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Vážení a milí přátelé, podporovatelé i příznivci,  

 

mám radost, že Vám formou výroční zprávy můžeme dát na vědomí, jaké služby našim 

klientům poskytujeme a jak se nám jako organizaci v loňském roce dařilo. 

V roce 2017 jsme přišli s velkou změnou a to v podobě nového loga a novou vizuální 

identitou. 

Zaměřili jsme se na profesionalizaci organizace, její větší zviditelnění na veřejnosti, 

podařila se nám řada zajímavých akcí pro naše klienty, uspořádali jsme úspěšné 

benefiční akce, které nám pomohli získat nezbytné finanční prostředky na některé 

projekty, ve kterých vidíme smysl, ale z dotačních příspěvků je nemůžeme hradit. 

Rok 2017 nám přinesl také řadu překážek, se kterými jsme se museli potýkat: 

nedostatek kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců postihl i neziskový sektor a 

zejména u naší stěžejní služby osobní asistence jsme to pocítili nejvíce. 

Také nedostatek finančních prostředků byl už zaběhnutou stálicí mezi komplikacemi, 

se kterými jsme se museli poprat, ale věřili jsme v lepší zítřky a neopustil nás nadhled 

a humor, se kterým jsme i ty nejobtížnější překážky nakonec zvládli. 

Naše práce je o lidech, o těch, kteří pomoc potřebují a těch, kteří pomáhají.  

Tým Ligy vozíčkářů je tvořen odborníky ve své profesi a na následujících stránkách 

se máte možnost dozvědět víc o jejich záslužné práci.  

 

Lenka Uldrijanová 

Ředitelka 

 

Brno, 3. březen 2018 

 

 

 

 

Název organizace: Liga vozíčkářů, z. ú. (do 1.2.2017 Liga vozíčkářů) 

Právní forma: ústav (do 2.1.2017 spolek) 

IČO: 00499412 

Počet zaměstnanců: 103 

Přepočtených zaměstnanců:  32,51 

Zaměstnanců na dohodu: 56 

Obrat: 16,88 mil. Kč 

 



 
 
Osobní asistence 
  

Osobní asistence je aktivizační služba určená pro 

uživatele se zdravotním či kombinovaným 

postiženým. Jejím cílem je spokojený uživatel, který 

žije nezávislý život v přirozeném prostředí a je díky 

spolupráci s osobním asistentem schopný zvládat 

běžné denní úkony, vést svou domácnost, dopravit 

se do školy, práce nebo do zájmových kroužků. 

Služba je poskytována nepřetržitě a každý uživatel si 

v kooperaci se sociálním pracovníkem osobní 

asistence stanovuje, ve které časy asistenci 

potřebuje a využije. V maximální možné míře se 

přizpůsobujeme těmto přáním a potřebám uživatelů.    

 

 

23 723 hodin v přímé péči o uživatele 

55 uživatelů z toho 9 nových 

43 osobních asistentů   

 

 

 Během roku se služba osobní asistenci potýkala s personální krizí, což dokazuje více 

než 100 výběrových řízení, ze kterých vzešlo 19 osobních asistentů.  

V roce 2017 jsme zorganizovali několik akcí pro asistenty i pro uživatele. Velmi 

úspěšný byl výlet na Brněnskou přehradu. Pro asistenty jsme uspořádali akci „Kulec“ 

a opékání špekáčků. Během roku dále proběhlo 10 supervizí osobních asistentů a 9 

týmových supervizí sociálních pracovníků. 

 

 
„Osobním asistentům patří velké poděkování.  Poskytují mi pomoc, hlavně za pomoc, kterou už nezvládám. 

Poskytování služby - přesun  z postele na vozík a opačně, koupání, toaletu, velmi dobré vaření, výlety a 

doprovod na hokej - HC Kometa Brno.“ 

Jiří Hansalander klient 

 

 

 

 

 



 
 
Poradna pro život s 

postižením 
  

Poradna pro život s postižením poskytuje 

odborné sociální poradenství osobám se 

zdravotním postižením a osobám v jejich okolí. 

 

 

2445 intervencí  

343 kontaktů 

 

 

Nejčastějšími tématy, se kterými se na nás klienti v roce 2017 obraceli, byly příspěvky 

pro zdravotně postižené, invalidní důchody a průkazy osob se zdravotním postižením. 

Nejvíce aktuálními tématy právní poradny byly aspekty opatrovnictví a majetkové 

právo manželů.   

V roce 2017 jsme pořádali ve spolupráci se Sociální rehabilitací besedy pro klienty 

rehabilitačních ústavů, s besedami jsme navštívili RÚ Hrabyně, RÚ Luže-Košumberk, 

RÚ Kladruby, Dětské rehabilitační centrum Medvídek, Dětskou léčebnu pohybových 

poruch Boskovice a DPS Boskovice. Naše služby jsme prezentovali na akcích Ligy 

např. na Dni sociálních služeb ve Znojmě, na Erbovních slavnostech, na Konferenci 

Zdravotní postižení v kontextu sociální práce v Olomouci, v rámci veletrhu Rehaprotex 

a dalších. V neposlední řadě jsme se zapojili do propagace služeb na poliklinikách a 

v nemocnicích. 

