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Shýbáš se u cesty pro oblázek
a kdo Ti o tom poví
kamínky země této jsou
balvany Sisyfovy
A co Ti říci pěkného
aby ten svět byl snazší
laskavá slova jsou vrabčáčci
ptáčkové drobní a plaší
Jan Skácel

Výroční zpráva Asistence o. s. 2008
V minulé výroční zprávě jsme mysleli na to,
aby se nám dále dařilo podle našeho poslání,
aby ti, kteří s námi přijdou hledat svoji cestu
životem, tuto cestu nacházeli. Loni na jaře
jsme uspořádali naši první beneﬁci, kterou
jsme nazvali Jako zázrakem. Název jsme si vypůjčili z básně J. Préverta a součástí beneﬁce
byla beseda našich klientů na téma „Zázraky
běžného života“. Jedna dívka mluvila o své
cestě, kterou prošla od těžkého úrazu, po kterém se ocitla na vozíku, postupně začala chodit, mluvit, setkávat se s lidmi, přemýšlet
o tom, co bude v životě dělat dál. Ne o tom, co
ji čeká, ale o tom, jak ona sama se svým životem chce naložit… A to je právě ta cesta, na
které chceme naše klienty doprovázet. Pomoci
jim soustředit všechny vlastní síly a zdroje
a uskutečňovat vlastní plány.
V kalendáři za uplynulý rok najdeme stejně
jako důležité životní mezníky (ukončení studia,

závěrečné zkoušky, získání práce, získání bytu)
také drobné události, které však udělají radost
a zanechají pěkné zážitky (výlety, kulturní
a společenské činnosti a setkání s přáteli). To
jsou snad ty kamínky, z kterých se životní cesty
skládají. A k tomu pár vrabčáčků laskavých
slov… A za tím vším mnoho nelehké práce
všech našich klientů a pracovníků, od asistentů, zdolávajících s klienty v dešti s vozíkem
kluzké schody, po projektové a ﬁnanční manažery, kteří si do večera lámou hlavy nad rozpočty. A ruku v ruce s úsilím nás všech dobrý
pocit z dobře vykonané práce. To je náš minulý
rok a přes stále větší ﬁnanční a legislativní nejistotu naší společné činnosti věřím, že takové
budou ještě dlouho naše další roky.
Vlasta Stupková
ředitelka sdružení

Vznik sdružení a jeho cílová skupina
Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří
chtějí pracovat a žít aktivním životem ve společnosti. Podnětem ke vzniku sdružení byla
potřeba pomoci studentům Praktické školy
Jedličkova ústavu v Praze při přechodu ze školy
do dalšího života (Tranzitní program). Začínali
jsme se zajišťováním praxí pro tyto studenty
a s pomocí při hledání pracovního uplatnění.
Od té doby poskytujeme služby stále většímu
počtu klientů a na jejich potřeby reagujeme
také rozšiřováním služeb.
Od roku 2006 nabízíme naše služby již nejen
studentům a absolventům škol Jedličkova ústavu, ale také dalším lidem s tělesným a kombinovaným postižením.

Naše služby
V červnu 2007 bylo naše sdružení zaregistrováno jako poskytovatel sociální služby osobní
asistence a sociální rehabilitace. Tyto služby
byly realizovány ve 3 projektech:
Cesta k lidem – s lidmi
Agentura osobní asistence
Individuální práce s klienty
Job kluby
Setkání rodičů
Centrum pracovní rehabilitace
Podporované zaměstnávání
Jiné formy pracovního uplatnění
Pracovní poradenství

Středisko pro Tranzitní program
Individuální praxe s asistencí
Podporované zaměstnávání
Jiné formy pracovního uplatnění
Orientace v otázce bydlení
Podpora při studiu na běžných středních
a vysokých školách
Podpora a pomoc v soběstačnosti
v běžných denních činnostech
Podpora a pomoc v organizaci
a realizaci volného času
Osobní asistence

Struktura organizace (k 31. 12. 2007)
Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, která se schází nejméně jednou do roka
a která volí kontrolní radu, výkonný výbor a
předsedu výkonného výboru.
Členové výkonného výboru
Vlasta Stupková – předsedkyně výkonného
výboru, statutární zástupce
Kristýna Kölblová – statutární zástupce
Markéta Francová – statutární zástupce
Lada Marková
Dita Straková
Členové kontrolní rady
Jitka Jahodová
Dana Kocourková
Irena Vacková

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2007:
24 (HPP), přepočtených úvazků 21,15
32 (DPČ), přepočtených úvazků 4,11
19 (DPP), přepočtených úvazků 2
K 31. 12. 2007 se tým skládal z
11 konzultantů, 4 koordinátorů asistentů, koordinátora dobrovolníků, 54 asistentů, ředitelky
sdružení, projektové manažerky, koordinátorky
projektu, ﬁnanční manažerky, fundraisera,
pracovníka pro PR, administrativní pracovnice
a externích spolupracovníků.
Počet klientů k 31. 12. 2007:
105
V průběhu roku s námi spolupracovalo:
68 dobrovolníků
73 asistentů

