6 757 uživatelů. VozejkMap v roce 2015 prošel 
rozsáhlou inovací, k terá reagovala na uživatelské zkuše-
nosti vozíčkářů. Zlepšili jsme zejména způsob vyhledávání. 
Webové stránky získaly novou grafickou podobu.

Projekt získal cenu Nadace Vodafone Rafael za využití 
informačních a komunikačních technologií inovativním 
způsobem, s dopadem na zlepšení kvality života lidí se 
zdravotním postižením. Byl také nominován na cenu 
MOST Y v kategorii nestátní subjekt , za mimořádnou 
aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním posti-
žením, k terou uděluje Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky.

Mobilní aplikace a webové rozhraní nabízí mapu, navigaci 
a informace o bezbariérových místech v celé ČR i v zahra-
ničí. Vozíčkáři si v aplikaci mohou naplánovat cestu tak , 
aby se nedostali do potíží a mohli cestovat samostatně. 
Data zadávají a ověřují samotní vozíčkáři.

 „Je to vynikající aplikace, díky které si troufnu sám 
jet i do míst, kde jsem nikdy předtím nebyl. S jistotou, že 
mě nečeká žádná nepřekonatelná překážka, se cestuje 
mnohem líp a bezstarostně. Jsem teď na cestách mnohem 
častěji“

 Aleš Kisý, 19. 5. 2015

www.vozejkmap.cz

6 Vozejkov.cz 

V roce 2015 navštívilo komunitní por tál 
Vozejkov.cz průměrně 170 uživatelů denně. 
Nalezli zde na 516 příspěvků a 197 upozornění 
na bezbariérové akce v celé ČR. Doprovázela 
je diskuze s osobními zkušenostmi a názory 
uživatelů. 

Informační por tál nejen pro vozíčkáře nabízí 
pomoc, rady, zkušenosti , inspiraci, názory, 
pozvánky, nabídky, tipy a anonymní poradnu. 
Aktivní účastí mohou uživatelé ovlivnit obsah 
tak , aby byl pro ně co nejužitečnější. 

  „Informací, které člověk na vozíku potřebu-
je, je obrovské množství. Bez Vozejkova bych se 
v tom všem asi ztrácel a toho podstatného se 
vůbec nedopátral. Nejužitečnější jsou osobní 
zkušenosti, tipy a rady sdílené ostatními 
vozíčkáři. Nikdo vám neporadí tak, jako člověk 
s osobní zkušeností. Ale poradna odborníků je 
také k nezaplacení.…“

 Mar tin Karel, 27.10.2015

www.vozejkov.cz

7 Bydlení
 7.1 Startovací byty 
V průběhu roku jsme intenzivně konzultovali rekonstrukci 
a zajišťovali vybavení star tovacích bytů, k teré České asociaci 
paraplegiků poskytla městská část Praha 10. Pět by tů v praž-
ských Malešicích je určeno pro vozíčkáře, k teří jsou krátce po 
úraze, ještě nemají vyřešené vlastní bydlení, ale chtějí žít od 
začátku aktivně a samostatně. Ke konci roku byly připraveny 
pro nastěhování prvních uživatelů. 

 7.2 Podporované bydlení pro 
tetraplegiky
V roce 2015 odešel z tréninkového bytu do vlastního bydlení 
další vozíčkář. Na jeho místo nastoupil nový klient .

Vozíčkáři s vysokou lézí a postižením i horních končetin se 
v bezbariérovém bytě učí žít samostatně bez závislosti na 
rodinných příslušnících a zařízeních pobytových služeb. 

 „…Nebýt tohoto skvělého projektu, ještě teď smrdím 
u rodičů a čekám, až jim definitivně prdne v zádech a pro mě si 
přijede nějaká kára a odveze na LDNku… Nebudu se rozepisovat, 
co všechno jsem se tam naučil. Byly by to hlavně spousty 
nesmyslů, pro Pražáky běžných, jako třeba cestovat MHD, 
vymýšlet, co koupit k večeři, nebo nezabloudit v obchoďáku. To 
hlavní, nejdůležitější a aspoň pro mě určitě na celém projektu 
nejpřínosnější je, že jsem zjistil, že to jde. Není to jednoduché, 
ale jde to. Děkuju i za pomoc se sháněním vlastního bytu…“

 Vít Našinec, 6. 5. 2015 
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8 Preventivní kampaň proti 
úrazům páteře a míchy 
BanalFatal
 8.1 Preventivní filmové spoty

Česká televize po dobu 4 týdnů v průběhu měsíců červen- 
srpen 2015 vysílala spot „Nejsi skokan“, k terý varuje před 
nebezpečím skoků do vody. 

