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Hledáme cesty od tolerance k respektu, od instituce k samostatnosti, 

za to s pevnou vírou v čisté lidství.

Cílem veškerého dění na Lize 

Jsme neziskovka, která se snaží jako každý dobrý hospodář tvořit zisk.

je využít a posílit potenciál člověka s postižením, a tím pozitivně 

Liga vozíčkářů reaguje na reálné potřeby lidí se zdravotním postižením a podle toho modeluje 

služby, které nabízí. Patří sem v prvé řadě čtyři registrované sociální služby: osobní asistence, 

odborné sociální poradenství, centrum denních služeb a sociální rehabilitace. Navazuje výcvik 

asistenčních psů, doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních pomůcek, 

bezbariérové divadlo Barka, aktivity pro pečující osoby, pobytové akce a další. 

ovlivnit kvalitu jeho života.

od závislosti ke svobodě. 

Ve své každodenní práci jsme naprosto apolitičtí, bez vyznání, 
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A to všechno mezi námi a často společně s námi. Tak nějak mimoděk obstaráváme „chráněný 

společenský kontakt“.

           Zdeněk Škaroupka, ředitel 

Celkové Ligové přeformátování jsme do konce roku nestihli, týmy služeb jsme dotvářeli ještě letos na 

jaře, přesto se dá s malou nadsázkou říci, že náš nový ujednaný plán je plněn!

„My máme prima plááán, tímto je ujednááán…“

 Známá píseň z filmu „Ať žijí duchové“ mi bleskla hlavou, když jsem uvažoval o loňském roce, 

kdy mě Liga vozíčkářů jako magnet přitáhla zpět. 

 Z Ligy se stalo pařeniště nápadů a inovací. Ze všech stran přicházely myšlenky, reagující na 

odlišné pojetí sociální práce, které jsme komunikovali při každé příležitosti. Začali jsme bourat zdi 

v našem sídle na Bzenecké i v našich myslích a srdcích. Mnoho našich kolegů tato nenadálá dynamika 

vyhnala k jiným zaměstnavatelům, ale uvolněná místa obsazovali velmi zajímaví lidé s novým 

potenciálem. Do žil organizace se vlila nová krev, která přinesla novou energii, nové možnosti, nové 

pohledy a nová řešení.

 Centrum denních služeb opustilo svoje uzavřené prostory a probíhá vlastně na celé Lize. Klienti 

pracují v naší vznikající kavárničce. Vyrábějí výrobky, pečou buchty, starají se o akvárium, o rostliny…

 Klientské problémy se staly předmětem řešení napříč službami. Se zájemci o službu vyjednává 

náš nový „Prvokontakt”, který skládá prvotní tým, který pak začíná pracovat s klientem. Probíhá  

sociální šetření, sdílení informací, upřesnění zakázky klienta včetně „skrytých zakázek” a tomu všemu 

se pak tento tým přizpůsobuje. Informujeme se navzájem, spolupracujeme. Zní to logicky, ale pro nás 

je to nové, zajímavé a velmi efektivní.

Nejprve mě vytanul na mysli Kulatý stůl, setkání s klienty, které jsme na konci jara uspořádali jako 

reakci na sílící nespokojenost klientů s naší prací. Měli pravdu, pracovali jsme zmateně a vytloukali klín 

klínem. Naše týmy byly nekompletní a taky trochu nekompetentní. Pokud jsme nechtěli přihlížet tomu 

jak organizace slábne a chřadne, nezbývalo než se postavit problémům čelem a pustit se do práce. 

Přestavěli jsme tým osobní asistence, přeorganizovali kompetence. Měli jsme štěstí na nové lidi a 

začaly se dít věci.
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Od vzdělání, přes finance a zaměstnání až po nácvik činností sebeobsluhy a zajištění volnočasových 

aktivit. 

Podařilo se úspěšně zaměstnat 10 osob s postižením.

Jednalo se o klienty s mentálním postižením, s tělesným postižením, s chronickým onemocněním 

nebo s kombinovaným postižením. 

Dále pracovníci služby zrealizovali 2 výukové bloky pro klienty Centra denních služeb, které byly 

zaměřeny na zvýšení finanční gramotnosti. 

