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Rekonstrukce prostor Ligy vozíčkářů

Žijte podle svých představ,

podpoříme vás.

Nejvýznamnějším milníkem roku 2013 je bezesporu zahájená a úspěšně dokončená rekonstrukce prostor 
na Bzenecké. Tento největší investiční krok v historii připravovala Liga vozíčkářů několik let. Finance na celou 
rekonstrukci poskytl z 85% Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. A to v částce 6 442 910 Kč. Liga vozíčkářů se na nákladech podílí částkou 966 436 Kč, na což nám 
poskytlo Statutární město Brno bezúročnou dvouletou půjčku, kterou budeme teď postupně splácet. Celkové 
náklady na rekonstrukci se tedy vyšplhaly na 5 476 473Kč. Získané prostředky umožnily zahájit v červenci ve 
spolupráci s firmou ZIPP Brno, spol. s r.o., přestavbu. 
 Po třech měsících jsme se z náhradních místností ve stejné budově vrátili do světlých, zateplených 
a útulných kanceláří a pracoven, které svým uzpůsobením mnohem lépe vyhovují požadavkům klientů i našich 
zaměstnanců. Rekonstrukce zahrnuje nová plastová okna, zateplení, nové rozmístění místností, kompletně 
rekonstruované sociální zařízení – prostorné toalety pro vozíčkáře (muže a ženy zvlášť) a sprchy, nové podlahy, 
stropy, nové dveře, automatické otvírání vchodových dveří, koberce, nové zvukotěsné hovorny, prostorná se-
minární místnost, kuchyňská linka i nový nábytek. Centrum denních služeb má k dispozici dvě místnosti, k Lize 
patří i opravené atrium – relaxační dvorek pro schůzky i odpočinek.



Práce, vzdělávání 
a integrace

Zaměstnávání OZP
•	 Zakončili jsme evropské projekty Agentura A-P-Z 

a (Do) práce bez obav, které působily ve Vyško-
vě, ve Velkém Meziříčí, v Hodoníně, ve Znojmě 
a v Jihlavě.  Celkem jsme díky těmto projektům 
pomohli za dva roky víc než dvěma stovkám lidí. 
Z těch se118 se účastnilo kurzů a 93 lidí se zdra-
votním postižením našlo nové zaměstnání. 

•	 Zároveň jsme zahájili fungování dalších evrop-
ských projektů s názvem Směrem k práci (Velké 
Meziříčí, Hodonín) a Společně do práce (Jihlava, 
Znojmo). Už v prosinci 2013 se podařilo plně ob-
sadit pracovní místa, využít dotace pro zaměstna-
vatele a pomoct několika desítkám klientů. 

•	 Nastavili jsme systém koordinace projektů a po-
boček s ohledem na územní dostupnost.

Sociální rehabilitace
•	 Změnili jsme podobu služby sociální rehabili-

tace. Dbáme více na individualizovanou práci 
s klientem. Pořádáme kurzy v menších skupi-
nách a umíme je přizpůsobit potřebám klientů.  
Stejně tak vypisujeme kurzy dle potřeb klientů 
a rozvíjíme terénní formu služby.

Celkem v programu využilo v roce 2013 
individuální konzultace 609 osob z Jihomoravské-
ho kraje a Kraje Vysočina, PC kurzy navštěvovalo 
272 lidí a novou práci našlo 115 lidí.  
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Práce hraje v životě člověka se zdravotním postižením 
stěžejní roli. Odborní sociální pracovníci pomáhají 
v individuálních konzultacích s komunikací se za-
městnavateli, podporují klienty v hledání vhodného 
místa i v samostatném životě. 

•	 V roce 2013 naše služby využívalo 39 klientů. Za-
městnávali jsme 34 asistentů, uskutečnili 10 super-
vizí a 5 týmových supervizí sociálních pracovníků.

•	 Celkem jsme poskytli 4429 asistencí, což se 

rovná 22 564 odasistovaným hodinám. 
•	 Na 58 výběrových řízeních jsme prošli 526 životopi-

sů, vyplnili jsme 28 evidenčních listů a testovali  23 
lidí. Výsledkem bylo přijetí sedmi nových asistentů. 