Na podzim jsme s podporou Ministerstva zdravotnictví 
ČR natočili druhý spot „Nejsi padafka“ varující před pády 
z malých výšek . I pro tento spot jsme získali mediální 
par tnerství České televize, k terá ho bude vysílat na 
podzim 2016. 

 8.2 Interaktivní semináře pro děti, 
mládež a pedagogické pracovníky 
S velmi pozitivní odezvou jsme realizovali 14 seminářů na 
základních a středních školách v osmi krajích ČR (Praha, 
Jihomoravský, Královéhradecký, Ústecký, Středočeský, 
Plzeňský, Vysočina, Olomoucký) pro 993 účastníků. 

Semináře vede herec a bývalý kaskadér Hynek Čermák , 
profesionální hasiči nebo kaskadéři spolu s vozíčkáři , 
k teří úraz s poraněním míchy utrpěli. Na semináři se 
pracuje s amatérskými videi, na kterých jsou zachyceny 
různé velmi rizikové aktivity. Některá videa přímo 
zachycují situace, kdy k poranění míchy skutečně došlo. 
Lektoři u jednotlivých videí vysvětlují , jak a proč k úrazu 
páteře došlo a jak tomu bylo možné předejít . Vozíčkáři se 
následně podělí o svůj osobní příběh, otevřeně vypráví 
o životě na vozíku a všech komplikacích, o k terých lidé 
většinou ani netuší. Nesnaží se mladé lidi odradit od 
zábavy nebo adrenalinových aktivit , ale vysvětlují , jak je 
absolvovat s nižším rizikem úrazu.

 „…velmi ráda bych poděkovala za seminář prevence 
úrazů páteře a míchy, který se uskutečnil v rámci projektu 
BANAL FATAL na naší škole 15. září 2015. Pan Hynek Čermák 
a slečna Zuzana Přibilová dokázali zaujmout studenty ve 
věku od 12 do 19 let. Formou, která je nenásilně oslovila, je 
upozornit na nástrahy nezodpovědného chování s fatální-
mi následky. Na náš dotaz, co studenty nejvíc zaujalo, jsme 
dostali spontánní odpověď - VŠECHNO.

K tomu není příliš co dodat. Děláte prospěšnou práci, kte-
rou umíte rovněž skvěle zorganizovat. Ještě jednou, velké 
poděkování všem, kdo se na semináři u nás podíleli!…“

 RNDr. Hana Pokorná, 
ředitelka EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s., 
21. 9. 2015

www.banalfatal.cz
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Program prevence úrazů 
páteře a míchy.

Naučte se chránit své tělo 
a žijte při tom naplno! 

Realizátorem tohoto projektu je 
Česká asociace paraplegiků CZEPA 

Skupina lektorů BanalFatal pořádá
semináře pro žáky na základních školách, 

a zároveň školí svým výukovým programem 
pedagogy po celé České republice. 

Součástí autentického semináře jsou krátká 
reálná videa zachycující úrazy páteře, 
rozhovory  s vozíčkáři, kteří si „trochu“ 

zariskovali. Rady, jak chránit své tělo 
a správně riskantní situace vyhodnocovat, 

předává herec a kaskadér Hynek Čermák.
Děkujeme za podporu:

MZ ČR a VZP ČR

Statistiky úrazovosti páteře:
43% pády z výšky
30% auto/moto nehody
10% skoky do vody
9% sportovní úrazy
8% jiné příčiny úrazů