V letních měsících proběhly 2 výlety – pracovníci a klienti se společně vydali do Znojma a do 

jihlavské ZOO. 

 Služba sociální rehabilitace je rozvojovou službou, která se dotýká mnoha oblastí života. 

Díky pomoci našich sociálních pracovníků a jejich podpoře rozhodovat o svém životě samostatně, 

nachází klient řešení v životních situacích, které dříve považoval za takřka neřešitelné.

Na podzim proběhla, za spolupráce Poradny pro život s postižením, návštěva rehabilitačního 

ústavu Hrabyně a lázní Klimkovice.  

 je aktivní, živou službou, díky které klient rozvíjí svůj potenciál v přirozeném prostředí. 

V roce 2018 službu využilo celkem 151 klientů z Brna, Blanska a Znojma. 

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 

Počet intervencí: 8 354 

Počet kontaktů:     438
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Tématy intimní poradny byly nejvíce partnerské vztahy a sexualita osob s postižením. 

 Za finanční podpory statutárního města Brna vydána publikace Nápadník 2018 

– Sborník rad a informací pro život s postižením, distribuovaný osobám se zdravotním postižením, 

osobám pečujícím a také pracovníkům různých organizací, sociálních služeb či úřadů.

 Během roku 2018 pracovníci poradny pořádali besedy a semináře na různá témata, v některých 

zařízeních se návštěvy konaly opakovaně.

Nejčastější formou spolupráce, prostřednictvím které se klienti na poradnu obraceli, byla bezplatná 

poradenská linka, vkládání dotazů do internetové poradny a emailová komunikace.

Dluhová poradna uspořádala besedy k tématům finanční gramotnosti, o dluzích a jak jim 

předcházet. 

Právní poradna se na seminářích zabývala tématy svéprávnosti a opatrovnictví, dědického práva 

Intimní poradna uskutečnila workshop a besedu týkající se společného partnerského života. 

a výživného. 

Další besedy ve spolupráci s Centrem denních služeb se týkaly novinek v legislativě pro osoby se 

zdravotním postižením a praktických rad pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. 

 poskytuje odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením a osobám v jejich 

okolí. Součástí poradny je také právní, dluhové, intimní poradenství a poradenství v oblasti 

překonávání architektonických bariér.

V roce 2018 Poradna pro život s postižením odpověděla na dotazy celkem 1712 klientů. 

Nejčastějšími tématy, se kterými se klienti na pracovníky obraceli, byly příspěvky pro zdravotně 

postižené, kompenzační pomůcky, invalidní důchody, zaměstnání a průkazy osob se zdravotním 

postižením. Oblasti dotazů, které směřovaly do právní poradny, se nejvíce týkaly odvětví občanského 

a pracovního práva, např. opatrovnictví a svéprávnost, dědictví, výživné, kupní a nájemní smlouvy. 

Dluhovou poradnu oslovovali klienti, kteří se ocitli v dluzích a kteří hledali možnosti řešení nepříznivé 

situace. Poradenství se nejčastěji týkalo doporučeného postupu při řešení situace klienta.

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 

Počet intervencí: 2 901  

Počet kontaktů:     533
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Zapojili jsme se do řešení problémů s bariérami u 94 osob. 

Náš konzultant přednesl svoji prezentaci o problematice bezbariérovosti městského prostoru 

na World International Design Day a Urbis Smart City Fair. 

a konzultuje s ními tuto problematiku i během studia.

Byly realizovány 4 přednášky, na jejich základě je pracovník v dlouhodobějším kontaktu se studenty

U 27 klientů jsme se podíleli na vypracování konkrétních návrhů řešení a doprovázeli klienta při 

realizaci vybraného řešení. 

U některých klientů se jednalo o jednorázovou konzultaci či radu, někteří se na nás obraceli 

opakovaně. 

V roce 2018 proběhly konzultace 12 závěrečných prací studentů architektury.

 Řešíme konkrétní úpravy bytů, vchodů, toalet, chodníků, vjezdů, výtahů či plošin. Vyjadřujeme 

se k projektům, ke studentským pracem i ke kompenzačním pomůckám.

