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Spolek založený v roce 1990
zapsaný u Krajského soudu v Brně.

Spisová značka: L172
IČ: 004 99 412
Počet členů 21
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Maximální počet klientů 50
Počet nových klientů 12
Počet hodin 24 145
Počet asistentů 49
Počet sociálních pracovníků 4

Akreditovaná sociální služ-
ba, která si klade za cíl 
umožnit svým uživatelům 
žít nezávislý život podle je-
jich představ v přirozeném 
prostředí s rodinou a přáteli.

Člověk s těžkým zdravotním 
postižením je s pomocí osob-
ního asistenta schopen žít 
samostatně mimo ústavní za-
řízení, zvládat běžné úkony 
denního života, vést svou do-
mácnost, studovat či pracovat 
a účelně trávit volný čas.

Služba může být poskytována 
i nepřetržitě 24 hodin denně 
a přizpůsobuje se maximálním 
způsobem potřebám uživatele.

OSOBNÍ ASISTENCE
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Akreditovaná sociální služba 
podporující klienty na cestě k sa-
mostatnému a nezávislému způ-
sobu života. 

Nejčastěji řešíme problematiku pra-
covního uplatnění, vzdělávání, by-
dlení, ale také komunikaci s okolím 
a praktické znalosti a dovednosti po-
třebné pro samostatné vedení do-
mácnosti. Velký důraz klademe na 
práci v přirozeném prostředí kli-
enta, v jeho rodině či komunitě. 
Spolupracujeme se střední školou 
F. D. Roosevelta pro tělesně postiže-
né, budujeme také spolupráci s reha-
bilitačními centry. 

Na začátku roku jsme úspěšně ukon-
čili evropské projekty – Směrem 
k práci (Velké Meziříčí, Hodonín) 
a Společně do práce (Jihlava, Znoj-
mo). Po ukončení EU projektů jsme 
vytvořili ve Velkém Meziříčí, Jihlavě 
a Znojmě pobočky sociální rehabilita-
ce, intenzivně pracujeme také v Bys-
třici nad Pernštejnem a Blansku.

Počet klientů 207
Klientské intervence 4642
Klientské kontakty 405
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Akreditovaná sociál ní služ-
ba ambulantního charak-
teru, ve které poskytujeme 
podporu a péči osobám se 
zdravotním postižením ve 
věku 16–64 let. Od května 
2015 jsme prodloužili pro-
vozní dobu a služba je teď 
klientům přístupná kaž-
dý pracovní den od 8.00 do 
13.30 hod.

V průběhu roku jsme klien-
ty podporovali ve vaření, pra-
ní, nakupování, rozvíjeli paměť 
i logické myšlení, učili se komu-
nikovat,  podnikli několik výletů 
a vyráběli  pěkné věci.

Počet  klientů 10
Noví klienti 3
Poskytnuto osobohodin 3 333
Službu ukončilo klientů 5
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PORADNA PRO ŽIVOT S POSTIŽENÍM

Odborné sociální poradenství je akredito-
vanou sociální službou, která přináší uživa-
telům informace ze všech oblastí života se 
zdravotním postižením.

Nejčastěji byly zodpovídány dotazy na 
téma příspěvků pro osoby se zdravotním posti-
žením, důchodového pojištění, průkazů osob se 
zdravotním postižením.

Nejčastější problémy jsme v průběhu roku pre-
zentovali v časopisech Vozíčkář, Vozka, Můžeš 
a dalších.

Naši poradnu jsme rozšířili o intimní poraden-
ství, které neslouží pouze pro osoby se zdra-
votním postižením, ale také pro jejich rodinné 
příslušníky, pečující osoby, sociální pracovníky 
a speciální pedagogy.

Naší stále důležitější prací je také správa Infor-
mačního portálu (ligaportal.cz), který je klient-
skou informační samoobsluhou.

V průběhu celého roku jsme připravovali nové 
vydání tradiční publikace Nápadník 2016, kte-
rá slouží jako přehledný sborník informací a rad 
pro život s postižením.