•	 Máme mezi sebou stále asistentky, které jsou 
u nás 6 a více let: Ilona Kalousková, Martina 

•	 Yilmaz, Hedvika Palková, Pavlína Wagnerová.
•	 Zároveň jsme zaznamenali i nejkratší spolupráci s 

asistentkou, která u nás pracovala pouhé 4 dny.
•	 I v roce 2013 jsme poskytovali službu dopra-

vy osob se zdravotním postižením. Podařilo 
se nám uskutečnit 380 unikátních jízd pro 43 
unikátních klientů. Půjčovali jsme auto i řidiče 
dalším pěti organizacím, které využily naší na-
bídky pro svoje klienty. Náš řidič Karel Hrůza ujel 
za celý rok 12 364 kilometrů. 

Asistence

Lidem se zdravotním postižením umožňujeme žít 
nezávisle, samostatně, ve svém bytě. Ulehčujeme 
i rodiným příslušníkům v péči o ně. Služba osobní 
asistence pomáhá s hygienou, s chodem domácnosti, 
s cestováním do školy i do práce atd.



V roce 2013:
•	 jsme zodpověděli 2640 dotazů klientů (bez-

platná linka, internetová poradna, skype atd.) 
•	 jsme  napsali 28 článků do různých periodik pro 

OZP o aktuální legislativě
•	 jsme navázali spolupráci s dalšími 2 rehabilitačními 

ústavy (Paseky a Chuchelná)
•	 jsme předjednali spolupráci s Parkinson HELP (po-

skytování odborného poradenství jejich klientům)
•	 jsme aktualizovali INFOPORTÁL (doplněna 

a upravena kapitola Bariéry, kontakty na nadace, 
fondy a další zdroje financování, rozšířili jsme 
nabídku vzorů odvolání, námitek, správních ža-
lob, žádostí o změny a opatření oproti nečinnosti 
úřadů atd.) 

Poradna pro život s 
postižením

V roce 2013:
•	 jsme získali 3 nové motomedy, o které byl 

v celém roce obrovský zájem 
•	 jsme byli obdarováni nájezdovými ližinami

Nabízíme bezplatné a odborné sociální poradenství. 
Umíme poradit v oblastech invalidních důchodů, 
příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a po-
platkových úlev), příspěvku na péči a možností péče, 
financování kompenzačních pomůcek, možnosti 
vzdělávání OZP a specifik pracovně-právních vztahů 
OZP.
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S Ligou proti bariérám 

V roce 2013:
•	 jsme odpověděli na 142 dotazů k tématu bariéry 

(z jedné třetiny se jednalo o dlouhodobé případy) 
•	 jsme zkonzultovali 14 diplomových prací a 

přednášeli pro studenty pozemního stavitelství 
VUT Brno

•	 pro tutéž školu jsme vytvořili interaktivní 
studijní pomůcku, která je k dispozici všem 
na Informačním portálu

Spolupracovali jsme na projektech: 
•	 Knihovna Jiřího Mahena a Masarykova univerzi-

ta  - Bezbariérová knihovna
•	 Pracovní skupina Pražské organizace vozíčká-

řů – metodika mapování tras pro ČR
•	 Mapování objektů v Brně — Králově Poli 
•	 Spolupráce s centrem „Přes bloky“ při VUT v Brně

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek

Na míru konzultujeme a řešíme konkrétní úpravy 
bytů, navrhujeme instalaci ramp, projektujeme 
vhodné vchody, toalety, chodníky, výtahy či plošiny. 
Jsme tu pro instituce, firmy i domácnosti.

Půjčujeme krátkodobě kompenzační pomůcky: me-
chanické vozíky, toaletní židle, schodolez, francouz-
ské hole, chodítka, sedáky, motomed...