Bylo vypracováno 8 oponentních posudků a náš pracovník se účastnil i obhajob těchto prací.

Jsme tu pro klienty, instituce i firmy.

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 
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V loňském roce se klienti Centra denních služeb podívali například do Slavkova na tamní zámek, 

a dopomáhají v činnostech běžné obsluhy a sebepéče pokud je klient vzhledem k míře svého 

postižení potřebuje (dopomoc na toaletě, pomoc při přípravě a podání stravy, …)

a mnoho dalších akcí. 

V průběhu roku 2018 CDS pravidelně navštěvovalo 9 klientů. 

do Technického muzea, proběhla exkurze ve firmě Sonnentor v Čejkovicích, plavba parníkem po 

Brněnské přehradě, celodenní výlet společně s klienty Osobní asistence na hvězdárnu na Kraví hoře

 Součástí programu Centra denních služeb jsou aktivity zaměřené na pohyb, relaxaci 

i rehabilitaci, či pravidelné výlety. 

V průběhu celého dne jsou k dispozici aktivizační pracovníci, kteří klienty provází danou činností 

 Služba je poskytována od pondělí do pátku a snaží se tak kopírovat a dodržovat rytmus 

běžného pracovního dne, s přihlédnutím k individuálním potřebám všech zúčastněných. Běžný den v 

CDS začíná mezi osmou a devátou hodinnou ranní, kdy se klienti sejdou „u kávy” a s podporou 

pracovníka si rozvrhnou a vysvětlí činnosti, které je v daný den čekají. Dopolední program je nejčastěji 

zaměřen na tvoření, pracovní aktivity, které vedou k rozvoji jemné i hrubé motoriky, a na nácvik 

běžných denních činností, jako jsou nákupy, vaření, péče o domácnost či zahradu. Odpolední 

program zahrnuje činnosti podporující udržení mentálních funkcí, trénink paměti, deskové hry apod. 

Průběh služby se odrážel v jejich individuálních plánech, jejichž cílem je nejčastěji potřeba 

společenského kontaktu, nalezení vhodné možnosti trávení volného času a upevňování vlastních 

schopností a dovedností. 

 Jeho posláním je poskytování podpory a péče dospívajícím a dospělým lidem se zdravotním 

postižením (tělesným, kombinovaným) a chronickým onemocněním – resp. osobám se sníženou 

soběstačností za účelem získání, udržení či obnovení schopností a dovedností, které potřebují k 

aktivnímu zapojení do každodenního života a k rozvíjení jejich soběstačnosti.

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 

Počet osobohodin: 2 926
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 Tato služba je poskytována nepřetržitě, podporuje osoby se zdravotním postižením (tělesným 

postižením, kombinovaným postižením), chronickým onemocněním a seniory v běžném životě. Je 

terénní sociální službou a možnou alternativou k ústavní péči. Podporuje děti a mládež v získání 

adekvátního vzdělání s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a omezení vyplývající z konkrétní míry 

jejich postižení. Podporuje docházku do zaměstnání a aktivní trávení volného času. Věnuje velkou 

pozornost samostatnosti a soběstačnosti osob z cílové skupiny s důrazem na využití, posilování a 

rozvoj nabytých dovedností. Osobní asistence pomáhá klientům, kteří potřebují pomoc ve svém 

domácím prostředí s běžnými úkony péče, s vedením domácnosti apod. Dále do osobní asistence 

patří i podpora klienta v rámci socializace a aktivizace, klient je schopen s podporou osobního 

asistenta vyřídit své osobní záležitosti a běžné pochůzky od nákupů, přes jednání na úřadech.

