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1. Úvod 

I uplynulý rok 2021 jsme se stále potýkali s covidovým a následně postcovidovým obdobím, které 

pro nikoho z nás nebylo jednoduché. Převládala nejistota, co bude dál, jak plánovat společné 

aktivity, zda se uskuteční či ne, za jakých podmínek. Přesto ve většině našich organizací se už 

nedočkavě plánovaly různé akce a vítězilo ono známé „kdo je připraven, není poražen“. 

 

Stejně jako v našich organizačních jednotkách jsme na tom byli i my v centru Svazu v Karlíně. 

Postupně tak, jak byly vyhlašovány, se zpracovávaly projektové žádosti na Ministerstvo 

zdravotnictví, Úřad vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Hlavní město Praha, jednotlivé 

městské části Prahy i nadace. Zde je třeba podotknout, že podmínky ke zpracování žádostí i 

podmínky vlastní realizace projektů se velmi zpřísnily a neustále procházejí změnami. V důsledku 

toho potřebovaly naše organizační jednotky, čerpající dotace, stále větší podporu od centra Svazu 

s administrativním zajištěním a vyúčtováním projektů. Centrum Svazu v Karlíně také trvale 

pomáhalo organizačním jednotkám v průběhu celého roku se zveřejňováním účetních závěrek ve 

spolkovém rejstříku, zápisy údajů do spolkového rejstříku, s likvidací pobočných spolků dle 

občanského zákoníku. Tato pomoc znamenala pro organizační jednotky velké odlehčení, neboť 

tyto administrativní požadavky státu jsou časově i organizačně náročné. Po celé toto období bylo 

rovněž poskytováno odborné sociální poradenství, pokračoval provoz půjčovny kompenzačních 

pomůcek, prodej Euroklíčů a informační servis pro naše organizace v celé republice. 

 

V současné době vnímáme, jak moc období Covidu-19 a následně i ekonomická situace zasáhla 

do našich životů, jak po fyzické, tak i psychické stránce. Mnohým z nás přibyly nemoci, roky a 

ubylo energie. Není jednoduché znovu se pustit do plánování a realizace aktivit, najít své 

následovníky v organizacích, a proto bohužel některé naše organizační jednotky po dlouhých 

letech zanikají. Skoro se zdá, jako by vítězil pesimismus, ale tak tomu není! Svaz tělesně 

postižených totiž má ve svých organizacích neskutečné množství krásných, obětavých, moudrých 

lidí, kteří všichni tvoří hlasitě bijící a dobré srdce našeho Svazu. Velmi si vážím všech, kdo přes 

své zdravotní a často i osobní problémy pomáhá, organizuje, realizuje spoustu akcí pro ostatní 

osoby se zdravotním postižením a jeho odměnou je „pouze“ spokojenost účastníků. Činnost 

těchto lidí není ohodnocena finančně, ale věřte, že o to víc je důležitá pro lidi v jejich okolí, 

protože vzájemným setkáváním obohacují navzájem své životy a službou pro druhé zvyšují 

kvalitu jejich života. 

 

Děkuji všem svým kolegům v centru Svazu, kteří po celou dobu udržovali celou organizaci 

v chodu tak, aby byly připraveny již finančně zajištěné projekty pro klienty i organizační jednotky, 

které následně mohli ihned využívat a realizovat. Podle svých možností podávali pomocnou ruku 

a zároveň řešili nelehké organizační činnosti. Stejně jako všichni i oni museli zdolávat těžké 

životní situace, přesto vše dobře zvládli. Děkuji z celého srdce „karlínskému kolektivu“. 

 

Upřímně děkuji jménem svým i všech pracovníků centra Svazu za dobrou práci všem našim 

organizačním jednotkám, ve které přes všechny těžkosti dále pokračují a přejeme dobré zdraví, 

mnoho síly, energie a optimismu do jejich tak důležité činnosti. Svaz tělesně postižených byl vždy 

platnou a silnou součástí těch, kteří podávají pomocnou ruku potřebným. Ani ve složitém 

uplynulém roce tomu nebylo jinak.  

 

 

 

 

 

Karla Zbořilová, předsedkyně organizace 
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2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s. 

 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. (dále také Svaz tělesně postižených, Svaz nebo 

STP v ČR z. s.) se vyvinul z původní organizace Svazu invalidů. Jednalo se o celostátní 

společenskou organizaci sdružující občany se zdravotním postižením, bez ohledu na druh 

postižení. Svaz invalidů byl založen v roce 1952 a na jaře 1990 se transformoval ve čtyři svazy 

podle jednotlivých druhů hendikepu: 

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 

- Sjednocená organizace nevidomých v ČR, 

- Svaz tělesně postižených v České republice, který byl ustaven 8. května 1990. 

Dne 1. 1. 2014 se právní forma organizace změnila z občanského sdružení na spolek.  

 

STP v ČR z. s. je organizací s celostátní působností a bohatou historií v oblasti všestranné 

podpory potřeb a zájmů osob s tělesným postižením. Cílem STP v ČR z. s. je napomáhat ke 

zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a seniorů a podporovat jejich zapojení do 

společnosti. 