 

 
 „Oceňuji srozumitelné informace a možnost telefonické pomoci při jednání přímo na úřadu, které i díky Vám 

proběhlo hladce. Jsem moc rád, že existuje možnost obrátit se na někoho mimo státní správu a získat rady 

pro jednání s úřady.“ 

Pavel Litera, klient 

  



 
 
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 k získání, udržení či obnovení 

schopností a dovedností, které 

potřebují k aktivnímu zapojení do 

každodenního života a k rozvíjení 

jejich soběstačnosti. 

 

 

2 082 osobohodin 

10 tematických měsíců 

  

Rok 2017 byl plný zážitků. S klienty jsme navštívili Národní výstavu hospodářských zvířat a 

Rehaprotex na výstavišti v Brně, výstavu Polní nemocnice Lékařů bez hranic, Botanickou 

zahradu a arboretum Mendelovy univerzity, Hvězdárnu Brno, Mariánské údolí, zahrady zámku 

Slavkov a místní cukrárnu, Lamacentrum Hády. prožili jsme bubenický workshop s bubeníkem 

kapely Jumping Drums besedu o cestě do Tanzánie na vozíku s Laďkou Blažkovou 

Klienti s pomocí pracovníků připravili kinokavárnu pro zaměstnance Ligy vozíčkářů a adventní 

posezení s programem pro své blízké. Začali jsme pracovat na ligové zahrádce a byl vytvořen 

speciální stůl s vyvýšeným záhonem, ke kterému se dobře dostane i člověk na vozíku. Klienti 

formou různých aktivit trénovali svoji samostatnost a seberozvoj. Součástí programu Centra 

byly také pohybové aktivity a canisterapie. Během roku jsme na akcích jako Vozíkohraní, 

Erbovní slavnosti, Benepink, velikonoční a vánoční trhy na Krajském úřadě Jihomoravského 

kraje nabízeli zájemcům naše rukodělné výrobky. Také jsme navázali spolupráci s několika 

studenty a dobrovolníky.  

 

 

„Líbí se mi tu zejména přátelský kolektiv a společenská náplň služby – vaření, cvičení, canisterapie. Líbí se 

mi ochota kamarádů pomáhat, když něčemu nerozumím, a rodinné zázemí.“ 

Ondřej, klient 

  



Sociální rehabilitace 
 

Posláním služby Sociální rehabilitace Ligy 

vozíčkářů je podporovat rozvoj, aktivitu a 

samostatnost lidí se zdravotním postižením v 

Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Naše 

pomoc se rozděluje do tří oblastí a to práce, 

samostatnost a psychologická podpora. 

 

8 195 intervencí    

 435 kontaktů 

 

Oblast práce je významným pilířem služby. Obracejí se na nás klienti, kteří hledají nebo chtějí 

změnit stávající zaměstnání nebo si rozšířit svoje znalosti a dovednosti a tím se lépe uplatnit 

na trhu práce. Důležitým pilířem této oblasti jsou nabídky práce, které služba zajišťuje pro své 

klienty. Je zde prostor i pro práci se zaměstnavateli. Celkový počet klientů, kteří se na službu 

obrátit s žádostí o hledání zaměstnání bylo 50 a odvedlo se 956 intervencí. V tomto počtu 

klientů bylo podpořeno v rámci podporovaného zaměstnávání 10 klientů a spolupracovali jsme 

s 11 zaměstnavateli. 

Další oblastí je samostatnost. Tato oblast je hodně individuální a liší se od potřeby každého 

klienta. Práce probíhala často v terénu či v přirozeném prostředí klienta, kde nacvičovali nové 

dovednosti přímo tam, ve kterých je budou využívat. Odvedlo se celkově 2797 intervencí a 

bylo podpořeno 23 klientů 

 Psychologická podpora funguje ve službě Sociální rehabilitace od roku 2015. Klienti 

psychologickou podporu využili nejčastěji při řešení překážek, které jim brání např. při hledání 

práce. Klienti také využívají tréninky paměti a pozornosti. Za loňský rok se odvedlo 751 

intervencí a službu využilo 14 klientů. Sociální rehabilitace působila a pomáhala také v dalších 

městech a to v Jihlavě, ve Znojmě. Sociální rehabilitace ve Znojmě a v Jihlavě je 

nepostradatelná a hodně využívaná. Ve Znojmě využilo naši službu 28 klientů a odvedlo se 2 

063 intervencí. V Jihlavě využilo naši službu 25 klientů a odvedlo se 1 604 intervencí. Snažili 

jsme se i rozšířit svoji působnost do dalším město v okolí Brna např. Blansko, Ivančice, Tišnov 

a tím se více přiblížit klientům.  Naplno jsme se věnovali také kurzům. Proběhl kurz vedení 

osobních financí, relaxačních technik, či kurz o informační společnosti a také kurz věnovaný 

vztahům. V další části roku jsme spolu s Poradnou pro život s postižením pořádali besedy pro 

klienty rehabilitačních ústavů, s besedami jsme navštívili např. RÚ Hrabyně, RÚ Luže-

Košumberk, RÚ Kladruby. Na besedách jsme informovali o službě Sociální rehabilitace. 

