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Úvodní slovo 
 
 
Vážení a milí přátelé, podporovatelé a příznivci,  
 
těší mne, že vám mohu dát formou výroční zprávy na vědomí, jaké služby našim klientům 
poskytujeme a jak se nám jako organizaci v loňském roce dařilo. 
 
Rok 2016 byl pro Ligu vozíčkářů rokem velkých změn. Po 26 letech odešel ke konci roku 
z pozice ředitele zakladatel organizace, pan Zdeněk Škaroupka.  
 
Naše práce je o lidech, o těch, kteří pomoc potřebují a těch, kteří pomáhají.  
 
Jsem hrdá na svůj tým – na kolegy, kteří jsou odborníky ve své profesi a dokážou denně svojí 
radou, zkušeností a srdcem pomáhat našim spoluobčanům, kteří měli v životě menší štěstí 
a musí se od narození nebo dospělého věku kvůli nemoci nebo zranění potýkat s fyzickým nebo 
lehkým mentálním postižením. 
 
Ráda bych vás pozvala na malou exkurzi světem Ligy vozíčkářů na následující stránky 
a poděkovala všem tradičním přispěvovatelům i novým dárcům za podporu naší činnosti 
v loňském roce. 
 
 
 
Lenka Uldrijanová 

ředitelka 
 
 
 
Brno, 17. květen 2017 
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Poradna pro život s postižením 
 
V roce 2016 pracovníci Poradny pro život 
s postižením realizovali 2119 intervencí 
a 338 kontaktů. Nejčastějšími tématy, se 
kterými se na nás klienti obraceli, byly již 
tradičně příspěvky pro zdravotně 
postižené, invalidní důchody a průkazy 
osob se zdravotním postižením. Od září 
2016 jsme službu rozšířili o právní 
poradenství, v listopadu 2016 jsme přidali 
poradenství dluhové; nadále také 
provozujeme intimní a sociální poradnu. 
 
Počátek roku byl v Poradně pro život 
s postižením ve znamení distribuce 
publikací Nápadník 2016 – Sborník rad 
a informací pro život s postižením, 
objednateli publikace byly osoby se 
zdravotním postižením, osoby pečující 
i pracovníci různých organizací, sociálních 
služeb či úřadů. 
 
Články o novinkách z legislativy či 
o novinkách v naší službě se objevily 
v časopisech Vozíčkář či Vozka, kde jsme již 
stálými dopisovateli. Nově jsme se přidali 

k sociální rehabilitaci při tvorbě článků do 
zpravodaje Bystřicko (zpravodaj obce 
Bystřice nad Pernštejnem a přilehlého 
mikroregionu). 
 
I v roce 2016 jsme pořádali besedy pro 
klienty rehabilitačních ústavů, s besedami 
jsme navštívili RÚ Hrabyně, RÚ Luže-
Košumberk a Dětskou léčebnu pohybových 
poruch Boskovice. Na besedách jsme 
předávali informace o příspěvcích pro 
zdravotně postižené, financování 
kompenzačních pomůcek atd. Podíleli jsme 
se také na besedách a workshopech pro 
klienty sociální rehabilitace. Naše služby 
jsme prezentovali na Erbovních 
slavnostech, na akci Dobrý den, Kociánko 
a dalších. 
 
Svoji praxi u nás absolvovali studenti 
středních, vyšších odborných i vysokých 
škol, zorganizovali jsme i stáž pro 
pracovníky Paracentra Fénix.   
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Osobní asistence 
 
Osobní asistence je aktivizační služba 
určená pro uživatele se zdravotním či 
kombinovaným postiženým a umožňuje 
jim žít nezávislý život podle svých představ 
v přirozeném prostředí s rodinou a přáteli. 
S osobním asistentem, který zajišťuje 
službu, je uživatel schopen zvládat běžné 
denní úkony, vést svou domácnost, 
dopravit se do školy, do práce nebo do 
zájmových kroužků.  
 