 Plánování služby v roce 2018 prošlo velkou změnou, díky modernizaci systému si klienti své 

požadavky na asistence zadávají sami. Získali tak nástroj, díky kterému mohou o svém životě zase o 

trochu více rozhodovat sami. Po novém způsobu plánování volali i osobní asistenti, kteří si s pomocí 

systému samoplánování mohou vybrat služby v časech, které jim vyhovují a svůj pracovní den si 

poskládat dle svých představ. Pracovníci služby vedle běžné náplně služby organizovali různé 

volnočasové aktivity pro klienty i osobní asistenty. Akce jako „Kolonáda” či „Grilovačka” posloužili 

jako možnost seznámení mezi klienty a pracovníky, získání nových přátelství mezi klienty a v 

neposlední řadě k upevnění přátelské atmosféry na pracovišti. Velkou pozornost služba každoročně 

věnuje i výběru a péči o terénní pracovníky – osobní asistenty. Výběr nových členů týmu je komplexní 

a promyšlený, zahrnuje psychologické testy, praktické zaučování a následné pravidelné hodnotící 

rozhovory, supervize a teambuildingy. Ten se v loňském roce uskutečnil jako intenzivní víkendový 

pobyt v Jedovnicích, a jeho tématem byly hranice a limity v sociální práci, psychohygiena apod., 

víkendu se zúčastnilo 20 osobních asistentů.

 Součástí Osobní asistence je také Bezbariérová doprava, kterou v nepřetržitém provozu 

zajišťují dva řidiči a koordinátor. Možnost Bezbariérové dopravy lze využít jak jednorázově po 

domluvě, např. jako dopravu do lázní, na dovolenou, lékařské vyšetření či zákrok, tak i pravidelně jako 

každodenní odvoz do zaměstnání, školy, na volnočasové aktivity apod. Tuto službu v roce 2018 

využívalo celkem 25 osob.

V průběhu loňského roku službu Osobní asistence využívalo celkem 55 klientů na území Brna, 

Šlapanic, Slavkova u Brna a Blanska. 

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 

Počet osobohodin: 26 098
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Cílem pobytu bylo nejen docvičování již dříve předaných psů, ale i možnost setkání se s klienty v 

neformálním prostředí, sdílení jejich zkušeností, rozšíření informovanosti o aktivitách Ligy vozíčkářů, 

prezentace kompenzačních pomůcek, rehabilitace apod. Pobyt se zaměřoval zejména na témata 

canisterapie a využití psa jako kompenzační pomůcky.

 Asistenční psi jsou cvičeni pro lidi se zdravotním postižením, pro osoby částečně nebo zcela 

upoutané na invalidní vozík a osoby s kombinovaným hendikepem. 

Rekondičně integrační pobyt v RS Poslův Mlýn u Doks se uskutečnil v rámci tohoto projektu ve 

dnech 4. 8.-11. 8. 2018. Pobytu se zúčastnilo 40 podpořených osob. 

 Součástí Ligy vozíčkářů však nejsou jen asistenti dvounozí, ale také čtyřnozí, jejichž přítomnost 

je srovnatelně důležitá. Pomoc, kterou přináší speciálně vychovaný a vycvičený pes je součástí celkové 

rehabilitace zdravotně postižených osob. Skrze psa se člověk nejen snáze sblíží s lidmi nebo se dočká 

přívětivější reakce okolí, ale především se mnohem lépe integruje do běžného života. Na klienta 

působí terapeuticky po fyzické i psychické stránce a dokáže rozvíjet jemnou i hrubou motoriku. 

 Projekt Výcvik asistenčních psů si klade za cíl přispět k aktivizaci hendikepovaných osob, 

zabezpečit rozvoj jejich schopností a pomoci prostřednictvím psa jako kompenzační pomůcky 

výrazným způsobem zlepšit kvalitu jejich života na řadu dalších let. 

V loňském roce byly vycvičeny a předány dvě fenky Daisy a Lucy. Prostřednictvím speciálního 

výcviku se psi naučí podávat věci, pomáhat svlékat, otevírat dveře, upozorňovat na různé zvuky, ale 

také poskytovat pomoc při záchvatových onemocněních. Takto vycvičený pes může zachránit život 

tím, že včas přivolá tlačítkem alarmu pomoc, podá v průběhu záchvatu inzulínové pero, dýchací 

pomůcky či léky. Asistenční pes je cvičen přesně dle klientových potřeb po dobu 7 až 9 měsíců. 