Spolupracovali jsme také s dalšími neziskovými organizacemi např. s Agapem, Sdružení Filia 

nebo se Sdružením Práh. Dále jsme hodně spolupracovali s ÚP (Brno, Znojmo, Jihlava, 

Blansko). Zapojili jsme se do kurzů od Asociace Pracovní rehabilitace a účastnili jsme se jako 

členové pracovních skupin Pracovní rehabilitace. 

 

„Děkuju mému sociálnímu pracovníkovi za to, že mě naučil cestovat. Je to ohromné plus, protože já se 

můžu kamkoliv dostat a když zabloudím tak mám telefon nebo se zeptám lidí, to jsem se taky naučil díky 

Sociální rehabilitaci.“   

Jaroslav Volf, klient 



 
 
Asistenční psi 

 

 
 

 

Poslání programu je aktivizace a podpora nezávislosti člověka se zdravotním 

postižením prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Kromě výcviku psů 

organizujeme rekondičně integrační pobyty, poskytujeme poradenství a konzultace v 

oblasti speciální kynologie, propagujeme pomoc asistenčních psů na veřejných akcích 

i v médiích. 

 

Rekondiční pobyt 

 

45 lidí s různým zdravotní postižením spolu se zdravými   

28 pejsků na rekondičním pobytu  

 

Program byl opět velmi pestrý. Na své si přišli jak pejsci při různých kynologických aktivitách 

jako jsou agility, hernsenwerk, rehabilitace na míči. Někteří si udělali i zkoušku ZOP. Páníčci 

si pak užili zajímavé přednášky, táboráky, Pohár Ligy vozíčkářů a získali informace v sociální 

poradně. 

Prvně se do programu zapojily dvě studentky Masarykovy university v Brně z oboru 

Aplikované kineziologie. V rámci své praxe prováděly např. psychomotoriku zážitkovou 

formou a jiné pohybové aktivity přizpůsobené různým hendikepům. 

V průběhu pobytu natáčeli pracovníci české televize dokument do pořadu Klíč. Dokument pak 

čtyřikrát odvysílala ČT 2 na podzim 2017. 

 

 

 

 

 



 
 
Igor a Lajla 

Pan Igor je kvadruplegik. Po havárce na motorce před 30 lety zůstal na vozíku. Od té doby si 

bez pomoci druhého vlastně nic není schopen udělat. Díky elektrickému vozíku, na kterém se 

pohybuje, je trochu soběstačnější, ale i tak potřebuje 24 hodinovou péči.  

 Pro Igora jsme vybrali a vycvičili retrívřici Lajlu, Je to takový psí medvídek, s velice huňatou 

srstí, komunikativní, nenáročná a sebevědomá psí slečna. K lidem je přítulná, je ráda středem 

pozornosti a většina lidí si jí rychle oblíbí. Stačí jí málo k tomu, aby byla spokojená. Je klidná, 

nikdy není stresovaná a je pořád veselá.  

Lajla není jen skvělá společnice, v mnoha ohledech Igorovi pomáhá. Nahrazuje mu ruce. 

Otvírá mu dveře, podává věci spadlé na zem, pomáhá mu při svlékání. Lajla je i zkušená 

terapeutka. Trpělivě leží vedle svého páníčka, zahřívá ho, sama vycítí, kterou část těla je 

právě nejdůležitější prohřát, nechá se drbat, spolu si povídají, uvolňují se a je jim dobře.  

 

„Rekondice v Doksech se týká hlavně výcviku asistenčních psů, kde se pes učí a zdokonaluje v 

dovednostech které, buď už umí a nebo si je musí připomenout. Krásné prostředí les, rybník kde se mohli 

koupat i psi jen ubytování není tak úplně bezbariérové a to z toho důvodu, že je nás příliš moc a horko těžko 

se shání místo pro vozíčkáře se psy, ale i tak jsme si zažili srandu se psy v podobě sportovních akcí a 

táboráku Rekondici můžeme všem jen doporučit. 

Především bychom chtěli poděkovat trenérům asistenčních psů Ivanovi a Irence, že po předání vycvičeného 

psa neskončila naše spolupráce, ale pokaždé když nastane nějaký problém, tak jsou trenéři okamžitě 

k dispozici.“  

Igor a Marta Funty, klient s manželkou  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Bezbariérová doprava  
 

Lidem se zdravotním postižením nabízíme 

dopravu mikrobusem upraveným pro převoz 

osob na vozíku (mechanickém i elektrickém). 

Můžou tak bez problému cestovat.  

 

19 470 km 

280 jízd s 23 klienty, mnozí klienti s námi jeli 

více než jedenkrát. 

 

Většina jízd byla realizována v městě Brně a jeho okolí, jednalo se především o praktické jízdy 

za lékaři, do zaměstnání, do škol a na úřady. Některé jízdy pak vedly do vzdálenějších míst a 

to většinou za účelem lázní, ale i za výlety, či na dovolenou. 