Počet hodin placené asistence v roce 2007:
15 800
Počet odpracovaných dobrovolných
hodin v roce 2007:
4525

Spolupracují s námi
Lékařská fakulta UK
APZ Merklín, Borůvka o. s.
Centra pro zdravotně postižené Praha
Centrum služeb Vyšehrad
Česká asociace ergoterapeutů
Česká unie pro podporované zaměstnávání
DDM Praha 8
Dílna Eliáš
Dívčí katolická škola Praha
DMA Praha
Evangelická akademie Praha
Eset – help
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Formika o.s.
Hestia o.s.
Chráněné bydlení a Domov Diakonie
– ČCE Šípková
ICN, o.p.s.
Jedličkův ústav a školy
Klárův ústav

Klinika rehabilitačního lékařství FN 1
Máme otevřeno?
MČ Praha 10
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Nadace Jedličkova ústavu
Pedagogická fakulta UK
Pražská organizace vozíčkářů
Regionální agentury
pro podporované zaměstnávání
Rytmus o.s.
Sdružení pro augmentativní
a alternativní komunikaci
Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny
ÚP Praha 10
Užitečný život o.s.
VŠJAK
VŠE
Zdravotní pomůcky Josef Selichar – SETRANS

Kde pracují naši klienti
Bikes Publishing, s. r. o.
BPT spol.s r.o.
Česká televize – redakce sportu
DDM Praha 8 – Karlín
Divadlo Na zábradlí
Dívčí katolická střední škola
a mateřská škola Kolín
Domov s pečovatelskou službou – Černošice
Domov Sue Ryder
Gawain – textilní ergoterapeutická dílna
Gymnázium Nad Alejí
Hewer
IBTS – Library
Justiční palác na Míčankách
McDonald´s Zličín
Městská knihovna Praha 8
– kulturní dům Krakov
Městská knihovna – pobočka Pankrác
Metropolitní univerzita Praha
Nakladatelství Portál

Obchůdek Eliáš
Optimatic – cz s.r.o.
Pražské arcibiskupství
PricewaterhouseCoopers
Projekt Integrace o.p.s.
Radio Free Europe
Robi Maus – Javorský Robert
Santé, Sdružení SRAZ
Slunečnice o.s.
Střední průmyslová škola stavební J. Gočára
Týdeník GÓL
Unex, a.s.
Ústředí Junáka ČR – skautská knihovna
WS Handicap, s.r.o.
Zde-Kom
ZŠ Campanus
ZŠ Mendelova
Chráněná dílna: Diakonie ČCE – Klatovy
Diakonie ČCE – Šípková
Eliáš, Ignis
Jinan, Prosaz, Salet

Členství v organizacích
APOA
Česká rada humanitárních organizací
Česká unie pro podporované zaměstnávání
Informační centrum neziskových organizací
Národní rada zdravotně postižených ČR

Finanční zpráva
V roce 2007 došlo k dalšímu rozvoji činnosti
sdružení v objemu poskytovaných služeb, zejména díky ﬁnančním prostředkům z Evropských sociálních fondů (55 % našich zdrojů)
vázaným na projekty Centrum pracovní rehabilitace a Cesta k lidem – s lidmi. Další významné
prostředky poskytly Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo vnitra a Středočeský kraj. Účelové dotace
a granty orgánů státní správy a samosprávy,
městských částí Prahy tvořily 30 % ﬁnančních
zdrojů sdružení.

Pro fungování a provoz sdružení byla v r. 2007
důležitá i podpora ze strany nadací, individuálních dárců a z podnikatelské sféry. Tyto věcné
a ﬁnanční příspěvky činily celkem 11 % zdrojů,
platby klientů za služby 4 % zdrojů.
Náklady na poskytování služeb a provoz vzrostly oproti roku 2007 o 35 % a výnosy (převážně
provozní dotace) o 38 %.