I když má Nápadník v názvu rok 2014, připravoval 
se už v několika měsících předem. Vzniku toho-
to sborníku informací pro život s hendikepem 
předcházelo prostudování zhruba 2800 stran 
textů s vyhláškami, zákony a nařízeními. Nadto 
jsme se museli vypořádat s tím, že zákonodárci 
měnili legislativu až do 5. prosince. Vše dobře do-
padlo, Nápadník jsme zkraje následujícího roku 
vypustili do světa s četnými děkovnými reakcemi 
jeho čtenářů. 

Nápadník 2014



•	 Centrum denních služeb už druhý rok podporo-
valo rozvoj, aktivitu a samostatnost lidí se zdra-
votním postižením z Brna a okolí. Mezi hlavní 
cíle služby patří dva hlavní cíle: pomoct lidem 
s postižením osvojovat si a rozvíjet doved-
nosti potřebné pro běžný život a umožnit jim 
aktivní trávení volného času ve společnosti.

•	  V roce 2013 bylo uzavřeno 5 nových smluv s kli-
enty. Tři klienti s námi smlouvu ukončili, celkem 
tedy evidujeme v roce 2013 13 klientů.  

•	 V rámci programu v CDS se klienti věnovali: ná-
cviku vaření, logickým a paměťovým cvičením, 
společenským hrám, práci na PC, filmovému klu-

Centrum denních 
služeb

bu, cvičení, procházkám po okolí a delším výletům.  
•	 Kromě toho měli klienti možnost naučit se ně-

kolika výtvarným technikám. Díky tomu vznikly 
krásné výrobky, které obdivovali návštěvníci 
našich akcí. Tvořili jsme z hmoty FIMO, malovali 
jsme na sklo, zkoušeli jsme decoupage, tupová-
ní na textil, modelovali jsme z keramické hlíny, 
z korálků. Učili jsme se techniky tea bag folding 
či plstění.

•	  Účastnili jsme se i ligových akcí – například 
do prodeje v OD Vaňkovka se zapojila i naše 
klientka, umožnili jsme návštěvníkům Dne ote-
vřených dveří vyzkoušet si zajímavé rukodělné 
postupy. 
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Centrum denních služeb podporuje efektivní trávení 
volného času a rozvoj dospělým lidem (19-64 let) 
s  tělesným, mentálním či s duševním postižením. 

Vladimír Žurek
1. místo

Fotosoutěž Život nejen na kolech
18. ročník

What did you learn last year in the english lessons? Tak na tuto otázku už umí řada klientů Ligy odpovědět. 
V roce 2013 totiž mohli zájemci navštěvovat za velmi zvýhodněné ceny kurzy angličtiny, které nám sponzorsky 
nabídly Jazykové kurzy Jílek. Celkem tato výuka zaujala 36 lidí, kteří se prokousávali slovíčky, gramatikou 
i anglickými texty společně s milými lektory brněnské jazykovky.

Angličtina pro klienty



Naše největší úspěchy roku 2013 mají jména:
Ebi jsme předali Patrikovi z Ostravy na začátku 
roku. Tato fenka zlatého retrívra bude chlapce, 
který je po vážné nehodě tělesně i mentálně po-
stižený, masírovat, zahřívat ho, bude si s ním hrát 
a rozveselovat ho. Stejně tak může občas mamince 
Patrika pomoct s otevřením dveří, nošením plen 
atd. Ebi jen klidná a empatická, dokáže s Patrikem 
velmi dobře komunikovat. 

Báru jsme cvičili pro pana Josefa z Kytína u Mníšku 
pod Brdy. Fenku labradora si zamilovala celá rodina 
i jejich přátelé, kteří značně pomohli uhradit částku 
za výcvik. Josef s Bárou chodí na procházky, nebojí 
se samostatného pohybu – vždyť má skvělou po-
mocnici. Kromě asistence je Bára i dobrá terapeutka, 
pomáhá Josefovi prohřívat zkřehlé končetiny. 