 

„Děkujeme velice za profesionální i lidský přístup pana řidiče. Vlak, kterým jsme přicestovali, měl zpoždění, 

ale pan řidič byl velice ochotný, dokonce nám pomohl s přenosem zavazadel. Náš výlet se velice vydařil i 

díky vaší dopravě. Mnohokrát děkujeme a vřele doporučujeme.“ 
 Věra P, klientka 

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  
 

65 klientů 

 

V roce 2017 jsme pomohli opět v jejich obtížné životní situaci a krátkodobě jim zapůjčili 

některou z našich kompenzačních pomůcek. Stále se největší oblibě těší zapůjčení 

motomedů, kterých aktuálně vlastníme 6 kusů. Přesto jsou na motomedy neustále pořadníky. 

Dále se hojně půjčují schodolezy, vozíky, chodítka a toaletní židle. 

 

 

 „Díky tomu, že jsem si mohla v Lize vozíčkářů zapůjčit schodolez, jsem bez problémů zdolala 99 schodů, 

bez toho aniž by se se mnou musel někdo dřít a já jsem tak mohla prožít fantasticky strávený večer ve 

společnosti lidi, které mám moc ráda a to na místě, vozíčkářům úplně nepřístupném. Takže velké díky lidem 

v Lize za ochotu, za půjčení a milý a vstřícný přistup." 

Květa Krčmářová, klientka  



 
 
Bezbariérové úpravy  
 

Řešíme konkrétní úpravy bytů, 

vchodů, toalet, chodníků, vjezdů, 

výtahů či plošin. Vyjadřujeme se k 

projektům, ke studentským pracím i ke 

kompenzačním pomůckám. 

Jsme tu pro klienty, instituce i firmy. 

 
Konzultace 8 diplomových či 

bakalářských prací 

3 přednášky pro studenty  

 

 
Během veletrhu Rehaprotex jsme nabídli odborné poradentství přímo na našem Ligovém 

stánku. 

Pro veřejnost proběhly dvě přednášky o eliminování bariér v praxi. 

Spolupracujeme s ústavem Kociánka a městskou částí Královo Pole při hledání a 

přizpůsobení samostatného bydlení klientům. 

 

Spolupracovali jsme na projektech: 

• Bytových domů – Areál Trávníky v Prostějově, kde vznikne 56 upravitelných bytů. 

• Bytových domů – Obytný soubor Hájky, kde vznikne 32 upravitelných bytů. 

• Vytvoření nových vyhrazených toalet ve Skanzenu Strážnice. 

• Obytného cestovního vozu přizpůsobeného osobám s postižením 

 

„Díky bezbariérovému poradenství Ligy vozíčkářů jsme nalezli řešení, jak efektivně upravit koupelnu v 
panelovém domě pro mého manžela po amputaci nohou. Bylo nám vypracováno několik návrhů, doporučeny 
vhodné pomůcky i možnosti financování. Manželovi to velmi pomohlo po návratu z nemocnice k větší 
samostatnosti. " 
Antonie H., klientka 

 

 

 

 

 



 
 
Dobrovolnictví  
 

Dobrovolníci jsou pro naši organizaci 

velmi důležití. 

 

827 hodin dobrovolnické práce  

 

V roce 2017 nám dobrovolníci pomáhali na 

velkém množství akcí, a to jak jarním, tak 

podzimním Benepinku – benefičním 

badmintonovém turnaji již tradičně pořádaného v Xareně Slatina Badminton Club. V dubnu se 

účastnili dražby obrazů studentů Ateliéru pro kočku ve prospěch Ligy vozíčkářů. Velmi 

úspěšnou letní akcí byl Brněnský piknik pořádaný Radiem Petrov. Naší největší pořádanou 

akcí zůstává Vozíkohraní, které pořádáme každoročně v září a které by bez dobrovolníků 

snad ani nešlo zrealizovat. 

Našim významným a dlouhodobým partnerem v oblasti dobrovolnictví je IBM Client Innovation 

Centre Brno, které se našich akcí účastní pravidelně. Dále také intenzivně spolupracujeme 

s firmou AT&T Brno a Vodafone Czech Republic a. s., jejichž dobrovolník nám pomáhá 

vzdělávat se v oblasti IT. 

Určitě také nesmíme zapomenout na Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno, které pro nás 

hledá akreditované a proškolené dobrovolníky a také děkujeme za spolupráci 

Dobrovolnickému centru 67. 

A samozřejmě velké díky patří našim interním individuálním dobrovolníkům, kteří se do 

dobrovolnického programu přihlásili sami, a nezaštiťuje je žádná společnost. Ti nejčastěji 

pomáhají v Divadle BARKA a také u klientů. V Divadle BARKA také každý rok vypomáhají 

dobrovolníci z firmy Siemens s.r.o. a tráví zde celý den nejrůznějšími pracemi, ke kterým by 

se jinde než v divadle jen tak nedostali. 

Všem dobrovolníků i organizacím velmi děkujeme za pomoc, vážíme si jí. Bez Vás bychom 

nemohli pomáhat v takovém rozsahu. 

 

„Benepinku jsem se jako dobrovolnice zúčastnila již podruhé. Vždy tu panuje příjemná atmosféra a já ráda 

pomůžu dobré věci“ 

 Eliška Perutková, dobrovolnice 

 



 
 
Přisedni si 
 

Kampaň, která si klade za cíl ukázat, že 

život vozíčkářů stojí za pozornost. Vyplatí 

se věnovat čas a dozvědět se něco o tom, 

jaké je to na vozíku. Není to lepší, není to 

horší, je to prostě jiné. Zúčastněte se 

některé z besed nebo se nebojte nějakého 

vozíčkáře sami zeptat. I letos jsme 

společně překonali komunikační bariéry. 