Služba je poskytována nepřetržitě a každý 
uživatel si ve spolupráci se sociálním 
pracovníkem osobní asistence stanovuje, 
ve které časy asistenci potřebuje a využije. 
Flexibilita provozu služby je na vysoké 
úrovni. V maximální možné míře se 
přizpůsobujeme přáním a potřebám 
uživatelů tak, aby mohli žít svůj život podle 
svých představ. Nepřetržitou provozní 
dobu a flexibilitu služby podporuje i to, že 
sociální pracovníci služby jsou na telefonu 
24h denně 7 dnů v týdnu. 
 
Během roku 2016 se osobní asistenci 
podařilo zvýšit roční kapacitu služby. V září 
2016 jsme tedy navýšili roční kapacitu z 50 
na 60 uživatelů na rok. Ta se do prosince 
2016 naplnila téměř na maximum, 
konkrétně na 58 uživatelů. Rozložení 

těchto uživatelů mezi muže a ženy bylo 
26:32, z toho 9 uživatelů tvořili děti 
a mladiství. Během roku jsme evidovali 
zvýšený zájem o službu, což dokazuje i fakt, 
že jsme do služby přijali 9 nových uživatelů. 
Celkově jsme odpracovali 29 455 hodin. 
 
Během roku v osobní asistenci pracovalo 
průměrně 46 osobních asistentů, 3 sociální 
pracovníci a 1 koordinátor osobní 
asistence.   
 
Rok 2016 byl plný aktivit určených nejen 
pro asistenty, ale i pro uživatele. V dubnu 
se uskutečnil výlet s osobními asistenty na 
Pálavské vrchy, v červnu se nám podařilo 
uspořádat výlet s uživateli služby do 
Mariánského údolí, v říjnu proběhl 
teambulding osobních asistentů 
a v listopadu další výlet s asistenty do okolí 
hradu Pernštejn. Během roku dále 
proběhlo 11 supervizí osobních asistentů, 
10 týmových supervizí sociálních 
pracovníků a 2 velké porady pro všechny 
osobní asistenty. Školicí akce Ligy a dva 
akreditované kurzy z pokladnice LigaEdu se 
v řadách asistentů velmi osvědčily, 
pomáhají našim zaměstnancům v denní 
praxi a jsou na ně pozitivní ohlasy. 
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Centrum denních služeb 
 
Centrum denních služeb (CDS) je ambulantní služba, ve které poskytujeme podporu a péči 
osobám s tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 16 - 64 let z Brna a okolí.  
 
Od června 2016 jsme prodloužili provozní dobu a služba je teď klientům přístupná každý všední 
den od 8.00 do 13.30 hod., ve čtvrtek až do 16.00 hod.  
 
V roce 2016:  

- využilo službu celkem 10 klientů 

- 3 noví klienti do služby přišli 

- celkem služba poskytla 2 030 osobohodin 

- 2 klienti využívání služby ukončili 

- se stala pravidelnou a oblíbenou součástí programu CANISTERAPIE 

- klienti formou různých aktivit trénovali svoji samostatnost a seberozvoj 

- jsme navštívili Techagro na Veletrzích Brno, Botanickou zahradu a arboretum 
Mendelovy univerzity, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Hvězdárnu Brno, Rivec Cup, 
Anthropos, Mariánské údolí, Technické muzeum, areál zámku Lednice  

- prožili jsme bubenický workshop s bubeníkem kapely Jumping Drums, besedu o vesmíru 
a astronomii s p. Češkou a klienti s pomocí pracovníků připravili adventní posezení 
s programem pro své blízké 

- jsme nabídli naše rukodělné výrobky zájemcům na těchto akcích – Velikonoce v ZOO, 
Dobrý den Kociánko, Vinohradské Vozíkohraní, Erbovní slavnosti, Benepink, vánoční 
trhy na Zelném trhu nebo na Staré radnici. 
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Sociální rehabilitace 
 
Služba rozšířila svůj tým sociálních 
pracovníků o novou kolegyni na pozici 
psychologa, o tuto službu měli naši klienti 
dlouhodobě zájem.  
 