Zodpovězeno dotazů  1831
Informační portál: 

– uživatelů 43807
– návštěv 60940
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PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK

DOPRAVA

Podporujeme osoby, kte-
ré potřebují kompenzač-
ní nebo rehabilitační 
pomůcku na přechod-
nou dobu (po úraze, 
v případě opravy vlastní 
pomůcky, atd.). Nejžáda-
nější je zapůjčení našich 
rehabilitačních přístro-
jů pro podporu a pro-
cvičení svalstva. V roce 
2015 se nám podaři-
lo rozšířit naši půjčovnu 
o další takový přístroj. 
V současné chvíli tak 
nabízíme 6 motomedů 
a další 2 přístroje podob-
ného typu. V naší půj-
čovně lze také zapůjčit 
chodítka, vozíky, toaletní 
židle, berle, schodolezy, 
či nájezdové ližiny.

I v roce 2015 se podařilo 
zachovat alternativu ne-
závislého cestování pro 
vozíčkáře. Sníh, zima, 
obtížný přesun z elektric-
kého vozíku, to jsou jen 
některé překážky, kterým 
musí čelit někteří naši spo-
luobčané při cestě do za-
městnání, k lékaři, či za 
zábavou. Doprava umož-
ňuje bezproblémový pře-
sun i za těchto ztížených 
podmínek. Naši dopra-
vu uznávají i některé 
ze zdravotních pojišťo-
ven, takže je možné vy-
užít i takzvaný poukaz na 
sanitku. V roce 2015 naši 
dopravu využilo mnohem 
více osob pro cesty za se-
berealizací nebo za pří-
buznými, což nás velmi 
těší. Náš řidič je zároveň 
osobním asistentem.

Zápůjček celkem  119
Počet klientů  92
Počet nových pomůcek  5
Nejžádanější 
pomůcka  motomed

Dopravili jsme 40 klientů

5 organizací

Podnikli jsme 320 jízd

Najeli jsme 25 000 km
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LIGA PROTI BARIÉRÁM

Aktivita, která si klade za cíl 
podporovat a prosazovat 
bezbariérová řešení staveb, 
dopravy osob i lidského uvažo-
vání.

Formou poradenství a ná-
vrhů řešení bezbariéro-
vých úprav podporujeme 
naše klien ty i jejich rodinné pří-
slušníky.

Konzultujeme záměry sta-
veb s investory, architekty 
i stavebníky. Jednáme s před-
staviteli měst a obcí o bezbarié-
rovém řešení komplexů bydlení 
a  služeb.

Zodpověděli jsme  139 dotazů

Mapovali jsme 48 budov

Připomínkovali jsme 3 diplomové 
práce

Vypracovali jsme 37 vyjádření

Realizovali jsme 5 workshopů
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ASISTENČNÍ PSI

Aktivizují a podporují nezávislost člověka se 
zdravotním postižením. A to prostřednictvím svojí 
psí povahy, ale také díky našemu speciálnímu výcviku. 

Vedle výcviku psů jsme uskutečnili pátý ročník re-
kondičně integračního pobytu se psy. Účastnili 
se ho majitelé asistenčních a terapeutických psů, lidé 
různého postižení spolu se zdravými v celkovém po-
čtu 35 lidí a 21 psů. V tomto ročníku jsme kromě 
procvičení dovedností asistenčních psů učili psy klien-
tů rozlišování a vyhledávání nejrůznějších pachů, což 
je dobře využitelné pro vyhledávání zapomenutých 
a ztracených předmětů jako jsou třeba klíče… Dále 
jsme se zaměřili na prohloubení vzájemného porozu-
mění klientů a jejich psů a připravili jsme pro ně velice 
úspěšnou akci „Podívej se na svět očima svého psa“. 