Na kvalitě poskytovaných služeb účastníkům rekondičně integračního pobytu se podíleli odborní 

lektoři – zkušení cvičitelé psů – trenéři, fyzioterapeut, sociální pracovníci, ergoterapeut, trenér paměti.

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 
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 Veškerou činnost zajišťují pouze 2 zaměstnanci, nezbytně nutné technické zajištění pak 

brigádně, či dodavatelsky externí technici. Zvláštní poděkování za pomoc Barce pak patří všem 

našim dobrovolníkům a dárcům!

 Díky podpoře všech donátorů, dobrovolníků a zúčastněných souborů jsme uspořádali v říjnu již 

5. ročník festivalu integrovaného divadla FEST IN, v rámci kterého byly uvedeny dvě premiéry 

integrovaných souborů Brouk v hlavě (DJP) a Žena v trysku století (Divadélko Fortel).

Novinkami letošního roku je spolupráce s Taneční konzervatoří Brno, která v Barce začala dělat 

pravidelná vystoupení svých žáků, budoucích profesionálních tanečníků, a další spolupráce se 

souborem Muzejní maringotka, kteří udržují tradici her lidových loutkářů pro dospělé i starší děti. 

Únor přivedl na svět první jazzový koncert Jazz Night in Barka, který se bude jako bienále do Barky 

vracet. V dubnu jsme poskytli rezidenční prostory dvou inklusivním skupinám z Drážďan a z Brna na 

finalizaci premiéry Kafkasia (pohybové divadlo inspirované životem Franze Kafky).

celkem 132 představení, z toho 18 premiér, 8 festivalů a přehlídek, 1 420 hodin zkoušek 

souborů, návštěvnost 9 880 diváků. Divadlo poskytlo prostor 68 unikátním souborům, 

uskupením či organizacím a 41 souborům v rámci přehlídek a festivalů. 

 Provoz amatérského alternativního divadelního prostoru umožnil během roku 2018 

 Každoročně, taktéž i v tomto roce jsme se museli vyrovnat s nedostatečnou finanční podporou. 

Uspořádali jsme benefiční představení a benefiční koncert na podporu Barky, jednáme s privátním 

sektorem o materiální a finanční podpoře divadla a díky těmto vlastním aktivitám se nám podařilo 

opět další rok zajistit provoz divadla. 

 Projekt Bezbariérového divadla BARKA existuje již 24 let. Divadelní sál a jeho příslušenství s 

kapacitou 150 diváckých míst a jevištěm 9 x 9metrů slouží svým zázemím mnoha souborům a 

organizacím. Liga vozíčkářů provozuje tento otevřený kulturní prostor pro menšinové, integrované, 

amatérské a studentské kulturní aktivity. 

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 
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DOBR   volne

 

Jádrem dobrovolnického programu zůstávají individuální dobrovolníci, kteří darem svého volného času 

pomáhají klientům, provozu organizace a především na akcích Ligy vozíčkářů. V příštím roce bychom rádi 

zapojili více dobrovolníků do služby osobní asistence. 

Všem našim dobrovolníkům, kteří v roce 2018 pomáhali, 

Bez dobrovolníků si nelze představit ani provoz v Divadle BARKA, kde dobrovolníci pomáhali nejen v šatně, 

bufetu a v pokladně, při technickém zajištění představení, ale také pomáhali zkulturnit prostory divadla v rámci 

firemního dobrovolnického dne.

          nepravidelná práce:    363 hodin

Z toho jednorázové práce: 214,5 hodin

              pravidelná práce:    541 hodin

Pomáhali nám zaměstnanci firem: 

Ve prospěch Ligy vozíčkářů darovali naši dobrovolníci v roce 2018 celkem 1118,5 hodin. 

Celkem Lize vozíčkářů v minulém roce pomohlo nám 62 osob. 

DOBROVOLNICTVÍ

!

· IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.

· odštěpný závod Industrial Turbomachinery, 

· AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o., 

· Kiwi.com s.r.o., 

· Tyco Electronic Czech s.r.o., 

· IG Watteeuw ČR s.r.o., 

· Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o., 

· Siemens, s.r.o., 

· Equa bank a.s. , 

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 
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PŘISEDNI SI 
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Besedy o životě s postižením pro děti a mládež, školy, školky ... 