150 lidí ročně si v České republice poraní 
páteř a míchu a zůstanou na vozíku. 
Tyto úrazy mívají trvalé následky. 
Zhruba třem lidem týdně úraz páteře 
změní celý život během jedné vteřiny. 
Zbrklý či neuvážený krok, nepozornost, 
frajeřina a alkohol - to jsou 
rizikové faktory vzniku úrazů.
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9 Půjčování 
automobilů 
a pomůcek
 9.1  Automobily na ruční řízení
Společnost ŠKODA AUTO nám v červenci 2015 poskytla 
vůz Škoda Octavia Combi, k terý jsme upravili na ruční 
řízení. Mohli jsme tak vozíčkářům, k teří mají vlastní auto 
v opravě nebo ho nemají dočasně k dispozici z jiných 
důvodů, opět nabídnout možnost půjčení automobilu. Vo-
zíčkáři tak mohou zůstat aktivní a zvládat své každodenní 
povinnosti nebo zájmy i v období, ve k terém by jinak kvůli 
nedostupné dopravě museli na své aktivity rezignovat . 
Díky podpoře společnosti ŠKODA AUTO můžeme automobil 
půjčovat za velmi nízké ceny, k teré vozíčkáře finančně 
nezatíží. Do konce roku si vůz půjčili 3 vozíčkáři na celkem 
161 dní. 

Celý rok byl k dispozici velkoprostorový vůz Fiat Ducato 
s ručním řízením, k terý si nejčastěji půjčují na své akce 
hendikepovaní spor tovci. Zapůjčen byl v roce 2015 17x na 
celkem 94 dní. 

 9.2  Kompenzační pomůcky
Klienti CZEPA si mohli vyzkoušet nebo zapůjčit řadu 
kompenzačních a zdravotních pomůcek (antidekubitní 
sedáky, zádové opěrky, vozíky či komunikační pomůcky 
pro ovládání počítače). V roce 2015 tuto službu využilo 
celkem 31 klientů. 

 9.3  SwissTrac
Druhým rokem jsme rodičům na vozíku půjčovali 
SwissTrac, přídavné zařízení k mechanickému vozíku 
s elektrickým pohonem a dětskou sedačkou. Slouží vozíč-
kářům místo kočárku, se k terým se mohou samostatně 
pohybovat velmi těžko. V roce 2015 si SwissTrac půjčily 
2 maminky na vozíku. 

 „Na vozíku jsem od 25 let. Autonehodu jsem měla 
v předposledním ročníku medicíny. Když jsem se po úraze 
oklepala z nejhoršího, do školy jsem se vrátila a dokončila 
jí v oboru všeobecné lékařství. Po dlouhém zvažování jsem 
si pak vybrala psychiatrii a začala pracovat v psychiatrické 
léčebně v Dobřanech. V podstatě šlo všechno docela hladce. 
Zdálo se mi, že vozík není až tak velká překážka. Po narození 
první dcery jsem si tu překážku ale naplno uvědomila. 
Jít s kočárkem sama ven byl obrovský problém. Poprvé jsem 
si uvědomila, že není v mých silách všechno zvládnout 
sama. Neodradilo nás to od druhého miminka, ale obavy se 
násobily, holky jsou od sebe jen 2 roky. Naštěstí v té době už 
CZEPA dovezla do Čech SwissTrac a začala ho půjčovat rodi-
čům na vozíku. Byla to doslova spása. Jsme s holkama úplně 
samostatné. Zvládáme každý den školku, nákupy i všechno 
ostatní. Jsme jako jiné rodiny a já jako každá jiná máma.“

 Dana Jírová, 19. 11. 2015
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10 Spolupráce 
s odborníky 
Celoročně jsme aktivně spolupracovali se spinálními 
odborníky z různých oblastí. Zúčastnili jsme se setkání 
Evropské federace pro míšní léze, k teré jsme členem, na 
téma „Zaměstnanost po spinálním poškození“. Proběhlo 
ve dnech 20. - 22. 5. 2015 v Brně. Podíleli jsme se 
několika přednáškami na IX . Odborné konferenci a setkání 
Spinálních jednotek a Spinálních rehabilitačních jednotek 
v Harrachově. 

Naši zaměstnanci se vzdělávali a zároveň předávali své 
zkušenosti dalším odborníkům a studentům. Spolupra-
covali jsme na vývoji , testování a klinickém hodnocení 
několika kompenzačních pomůcek . 