Psychologickou podporu využilo v roce 
2016 36 klientů a odvedlo se 
918 intervencí. 
 
Dalším významným pilířem služby byla 
Agentura zaměstnávání, která pomáhá 
klientů najít zaměstnání, které je 
přizpůsobeno jejich zdravotnímu postižení. 
Během loňského roku bylo zaměstnáno 
8 klientů. Jednalo se například o pozice 
v administrativě, výrobě obalů nebo v call 
centru.  
 
Sociální rehabilitace působila a pomáhala 
také v dalších městech a to v Jihlavě, ve 
Znojmě a Velkém Meziříčí. Provoz pobočky 
ve Velkém Meziříčí musela být omezen 
z důvodu nedostatku klientů. Pobočky ve 
Znojmě a v Jihlavě nadále fungují a jsou 
velmi vytížené a potřebné. Ve Znojmě 
využilo naši službu 21 klientů a odvedlo se 
1 613 intervencí. V Jihlavě využilo naši 
službu 20 klientů a odvedlo se 1 275 
intervencí.  
 

Naplno jsme se věnovali terénní práci 
oproti ambulantní v poměru 60:40, více se 
s klienty pracovalo v jejich přirozeném 
prostředí (doma, podpora na pracovišti, 
nácvik cesty MHD, nakupování aj.) nebo 
v okolí Brna, např. v Blansku, kam jednou 
týdně dojížděl pracovník za klienty na úřad 
práce. Spolupracovali jsme také s dalšími 
neziskovými organizacemi např. 
AGAPO, o.p.s., Centrum pro rodinu 
a sociální péči Brno či Effeta - denní 
stacionář.  
 
V loňském roce proběhl kurz finanční 
gramotnosti. V rámci kurzu jsme využili 
i dluhového poradce z ligové Poradny pro 
život s postižením. Klienty toto téma velmi 
zajímalo a setkali jsme se s pozitivními 
ohlasy a kurz na podzim zopakovali. 
 
Od března s námi spolupracuje 
dobrovolnice Klára, která pomáhá 
s rozvojem kognitivních funkcí jednomu 
našemu klientovi, velice si vážíme její 
trpělivosti a času, který nám a klientovi 
věnuje. 
 
V roce 2016 jsme celkem pracovali s 234 
klienty, odvedli jsme 7 825 intervencí 
a reagovali jsme na 526 kontaktů. 
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Asistenční psi 
 
Posláním programu je aktivizace a podpora nezávislosti člověka se zdravotním postižením 
prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Kromě výcviku psů organizujeme rekondičně 
integrační pobyty, propagujeme pomoc asistenčních psů na veřejných akcích i v médiích, 
poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti speciální kynologie. 
 
Rekondice 
V srpnu 2016 proběhl již šestý ročník rekondičně integračního pobytu se psy. Účastnili se ho 
majitelé asistenčních a terapeutických psů, lidé různého postižení spolu se zdravými, 
v celkovém počtu 45 lidí a 24 psů. V tomto ročníku jsme kromě procvičení poslušnosti a práce 
asistenčních psů, učili psy klientů například překonávat překážky agility. Na závěr pobytu si 
nově nabyté dovednosti mohli porovnat v neformálním závodě. Jako motivaci do další práce 
se svými psy klienti shlédli ukázky sportovního výcviku. 
 
Při přednáškách a seminářích jsme klienty učili posuzovat stupeň chronické i akutní bolesti u 
psů, seznámili jsme je s obecnými postupy řešení problémů v chování psů, nebo je učili 
základům autogenního tréninku.  
 