 

16 besed a workshopů 

700 dětí a mladých lidi 

 

V rámci kampaně Přisedni si bylo v roce 2017 realizováno 16 besed. Zapojilo se na 700 dětí 

a mladých lidi na základních školách, mateřských školách, ale i na celostátním setkání skautů 

a na akademické půdě. Workshopy jsou plné autenticity a výborné atmosféry. Program je 

koncipován jako zážitkový workshop, Účastníci si zkusí např. jízdu na vozíku nebo si zahrají 

speciální hru pro hendikepované s názvem boccia. Všechny aktivity směřují k tomu, aby si 

děti a mladí lidé uvědomili, v čem spočívá život hendikepovaného člověka a jak s takovým 

člověkem komunikovat. Program i jednotlivé úkoly jsou přizpůsobeny věku účastníků.  

Další součástí osvětové kampaně Přisedni si jsou akce určené široké veřejnosti, kde mají lidé 

možnost si na jednom stanovišti zkusit například slalom na vozíku. Z těchto akcí jmenujme 

například Pozor prázdniny či Noc vědců. 

 

 

 

Mám radost, že jsme se zúčastnili programu Přisedni si. Bylo skvělé navštívit sídlo Ligy a vidět, jak vypadají 

bezbariérové prostory a život postiženého člověka. Pro naše studenty to byla skvělá zkušenost.  

Pavel Houška, ředitel ZŠ Heuréka 

 

 



 
 

Umím a pečuji 
 

V roce 2017 pokračoval dvouletý 

projekt spolufinancovaný Evropskou 

unií s názvem „Umím a pečuji“. Jeho 

cílem je podpora neformálních 

(rodinných) pečujících, tedy osob, 

které většinou v domácím prostředí 

pečují o někoho, kdo se o sebe 

nepostará sám. 

 

67 kurzů 

193 podpořených pečujících 

  

V rámci projektu nabízíme těmto osobám jednak vzdělávací kurzy zaměřené na širokou škálu 

témat, a dále také neméně důležitou psychologickou podporu. Všechny aktivity projektu jsou 

pro pečující zdarma. 

V průběhu celého roku probíhala intenzivní propagace projektových aktivit na webových 

stránkách projektu www.umimapecuji.cz, na facebookových skupinách pečujících osob, na 

různých akcích, kde by se mohli vyskytovat pečující, a v neposlední řadě pomocí osobních 

jednání a distribuce tištěných letáků.  

Na podzim byl projekt prezentován garantkou projektu Alexandrou Dubovou a pečující 

maminkou (účastnicí kurzů) Marií Čalkovskou v České televizi v pořadu Sama doma.   

V roce 2017 jsme realizovali v rámci projektu Umím a pečuji 67 kurzů, a to nejen v Brně, ale 

také třeba v Kyjově, Znojmě či Zlíně. Do projektu se v tomto roce zapojilo 193 pečujících osob, 

které absolvovaly alespoň 1 kurz či psychologickou konzultaci. Účastníci hodnotí kurzy velice 

pozitivně a dle jejich zpětných vazeb jsou pro ně velikým přínosem. Jsou spokojeni jak 

s výkonem jednotlivých lektorů, tak rovněž s náplní kurzů. Ukončení projektu je datováno na 

31. 8. 2018. 

 
Zúčastnila jsem se celkem 6 kurzů v rámci projektu Umím a pečuji a musím říct, že všechny kurzy byly pro 

mě velmi přínosné a dozvěděla jsem se na nich informace, které využívám v každodenní péči o mou dceru. 

Hana Hauserová, účastnice kurzů pro pečující osoby. 

http://www.umimapecuji.cz/


 
 
Časopis Vozíčkář a web 

www.vozickar.com 
 

Rok 2017 byl pro časopis Vozíčkář rokem posledním. Po třiceti letech vydávání tohoto 

periodika pro lidi s tělesným postižením a jejich blízké jsme byli především z finančních 

důvodů nuceni tento projekt zastavit. Ubylo aktivních čtenářů, kteří zaplatili symbolické 

předplatné, i inzerentů, kteří vkládají peníze do jiných forem propagace. Hlavní příčinnou je 

ale výpadek dotací, který nastal kvůli změně právního statusu Ligy.  

I v posledním, finančně dost napjatém, roce se nám podařilo vydat čtyři kvalitní čísla nabitá 

zajímavým obsahem: personální krize v sociálních službách, rozhovor s hercem Michalem 

Dlouhým, tipy na cestování bez bariér, vývoj auta řízeného z elektrického vozíku a k tomu se 

vztahující legislativa, příběhy zahraničních osobností na vozíku atd. Archiv čísel (až do roku 

2010) je volně dostupný na www.vozickar.com/archiv.  