Samotné klienty jsme učili základy akupresury, aby 
různé tělesné bolesti nemuseli potlačovat jen prášky, 
třífázovému jógovému dýchání, aby si na ně vzpo-
mněli ve chvílích psychické zátěže a pomohlo jim 
k uvolnění, cvičení na vozíku, při kterém se vozík po-
užívá jako pomůcka pro protažení svalů, aby si mohli 
zacvičit kdekoli to potřebují, a úvodu do autogenní-
ho tréninku, jako pomůcky pro každodenní relaxaci.

Dan a Fany
Desetiletý Dan se letos poprvé set-
kal se svou budoucí asistenční ter-
apeutickou fenkou Fanynkou. Dan 
měl kromě jiného problémy s akli-
matizací na nové prostředí. Na naší 
pobytové akci potkával asistenční 
pejsky ostatních a také za ním 
chodila Fany. Za několik dní bez 
problémů překonal tmavou chod-
bu a jedl s ostatními v jídelně. Na 
procházce si na Fany položil ruku 
a najednou bylo ticho, příjemné ti-
cho. Zájem o Fanynku a dotek heb-
ké psí srsti dokázal to, co nic a nik-
do předtím. Dan přestal „houkat“.
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je když…

…. chcete získat praktické zkušenosti a ne 
teorii z knížek

… vám záleží na výběru lektorů stejně jako 
na obsahu kurzu

… je kvalita víc než kvantita

… všechno vzdělávání vychází z praxe a pro 
praxi je určeno

Učení je přirozenou součástí našich životů. 
Někdy o tom ani nevíme. Dnes už nesta-
čí znalosti a dovednosti, které jsme získa-
li ve škole. Žijeme v době tzv. celoživotního 
vzdělávání. A protože pro dospělé platí jiná 
pravidla a zákonitosti než u dětí, je důleži-
tá také forma, jakou se vzděláváme. Jestli 
nás to baví, zajímá a jakou máme pro učení 
svoji vnitřní motivaci.

Svoje programy stavíme na našich zkuše-
nostech, učíme dovednosti, zakládáme si 
na individuálním přístupu a vlastních poz-
natcích z praxe, které otevřeně a pravdivě 
komunikujeme.

V prvním roce existence jsme dosáhli:

– přes 60 absolventů úspěšného 
kurzu Měj se ráda, šetři záda

– školení úředníků MMB v tématu 
komunikace s osobami s tělesným 
postižením.

– úspěšné žádosti o akreditaci 
u MPSV a MŠMT 4
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Je otevřeným kulturním prostorem 
Ligy vozíčkářů, existuje již 21 let. Diva-
delní sál a jeho příslušenství s kapacitou 
150 diváckých míst a jevištěm 9x9metrů 
slouží svým zázemím mnoha souborům 
a organizacím. Probíhají zde nejčastě-
ji menšinové, integrované, amatérské 
a studentské kulturní aktivity.

Veškerou činnost zajišťují pouze 2 za-
městnanci, nezbytně nutné technic-
ké zajištění pak brigádně, či dodavatel-
sky externí technici. Díky podpoře všech 
donátorů a s novou podporou grantu Na-
dace Život umělce jsme uspořádali v říjnu 
2.ročník festivalu integrovaného divadla 
FEST IN.

Každoročně, taktéž i v tomto roce jsme 
se museli vyrovnat s nedostatečnou fi -
nanční podporou, uspořádali jsme be-
nefi ční představení a koncert, absol-
vovali jsme mnoho jednání o materiální 
a fi nanční podpoře divadla a díky těmto 
vlastním aktivitám se nám podařilo opět 
další rok zajistit provoz divadla. Udrže-
li jsme počet realizovaných představení, 
zkoušek a pokračovali jsme ve spoluprá-
ci s festivaly z minulých let.

Představení 82
Premiér 11
Festivalů a přehlídek 6
Hodin zkoušek 1253
Diváků celkem 6356
Vystoupilo celkem souborů 80



22015
XXIV. ROÈNÍK

•  Seznamka 
pro hendikepované

•  Domov sv. Josefa 
se představuje

•  Pojďme ven 
(bezbariérová turistika)

www.vozickar.cz

32015
XXIV. ROÈNÍK

•  Příspěvek na péči – 
znovu a lépe?