Podařilo se nám uskutečnit natočení televizní reportáže o rekondici a její odvysílání na 
programu ČT 2. 
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Paní Ivana a Betinka 
 
Klientka paní Ivana je v důsledku roztroušené sklerózy už dva roky upoutaná na elektrický 
vozík. Po devítiměsíčním výcviku jí byla v červnu předána asistenční fenka zlatého retrívra 
Betina. V průběhu předávání byly klientka s fenkou secvičovány v praxi vzájemné komunikace 
na veřejnosti, na procházce, v dopravních prostředcích, v obchodech a nákupních centrech, 
v restauracích a zdravotních zařízeních. Doma byly secvičovány v praktickém využití asistence, 
především podávání věcí, otvírání dveří, pomoci při svlékání oděvů, pomoci při manipulaci 
s tělem klientky, například posazování na posteli. Rovněž byly secvičovány v praxi 
terapeutického využití asistenčního psa, zlepšování jemné motoriky, relaxaci zad a nohou.  
 
Od doby předání se klientka se s fenkou dobře sžila. Vlastnictví asistenčního psa jí motivuje 
k častějšímu vycházení z bytu do města, sama si teď jezdí nakupovat, nebo k lékaři. Ze 
speciálních dovedností psa zatím nejvíce využívá pomoc při svlékání při návratu domů (již 
k tomu nepotřebuje přítomnost asistenta) a trénink jemné motoriky při péči o psa 
a manipulaci se psem.  
 
A nakonec to nejdůležitější: Betinka je pro svojí paničku celodenním společníkem, průvodcem 
a oporou, kdekoli to je potřeba a s nevyčerpatelnou energií. Držme jim k tomu palce a tlapky. 
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Doprava 
 

Díky našemu automobilu 
upravenému pro převoz osob 
sedících na vozíku, můžeme pomoci 
našim klientům k větší 
samostatnosti, uplatnění 
i seberealizaci. V roce 2016 jsme 
uskutečnili 343 jízd pro 41 našich 
stávajících i nově příchozích klientů 
a 5 organizací. Klienti se tak mohli 
dopravit především k lékařům, do 
zaměstnání, ale i za zábavou. Oproti 
minulým létům vzrostl zájem 
o opakující se jízdy. V roce 2016 jsme 
získali nový vůz Renault Master, 
který byl díky příspěvku Konta 
Bariéry v prosinci upraven pro 
bezbariérovou přepravu.  

 
 
 
 
 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 
V naší půjčovně kompenzačních pomůcek byl 
v roce 2016 jako tradičně největší zájem 
o zapůjčení motomedů. V loňském roce jsme 
pořídili nový vozík, který dokáže poskytnout 
oporu noze ve vodorovné poloze. Reagovali 
jsme tak na poptávku ze strany klientů, kteří 
tento vozík využijí zejména při zlomeninách 
dolních končetin. V roce 2016 jsme také získali 
příspěvek na opravu schodolezu a v současné 
chvíli máme k zapůjčení 2 pásové sc hodolezy. 
Dalším přírůstkem do půjčovny jsou dvě 
chodítka, jedno s kolečky a druhé stabilní, bez 
koleček. Darem od soukromé osoby přibyla 
i jedna toaletní židle. V roce 2016 jsme 
realizovali 104 výpůjček pro 76 klientů. 
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S Ligou proti bariérám 
 
Konzultujeme a řešíme konkrétní úpravy bytů, vchodů, toalet, chodníků, vjezdů, výtahů či 
plošin. Eliminujeme nejasnosti ohledně bezbariérové vyhlášky a její návaznosti na stavební 
zákon, vyjadřujeme se k projektům, ke studentským pracem i ke kompenzačním pomůckám. 
Jsme tu pro instituce, firmy i domácnosti. 
 
V roce 2016 v rámci projektu South Moravia – region without barriers bylo vytvořeno: 

Studie - Příklady současného stavu přístupnosti 
- sběrný dokument přináší ucelené informace o přístupnosti vybraný objektů, 

15 turisticky atraktivních lokalit jihomoravského regionu. 

Manuál přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami 
- manuál popisuje jak obecná doporučení, tak konkrétní případy bezbariérových 

stavebních řešení. Popisuje metodiku mapování a uvádí příklady z existujících realizací. 

Školení 
- proběhla školení o Zlepšení přístupnosti objektů cestovního ruchu, určená 

zaměstnancům turistických zařízení. Během seminářů byla na konkrétních příkladech 
analyzována problematika přístupnosti objektů a možnosti jejího zlepšení. 