Asistenční psi

Bria je vlastní pes pana Josefa z Ostrova. Před 
výcvikem to byla pravá psí puberťačka, která svého 
pána moc neposlouchala. Po výcviku se z ní stal 
úplně jiný pes, který svému páníčkovi vzorně asi-
stuje. Josef už měl zkušenosti s psími pomocníky, 
v minulosti jednoho asistenčního psa měl. Spolu 
s novou Briou se mu otevřel i nový život. Upravil 
svůj dům, snaží se být samostatný, co to jen jde.  
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Podat spadlé klíče, otevřít dveře nebo svléct ponožky? 
Asistenční psi pomáhají lidem s tělesným postižením 
nenahraditelným způsobem. Liga vozíčkářů cvičí 
tyto pomocníky a shání prostředky na tento finančně 
náročný výcvik.

Rekondičního pobytu jsme se letos zúčastnili poprvé. A nováčci jsme byli nejen coby účastníci této akce, ale také 
v roli psovodů. Náš táta je kvůli pokročilému stádiu roztroušené sklerózy na invalidním vozíku, a tak jsme 
v loňském roce zažádali u Ligy vozíčkářů o asistenčního psa. Fenka Bára, kterou pro tátu cvičila trenérka Irena 
Bartoňová, byla v srpnu těsně před absolvováním asistentských zkoušek. 
 Nedokázali jsme si představit, jak vše bude fungovat, ale byli jsme skutečně v nejlepším slova smyslu za-
skočeni, jak spolu dokážou lidé s různým postižením i zdraví účastníci vycházet a nově příchozí okamžitě mezi 
sebe začlenit. A díky nenápadnému vedení trenérů a zkušenostem svých pánečků spolu skvěle fungovali i pejskové, 
kterých bylo celkem patnáct. (...)
 Velmi nás zaujaly přednášky o psím chování a resuscitaci psů od Ivana Bendy. Ocenili jsme 
praktické rady a informace o nejnovějším vývoji legislativní situace zdravotně postižených od Aleny Sedlačíkové. 
Procvičili jsme si paměť s trenérkou Irenou a fyzioterapeutka Zdeňka Faltýnková z České asociace paraplegi-

ků, rozpohybovala celou skupinu cvičením s velkými míči 
a overbally. Pan Prokop z Invacare nám pak ukázal nové 
odlehčené vozíky a diskutoval možnosti oprav těch starých.
Vrcholem programu byla soutěž o pohár Ligy vozíčkářů, 
která probíhala poslední den. (...)
Náš dojem z celé akce byl jedním slovem skvělý. Rekondiční 
pobyt je pro nás stále zdrojem jedinečných zážitků 
a inspirace. (...)

Na viděnou na rekondičním pobytu 2014, 
Josef s rodinou a asistentka Bára

Ohlednutí za Rekondičním pobytem 2013 v Poslově Mlýnu u Doks

foto
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Stanislav Navrátil
společné 2. místo

Věnovat svůj čas je v dnešní uspěchané době to nejvzácnější. O to víc si vážíme všech, kteří nám darovali  hodiny 
své práce. Drobných pomocníků byla celá řada – všem velmi děkujeme. Jmenovitě těm, kteří s námi spolupraco-
vali dlouhodobě. Vřelé díky Martině Laifrové, Alex Vozaryové, Hance Porkertové, Vinckovi Antonovi, Kátě Jirso-
vé, Jardovi Cermanovi, Bětce Wurmové, Janě Kučerové, Kiki Škaroupkové, Katce Utěšené, Veronice Folprechtové 
a Lindě Keršnerové. 
 Osvědčila se nám i spolupráce s firemními dobrovolníky, kteří nám ve spolupráci se svým zaměstnava-
telem také věnovali desítky hodin. Společnost Siemens pomáhala v Barce, dobrovolníci z firmy SAP nás učili IT 
dovednostem a pomáhali se stěhováním. Všem kolegům z firem děkujeme! 