 

Prvořadým úkolem našeho Svazu je sdružování osob s tělesným a jiným zdravotním postižením a 

poskytování sociálních, zdravotních a dalších služeb jak na celostátní úrovni, tak i na regionální 

úrovni našich organizačních složek. Přáním pracovníků a funkcionářů STP v ČR z. s. je, aby lidé 

s handicapem žili plnohodnotný život, proto podporují své členy a klienty v překonávání bariér, 

pomáhají jim řešit problémy spojené s jejich situací a snaží se svými aktivitami zlepšovat jejich 

život. Naše služby jsou poskytovány na profesionální úrovni všem členům a klientům, kteří o ně 

projeví zájem. 

 

STP v ČR z. s. poskytuje služby osobám se zdravotním postižením (i dočasným) a seniorům 

žijícím či působícím v České republice, bez rozdílu druhu a rozsahu postižení, bez věkového 

omezení a bez ohledu na členství klientů v STP v ČR z. s. 
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3. Činnost STP v ČR z. s. v roce 2021 

 

3.1 Významné události v roce 2021 

V roce 2021 jsme začali vydávat informační zpravodaj pro naše 

organizační jednotky. Obsahem zpravodaje jsou aktuální informace 

o činnosti centra STP v ČR z. s., o plánovaných aktivitách, o 

výsledcích jednání správní rady, novinky ze sociální, zdravotní a 

právní oblasti, metodické postupy pro organizační jednotky, výklad 

stanov a informace o aktivitách organizačních jednotek. Celkem bylo 

v roce 2021 vydáno šest čísel informačního zpravodaje, z toho jedno 

tematicky zaměřené. 

 

Došlo k několika personálním změnám v našich službách – 

v sociální poradně a v půjčovně kompenzačních pomůcek. Během 

posledního čtvrtletí se personální obsazení již neměnilo.  

 

Od Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. jsme obdrželi 

druhou část finančního příspěvku na činnost, a to z prodeje 

nemovitostí v Ústí nad Labem.   

 

Jednání správní rady probíhala v tomto roce částečně on-line a také formou per rollam, tedy 

prostřednictvím e-mailového hlasování. Celkem se uskutečnilo šest jednání (hlasování) správní 

rady. 

 

Realizovali jsme dva semináře k dotacím Ministerstva 

zdravotnictví pro naše okresní, městské a obvodní 

organizace. Celkem se jich zúčastnilo patnáct osob z osmi 

organizací. 

 

Po změně právních předpisů jsme zjistili, že jsme zápisy 

našich pobočných spolků do Evidence skutečných majitelů 

prováděli zbytečně. Kvůli tomu, že jsme splnili zákonnou 

povinnost, jsme ještě museli u všech již zapsaných 

pobočných spolků dodatečně jednotlivě na příslušném 

formuláři žádat o spuštění automatické aktualizace údajů. 

 

Od roku 2021 začali někteří poskytovatelé dotací požadovat od žadatelů o dotace Výpis 

z evidence skutečných majitelů. Kvůli nejednotnému výkladu požadovali poskytovatelé dotací 

tento výpis v několika různých formách. Vzhledem k tomu, že většina 

našich pobočných spolků nemá datovou schránku, prostřednictvím 

které by si mohly výpis bezplatně zajistit, pomáhali jsme jim zajistit 

výpisy od Městského soudu v Praze, kde jsou bohužel zpoplatněny. 

 

Připravili jsme nový leták pro půjčovnu kompenzačních pomůcek 

v moderní grafické podobě.   

 

Oživili jsme facebook naší organizace, který byl dlouhodobě 

nefunkční. Nepřidáváme na něj sice příspěvky pravidelně, ale snažíme 

se o zlepšení. 

 
Je 
Na rozdíl od minulých let neproběhl audit celého účetnictví organizace, ale pouze povinný audit 

projektu „Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetinách“ 

realizovaného za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Naše organizace nemá ze 

zákona povinnost provádět audit účetnictví.  
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V sídle na Karlínském náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín jsme 

dokončili bezbariérová WC ve 2. a 3. patře. Nainstalovali 

jsme nové poštovní schránky pro všechny organizace 

v budově a následně jsme zajistili vymalování chodeb a 

společných prostor v 1., 2. a 3. patře.  

 

V roce 2021 jsme výjimečně nerealizovali PC kurzy pro 

osoby se zdravotním postižením a seniory. Po zkušenostech 

z roku 2020, kdy se kvůli epidemické situaci nedokončily 

jarní ani podzimní PC kurzy, jsme se rozhodli s PC kurzy 

počkat na lepší dobu. V tomto roce naše organizace opět 

neprezentovala svou činnost a výrobky svých klientů na žádném veletrhu nebo výstavě, 

protože všechny naplánované akce byly zrušeny kvůli epidemii Covid-19. 
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3.2 Sociální služby 

 