Informační leták 
- v tomto dokumentu jsou popsány tři tematicky příbuzné výletní trasy jihomoravského 

regionu. Každá trasa obsahuje atraktivní lokality a zařízení, která jsou bezbariérově 
přístupná. 

 
Spolupracovali jsme na projektech: 

- polyfunkčního domu na ulici Štefánikova, kde vznikne pět bytů zvláštního určení 
- natáčení pořadu o přístupnosti lesních stezek s Českou televizí a s Mendlovou 

univerzitou 
- obytného cestovního vozu přizpůsobeného osobám s postižením 
- přestavby a zlepšení přístupnosti budovy Ústavního soudu. 
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Kampaň Přisedni si 
 
Osvětová kampaň  Přisedni si se snaží seznámit děti a mládež s problematikou hendikepu 
a ukázat jim, jak vypadá život postižených osob. Žáci a studenti se seznamují s mladým 
člověkem na vozíku. Mají možnost nejen na cokoliv se zeptat, ale také si vyzkoušet například 
jízdu na mechanickém nebo sportovním vozíku a pomocí her také jiné formy hendikepu. 
Mladší děti pracují také s publikací Toníkův deník, která je uvádí do života vozíčkáře Toníka. 
Starší účastníci pak rozebírají krátký film Do dna, kde hrají hendikepovaní herci.  
 
V roce 2016 jsme pořádali workshopy pro základní a střední školy. S programem jsme se 
účastnili také ale celostátních i mezinárodních skautských akcí a vysokoškolských přednášek.  
 
ZŠ Horácké náměstí  
350 oslovených děti  
 

ZŠ Úprkova 

180 oslovených děti  
 

ZŠ Hovorany  
110 oslovených děti  
 

Elixír  
Akce pro skautské vedoucí  
520 oslovených skautů  
 

Přednáška Hendikep není překážka  
Ekonomicko-správní fakulta MU  
60 oslovených studentů  
 

 

Intecamp Josefov  
Mezinárodní setkání skautů  
4000 účastníků  
 

Přednáška o inkluzi a o aktivitách Ligy 
vozíčkářů  
Pedagogická fakulta MU  
50 oslovených studentů  
 

Exkurze a workshop na Lize vozíčkářů  
SŠ zdravotnická Jaselská 

35 účastníků 
 
Erbovní slavnosti Královo pole  
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Dobrovolnictví 
 

V roce 2016 se úspěšně rozvinul 
dobrovolnický program Ligy vozíčkářů. 
 
V rámci programu Společenské 
odpovědnosti firem (firemní 
dobrovolnictví) se uskutečnily dva 
Dobrodny (Give and Gain Day), při nichž 
zaměstnanci Siemensu a KPMG věnovali 
jeden svůj pracovní den neziskovému 
sektoru – Lize – v Divadle BARKA a u nás na 
Bzenecké.  
 
Zaměstnanci IBM nám nejen pomáhali jako 
dobrovolníci se zdárným průběhem 
Vinohradského vozíkohraní, ale věnovali se 
a nadále věnují mentoringovým aktivitám 
např. v oblasti HR a Sociální rehabilitace.  
 
Dobrovolník z firmy Vodafone navázal 
v rámci firemního dobrovolnictví 
spolupráci s Centrem denních služeb, 
pro něž i nadále připravuje přínosné akce 
(např. návštěva Hvězdárny a planetária 
s individuálním výkladem). 
 
Jádrem dobrovolnického programu však 
zůstávají individuální dobrovolníci, kteří 
darem svého volného času pomáhají 
klientům, provozu organizace a především 
na akcích Ligy vozíčkářů. S těmito úžasnými 
lidmi se setkávají klienti sociální 
rehabilitace, uskutečňují se doprovody 
klienta OSA na hokej na Kometu, bubenický 

workshop a jiné akce Centra denních 
služeb, podílejí se na vyúčtování projektů, 
vzniku a aktualizaci databází odborného 
sociálního poradenství a Umím a pečuji 
a všude tam, kde jejich pomoc doplňuje 
činnosti zaměstnanců Ligy. Jsou velkým 
přínosem při benefičních prodejích 
a akcích, ať již na Velikonocích v ZOO, 
Erbovních slavnostech Králova Pole, na 
Vozíkohraní i Benefičním badmintonovém 
turnaji pod záštitou Petra Koukala, na 
Adventu na Zelném trhu i Vánocích na 
Nové radnici.  
 