11 Zaměstnávání 
vozíčkářů
Pro vozíčkáře systematicky vy tváříme pracovní místa. 
V roce 2015 bylo na vozíku 12 z našich 20 zaměstnanců. 
Jsme pyšní na to, že se nám daří zaměstnávat hendikepo-
vané a že jsou našimi rovnocennými kolegy.

12 Akce pro 
vozíčkáře
 12.1  FenkJuFest 
Dne 14.11.2015 se v prostorech kulturního centra LaFabrika 
v pražských Holešovicích uskutečnil Fenk JuFest . Setkání, 
k terým se pravidelně snažíme poděkovat všem, k teří 
jakkoli pomáhají vozíčkářům s poraněním míchy, se 
zúčastnilo více jak 250 vozíčkářů a jejich přátel. 

 12.2  Generali Survival 2015 
Již po páté jsme s  Akademií múzických umění v Praze 
spolupracovali na organizaci 24 hodinového outdooro-
vého víceboje. Společný závod spor tovců bez hendikepu 
a vozíčkářů se uskutečnil ve dnech 12. - 14. 6. v Poněšicích. 
Závodu se zúčastnilo pět vozíčkářů. 

 Foto Survival: Míra Rygl
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14 Podpora 
a spolupráce s dárci
Projekt „Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy“ byl podpo-
řen grantem z Islandu, L ichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

Tréninkové pracoviště pro vozíčkáře Hvězdný bazar jsme v roce 2015 
provozovali s podporou Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme
do vaší budoucnost  

Název projektu: Tréninkové zaměstnání s vzdělávacím programem 
pro vozíčkáře s poraněním míchy 

Registrační číslo projektu: CZ .2 .17/2.1.00/37200 
Zahájení projektu: 1. 11. 2014 
Ukončení projektu: 31. 10. 2015

V průběhu roku 2015 jsme úzce spolupracovali s našimi dlouhodobý-
mi firemními dárci, se k terými jsme realizovali několik prezentačních 
a fundraisingových akcí. Zúčastnili jsme se desítek grantových 
řízení. Pracovali jsme s individuálními dárci. Zapojili jsme se do 
projektu Giv t .cz , jehož prostřednictvím nás mohou lidé podporovat 
v rámci on-line nákupů. 

STAŇTE 
SE ČLENY CZEPA. 

ZÍSKÁTE ŘADU VÝHOD 
A POSÍLÍTE POZICI ASOCIACE 

PŘI PROSAZOVÁNÍ ZKVALITNĚNÍ 
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 

PÉČE.
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13 Č lenství 
a valná 
hromada 
členů CZEPA
Ke konci roku 2015 měla Česká 
asociace paraplegiků 831 členů. 

Valná hromada, k terá se sešla 
14. 11. 2015 v kulturním centru 
LaFabrika, odhlasovala změnu stanov 
České asociace paraplegiků – CZEPA. 
Změna se týkala zejména složení 
předsednictva. Členové CZEPA nově 
volí 4 členy předsednictva, k teří dále 
jmenují další 3 zástupce celkem sedmi-
členného předsednictva. Další zásadní 
novinkou je hlasování valné hromady 
na dálku (elektronicky nebo poštou). 

www.fondnno.cz | www.eegrants.cz 

Všem za podporu děkujeme, velmi si ji vážíme.

Pečení pro dobrou věc, ČSOB

Nákupem přes

www.givt.cz
pomůžete vozíčkářům
„postavit se na vlastní nohy“.

Předem dané procento
z ceny získává CZEPA
pro vozíčkáře
s poraněním míchy.

Částku platí prodejce,
pro Vás je cena zboží stejná 
jako při běžném nákupu.

www.czepa.cz
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15 CZEPA 
v médiích
Média se v roce 2015 obracela na Českou asociaci 
paraplegiků pro odborná stanoviska například na 
téma příspěvku na péči, práce posudkových lékařů, 
špatný výpočet invalidních důchodů či bezbariérové 
dopravy. Ve větším rozsahu se věnovala preventivní 
kampani proti úrazům páteře BanalFatal! a informovala 
i o dalších našich projektech jako Hvězdný bazar, 
VozejkMap nebo Star tovací by ty pro vozíčkáře. Celkem 
jsme zaznamenali 18 mediálních výstupů v České 
televizi (6 repor táží a rozhovorů), iDnes.cz , L idovky.cz , 
Pražském deníku a v dalších 10 médiích.