Spolupráce s dobrovolníky

Michaela Bobková 
společné 2. místo

Fotosoutěž Život nejen na kolech
18. ročník

Fotosoutěž Život nejen na kolech
18. ročník

Petr Vlček 
3. místo
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Největší akce v režii Ligy vozíčkářů se letos uskutečnila v důležité tepně brněnského života, v Galerii Vaň-
kovka. Ve dnech 17. – 19. 10. 2013 jsme zde pořádali happening pod názvem Přisedni si s různorodými 
aktivitami, které zaujaly návštěvníky všech věků i charakterů.
 Úspěch měl především stánek s výrobky z chráněných dílen. Kromě informačního stánku Ligy vo-
zíčkářů jsme zajišťovali i program na pódiu, fotodílnu pro děti, jízdy na vozíku, ale i diskusní bloky o aktuálních 
tématech ze života s postižením.  Tato konference sklidila u odborníků i lidí s hendikepem ohlas. Rozprou-
dili se debaty o technologických trendech, o zpřístupnění veřejného prostoru, o psychologických problé-
mech, o přístupu na pracovní trh i o sexuální asistenci. 
 Úspěch akce tkvěl především v lokalitě a v možnosti oslovit širokou cílovou skupinu. Každý, 
kdo procházel obchodní pasáží, si všimnul programu, loga i aktivit, které zpřítomňovaly téma hendikepu 
a nabídku služeb Ligy vozíčkářů. Besed se zúčastnila zhruba stovka aktivních diskutujících, program zaujal 
až 4000 návštěvníků Galerie Vaňkovka. V úspěšném formátu bychom rádi pokračovali i v budoucnu.  

Přisedni si ve Vaňkovce 

Novými prostory jsme se museli pochlubit. 3. prosince jako Mezinárodní den lidí s postižením k tomu 
jen vybízel. Doprovodným programem k ukázce zrekonstruované Ligy byly interaktivní aktivity v každé 
kanceláři, pár přednášek a besed, koncertní vystoupení i promítání francouzského dokumentu o sexuální 
asistenci. Návštěvníky tak čekaly informace v sympatické podobě, možnost popovídat si neformálně 
s každým zaměstnancem i program, díky němuž se mnozí zdrželi celé odpoledne. 

Den otevřených dveří 
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Barka v číslech 
•	 74 představení, 10 premiér a 5 festivalů, 

1110 hodin zkoušek, 6297 diváků, 40 unikát-
ních souborů

•	 Mezinárodní spolupráce: Slovensko, Německo, 
Rakousko, Maďarsko, Polsko.

Bezbariérové divadlo 
Barka

Barka jinak
•	 Rok 2013 znamená pro Barku začátek nových 

cest. Zahájili jsme přípravy na výroční rok 2014 
(20 let od vzniku Barky), namysleli jsme v novém 
projektu aktivity, které by měly v budoucnu 
směřovat k trvale udržitelnému provozu divadla, 

začali jsme při různých příležitostech odhalovat 
světu rekonstrukční záměr, který by budovu 
divadla a husitského sboru proměnil v multi-
funkční kulturní centrum. 

•	  Započali jsme také přípravu na redesign vizuální 
prezentace divadla (logo, vývěsní cedule a štíty, 
webové stránky, program)

•	  Kromě toho jsme také zorganizovali dvě velké 
benefiční akce: Balada pro banditu ve spoluprá-
ci s Divadlem Járy Pokojského a koncertní večer 
z názvem Ambijáns, na kterém vystoupil šanso-
niér Joel Bros.

•	  Navázali jsme přes Cirkus Kociáno trvalou spo-
lupráci s Centrem Kociánka. Tento integrační 
projekt zaměřený na žáky základních škol do-
plnil pestrou škálu aktivit, které rozvíjejí jeden 
z hlavních cílů divadla – prostřednictvím zázemí 
pro kulturní aktivity přiblížit svět hendikepova-
ných lidí běžné veřejnosti a naopak. 

•	  Díky firmě Siemens jsme získali nový kotel, který 
pomůže snížit běžné provozní náklady v dalších 
letech. 