Bez dobrovolníků si nelze představit ani 
provoz v Divadle BARKA, kde 
9 dobrovolníků pomáhalo na 71 akcích a to 
nejen v šatně, bufetu a v pokladně, ale také 
při technickém zajištění představení. 
 
Ve prospěch Ligy vozíčkářů darovali naši 
dobrovolníci 755 hodin svého času 
v hodnotě 60.400 Kč.  
 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám 
v roce 2016 pomohli!  Bez jejich pomoci 
a rozhodnutí darovat svůj čas by se nám 
nepodařilo tak mnoho uskutečnit. Přínos 
dobrovolníků má obrovský společenský 
přesah nevyčíslitelný finanční hodnotou 
1 odpracované dobrohodiny, neboť 
nejcennější je jejich lidský přínos. 
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Na internetu mě nedoběhnou 
 

V roce 2016 se Lize podařilo získat finanční 
podporu z ČSOB Nadačního programu 
vzdělání – Bezpečnost v online prostředí 
k realizaci výukového preventivního 
programu pro žáky/studenty se speciálními 
potřebami.  
 
V rámci projektu se mají uskutečnit 3 běhy 
kurzů, každý pro 10 účastníků zaměřených 
na témata online bezpečnosti. Projekt se 
uskuteční v první polovině roku 2017. 
V roce 2016 probíhala přípravná fáze 

zaměřená na oslovování speciálních škol, 
lektorů a vytváření materiálů kurzu.  Kurz je 
rozdělen do 3 běhů po 3 hodinách výuky, 
během kterých se účastníci dozvědí, jak se 
bezpečně pohybovat na internetu, jaká 
jsou rizika sociálních sítí a chatů, jak si 
chránit soukromí na internetu, informace 
o GPS lokaci, gamingu, kyberšikaně 
a mnoho dalších. Kurz bude přizpůsoben 
možnostem žáků/studentů se speciálními 
potřebami. 
 

 
Časopis Vozíčkář 

 

Po 28 letech vydávání časopisu Vozíčkář 
došlo v roce 2016 k zásadní změně - zavedli 
jsme předplatné. Částka nebyla nijak 
omezující, jednalo se o symbolickou 
stokorunu za ročník. Zároveň jsme 
vydávání omezili na 4 čísla ročně. Tyto 
kroky byly odrazem nejisté finanční situace 
i snahy o zjištění reálné poptávky a dopadu 
tak finančně náročné aktivity, jako je 
vydávání obsahově i formálně kvalitního 
tištěného periodika.  
 
I v takové situaci se nám za minimálního 
finančního vkladu podařilo vydat obsahově 
nabitá čísla, dokázali jsme získat zhruba 
tisícovku aktivních předplatitelů, leckteří 
přispěli na vydávání i větší částkou. K tomu 
prakticky dobrovolně udržujeme v chodu 
portál www.vozickar.cz, který denně 
navštěvují stovky lidí, máme i fanoušky na 
sociálních sítích.  