3.2.1 Odborné sociální poradenství 

 Poradenské služby poskytujeme v naší poradně, která je místem 

nestranné, důvěrné a bezplatné pomoci. Poradna nabízí odborné rady, 

informace a pomoc lidem, kteří potřebují podpořit v řešení nepříznivé 

životní situace, do které se dostali, nebo která jim hrozí a nezvládají ji 

řešit vlastními silami. Služby tedy nejsou spojeny se specifickým 

okruhem obtíží, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí 

lidského života, přičemž jsou poskytovány ambulantně, telefonicky 

nebo písemně. Cílovou skupinu poradny tvoří osoby žijící či působící v 

České republice. Konkrétně jsou služby určeny především pro osoby 

se zdravotním postiženým a seniory. Poradenská služba se zaměřuje 

na zjišťování rozsahu, příčin a charakteru nepříznivé sociální situace 

klienta. Na základě toho pak pracovníci napomáhají k řešení této 

situace. Sociální poradenství se konkrétně zaměřuje především na 

oblast sociálních služeb, důchodového pojištění, příspěvku na péči, 

dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, výhod pro 

osoby se zdravotním postižením, bydlení, jednání se státními institucemi nebo základní dluhové a 

pracovně-právní poradenství. Při poskytování služby je kladen důraz na to, aby byl uživatel v roli 

partnera, který se orientuje ve svém problému a chce spolupracovat na jeho řešení. Pomoc je 

tedy poskytována tak, aby uživatel nejen přijímal pomoc či podporu, ale aby se aktivizovaly jeho 

schopnosti a dovednosti (např. samostatná spolupráce s úřady při vyřizování dávek). V roce 2021 

jsme byli nuceni část roku poskytovat službu pouze vzdáleně – telefonicky, přes e-maily nebo 

korespondenčně. Počet klientů v tomto roce opět poklesl. Během roku došlo k personálním 

změnám na pozici sociálních pracovníků. Služba byla v roce 2021 realizována díky dotacím 

poskytnutým Hlavním městem Praha, Městskou částí Praha 4, Městskou částí Praha 8, Městskou 

částí Praha 10, Městskou částí Praha 14 a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Kvůli 

překročení limitu pro veřejnou podporu jsme část přidělených finančních prostředků bohužel 

museli vracet.  

 

Počet uživatelů služeb v roce 2021: 99 

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Hlavní město Praha (dotace) 315 235,00 

Hlavní město Praha (grant) 130 000,00 

Městská část Praha 4 5 000,00 

Městská část Praha 8 25 000,00 

Městská část Praha 10 10 000,00 

Městská část Praha 14 10 000,00 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 23 154,00 

Celkem 518 389,00 
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3.3 Zdravotní služby 

V rámci poskytování zdravotních služeb organizoval v roce 2021 náš Svaz čtyři dlouhodobé 

projekty zaměřené na podporu zdraví osob se zdravotním postižením. Tyto projekty jsou 

realizovány regionálními organizačními jednotkami, řízení a organizace probíhá na centrální 

úrovni. Projekty byly realizovány za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.  

3.3.1 Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a 

dolních končetinách 

Jednalo se o projekt určený pro osoby s tělesným postižením 

na horních a dolních končetinách. Organizační jednotky 

Svazu po celé ČR uskutečnily celkem 31 rekondičních pobytů. 

Jejich realizace probíhala dle odborného programu 

zpracovaného a sestaveného na základě zhodnocení 

celkového zdravotního stavu účastníků, který zahrnoval např. 

rehabilitační cvičení, nácvik správných pohybových 

stereotypů, plavání, masáže, vodoléčba, vycházky, odborné 

přednášky, apod. Přednášky se týkaly oblasti zdravotní, např. 

zdravého životního stylu nebo rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek. Základním cílem projektu bylo 

zlepšení zdravotního a psychického stavu účastníků. Pobyty 

v roce 2021 přispěly ke stabilizaci, respektive posílení 

celkové kondice účastníků, podpoře jejich aktivního způsobu 

života a zodpovědnosti za vlastní zdraví, udržení 

soběstačnosti, podpoře samostatnosti a zvládání 

sebeobsluhy. Účastníci byli vedeni k rozvíjení pohybových 

aktivit, získání optimálních pohybových návyků a byli 

motivováni k pravidelnému cvičení. Některé plánované akce 

nebylo možné uskutečnit v plném rozsahu z důvodu 

epidemické situace a vládních nařízení souvisejících  

s Covid-19. Proto musela být část dotace bohužel poskytovateli vrácena.  

 

Pobytů se v roce v roce 2021 zúčastnilo celkem 828 osob.  

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 2 059 583,00 

Celkem 2 059 583,00 
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3.3.2 Rehabilitace a sport - plavání a cvičení 

V rámci projektu jsme realizovali pravidelné celoroční 

rehabilitační aktivity (cvičení a plavání). Probíhala skupinová 

cvičení v bazénu, plavání a rehabilitační skupinová cvičení 

v tělocvičně, zaměřená např. na posilování jednotlivých 

svalových skupin, protahování zkrácených svalů a úponů, 

nácvik správného držení těla, nácvik správných pohybových 

stereotypů a cvičebních sestav pro domácí cvičení. Součástí 

byla také relaxační cvičení. V roce 2021 jsme realizovali 

celkem 9 těchto celoročních docházkových akcí pro osoby se 

zdravotním postižením. Některé plánované akce nebylo 

možné uskutečnit z důvodu epidemické situace a vládních 

nařízení souvisejících s Covid-19. Proto musela být část dotace bohužel poskytovateli vrácena.   

 

Služby tohoto projektu využilo v roce 2021 celkem 291 osob. 