Struk tura 
organizace:
Jednatel: Mgr. David Lukeš

Předsednictvo: Ing. Luděk Carbol, Miroslav Čiháček , 
Zdeňka Faltýnková, Petr Hubalovský, Vojtěch Vašíček , 
JUDr. Zdeněk Žižka

Revizní komise: Luděk Nevoral, Ema Rónová, David 
Drahonínský

Ředitelka: Alena Jančíková

Zaměstnanci:

•  Zdeňka Faltýnková – zdravotní specialistka, fyziote-
rapeutka, ergoterapeutka, pracovnice v sociálních 
službách

• Mgr. Dominika Horáková, DiS. – sociální pracovnice

• Hana Six tová – pracovnice v sociálních službách

• Eliška Vostřáková – grantový fundraiser

•  Mgr. Petra Černá – firemní a individuální fundraiser, PR

• Pavla Habrdová – public relations

• Tomáš Milon (do června 2015) – manažer Hvězdného 
bazaru

• Johana Forman – PR Hvězdný bazar

• Hana Kaňková – pracovní terapeut Hvězdného bazaru

• Stanislav Kubík – administrátor mobilní aplikace 
VozejkMap

• Tomáš Moravik (do května 2015), Jiří Kadeřávek (od červ-
na 2015) – administrátor komunitního por tálu Vozejkov

Jana Pitelková, David Holeček (do března 2015), Robin 
Beránek (do května 2015), Tomáš Pik (od června 2015), 
Jaroslav Filsák , Jiří Čeloud (do října 2015), Jitka Petřkovská 

– prodejci Hvězdného bazaru

Finanční 
analýza
V roce 2015 bylo podáno celkem 
25 žádostí o dotace, granty 
a dary v celkové výši 
3.183.727,- Kč (státní instituce, 
nadace, nadační fondy, 
firemní nadace). 
Podpořeno bylo 24 žádostí.

Pří loha k účetní 
závěrce
podle vyhlášky č . 504/2002 Sb. 

obecné údaje

název: Česká asociace paraplegiků - CZEPA 
sídlo: Dygrýnova 816 /8, Praha 14 
IČ: 473146 
právní forma: zapsaný spolek 
rozvahový den: 31. 12 . 2015

Informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

a) Hlavní obecně prospěšná činnost:

 Hlavním posláním účetní jednotky je zdravotní, právní 
a sociální pomoc imobilním občanům po poranění míchy, 
dosažení jejich kvalitního, nezávislého a aktivního živo-
ta, rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti. 
Odstraňování nepříznivých důsledků ochrnutí v osobním 
i společenském životě, integrace imobilních občanů 
do společnosti ve všech oblastech života.

 Vedlejší činnost: 
Půjčování speciálně upravených automobilů, půjčování 
kompenzačních a technických pomůcek . Prodej pře-
souvacích prken a ostatního zboží. Prodej zboží v rámci 
Hvězdného bazaru. Reklamní činnost .

 Statutární orgány: 
Statutárním orgánem účetní jednotky je Předsednictvo, 
jehož jménem jedná Jednatel a Ředitel.

Stát , kraje

Nadace a NF

Norské fondy

Drobní dárci

Firemní fundraising

Evropské fondy

Veřejná sbírka

Vlastní činnost

30 %

13 %

11 %

1 %

2 %

6 %

11 %

26 %
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 Jednatelem účetní jednotky je David Lukeš, ředitelkou 
účetní jednotky je Alena Jančíková

 Spisová značka L 279 vedená u Městského soudu 
v Praze. 

b) Vklady do základního jmění nejsou. 

c) Účetním obdobím je kalendářní rok .

 Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním 
softwaru PREMIER.