  „Může člověk na vozíku být kosmonaut?”

     „A chodí vůbec do práce, když neumí chodit?” 

„A když plave tak, plave i s vozíkem?” 

 Děti si díky setkání s vozíčkářem uvědomí důležitost pomoci a spolupráce. Přisedni si má však 
ještě další důležitý rozměr a to pro mladé lidi s hendikepem. Ti dostanou prostor mluvit o svém 
každodenním životě, o svých radostech i dovednostech. Sami se tak přesvědčí, že můžou někoho 
obohatit a třeba je to nastartuje k objevování vlastního potenciálu. 

     „A když si neumí zavázat tkaničky, chodí pořád bez bot?”

Přisedni si právě takový zážitek nabízí. 

 Svět hendikepu je plný otázek a děti se prostě nebojí zeptat na to, co je zajímá.
Zároveň si zkusí, jak těžké je projet s vozíkem dveřmi nebo namalovat sluníčko pusou. 
Proč zrovna sluníčko pusou? Jsou přece lidé, kteří jinak malovat nemůžou. 
Někdy totiž stojí za to vžít se do kůže jiného člověka a podívat se na svět jeho očima. 

V uplynulém roce se uskutečnilo 31 besed ve školách v Brně a v rámci Jihomoravského kraje.

Přisedni si prostě má smysl. 
 

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 
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evropský projekt „Umím a pečuji” 

Bylo podpořeno 96 osob, které se zúčastnily alespoň 40 hodin školení či konzultací. 

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001339). 

a psychologické konzultace, během nichž mohli probrat s psychologem své každodenní problémy 

 Reakce pečujících na nabízené projektové aktivity byly velmi pozitivní. Kvitovali skutečnost, že 

se o ně někdo zajímá a podporuje je v jejich nelehké situaci, a že dostali možnost otevřeně se 

vypovídat z permanentního psychického přetlaku, který často nepozorovaně ovlivňuje negativně jejich 

chování vůči pečované osobě. 

Proběhlo 90 kurzů v Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině. 

Účastnilo se více než 220 pečujících osob, které prošly alespoň jednou aktivitou. 

Pro pečující jsme organizovali praktické vzdělávací kurzy, které byly zaměřeny na 10 různých témat, 

a strasti týkající se péče o druhou osobu. 

31. 8. 2018 jsme po 2 letech úspěšně ukončili 

 Projekt byl zaměřen na podporu lidí pečujících v rodinném prostředí o blízkou osobu. 

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 





ROZVOJ KOMPETENCÍ A PROHLUBOVÁNÍ KVALITY 
SLUŽEB OSOBNÍ ASISTENCE

14

Etika, etické problémy a dilemata v sociálních službách

(Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007563). 

a revidovat dokumenty, které služba Osobní asistence používá. Během projektu také vzděláváme naše 

zaměstnance (osobní asistenty i pracovníky kanceláře služby), tak aby došlo ke zvýšení jejich 

kvalifikace a dovedností pro práci s klienty. 

Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta 

Sexualita osob s postižením

Konzultace s odborníky (Intimní poradce, Supervizor)

 Pomocí projektu se snažíme zefektivnit a zjednodušit procesy, které ve službě probíhají

Výsledkem projektu budou jednodušší procesy, aktualizované dokumenty, a profesionálnější 

a kvalifikovanější zaměstnanci Osobní asistence, což v konečném důsledku povede ke spokojenějším 

klientům této služby. 

Od 1. 5. 2018 realizujeme dvouletý 

evropský projekt zaměřený na službu Osobní asistence 

Naplánované kurzy: 

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 





PŘEHLED AKCÍ PRO KLIENTY I VEŘEJNOST
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Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 

14. 2. Prezentace služeb a beseda v rehabilitačním ústavu Hrabyně 

25. 1. Dámské odpoledne pro klientky a zaměstnankyně, aneb buď ještě krásnější s Mary Kay
27. 1. Charitativní prodej dětského a mateřského oblečení, hraček pro Ligu vozíčkářů klubem Business for 
Breakfast Brno, hotel Slavia