Snažíme se stále zůstávat v obraze, nabíjet 
inspirací a motivovat k aktivnímu životu. 
Přinášíme informace o životě 
s hendikepem, které jinde k dispozici 
nejsou, těm, kteří se k nim jinak 
nedostanou. A to je asi největší přínos 
celého projektu, po celou dobu jeho 
existence. 
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Akce Ligy 2016 
 
10. 6. 2016 proběhl teambuilding organizace v Kaprálově mlýně 
 
9. 9. 2016 se konalo tradiční Vozíkohraní pro klienty a příznivce Ligy 
 
5. 11. 2016 se uskutečnil 1. Benefiční turnaj Ligy vozíčkářů za podpory olympionika 
Petra Koukala, výtěžek akce byl zdvojnásoben nadací Divoké husy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentační a prodejní akce: 

- Trh neziskovek 
- Bílá sobota v ZOO 
- Dobré ráno Kociánko 
- Erbovní slavnosti v Králově Poli 
- Prodej na vánočních trzích - Zelný trh 
- Prezentace na dopravním hřišti městské policie Brno  
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Umím a pečuji 
 

V září 2016 odstartoval nový dvouletý projekt s názvem „Umím a pečuji“. Jeho cílem je 
podpořit v nelehké práci neformální, rodinné pečující. Tedy všechny ty, kteří v domácím 
prostředí pečují o někoho, kdo se o sebe nepostará sám. I když jsme Liga vozíčkářů, projekt 
není určen jen pečujícím, kteří pomáhají osobám na vozíku. Ten o koho je pečováno může být 
dítě s hendikepem, senior, partner po úrazu.  
 
A co v rámci projektu nabízíme?  

- vzdělávací kurzy vedené odborníky a zaměřené na širokou škálu témat (od první 
pomoci, přes právní a sociální minimum, po strategii fyzických přesunů a téma 
prevence obtíží se zády), 
 

- psychologickou podporu (ve formě individuálních či skupinových setkání 
s profesionálním terapeutem).  

 

Do konce roku 2016 jsme pracovali především na propagaci projektu, na harmonogramu, 
místním a personálním zajištění projektu. 
 
Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií a jeho ukončení je datováno na 31. 8. 2018. 
Všechny aktivity jsou pro pečující zdarma. Největší část krásné práce nás tedy čeká 
v následujícím roce 2017. 
 
Bližší informace také naleznete na webové stránce www.umimapecuji.cz. 
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Oblast vzdělávání – LIGAedu 
 

Od poloviny roku 2015 poskytujeme veřejnosti – pracovníkům úřadů, firem, a zejména 
ostatním kolegům profesionálům sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, 
možnost vzdělávat se v naší organizaci.  
 
V roce 2016 jsme nově navázali spolupráci například s organizací Česmad Bohemia. Sérií 
seminářů na téma vhodné komunikace s cestujícími se zdravotním postižením jsme proškolili 
některé z řidičů příměstské dopravy.  
 
Pokračovali jsme v pořádání oblíbených kurzů na téma Ergonomie a autorehabilitace, kde 
jsme proškolili 26 osob. A pořádal se také kurz Strategie přesunů, který úspěšně absolvovalo 
51 účastníků.  
 
Podařilo se nám také získat nové akreditace od MŠMT na téma počítačových dovedností, nebo 
MPSV na téma zážitkové pedagogiky a týmové spolupráce.  
 
Stále platí, že školíme dovednosti a ne teorii z knížek, kurzy jsou praktické a z praxe vycházejí, 
naši lektoři jsou odborníci v dané problematice a mimořádně nás zajímá zpětná vazba 
účastníků našeho vzdělávání.  
 
Více informací naleznete na: www.ligaedu.cz 
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Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 
 
Zaměstnanci jsou to nejcennější co 
organizace má. Věříme, že i v neziskové 
organizaci, která nedisponuje velkými 
finančními prostředky na mzdové 
ohodnocení svých pracovníků, se dají najít 
benefity a nástroje k udržení spokojených 
pracovníků. Jedním z nich je vzdělávání 
a rozvoj. 
 
Pracovníci měli možnost v roce 2016 
absolvovat různá interní školení na širokou 
škálu témat. Ze všech namátkou témata: 
první pomoc, dluhové poradenství, 
asertivní komunikace, psychohygiena 
a relaxační techniky, stimulace 
psychomotorické aktivity klienta. Z Prahy 
k nám zavítal Petr Eisner, který proškolil 
vybrané zaměstnance v tématu sexuality 
osob se zdravotním postižením.  
 