Portál vozickar.com jsme z finančních důvodů jen udržovali při životě. Připravovali jsme e-

mailový newsletter, který v následujícím roce tento projekt aspoň částečně nahradí. Chceme 

totiž dále lidem s tělesným postižením přinášet informace, které jinde nenajdou, chceme je 

informovat o tom, co jim může Liga a její kvalifikovaní zaměstnanci nabídnout, a především 

s nimi chceme zůstat v kontaktu.  

 

 

Na webu vozickar.com najdu vždy aktuální informace i rady. Také si mohu přečíst životní příběhy jiných lidí 

s postižením, které mě samotnou mohou posunout dopředu.  

Dominika Míková, čtenářka  

  

http://www.vozickar.com/
http://www.vozickar.com/archiv


 

 

Divadlo BARKA, otevřený kulturní 
prostor Ligy vozíčkářů 
 

 
 
80 souborů, uskupení a organizací, včetně souborů v rámci přehlídek a 
festivalů 
1152 hodin zkoušek 
8 festivaly a přehlídky 
94 představení z toho 19 premiérových 
7761 diváků 
 

Mezinárodní spolupráce – účinkující: 
Slovensko, Německo, Francie, Izrael. 

 
Festivaly a přehlídky: 
XXII. OTEVŘENO 2017 - Mezikrajové postupové kolo. Otevřená, integrovaná přehlídka pohybových, 
divadelních forem (březen) 
BRNĚNSKÝ LOUTKOTOČ 2017 – II.ročník festivalu loutkového divadla (březen) 
WE GO TOGETHER - II. ročník ANGLICKÉHO DIVADELNÍHO FESTIVALU – Bigy (březen) 
DREHBŰHNE BRNO 2017 -  X. ročník Mezinárodního festivalu studentského divadla v německém 
jazyce (duben) 
TANCESSE 2017 - VIII.ročník mezinárodního festivalu tance, tanečního a pohybového divadla 
SETKÁNÍ MEZI MĚSTY 2017 - XVI.ročník -Večer soudobého tance (červen) 
BRNKÁNÍ 2017 - 24. ročník nesoutěžní přehlídky dětských divadelních souborů z celé České 
republiky a také ze Slovenska." (červen) 
FEST IN – 4.ročník festivalu integrované tvorby (říjen) 

 
Představení, ve kterých hrají handicapovaní: 
MÁTOVÝ NEBO CITRÓN? (Divadélko FORTEL Brno) 
MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE S FORTELEM (Divadélko FORTEL Brno)  
DIVOKÝ NÁPAD (Ještě chvilku (Praha) 
BEZ MEZÍ (Proty boty (Brno) 
PAVILON PRO SVOBODNÉ PÁNY (Divadlo Járy Pokojského-Archa community (Brno)) 
KRIPLÍCI (Divadlo Járy Pokojského-Archa community (Brno)) 
HODINA ZPĚVU (DS Jindřich - Janské Lázně) 
KÁŤA A KRÁLÍK (DS Jindřich - Janské Lázně) 
ROOSEVELTKA TANČÍ, ZPÍVÁ A HRAJE (A PROČ NE…? Brno) 
TANEC A DIVADLO (SŠ F.D.Roosevelta Brno) 
KDOPAK BY SE TOHO BÁL? (Divadlo Aldente (Brno)) 



AUTORSKÉ ČTENÍ (Divadlo Aldente (Brno)) 
 

Amatérská a studentská divadla: 
KAFE A ČŮRPAUZA (DS ASpol… ) 
PÁN Z PRASEČKOVA (SUUD - Soubor Unikátně Unylých Divadelníků)  
SLADKÁ CHARITY (SUUD - Soubor Unikátně Unylých Divadelníků) 
VRAŽDA NA VEČEŘI (SUUD - Soubor Unikátně Unylých Divadelníků) 
DIVADLO NÁS BAVÍ (Dětské divadlo THEATRE) 
 

Benefiční představení: 
PAVILON PRO SVOBODNÉ PÁNY (Divadlo Járy Pokojského pro Archa Community Brno) 
JEN POČKEJ HLEMÝŽDI (Divadlo Járy Pokojského pro organizaci KLÁRA POMÁHÁ) 
JOEL BROS AMBIJÁNS / Atmosféry (Joel Bros s kapelou (F, CZ, IZ) pro Divadlo BARKA/Ligu 
vozíčkářů) 
ONDRÁŠEK (Taneční soubor- benefiční koncert pro Danielka) 
NAPŘIDANOU  (Proty Boty Brno) 
 

Výukové pořady:  

LISTOVÁNí - EKONOMIE DOBRA A ZLA (Lukáš Hejlík) 
BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU (vyhlášení výsledků soutěže) 
 

Představení v angličtině: 
AND SO THEY DID (by V.McQuin) (Biskupské gymnázium Brno) 
ONCE IN A VERY VERY FAR AWAY COUNTRY (Biskupské gymnázium Brno) 
GIRLS IN DA HOOD (Biskupské gymnázium Brno) 
ALICE IN WONDERLAND (Biskupské gymnázium Brno) 
OSCAR WILDE: THE SELFISH GIANT (Biskupské gymnázium Brno) 
GREASE - THE SCHOOL MUSICAL (by Warren Casey) (Biskupské gymnázium Brno) 
 