 Záznamy a účetní dokumentace archivována v sídle 
sdružení; účetnictví zpracovává společnost PRODIMO 
s.r.o., IČ: 27252205

 Účetní metody použity dle vyhlášky č . 504/2002 Sb.

d) Významná událost mezi rozvahovým dnem a datem 
sestavení účetní závěrky nenastala.

e) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme 
cenou pořizovací (cena pořízení + náklady spojené 
s pořízením). Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou 
a výrobky výší vlastních nákladů. 

 Pro přepočet cizí měny na českou byl použit kurz 
devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k 
okamžiku ocenění. Na konci účetního období přepočet 
dle kurzu ČNB ke 31. 12 . 2015.

f ) Nemá podíl v žádné jiné účetní jednotce.

g) Splatné závazky - nejsou.

h) Nebyly vydány žádné akcie nebo podíly.

i) Majetkové cenné papíry nejsou. 

s) Rozdíly mezi daňovou povinností připadající na 
běžné nebo minulé účetní období a již zaplace-
nou daní v těchto účetních obdobích - nejsou. 

t) Přijaté dotace:  4 256 984,- CZK 

j) Částky dlužené, k teré vznikly v daném účetním období 
a u k terých zbytková doba splatnosti k rozvahovému 
dni přesahuje pět let , jakož i o výši všech dluhů 
účetních jednotek , kry tých plnohodnotnou zárukou - 
nejsou.

k) Celková výše finančních nebo jiných závazků, k teré 
nejsou obsaženy v rozvaze - nejsou.

l) Hospodářský výsledek k 31. 12 . 2015 z hlavní činnosti 
činí: 154 102,- CZK

 Hospodářský výsledek k 31. 12 . 2015 z vedlejší činnosti 
činí: 519 110,- CZK 

m) Počet zaměstnanců: 17

 Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 
9,5375

 Mzdové náklady - 3 001 668,- CZK  
Zákonné sociální pojištění - 893 419,- CZK 

n) Nevyplácíme odměny ani funkční požitky členům 
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů.

o) Se žádným z členů statutárních, kontrolních nebo 
jiných orgánů ani jejich rodinných příslušníků nebyla 
uzavřena žádná smlouva.

p) Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů 
uvedených v písmenu n) - nejsou 

q) Zisk nebyl ovlivněn.  

r) Základ daně snížen dle § 20 odst . 7, o níž mohou 
poplatníci , k teří nejsou zřízeni za účelem podnikání 
snížit základ daně. 

u) Přijaté dary a příspěvky: 1 440 799,- CZK 

v) Veřejná sbírka - 76 760,- CZK

w) Hospodářský výsledek roku 2014 byl převeden na účet 932. 

AK TIVA
Stav k pr vnímu dni 
účetního období 1

Stav k poslednímu dni 
účetního období 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 286 1 067
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 180 180
2 . Software (013) 180 180

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 035 2 000
3. Stavby (021) 600 600
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 982 982
7. Drobný dlouhodobý hmotný majtek (028) 453 418

A.III. Dlohodobý f inanční majetek celkem 40
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (076) 40

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -929 -1 153
2 .  software (073) -110 -170
6. stavbám (081) -50 -90
7. samostatným hmotným movitým věcem s souborů hmotných věcí (082) -317 -475

10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) -453 -418
B. Krátkodobý majetek celkem 4 220 5 236
B.I. Zásoby celkem 58 53
7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 58 53

B.II. Pohledávky celkem 440 479
1. Odběratelé (311) 41 24
4. Posky tnuté provozní zálohy (314) 131 187
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 44 46
17. Jiné pohledávky (378) 224 221

B.III. K rátkodobý f inanční majetek celkem 3 700 4 686
1. Pokladna (211) 12 4
3. Bankovní účty (221) 3 687 4 683

B.IV. Jiná ak tiva 22 18
1. Náklady příštích období (381) 21 18
2 . Pří jmy příštích odbobí (358) 1

AK TIVA CELKEM 5 505 6 303

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015  (v celých tisících Kč)
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Název ukazatele