Myslíme i na poctivé zavádění do praxe 
příchozích pracovníků. Jedním z nástrojů 
podpory nováčků je interní školící akce, kde 
se seznámí s veškerými službami 
a aktivitami Ligy vozíčkářů, dozví se 
o intimní poradně, aktuální legislativě která 
se týká osob se zdravotním postižením, 
a třeba také kde a jakým způsobem získat 
finanční příspěvek na důležité pomůcky.  
 
Nezapomínáme ani na podporu a rozvoj 
vedoucích kompetencí pracovníků na 
vyšších pozicích. Tito mohou využít 
pravidelná skupinová setkávání 
s odborníkem, terapeutem a koučem, 
který jim může pomoci rozvíjet vedoucí 
kompetence, které při řízení svého týmu 
potřebují.  
 

 

  



Výroční zpráva Liga vozíčkářů   18 

Divadlo Barka 
 
Divadlo BARKA je otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů, který najdete na adrese 
Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole. 
  

Statistika 2016: 
- 63 unikátních souborů, uskupení a organizací 
- 25 souborů v rámci přehlídek a festivalů 
- 1.072 hodin zkoušek 
- 4 festivaly a přehlídky 
- 98 představení z toho 16 premiérových 
- 6 795 diváků 

 
V divadle se konají představení i různé akce, například: festivaly a přehlídky, představení, ve 
kterých hrají handicapovaní, představení amatérských a studentských divadel v angličtině 
a v němčině, taneční, benefiční i alternativní představení, výukové pořady, vystoupení 
ZUŠ Brno, pohádky pro nejmenší děti i divadelní prvochodiče. Dále také různé akce jako 
konference, debaty, dílny, cestovatelská promítání a hudební produkce. 
 
Mezinárodní spolupráce – účinkující: Slovensko, Německo, Francie, Izrael. 
 
Namátkou vybíráme zajímavé akce: 
 

Festivaly a přehlídky: 
Brněnský loutkotoč 2016 – 1. ročník festivalu loutkového divadla 
Drehbűhne Brno - IX. ročník Mezinárodního festivalu studentského divadla v německém jazyce 
 
Představení, ve kterých hrají handicapovaní: 
Tři čuníci na výletě (DS Arnošt - Janské Lázně) 
Umění cestovat s handicapem: Thaisko a paraglajding (Petra Čermáková) 
Umění cestovat s handicapem jiný kontinent: Mise s traktorem do Tanzanie (Ladislava 
Blažková) 
 
Benefiční představení: 
Pavilon pro svobodné pány (Divadlo Járy 
Pokojského pro Archa Community Brno) 
 

Michal Horáček, host Lenka Nová 
(Benefice pro Opus Lacrimosa, projekt 
Camper Tramp) 
 
Alternativní představení, setkání, 
konference, debaty, dílny: 
Světelná a zvuková dílna (Erbovní 
slavnosti Králova Pole – Divadlo BARKA 
otevřená dílna scénického světla) 
 

BARKA -1. OKUK (Otevřená Kulturní 
Konference)  
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Ekonomické ukazatele 
 
 

Náklady Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 683 376 

Spotřeba energie 558 914 

Opravy a udržování 98 384 

Cestovné 116 060 

Ostatní služby 2 834 791 

Osobní náklady 12 482 122 

Daně a poplatky 3 000 

Ostatní náklady 307 810 

Odpisy dlouhodobého majetku 156 429 

Poskytnuté příspěvky celkem 7 400 

Celkem 17 248 286 
 

 

 
 

 

Výnosy Částka v Kč 

Tržby z prodeje služeb    3 132 177 

Ostatní výnosy 461 212 

Tržby z prodeje hmotného majetku 0 

Přijaté příspěvky   1 504 217 

Provozní dotace 11 780 909 

Celkem 16 878 515 
 

 

 
  

Celkem Částka v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním - 369 771 

Daň z příjmů 0 

Výsledek hospodaření po zdanění - 369 771 
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Naše aktivity podporují: 
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a mnoho dalších … 