•  Posilovna, kde vozík není 
překážkou

•  Thajskem na vozíku – 
expedice do země tisíců 
Buddhů

www.vozickar.cz

42015
XXIV. ROÈNÍK

•  Dobrovolníkem
bez ohledu na hendikep

•  Nový výpočet úhrad 
zdravotnických potřeb?

•  Zlatý úspěch Davida 
Drahonínského

52015
XXIV. ROČNÍK

•  Příspěvek na péči se 
po deseti letech zvýší

•  Sexuální asistence 
je v Česku realitou

•  Atletika, boccia, tanec, 
curling, orientační běh...

www.vozickar.cz

12015
XXIV. ROÈNÍK

•  Výměna průkazů 
mimořádných výhod 
a průkazů OZP v roce 2015

•  7 čili sedm dní v sedě

• Curlingové sinusoidy

www.vozickar.cz
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ČASOPIS VOZÍČKÁŘ

Vydávání časopisu je vedle po-
radenství nejstarší službou Ligy 
vozíčkářů. Náš časopis v tiště-
né verzi, ale také v interneto-
vé formě na adrese www.vo-
zickar.cz putuje s novinkami, 
příběhy, zkušenostmi a radami do 
domácností stovek osob se zdra-
votním postižením po celém úze-
mí České republiky a dokonce 
s trochou nostalgie i na Slovensko. 
Vedle článků s nejrůznější témati-
kou se velké oblibě těší také také 
soukromá inzerce našich čtenářů. 

Tištěný časopis vychází pětkrát 
ročně a je možné si jej objednat 
v sídle organizace. Internetová 
forma časopisu je lehce a poho-
dlně přístupná kdykoliv a odkud-
koliv, vyhledávají ji zejména  mladí 
lidé.

Náklad tištěného Vozíčkáře 

2800 výtisků

Internetový vozíčkář otevřelo 

48908 čtenářů 

v 67 828 návštěvách
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KAMPAŇ PŘISEDNI SI

Je kampaní, jejímž prostřednic-
tvím oslovujeme veřejnost, 
zejména děti a mládež. Dává-
me jim možnost podívat se na 
tělesný hendikep tak trochu 
z vlastního pohledu. Vyzkou-
šet si jízdu na vozíku, vyslech-
nout si konkrétní lidské osudy, 
seznámit se každodenní reali-
tou člověka s postižením.

12 workshopů na základních 
a středních školách

3 besedy v mateřských školách

4 workshopy na letním táboře 
pro mládež v Kostelním Vydří

Integrované hry a soutěže 
na Vinohradském vozíkohraní 
a Erbovních slavnostech
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Částka v Kč

Spotřeba materiálu 376 855

Spotřeba energie 568 162

Opravy a udržování 178 438

Cestovné 95 195

Ostatní služby 3 162 736

Osobní náklady 12 141 398

Daně a poplatky 8 435

Ostatní náklady 411 299

Odpisy dlouhodobého majetku 156 429

Poskytnuté příspěvky celkem 429 695

Celkem 17 528 642

 Částka v Kč

Tržby z prodeje služeb 3 168 176

Ostatní výnosy 366 562

Tržby z prodeje hmotného majetku 40 000

Přijaté příspěvky 1 512 635

Provozní dotace 12 179 268

Celkem 17 266 641

 Částka v Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním -262 001

Daň z příjmů 0

Výsledek hospodaření po zdanění -262 001





Naše aktivity podporují:

Adresa:
Bzenecká 23, 
Brno-Vinohrady
628 00

IČ: 004 99 412

Telefon: 
+420 537 021 493
+420 777 010 331

Bankovní konto:
43-4625040297/0100

www.ligavozic.cz
info@ligavozic.cz

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Nadace 
Martina Romana

Jaroslav 
Úlehla

Vladimír 
Života

Lenka 
Pumerová

Michal 
Doležal

Milan 
Šmidrkal