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 199 278,00 

Celkem 199 278,00 

 

 

3.3.3 Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany pohybující se pomocí vozíku 

Obsahem projektu byla realizace 5 pobytů pro 

občany pohybující se pomocí vozíku, které byly 

zaměřené na stabilizaci a posílení celkové kondice 

účastníků, podporu jejich aktivního způsobu života 

a zodpovědnosti za vlastní zdraví, udržení 

soběstačnosti. Program zahrnoval např. 

rehabilitační cvičení, nácvik správných pohybových 

stereotypů, plavání, protahování zkrácených svalů, 

masáže, relaxační cvičení, nácvik manipulace 

s kompenzačními pomůckami a odborné přednášky. Přednášky se týkaly oblasti sociální a 

zdravotní, např. bezbariérovost a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Účastníci byli vedeni 

k rozvíjení pohybových aktivit a získání optimálních pohybových návyků. Program zahrnoval 

výcvik v samostatnosti a v sebeobsluze. Některé plánované akce nebylo možné uskutečnit 

v plném rozsahu z důvodu epidemické situace a vládních nařízení souvisejících s Covid-19. Proto 

musela být část dotace bohužel poskytovateli vrácena.  

 

Pobytů se v roce 2021 zúčastnilo celkem 78 osob. 

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 224 000,00 

Celkem 224 000,00 
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3.3.4 Ozdravné pobyty pro tělesně a těžce tělesně postižené děti a mládež 

Obsahem projektu byla realizace ozdravného pobytu pro děti 

a mládež s tělesným postižením v době prázdnin. Pobyt 

proběhl v měsíci červenci 2021. Projekt umožnil dětem a 

mládeži s tělesným postižením prožít prázdniny v prostředí, 

které jim po odborné i společenské stránce přineslo 

seberealizaci, rehabilitaci a prožitky, které jsou v jejich životě 

méně dostupné, než u jejich zdravých vrstevníků. Program 

pobytu zahrnoval např. sportovní aktivity, rehabilitační 

cvičení, relaxační cvičení, soutěže a hry, výlety, pobyt v 

přírodě, výtvarné aktivity, kulturní program, apod. Ozdravný 

táborový pobyt přispěl k psychickému rozvoji dětí a mládeže, 

podpoře jejich samostatnosti a soběstačnosti, sebeobsluhy. Děti a mládež s tělesným postižením 

se na ozdravném pobytu také zbavovaly závislosti na rodičích a navazovaly nová přátelství.  

 

Pobytu se v roce 2021 zúčastnilo celkem 20 osob. 

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví  56 000,00 

Celkem 56 000,00 

 

 

 

 

3.4 Další projekty a služby 

 

3.4.1 Administrativní servis STP v ČR z. s. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády 

České republiky a zahrnoval financování hospodářsko-

správních a administrativních činností nutných k zabezpečení 

chodu centra STP v ČR z. s., které organizačně, metodicky a 

projektově řídí činnost celého Svazu a zároveň realizuje 

aktivity pro členskou základnu STP v ČR z. s. a další osoby se 

zdravotním postižením. Centrum STP v ČR z. s. zajišťovalo 

např. administrativní podporu, distribuci členských průkazek 

a přihlášek, informační systém uvnitř Svazu, přípravu a 

pomoc při zpracovávání projektů zaměřených na podporu 

osob se zdravotním postižením, registraci organizačních 

jednotek, apod. V rámci projektu byly také realizovány školící a poradenské akce hlavního spolku 

pro pobočné spolky, jednání statutárního orgánu organizace a nově vydávání informačního 

zpravodaje pro pobočné spolky STP v ČR z. s.   

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Úřad vlády ČR 1 130 000,00 

Celkem 1 130 000,00 
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3.4.2 Půjčovna kompenzačních pomůcek pro OZP a seniory 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek poskytovala v roce 2021 služby širokému 

spektru lidí s tělesným postižením. V půjčovně si 

mohou osoby s trvalým i dočasným postižením 

zapůjčit pomůcky pro zmírnění svého handicapu. 

Pomůcky jsou poskytnuty na nezbytně dlouhou 

dobu dle požadavku klienta, tj. např. do doby, než 

si klient vyřídí pomůcku do trvalého užívání, nebo 

během doby, kdy má pomůcku v opravě. Dále jsou 

pomůcky poskytovány osobám dočasně zdravotně 

postiženým, kde jde o rychlou pomoc při akutních 

zraněních. Pomůcky také zapůjčujeme školám, organizacím na ozdravné pobyty i ubytovacím 

zařízením pro jejich klienty. Půjčovna má k dispozici přibližně 125 pomůcek různých druhů: 

mechanické a elektrické vozíky, chodítka, elektrický skútr, polohovací postele, schodolezy, 

klozetová křesla, nájezdové rampy, přístroje Motomed, apod. Součástí poskytnutí pomůcek je i 

instruktáž pro klienty o manipulaci, ovládání a technických parametrech pomůcek. Půjčováním 

pomůcek jsme pomáhali lidem s omezenou možností pohybu překonávat obtíže běžného denního 

života. Kromě vlastního půjčování pomůcek poskytuje pracovník půjčovny klientům také 

poradenství týkající se pomůcek, jejich používání nebo financování. Půjčovna přes vyhlášená 

omezení fungovala po celý rok 2021, přesto došlo k dalšímu poklesu počtu klientů a výpůjček. 

Během roku nastala personální změna na pozici pracovníka půjčovny kompenzačních pomůcek. 