Výběr z festivalů a představení roku 2013
Festivaly
Tancesse 2013 - 4. ročník mezinárodního festivalu 
tance, tanečního a pohybového divadla (březen), 
Drehbühne Brno - VI. ročník Mezinárodního festiva-
lu studentského divadla v německém jazyce (kvě-
ten), Setkání mezi městy 2013 (XI. ročník) – večer 
soudobého tance, TANEC PRAHA v regionech 2013 
- Mezinárodní festival současného tance a pohybo-
vého divadla (červen), 

Představení, ve kterých hráli hendikepovaní
Cirkus Kociáno (Centrum KOCIÁNKA), Kabaret na 
konci světa aneb Výprodej komediantů (Divadlo 
Invetůra Praha), Jen počkej hlemýždi, Kočár nejsvě-
tější svátosti (Divadlo Járy Pokojského - Archa co-
mmunity), Touha létat (CYRANOVY BOTY- INTEGRA 
soubor současného tance a pohybového divadla 
Brno), Brněnské pověsti (Nová Akropolis s nevi-
domými herci), Adventní koncert Veleta (sdružení 
VELETA pracující s lidmi s mentálním a kombinova-
ným postižením).

Komorní divadelní scéna s bezbariérovým přístupnem na jeviště i do hlediště nabízí možnost kulturu nejen sle-
dovat, ale také tvořit. Na scéně se odehrává v průběhu sezóny celá paleta dramatických i hudebních programů 
profesionálů i ryzích amatérů bez rozdílu hendikepu.
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•	 Dokončili jsme redesign letáků o službách a ak-
tivitách Ligy, vytvořili jsme přehlednou brožuru 
pro partnery s nabídkou spolupráce. 

•	 Byli jsme vidět, šířili jsme informace o nabídce 
našich služeb. Kde? Například na akcích na Koci-
ánce, na náměstí Svobody, v Blansku, ve Znojmě, 
v Mikulčicích, ve Velkém Meziříčí, v Břeclavi atd. 

•	 Psali o nás. Různá větší (5+2, MF DNES, Nezis-
kovky.cz, Český rozhlas, Česká televize…) i men-
ší periodika (Deníky Vltava – Labe Press, zpra-
vodaje měst a obcí) zpravila své čtenáře o tom, 
jaké možnosti nabízí Liga lidem s hendikepem.

•	 Natáčeli jsme s Českým rozhlasem Brno seriál a ma-
pování bezbariérových přístupů do památek v JMK.

Prezentace a osvěta

•	 Pomáhali jsme vybírat peníze na výcvik asistenč-
ních psů, a to prostřednictvím svítící brněnské 
přehrady (Ignis Brunensis), DMSky, článků a 
inzerátů v různých médiích i prostřednictvím 
sociálních sítí. 

•	 Zapojili jsme se do spolupráce s firmami (např. Red-
Hat a jeho burza staré elektroniky a knih).

•	 Rozvíjeli jsme prezentaci a komunikaci na sociálních 
sítích (především  facebook a LinkedIn). V roce 
2013 jsme získali další stovky příznivců, někte-
ré naše příspěvky mají široký dosah – až 3 500 
zobrazení. 

Přisedni si
I integrační kampaň nabrala síly. Na sérii besed na 
základních školách navázala další setkání s dět-
mi a povídání o hendikepu. Navštívili jsme školy 
v Brně, Pozořicích a Lovčicích. Jedna ze škol byla 
dost bariérová, což vytvořilo zajímavou možnost 
k tomu, aby si žáci nejen sami vyzkoušeli jízdu 
na vozíku, ale také pomáhali lektorům s pohybem 
po škole. Žáky život hendikepovaných zajímá. 

Při diskuzi se dostane na řadu vzdělávání, bariéry, 
volnočasové aktivity hendikepovaných, ale také 
problematika vztahů. 
 Kromě toho jsme se zapojili například do 
akce Hurá, prázdniny!, do Dne dětí v nemocnici 
Blansko nebo i do konferencí či vysokoškolských 
přednášek. 