Představení v němčině: 
FREIWILD (Arthur Schnitzler) (Gruppe 07 FF MU Brno), Brno (CZ) 
FEINDE (Reinhard Lettau ) (DoppelL (PedF MU Brno), Brno (CZ) 
DIE KAHLE SÄNGERIN (Eugène Ionesco)(Absurdistan, Rijeka, (HR)) 
LEONCE UND LENA (Georg Büchner) (Budweiser Studententheater,České Budějovice,(CZ)) 
DER FRIEDEN ODER FANTASTISCHE KÄFER UND WO SIE ZU FINDEN SIND (Cammerspiele 
Leipzig, (D)) 
DIE HAND AUF DEM RÜCKEN (Nils Bette) (die bühne, Dresden,(D)) 
 

Taneční představení: 
SETKÁNÍ MEZI MĚSTY - večer soudobého tance Taneční scéna Brno (Brno, Židlochovice-Rajhrad, 
Ostrov, Praha, Jaroměř) 
ZNAČENÍ POVĚDOMÉHO (Filigrán, Brno) 
BEZ MEZÍ (Proty boty, Brno) 
TANEC NA PŘIDANOU (Cyranovy boty a Proty Boty, Brno) 
TANEC, BUBEN a DUBEN (SVČ Lužánky Brno) 
TANEC 1001 NOCI (orientální tanec Studio Slunce, Brno) 
DOTEKY TANGA (Gabriela & Petr Nečasovi, Brno) 
VEČER IRSKÝCH TANCŮ (Démáirt YMCA, Brno) 
 

ZUŠ Brno: 
ZUŠ PhDr. Z.MRKOSE, Došlíkova, Brno-Židenice SHERLOCK HOLMES (Literárně-dramatický obor) 
ZUŠ PhDr. Z.MRKOSE, Došlíkova, Brno-Židenice TŘI PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ (Literárně-
dramatický obor) 
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ Brno-Královo Pole ZE ŽIVOTA HMYZU (Literárně-dramatický obor) 
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ Brno-Královo Pole VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ (Taneční obor) 
ZUŠ Jar.KVAPILA, Brno-Střed  -  (Literárně-dramatický obor) 
ZUŠ CHARBULOVA (Taneční koncert) 
ZUŠ CHARBULOVA Brno-Černovice (Vánoční koncert tanečního oboru) 
ZUŠ KUŘIM (Taneční koncert) 
ZUŠ KUŘIM pobočka LELEKOVICE (Taneční koncert) 



ZUŠ VRANOVSKÁ, Brno-Husovice TANEČNÍ KONCERT (Taneční obor) 

 
Pohádky pro nejmenší děti i divadelní prvochodiče: 
POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU (Divadlo PARAVÁNEK) 
MÍNA A KOUZELNÁ BABIČKA (Divadlo PARAVÁNEK) 
O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI (Divadlo PARAVÁNEK) 
PEC NÁM SPADLA (Divadlo PARAVÁNEK) 
O PALEČKOVI (Divadlo PARAVÁNEK) 
O VELIKÉ ŘEPĚ, O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE (Loutkové divadlo Vrati Schildera) 
O BUDULÍNKOVI, O SMOLÍČKOVI (Loutkové divadlo Vrati Schildera) 
ČERVENÁ KARKULKA, PERNÍKOVÁ CHALOUPKA (Loutkové divadlo Vrati Schildera) 
O ZAJÍČKOVI A ZLÉ KOZE; MÁŠENKA A MEDVĚD (Loutkové divadlo Vrati Schildera) 
 

Alternativní představení, setkání, konference, debaty, dílny: 
PROJEKCE FILMU Setkání pod Brnem  
SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ DÍLNA (Erbovní slavnosti Králova Pole – Divadlo BARKA otevřená dílna 
scénického světla) 
DOLET (akce pro dobrovolníky v divadle BARKA) 
NOC DIVADEL (večerní komentovaná prohlídka divadla) 
DÍLNA ADVENTNÍCH VĚNCŮ (i s handicapem se dají vést tvůrčí dílny) 
LIGOVÝ DEN (Setkání pracovníků Ligy vozíčkářů) 
ARŠÁCKÉ VÁNOCE (Setkání sdružení Acha Community, pracující s handicapovanými dětmi, 
mládeží i dospělými) 
 

Cestovatelská promítání: 
CHILE, ARGENTINA, BOLÍVIE - Přes nejvyšší vrcholy And. (Martin Čadík) 
MEXIKO,GUATEMALA  - Po stopáchdávných indiánů (Jiří Otevřel) 
TURECKO - Cesta za přírodou, památkami a orchidejemi… (Jan Juroch) 
ČERNÁ HORA, ALBÁNIE - Hory v srdci Balkánu (Roman Janusz) 
GALAPÁGY  - Pravěk na vlastní kůži (Helena a Tomáš Foltýnkovi) 
FRANCOUZSKÁ POLYNÉZIE - Putování za zatměním slunce (Miloslav Druckmuler) 
KOLUMBIE  - Cestování zemí kávy a kokainu (Tamara Dumková a Tomáš Merta.)  
OMÁN- Švýcarsko arabského poloostrova (Matouš Jobánek.) 