Projekt byl realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.  

Počet klientů půjčovny v roce 2021: 38 

Počet zapůjčených pomůcek v roce 2021: 57 

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Hlavní město Praha 126 000,00 

Celkem 126 000,00 

 

 

3.4.3 Bezbariérové WC pro klienty 

V roce 2019 jsme zahájili projekt zaměřený na zlepšení 

bezbariérovosti budovy na Karlínském náměstí 59/12, Praha 8. V této 

budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro 

různé skupiny klientů, většinou osoby se zdravotním postižením. 

V rámci projektu jsme v roce 2021 v budově dokončili další dvě 

bezbariérová WC, a to ve 2. a 3. patře budovy, která splňují 

parametry pro bezbariérovost a odpovídají zákonným požadavkům. 

Nová bezbariérová WC byla umístěna ve stejných prostorách, kde se 

původně nacházela nevyhovující WC. Prostory se stavebně upravily a 

vybavily zcela novým náležitým zařízením. Samotné stavební práce 

začaly v roce 2020 a na základě prodloužení projektu byly dokončeny 

v polovině roku 2021. Projekt byl realizován s finanční podporou 

hlavního města Prahy.  

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Hlavní město Praha 199 915,00 

Celkem 199 915,00 
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3.4.4 Celoroční informační servis STP pro seniory 

Projekt pro seniory byl zaměřený na zlepšení přístupu k informacím. Po celý rok jsme provozovali 

informační servis, v rámci kterého mohli senioři získávat informace zaměřené na sociální oblast, 

vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také 

volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj. Informace byly seniorům poskytovány elektronickou 

cestou (web, e-mail) a osobně (ve spolupráci s regionálními organizacemi STP v ČR z. s. a při 

poskytování služeb). Díky tomuto informačnímu servisu získávali senioři užitečné kontakty, 

nabídky, přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Aktivity projektu 

byly podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a 

proseniorských organizací s celostátní působností. 

Během roku 2021 e-mailový informační servis využívalo cca 465 seniorů a starších 

pracovníků. 

 

Poskytovatel grantu / dotace Využitá částka v Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 37 441,00 

Celkem 37 441,00 

 

 

3.4.5 Výtvarný kroužek 

Také v roce 2021 se konala setkání seniorů a lidí se 

zdravotním postižením, zaměřená na výrobu dekoračních 

předmětů, drobných ručních výrobků, apod. Výtvarný 

kroužek se konal jedenkrát měsíčně, mimo prázdninových 

měsíců a mimo období, kdy bylo setkávání omezeno vládním 

nařízením. Cílem této aktivity je umožnit cílové skupině 

kontakt se společenským prostředím, aktivizace jejich 

schopností a dovedností, podpora sebevědomí, rozvoj 

motorických funkcí. V neposlední řadě je naším cílem, aby 

účastníci měli radost ze společného setkání a z povedeného 

výrobku. Na setkáních účastníci vyrábějí dekorace a výrobky, 

které vedoucí pracovník navrhuje s ohledem na možnosti zúčastněných. V roce 2021 jsme 

vyráběli např. svícny, šperky, ozdoby z drátků, podzimní a vánoční dekorace.  

Počet setkání v roce 2021: 4 

Počet uživatelů služeb v roce 2020: 6 

 
 

3.4.6 Distribuce Euroklíčů 

STP v ČR z. s. je od roku 1995 distributorem Euroklíčů pro lidi se 

zdravotním postižením v rámci celé ČR. Euroklíče jsou využitelné zpravidla 

na veřejně přístupných sociálních zařízeních (WC) v budovách (např. na 

úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech) a u 

technických kompenzačních zařízení (výtahy, schodišťové plošiny, apod.). 

Je možné je využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU. 

Možnost vlastnit Euroklíč odstraňuje nejistotu a řadu psychologických 

bariér, a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou 

schopností pohybu v každodenním životě. V roce 2021 jsme pokračovali v distribuci Euroklíčů 

zdarma ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.  

 

Počet předaných Euroklíčů v roce 2021: prodáno 0 ks, předáno zdarma 59 ks 
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3.4.7 Činnost správce budovy – sídla organizace 

Od roku 2020 je naše organizace správcem budovy na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – 

Karlín, kde má organizace také sídlo. Budova je ve spoluvlastnictví tří neziskových organizací, a 

to Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Svazu postižených civilizačními 

chorobami v České republice, z. s. a Svazu tělesně postižených v České republice z. s. Jako 

správci budovy zajišťujeme běžný provoz budovy, údržbu, opravy, rozúčtování nákladů, apod.  
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4. Přehled hospodaření 

 

4.1 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021 v tisících Kč 

Název položky 

Skutečnost k rozvahovému dni 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Celkem 

A. NÁKLADY 
  

 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 584 24 6 608 

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek 

215 15 230 

3. Opravy a udržování 85 5 90 

4. Náklady na cestovné 28 0 28 

6. Ostatní služby 6 256 4 6 260 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0 

III. Osobní náklady 2 541 537 3 078 

10. Mzdové náklady 2 002 412 2 414 

11. Zákonné sociální pojištění 539 125 664 

IV. Daně a poplatky 3 4 7 

15. Daně a poplatky 3 4 7 

V. Ostatní náklady 60 26 86 

20. Dary 15 0 15 

22. Jiné ostatní náklady 45 26 71 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek 

417 92 509 

23. Odpisy dlouhodobého majetku 417 92 509 

VII. Poskytnuté příspěvky 1 0 1 

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 

zúčtované mezi organizačními složkami 
1 0 1 

VIII. Daň z příjmů 0 8 8 

29. Daň z příjmů 0 8 8 

Náklady celkem 9 606 691 10 297 

B. VÝNOSY 
  

 