8. 2.  Beseda pro klienty k novinkám v legislativě 2018 

7.1. Novoroční benefiční koncert pro Ligu vozíčkářů, kostel sv. Janů
17. 1. Beseda v DPS Kosmonautů

Únor

Leden

26. 4.  Líčení pro klientky s Mary Kay II

22. 3. Prezentace výrobků klientů Centra denních služeb na Velikonočním jarmarku JMK 
20. 3. Prezentace služeb a beseda v rehabilitačním ústavu Kladruby

Duben

13. 4. Vernisáž obrazů Ateliéru pro kočku s benefiční dražbou pro Ligu, Brno

5. 4. Beseda pro klienty na téma bezpečnost a prevence v domácnosti, Hasičský záchranný sbor Brno

12. 4. Kurz Výživné v otázkách a odpovědích pro klienty

26. 5. Benefiční sportovní akce - KRPOLE Run, Brno

23. 4. Kurz intimní poradny- Když dva se rádi mají 

Červen

29. 3. Odborná přednáška o opatrovnictví Asociace rodičů a přátel postižených dětí Blansko, Boskovice

14. 3. Jarmark neziskovek Jeden svět

13. 6. Prezentace služeb a beseda v rehabilitačním ústavu Klimkovice

16. 5. Slalom a baketbal na vozících v rámci akce Den sportu VUT, Fakulta podnikatelská, Brno  

Květen

24. 5. Prezentace služeb v rámci akci Dobrý den Kociánko 

11.5. Dobrovolnický den společnosti SIEMENS Turbomaschinery v Barce 

28. 3. Prezentace dobrovolnictví v DC 67

3. 6. Benefice a prezentace činnosti na akci Lískovecký blešák 

14. 3. Den zdraví společnosti Dixons Carphone - představení výcviku asistenčních psů

22. 2. Beseda pro klienty k Finanční gramotnosti 

12. 4. Prezentace služeb a beseda v rehabilitačním ústavu Chuchelná 

16. 5. Prezentace služeb a beseda v rehabilitačním ústavu Luže Košumberk 

16. 6. Výlet pro klienty do Planetária a na Kraví Horu, Brno

25. 4. – 24. 4. Odborné přednášky na veletrhu Urbis – Smart Cities, Brno

24. 3. IV. benefiční badmintonový turnaj 

Březen
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17. 6. Prezentace činnosti organizace a sbírka na darujme.cz na akci Brněnský piknik s rádiem Petrov, Brno
19. 6. Prezentace sociální činnosti organizace na akci Blahoslavův dům bez bariér, Brno
21. 6.  Prodejní výstava fotografií Ondřeje Blaha pro Ligu na akci k 3. výročí otevření design centra Kaštanová 
21. 6. Odborný seminář pro neformální pečující na téma Výživné, Blansko 
22. 6. Prezentace činnosti organizace na akci Jakubák open s divadlem Bolka Polívky 
22. 6. Akce pro dobrovolníky DOLET, divadlo Barka 
25. 6. Akce pro klienty a osobní asistenty organizace Grilovačka
27. 6. Akce s klienty a zaměstnanci „Kulatý stůl s Ligou a o Lize“, Brno
Srpen
15. 8. Akce pro klienty - nultý ročník Ligové kolonády, Brno
Září
5. 9. Prezentace služby Sociální rehabilitace na akci Den sociálních služeb Znojmo
7. 9. Vozíkohraní
14. – 16. 9. Teambuilding služby Osobní asistence, Jedovnice 
15. 9. Prezentace činnosti organizace a koncert v divadle Barka na akci Erbovní slavnosti
18. 9. Prezentace služby Sociální rehabilitace v rámci akce Den mobility Jihlava 
21. – 23. 9.  Prezentace služeb organizace a sbírka na akci TRUCK ROCK SHOW 
25. 9. Prezentace dobrovolnictví na akci Otvírák 
26. 9. Prezentace služeb organizace na Kociánce 
Říjen
1. 10. Beseda pro osoby s poruchou autistického spektra na akci Paspoint, Brno
10. 10. Propagace dobrovolnictví v DC 67
23. 10. Prezentace služeb a beseda v dětském rehabilitačním centru Medvídek, Brno
25. 10.  Odborný seminář pro klienty - Dědické právo v praxi 
31. 10. Prezentace služeb a beseda v rehabilitačním ústavu Klimkovice 
Listopad
1. 11. Prezentace služeb a beseda v rehabilitačním ústavu Hrabyně 
2. 11. Beseda pro osoby s poruchou autistického spektra na akci Paspoint, Brno
8. 11. Křest benefičního kalendáře Volejbalového klubu Královo Pole 
10. 11.  V. benefiční badmintonový turnaj 
16. 11. Setkání s rodiči speciální školy F.D. Roosevelta
22. 11. Odborný seminář pro klienty a neformální pečující na téma Opatrovnictví 
23. 11. Školící akce určená osobním asistentům organizace
Prosinec
5. 12. Dražba benefičního kalendáře Volejbalového klubu Královo Pole pro Ligu
14. 12. Shrnutí práce v roce 2018 a Vánoční večírek organizace v divadle Barka