 
Hudební produkce: 
JOEL BROS AMBIJÁNS / Atmosféry (Joel Bros s kapelou (F, CZ, IZ) 
ROOSEVELTKA TANČÍ, ZPÍVÁ A HRAJE (SŠ F.D.Roosevelta Brno) 

 
 

 

"Barka je krásné místo, kde člověk může být i někým jiným.  

Barka je prostě život a místo plné emocí." 

Michaela Janků, členka ochotnického souboru Divadlo Járy Pokojského  

  



 

 

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 ve věku od 15 – 26 let. Projekt se uskutečnil v první 

polovině roku 2017 a byl rozdělen do 3 běhů po 3 hodinách výuky, během kterých se účastníci 

dozvěděli, jak se bezpečně pohybovat na internetu, vše o internetovém bankovnictví, jaká 

jsou rizika sociálních sítí a chatů, jak si chránit soukromí na internetu, informace o GPS lokaci, 

gamingu, kyberšikaně a mnoho dalších.  

 

Kurz byl přizpůsoben možnostem žáků/studentů se speciálními potřebami a celkem se do 

projektu zapojilo 36 žáků/studentů SŠ a SOU oproti původně plánovanému počtu 30. Kurz 

zaznamenal velký úspěch, jak ze strany žáků/studentů, tak i z řad vyučujících. 

 

 

 
 

  



 

Akce aneb Liga je vidět 
 

I v roce 2017 jsme se zúčastnili velkého množství 

akcí a to buď jako pořadatelé či jsme byli jejich 

partnerem. Mezi nejvýznamnější každoročně patří 

Vinohradské vozíkohraní konané už tradičně v září 

a také benefiční badmintonový turnaj Benepink, 

který se koná vždy na jaře a na podzim. 

 

Děkujeme všem společnostem, které nám nabídly 

možnost partnerství a těšíme se na spoustu dalších 

akcí i v budoucnu. 

 

Přehled akcí: 

6. 1. Betlémské dary 

4. 3. Benepink – 2. benefiční badmintonový turnaj v Xareně Brno Slatina 

3. 4. Jarmark neziskových organizací při filmovém festivalu Jeden svět 

4. 4. a 6. 4. Velikonoční jarmark 

27. 4. Dražba obrazů studentů Ateliéru pro kočku 

14. 5. Velikonoční benefiční koncert kostel sv. Janů. Účinkovali: barokní soubor 

Ensemble Serpens cantat 

19. 5. Ligový den – teambuilding pro zaměstnance Ligy vozíčkářů 

16. 6. Siemens sportovní den – sportování s vozíky 

18. 6. Brněnský piknik ve spolupráci s rádiem Petrov – Lužánecký park 

12. 6. – 12. 7. výstava fotografií Honzy Povýšila u příležitosti slavnostního otevření nové 

budovy společnosti Red Hat 

23. 6. Dolet akce pro barkové i ligové dobrovolníky 

24. 6. - 25. 6. Pozor prázdniny ve spolupráci s radiem Petrov na Riviéře 

22. 8. Přednáška o Lize vozíčkářů v IBM a pozvánka na Vozíkohraní pro dobrovolníky 

8.9. Vozíkohraní – v sídle Ligy vozíčkářů – celodenní festiválek pro celou rodinu s dobrým 

jídlem, hudbou, bazárkem oblečení a knih a spoustou aktivit pro děti  

16. 9. Erbovní slavnosti na Slovanském náměstí  

19. 9. – 22. 9. Rehaprotex – Ligový stánek – Odborné poradenské centrum 

24. 9. Den otevřených dveří Brněnských komunikací – sportování s vozíky 

26. 9. Otvírák – prezentace dobrovolnictví v DC67 Lužánky 

6. 10. Noc vědců – téma letošního ročníku: mobilita 

Říjen – FEST IN 

25. 10. IBM charitativní sbírka 

3. 11. Halloween party společnosti Dixons Retail 

4. 11. Benepink, již 3. benefiční badmintonový turnaj 

5. 12. Vánoční jarmark na JMK, Žerotínovo nám. 

15. 12. Ligový den 

  



 
 
Ekonomika 
 

Náklady Částka v Kč 

Spotřeba materiálu 482 558,29 

Spotřeba energie 566 771,95 

Opravy a udržování 105 228,60 

Cestovné 116 049,00 

Ostatní služby 2 863 850,36 

Osobní náklady 14 832 447,45 

Daně a poplatky 5 934,24 

Ostatní náklady 170 051,36 

Odpisy dlouhodobého majetku 374 822,00 

Poskytnuté příspěvky celkem 8 400,00 

Celkem 19 526 113,25 

 

Výnosy  Částka v Kč 

Tržby z prodeje výrobků 15 641,00 

Tržby z prodeje služeb 3 090 030,37 

Ostatní výnosy 241 897,24 

Tržby z prodeje hmotného majetku 140 000,00 

Přijaté příspěvky 1 606 750,20 

Provozní dotace 14 400 071,27 

Celkem 19 494 390,08 

 

Celkem  Částka v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním -31 723,17 

Daň z příjmů 0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění -31 723,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Podporují nás  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výrok auditora 

 

 

 

 



 
 



 
 