Jaké jsou radosti a starosti života s hendikepem? Jak 
oslovit lidi s hendikepem s nabídkou služeb Ligy? 
Nabízíme odpovědi. Pořádáme různá setkání, bese-
dy, festivaly, informační stánky a akce pro veřejnost, 
pracujeme s médii.
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Po několika letech se Liga vozíčkářů dočkala redesignu webové prezentace organizace. Na adrese 
www.ligavozic.cz tak na návštěvníky čeká pestrý svět Ligy vozíčkářů, představení služeb a aktivit, novinky 
z Ligy, ale i informace pro veřejnost nebo internetová poradna. Široké možnosti administračního pro-
středí umožňují vznik mikrostránek a samostatných projektů – jako např. www.prisednisi.cz. Ohlas 
návštěvníků je značný.  Až dvě stovky lidí denně tyto stránky navštíví. Společně s novým webem jsme 
začali i pozměňovat vizuální reprezentaci organizace.

Ligavozic.cz

Roman Jaroš 
Čestné uznání

Fotosoutěž Život nejen na kolech
18. ročník

Svěží informace, netradiční témata i redakce složená převážně z lidí s hendikepem. To byl pro tištěný 
časopis Vozíčkář rok 2013. Největším přelomem bylo ale spuštění nové verze webu vozickar.com, která 
umožňuje s informacemi pracovat efektivněji, poskytuje široké možnosti inzerce a lépe komunikuje se so-
ciálními sítěmi. Nový web i tematické zameření tištěného Vozíčkáře si získává stále více příznivců.

Směřujeme své aktivity nejen k lidem s postižením, ale i k těm, kteří o ně pečují. Rok 2013 byl v tomto směru 
velmi úspěšný. Sotva jeden projekt skončil, navázal na něj druhý. V obou jsme mohli zájemcům nabízet akredi-
tovaný kurz s názvem „Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobni asistenci a pečova-
telskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením“ díky podpoře z ESF a rozpočtu ČR zdarma. 
 V roce 2013 jsme tento kurz odstartovali díky novému projektu s názvem „Vzděláváním ke kva-
litní péči.“ Od září se rozběhly přípravy, které zahrnovaly především novou úspěšnou akreditaci kurzu 
(č.2013/1242-PK/PP) a v listopadu odstartování 1. běhu kurzu.
 Kurz je určen stávajícím pracovníkům v sociálních službách poskytujícím přímou péči, kteří dosud 
nesplňují zákonné požadavky na vzdělání,   osobám pečujícím o osobu blízkou, které tak budou mít mož-
nost zprofesionalizovat svoje zkušenosti a v budoucnu získat profesní uplatněni. Celkem jej do května 
2015 může absolvovat až 68 lidí. 

Vzděláváme pracovníky v sociálních službách a pečující osoby

Vozickar.com
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Zpráva o hospodaření 

Výnosy  Částka v Kč
Tržby z prodeje služeb 21 207 056
Ostatní výnosy 600 512
Tržby z prodeje hmotného ma-
jetku

350 000

Přijaté příspěvky 752 837
Provozní dotace 19 290 139
Celkem 42 200 544

Náklady  Částka v Kč
Spotřeba materiálu 521 769
Spotřeba energie 719 821
Opravy a udržování 476 446
Cestovné 151 301
Ostatní služby 18 802 655
Osobní náklady 14 863 955
Daně a poplatky 10 920
Ostatní náklady 193 928
Odpisy dlouhodobého majetku 583 714
Poskytnuté příspěvky celkem 5 330 405
Celkem 41 654 914

Celkem Částka v Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 545 479
Daň z příjmů 19 000
Výsledek hospodaření po zdanění 526 479

Město Jihlava
Město Hodonín

Město Znojmo
Siemens

SAP
Avg

RedHat
Čtenípomáhá

KB - Nadace Jistota
Nadace Divoké husy

Konto Bariéry
Siemens

Kelcom
Grundig

PharmaDerm
FotoVideo

Canabis
Digitální studio

Novaservis
iRobot

Hlavní partneři Partneři

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Jihomoravský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo kultury
Úřad vlády
Magistrát města Brna

DĚKUJEME
ZA
PODPORU



Bzenecká 23, 628 00 Brno
tel.: +420 537 021 493

e-mail : info@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz

Vladimír Žurek - Život nejen na kolech 2013