I. Provozní dotace 4 351 0 4 351 

1. Provozní dotace 4 351 0 4 351 

II. Přijaté příspěvky 3 819 0 3 819 

3. Přijaté příspěvky 3 819 0 3 819 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 111 1 085 1 196 

IV. Ostatní výnosy 408 55 463 

10. Jiné ostatní výnosy 408 55 463 

V. Tržby z prodeje majetku 4 0 4 

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
4 0 4 

Výnosy celkem 8 693 1 140 9 833 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -913 457 -456 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -913 449 -464 
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  Výnosy             Náklady 

 

 
 
 

4.2 Rozvaha ke dni 31. 12. 2021 v tisících Kč 

AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 

dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 18 717 18 401 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 291 354 

2. Software 106 106 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 185 248 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 35 255 34 760 

1. Pozemky 3 073 3 073 

3. Stavby 18 707 18 812 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 7 846 7 322 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 629 5 553 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -16 829 -16 713 

2. Oprávky k softwaru -106 -106 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

-185 -248 

6. Oprávky ke stavbám -3 063 -3 483 

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým 
věcem a souborům hmotných movitých věcí 

-7 846 -7 322 

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 

-5 629 -5 554 

B. Krátkodobý majetek celkem 16 411 15 842 

I. Zásoby celkem 59 59 

1. Materiál na skladě 59 59 

II. Pohledávky celkem 1 534 1 654 

1. Odběratelé 99 535 

4. Poskytnuté provozní zálohy 247 169 

5. Ostatní pohledávky 772 530 

8. Daň z příjmů 387 379 

17. Jiné pohledávky 29 41 
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III. Krátkodobý finanční majetek celkem 14 801 14 103 

1. Peněžní prostředky v pokladně 181 111 

3. Peněžní prostředky na účtech 14 620 13 992 

IV. Jiná aktiva celkem 17 26 

1. Náklady příštích období 17 26 

AKTIVA CELKEM 35 128 34 243 

PASIVA 
Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu 

dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 33 150 32 801 

I. Jmění celkem 34 613 33 265 

1. Vlastní jmění 32 282 30 394 

2. Fondy 2 331 2 871 

II. Výsledek hospodaření celkem -1 463 -464 

1. Účet výsledku hospodaření x -464 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -1 463 x 

B. Cizí zdroje celkem 1 978 1 442 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 1 976 1 432 

1. Dodavatelé 42 42 

4. Ostatní závazky 848 714 

5. Zaměstnanci 176 162 

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění 

103 83 

9. Ostatní přímé daně 36 13 

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 674 309 

17. Jiné závazky 22 4 

22. Dohadné účty pasivní 75 105 

IV. Jiná pasiva celkem 2 10 

2. Výnosy příštích období 2 10 

PASIVA CELKEM 35 128 34 243 

 

 

4.3 Příloha v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2021 

I. Základní údaje 
 

Účetní období:  1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 
 
Název:   Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
Sídlo organizace:  Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Právní forma:   spolek 
Statutární orgán: správní rada 
Předseda:  Karla Zbořilová 

Místopředseda:  Ing. Vlastimil Birčák 
Datum vzniku:   8. 5. 1990 
Registrační číslo: spisová značka L 149 vedená u Městského soudu v Praze 
Účel (poslání): prosazování společných zájmů osob se zdravotním postižením a seniorů 
 
Hlavní činnost: 

- Sledování a vyhodnocování realizace legislativních a jiných opatření ve prospěch osob s tělesným 

postižením a v případě potřeby iniciace opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  
- Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
- Organizace a realizace rekondičních a rehabilitačních pobytů.  
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- Organizace a realizace školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání a aktivit vedoucích k osobnímu 
rozvoji včetně kvalifikací a rekvalifikací pro osoby se zdravotním postižením, seniory a pečující osoby.  

- Organizace a realizace volnočasových a společenských aktivit.  
- Organizace a realizace rehabilitačních a sportovních aktivit. 
- Provozování půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.  
- Podpora integrace osob se zdravotním postižením. 
- Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů.   
- Zahraniční styky a kontakty související s předmětem činnosti Svazu.  
- Příprava a realizace projektů zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením a seniorů, a to na 

celorepublikové i regionální úrovni, včetně projektů financovaných EU.  
- Spolupráce při zajištění bezbariérovosti staveb, dopravy a zlepšování životního prostředí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu.  