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 8

Náklady

I. Spotřebované nákupy 
celkem

312 50 362

1. Spotřeba materiálu 282 282

2 . Spotřeba energie 30 30

II.  S lužby celkem 1 293 92 1 385

5. Opravy a udržování 22 22

6. Cestovné 53 53

7. Náklady na reprezentaci 15 15

8. Ostatní služby 1 203 92 1 295

III.  Osobní náklady celkem 3 914 3 914

9. Mzdové náklady 3 002 3 002

10. Zákonné sociální 
pojištění

893 893

12 . Zákonné sociální 
náklady

19 19

IV. Daně a poplatky celkem 2 2

16. Ostatní daně a poplatky 2 2

V. Ostatní náklady celkem 106 106

24. Jiné ostatní náklady 105 105

VI. Odpisy, prod. majetku, 
tvorba rezer v a opr. položek 
celkem 

40 40

25. Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hnotného IM

40 40

VII.  Posky tnuté příspěvky 
celkem

21 21

32 . Posky tnuté příspěvky 21 21

Náklady celkem 5 688 143 5 831

Název ukazatele

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 8

Výnosy

I. Tr žby za vlastní výkon a 
za zboží celkem

72 662 734

2 . Tržby z prodeje služeb 72 299 37 1

IV. Ostatní výnosy celkem 19 19

18. Jiné ostatní výnosy 19 19

VI. Při jaté příspěvky celkem 1 494 1 494

27. Při jaté příspěvky 1 441 1 441

28. Při jaté členské 
příspěvky

54 54

VII.  Provozní dotace 4 257 4 257

29. Provozní dotace 4 257 4 257

Výnosy celkem 5 842 662 6 504

C. Hospodářský výsledek 
před zdaněním

154 519 673

D. Hospodářský výsledek 
po zdanění

154 519 673

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Y SESTAVENÝ K 31. 12. 2015
(v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Y SESTAVENÝ K 31. 12. 2015
(v celých tisících Kč)

PASIVA

Stav 
k pr vnímu 

dni účetního 
období 3

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období 4

A. Vlastní zdroje celkem 3 904 4 358

A.I. Jmění celkem 2 734 2 516

1. Vlastní jmění (901) 2 734 2 516

A.II.
Výsledek hospodaření 
celkem

1 169 1 843

1.
Účet hospodářského 
výsledku

1 063 673

3.
Nerozdělený zisk , 
neuhrazená z tráta 
minulých let (932)

106 1 169

B. C izí zdroje 1 602 1 945

B.II.
Dlouhodobé závazky 
celkem

39 90

6.
Dohadné účty pasivní 
(389)

39 90

B.III.
K rátkodobé závazky 
celkem

1 003 1 833

1. Dodavatelé (321) 26 40

3. Při jaté zálohy (324) 86 95

4. Ostatní závazky (325) 5

5. Zaměstnanci (331) 192 237

7.
Závazky k inst . soc. 
zabezpečení a zdrav. 
poj . (336)

87 106

9. Ostatní přímé daně (342) 14 17

12 .
Závazky ke státnímu 
rozpočtu (346)

598 366

17. Jiné závazky (379) 968

B.IV. Jiná pasiva celkem 560 22

2 .
Výnosy příštích odbobí 
(384)

560 22

PASIVA CELKEM 5 505 6 303
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Partneři: 

Nadace a nadační fondy:

Státní správa a samospráva:

Významná podpora:

Individuální podpora: 
Mar tha Issová, Ing. Olga Marholová, JUDr. Zuzana Špitálská, Jiří Siegl, Lucie Šimíková, Pavel Kašpar, Zdeněk Šikula, 

Vladimír Vlček , Alena Linhar tová, Petr Pometlo, Vlastimil Skořepa, Zdeněk Herman, Dagmar Kahounová, Milan Menoušek , 
Věnceslava Mithoferová, Petr Krulis, Eliška Mázl Chánová, Václav Janda, Petr Klykora, Veronika Ostrá 

In memoriam:  Jiřina Šandová, Mar ta Vodňanská

Spolupráce: 
Patron Bohemia a.s., Kury spol. s r.o., DMA Praha s.r.o., Tiskárna Kočka,  Amoena, spol. s r.o., CZ .TECH, a.s., 

Spinální jednotky v Praze, Brně, Ostravě a Liberci, rehabilitační ústavy  v  Hrabyni a Luži Košumberku

Hlavní mediální partner projektu BanalFatal:

ÚŘAD VLÁDY – VLÁDNÍ VÝBOR 
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
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