KALEIDOSKOP

témata, kolem kterých se točí nejen Liga vozíčkářů.

 · články o psychologických tématech,

 · glosy a příhody ze života. 

 · příběhy pomoci druhým,

Do výroby tohoto internetového periodika se zapojují i sami vozíčkáři.

Web www.vozickar.com, kde je obsah Kaleidoskopu uložen a archivován, je tedy zároveň i místem, 

kde se můžou, alespoň virtuálně, propojit světy hendikepovaných a zdravých lidí.

 · novinky z legislativy,

 E-mailový dvouměsíčník plný novinek z Ligy, ale i ze světa hendikepu. 

Téměř 4 tisíce odběratelů v něm v roce 2018 našlo 

 · motivační rozhovory,

 Po mnoha letech používání našeho vnitřního informačního systému bylo nutné kvůli 

modernizaci hledat nové řešení vnitřní komunikace a spolupráce, což se nám podařilo díky systému 

eWay-CRM. Systém je zasazený do prostředí Outlooku, který vhodně doplňuje, a jeho užívání je velice 

intuitivní. Pomocí drobných úprav a programování jsme vymysleli zcela nový systém pro zapisování 

práce sociálních pracovníků. Systém také elegantně řeší ochranu osobních údajů klientů při zachování 

možnosti určitého sdílení pro efektivnější spolupráci sociálních pracovníků. eWay je ale vhodná i pro 

sdílení dat v provozu, marketingu a PR. Po dlouhé době hledání se nám tak povedlo nalézt systém 

sdílení, který skutečně plně vyhovuje našim potřebám. 

 Díky vstřícnému a velkorysému přístupu společnosti eWay máme po letech opravdu moderní
a kvalitní nástroj na vnitřní komunikaci, za což společnosti eWay-CRM patří veliký dík.  

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM e-Way

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 
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EKONOMICKÉ UKAZATELE

Osobní náklady   

Ostatní náklady   

Spotřeba materiálu  

Odpisy dlouhodobého majetku 

Náklady      Částka v Kč

Cestovné   

Ostatní služby   

Spotřeba energie  

Opravy a udržování  

Daně a poplatky  

Výnosy      Částka v Kč

Poskytnuté příspěvky celkem 

Tržby z prodeje služeb

Celkem      Částka v Kč

Výsledek hospodaření po zdanění

 

Tržby z prodeje zboží

Celkem  

Ostatní výnosy

Daň z příjmů   

Přijaté příspěvky

Provozní dotace

Výsledek hospodaření před zdaněním 

Celkem   

Tržby z prodeje výrobků

Zúčtování fondů

Daň z příjmů

7 150,00

192 708,00

21 535 152,67

1 336 523,40

601 394,83

207 657,00

282 289,00

3 061 937,36

15 419 584,00

19 436,00

98 308,00

308 165,08

16 995 948,28

1 394 870,11

1 475 925,64

23 125 234,61

149 307,00

8 361,00

3 062 957,58

37 865,00

1 782 789,94

-192 708,00

1 590 081,94

Výroční zpráva, Liga vozíčkářů 2018 
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paní 
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