 
Vedlejší (hospodářská) činnost:  
- Pronájem a půjčování věcí movitých. 
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, výstav, 

veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 
- Masérské, rekondiční a regenerační služby. 
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. 
- Publikační, osvětová a informační činnost. 
- Ostatní výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 

Kategorie účetní jednotky: Mikro účetní jednotka 
 
Zakladatel (zřizovatel): --- 
 
Vklad: bez majetkového vkladu  

 
 

II. Obecné účetní zásady 
 
II.1. Dlouhodobý majetek 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby, pozemky a jejich technické zhodnocení bez 
ohledu na výši pořizovací ceny.  
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok 
a s pořizovací cenou vyšší než 1 000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho 

v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 1 000 Kč, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, účtuje 
organizace do nákladů.   
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 
1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 1 000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 1 000 Kč, s dobou použitelnosti delší než jeden rok, účtuje 

organizace do nákladů.  
Stavby organizace odepisuje 50 let, ostatní majetek je odepisován v souladu s jeho zařazením do příslušné 
odpisové skupiny. 
 
II.2. Cenné papíry a podíly 
Organizace nevlastní cenné papíry a podíly.  
 

II.3. Zásoby 
Organizace eviduje v zásobách pouze materiál (znaky pro tělesně postižené občany a euroklíče).  
O materiálu účtuje způsobem B.  
 
II.4. Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při jejich vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné položky. 
V roce 2021 nebyly tvořeny opravné položky. 

 

II.5. Cizoměnové transakce 
Organizace nevlastní majetek a závazky pořízené v cizí měně, kromě valutové pokladny. 
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II.6. Časové rozlišení 
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje 

náklady, které souvisí s dalšími obdobími.  
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých ale zatím nepoužitých dotací a 
darů.  
 
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 
Ve vlastním jmění, na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění, organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně 
nabytého dlouhodobého majetku, stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. 

Tato částka je následně rozpouštěna na účet skupiny 649 – Zúčtování fondů (jmění), současně s účtováním 
odpisů. 
 

II.8. Veřejná sbírka 
Organizace neorganizuje veřejné sbírky. 
 
II.9. Přijaté dary 

O přijatých finančních darech organizace účtuje na vrub účtů 211, 221 a ve prospěch účtu 682.  
O přijatých věcných darech organizace účtuje na vrub účtu 013, 018, 028, 022 a ve prospěch účtu 901.  
Finance získané z dědictví po panu Petru Babkovi a přijaté finanční příspěvky (dary) od Sdružení zdravotně 
postižených v ČR, z.s. se účtují přes fondy, tzn. účty 911. 
 
II.10. Přijaté dotace 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, 
z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.  
O těchto prostředcích účtuje organizace při obdržení smlouvy o poskytnutí dotace na závazkových účtech 
skupiny 34, oproti výnosům na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce 
roku spotřebována, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích 

období na účtech skupiny 38.  
 

II.11. Vlastní jmění 
Vlastní jmění po odpočtu ztráty je tvořeno zůstatkovou cenou nemovitostí, finančními prostředky, zásobami 
a pohledávkami. 
 
II.12. Daň z příjmů 
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  

Organizace uplatňuje osvobození darů podle § 19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to možné. 
 
 
III. Doplňující údaje k výkazům 
 
III.1. Dlouhodobý majetek 

Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1. 
 
III.2. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
III.3. Dlouhodobé závazky 
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne.  

 
III.4. Majetek neuvedený v rozvaze 
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený 
v rozvaze. 
 
III.5. Závazky nevykázané v rozvaze 
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  

 

III.6. Osobní náklady 
 
Průměrný počet zaměstnanců  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 

4,6 5,1 
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z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2021 Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2020 

0 0 

 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 

 2021 v tis. Kč 2020 v tis. Kč 

 Osobní náklady 

na zaměstnance 

Osobní náklady 

na členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 

na zaměstnance 

Osobní náklady 

na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 2 414 0 2 556 0 

Zákonné sociální pojištění 663 0 644 0 

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 

 
Členům orgánů v roce 2021 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani 
žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
III.7. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. 
 
III.8. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 
V roce 2021 organizace obdržela finanční příspěvek na činnost od Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. 
ve výši 551 067 Kč, a to z prodeje nemovitostí v Ústí nad Labem. 
 

III.9. Zástavy a ručení  

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
III.10. Přijaté dotace a dary 
V roce 2021 organizace čerpala následující dotace:  

Poskytovatel Částka v tis. Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 61 

Ministerstvo zdravotnictví 2 539 

Magistrát hl. m. Prahy 571 

Úřad vlády ČR 1 130 

Městská část Praha 4 5 

Městská část Praha 8 25 

Městská část Praha 10 10 

Městská část Praha 14 10 

Celkem 4 351 

 
Tyto částky představují konečné čerpání přijatých dotací. 

 
V roce 2021 byly přijaty finanční dary: 

Poskytovatel Částka v Kč Komentář 

Drobné dary od fyzických a právnických 
osob 

7 200 Příspěvky na půjčovnu, na činnost 
organizace. 

Dar od Sdružení zdravotně postižených v 
ČR, z.s. 

551 067 Příspěvek na činnost organizace (za prodej 
nemovitostí v Ústí nad Labem). 

 
V roce 2021 byly přijaty věcné dary: 

Poskytovatel Částka v Kč Komentář 

Microsoft (TechSoup) 57 322 MS Office Standard 

Drobné dary od fyzických a právnických 
osob 

24 080 Pomůcky do půjčovny kompenzačních 
pomůcek 
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III.11. Veřejná sbírka 
Organizace v roce 2021 neorganizovala veřejnou sbírku.  

 
III.12. Ostatní aktivity 
V roce 2021 organizace pokračovala v činnosti jako správce budovy na Karlínském náměstí 59/12, Praha 8, 
kde má centrum STP v ČR z. s. sídlo. 
 
III.13. Výsledek hospodaření  
Výsledek hospodaření za rok 2020, ztráta ve výši -1 463 tis. Kč, byl proúčtován proti vlastnímu jmění. Za 

rok 2021 organizace vykázala jako celkový výsledek hospodaření ztrátu ve výši -464 tis. Kč, z toho z hlavní 
činnosti byla vykázána ztráta -913 tis. Kč a z vedlejší činnosti byl vykázán zisk ve výši 449 tis. Kč.   
 

III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
V roce 2021 organizace pokračovala ve veškerých svých aktivitách (poskytování sociálních služeb, 
vzdělávání, půjčování kompenzačních pomůcek, organizace pobytových akcí, zajištění informačního 
systému, pronajímání nemovitých věcí a další), i když kvůli pokračující pandemii koronaviru byly některé 

aktivity realizovány v omezené míře. 
 
 

Příloha č. 1 Přehled 

dlouhodobého 
majetku 

Pořizovací cena v Kč   Snížení hodnoty v Kč 
 

Čistá (zůstatková) 

hodnota v Kč 

Dlouhodobý majetek 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Úbytky 

Konečný 

zůstatek 

Oprávky k 

1.1. 
Odpisy 

Vyřazený 

majetek 

Oprávky k 

31.12. 

Počáteční 

zůstatek 

Konečný 

zůstatek 

Software 105 749 0 0 105 749 105 749 0 0 105 749 0 0 

Ostatní nehmotný majetek 185 225 62 821 0 248 046 185 225 62 821 0 248 046 0 0 

Poskytnuté zálohy na 

nehmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek celkem 
290 974  62 821 0 353 795  290 974 62 821 0 353 795 0 0 

Pozemky 3 072 807 0 0 3 072 807 0 0 0 0 3 072 807 3 072 807 

Stavby 18 706 873 104 993 0 18 811 866 3 062 230 420 616 0 3 482 846 15 644 643 15 329 020 

Stroje a zařízení 7 845 768 0 523 427 7 322 341 7 845 768 0 523 427 7 322 341 0 0 

Dopravní prostředky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inventář 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní věci movité 5 629 512 73 539 149 733 5 553 318 5 629 512 73 539 149 733 5 553 318 0 0 

Poskytnuté zálohy na 

hmotný majetek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený hmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem 
35 254 960 178 532   673 160 34 760 332 16 537 510 494 155 673 160 16 358 505 18 717 450 18 401 827 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

CELKEM 
35 545 934 241 353 673 160 35 114 127 16 828 484 556 976 673 160 16 712 300 18 717 450 18 401 827 
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5. Organizační struktura STP v ČR z. s. 

 

5.1 Vrcholné orgány 

Správní rada: 

Předsedkyně: Karla Zbořilová  

Místopředseda: Ing. Vlastimil Birčák 

Členové: Ing. et Ing. Andrea Bělovská, Veronika Bláhová, Alena Merhautová, Ing. Alena Říhová, 

Šárka Švehlová 

 

Dozorčí rada: 

Předsedkyně: Jaroslava Koukalová 

Členové: Milada Kulakevičová, Milada Netroufalová 

 

 

5.2 Informace o organizačních jednotkách 

STP v ČR z. s. je zřizovatelem organizačních jednotek (pobočných spolků), které plní poslání a 

cíle organizace na regionální úrovni. Tyto organizační jednotky sdružují jednotlivé členy.  

K 31. 12. 2021 měl STP v ČR z. s. celkem 341 organizačních jednotek a kolem 32 200 členů.  

Mapa okresních, obvodních, městských a krajských organizací 

Organizační jednotka Počet 

Krajské organizace 9 

Okresní, obvodní, městské organizace 49 

Místní organizace 283 

Celkem 341 
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5.3 Kontaktní údaje 

Adresa:  Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Telefon:  +420 725 822 050 

E-mail:  karla.zborilova@svaztp.cz 

Web:   https://www.svaztp.cz 

Facebook:  https://www.facebook.com/svaztelesnepostizenych 

Datová schránka: ntm7v2h 

IČO:   00536334 

DIČ:   CZ00536334 

Registrace:  spisová značka L 149 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2101867964/2010 
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6. Poděkování 

 

Děkujeme všem dárcům, organizacím, institucím a jednotlivcům, kteří nás v roce 2021 podpořili 

(v abecedním pořadí): 

 

GIVT.cz s. r. o. 

Hrůzová Věra 

Hlavní město Praha 

Konečná Kamila 

Králová Lyerová Judita – AteLyer 

Machová Eva 

Maxová Zuzana 

Městská část Praha 4 

Městská část Praha 8 

Městská část Praha 10 

Městská část Praha 11 

Městská část Praha 14 

Microsoft (TechSoup) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Nadační fond Slevomat 

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. 

Úřad vlády České republiky 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poděkování patří i všem ostatním dárcům a podporovatelům. 

 

Náš velký dík také náleží všem zaměstnancům Svazu tělesně postižených v České republice z. s., 

pracovníkům a členům regionálních organizačních jednotek, dobrovolníkům a sympatizantům.  