Rozvaha (v Kč k 31. 12. 2007)
Aktiva

Pasiva

Stálá aktiva

0

Vlastní zdroje

746 459,93

Dlouhodobý majetek

0

Jmění

432 549,23

Oprávky k dlouhodobému majetku

0

Výsledek hospodaření

313 910,70

Krátkodobý majetek
Pohledávky
Krátkodobý ﬁnanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

2 813 453,40
382 184,59
2 397 017,81

Cizí zdroje

2 066 993,47

Krátkodobé závazky

963 228,96

Jiná pasiva

1 103 764,51

34 251,00
2 813 453,40

Pasiva celkem

2 813 453,40

Výkaz zisků a ztráty (v Kč k 31. 12. 2007)
Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Výnosy
725 762,94
0
130 065,10

Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)

2 115 312,29

Přijaté členské příspěvky

6 934 155,00

Ostatní náklady celkem

92 751,26

Poskytnuté členské příspěvky

9 100,00

Nárůst nákladů 2006/07

Úroky

90 627,20

Osobní náklady celkem

Náklady celkem

Tržby z prodeje služeb

10 097 773,79

+ 35,31 %

647 729,42
17 176,60
0,86
1 212 577,65
2 100,00

Provozní dotace

8 483 545,55

Výnosy celkem

10 363 130,08

Hospodářský výsledek

265 356,29

Nárůst výnosů 2006/07

+ 37,97 %

V roce 2007 nás podpořily tyto subjekty
Granty, dotace, příspěvky,
dary – od organizací
Evropský sociální fond
(program JPD 3, opatření 2.1)
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje
Ministerstvo vnitra
– program akreditované dobrovolnické služby
Ministerstvo kultury
Městská část Praha 2
Městská část Praha 4
Městská část Praha 7
Městská část Praha 11
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Město Kutná Hora
Nadace Dětský mozek
Nadace zdraví pro Moravu

Nadace Jedličkova ústavu
Borůvka o. s.
Nadace Via z Dobročinného fondu
Philip Morris
Nadace J&T
Nadace Siemens
program Leonardo da Vinci
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Individuální a ﬁremní dary
Hana Lišková, Jarmila Kalousová,
Lucie Kalousová a Ludmila Tichá darovaly
187 821 Kč na ﬁnancování individuální práce
s klienty a osobní asistenci a 34 461 Kč na letní
tábory a prázdninové pobyty pro naše klienty,
tj. celkem 222 282 Kč.
Marta Houšková darovala 7000 Kč
na podporu činnosti sdružení.
Karla Katschnerová darovala
15 000 Kč na podporu činnosti sdružení.
Eva Průšková darovala 37 000 Kč
na asistence a konzultace pro 3 klientky.
Firma C&A, pobočka z OC Zličín, nám
během roku darovala pro klienty oblečení.

AVON Cosmetics s.r.o. věnoval kosmetiku
pro klienty.
Na účtu Veřejné sbírky se od 1. 4. 2007
sešlo 33 121 Kč.

Věcnými dary či službami na úpravu a vybavení
prostor Centra pracovní rehabilitace přispěly
AQ OKNA s r.o.
Barvy a laky Hostivař a.s.
FAGOR ELEKTRO s r.o.
Informatorium s r.o.
Kapitán s r.o
Karpata cs s r.o.
MEDICCO – Vašíček, s r.o.
RTK s r.o.Praha 4
SAINT-GOBAIN SKLO ČR spol. s r.o.
Sanita.cz – Holejšovský Garčev
Stavby silnic a železnic
Střední škola technická – Zelený pruh

Beneﬁční akci Jako zázrakem ﬁnančně,
věcnými dary či službami podpořily
18. skautské středisko Kruh
Česká Obec Sokolská
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Golem, spol. s r.o.
Henkel ČR, spol. s r.o.
Jídelní a lůžkové vozy, a.s.
RTC
Střední odborná škola Stříbrského
Tulipa Praha, s r.o.
Naše dobrovolníky podpořily
Kino Aero
Kino Světozor
Dobrá čajovna

Poděkování
Děkujeme všem, kteří
jakýmkoliv způsobem
přispěli k fungování
Asistence o. s.

Leden
▸ Na začátku ledna zahájila v rámci projektu
Cesta k lidem – s lidmi provoz Agentura osobní
asistence. Provoz agentury je ﬁnancován z ESF.
Díky ní mohou službu osobní asistence v našem
sdružení využívat další lidé s tělesným a kombinovaným postižením.
▸ K 1. 1. jsme podepsali nájemní smlouvu
s Městskou částí Praha 4 o pronájmu nebytového prostoru v Pujmanové 1219/8. ▸ Po nutné
rekonstrukci a úpravách se sem přestěhuje
Centrum pracovní rehabilitace a kariérová knihovna.
▸ Míša H. šel poprvé na praxi do knihovny Baptistického semináře (během roku 2007 tam
začal pracovat). ▸ Petra chodí na praxi do
Centra Klubíčko v Berouně, nedaleko svého
bydliště. ▸ Marek N. podepsal pracovní
smlouvu v chráněné dílně o. s. Salet. ▸ Petr S.
se začal připravovat na závěrečné zkoušky
s dobrovolnicí Kamilou. ▸ K Tereze K. začala

pravidelně docházet asistentka Iveta. Společně
se celý rok připravovaly do školy, věnovaly se
ručním pracím a učily se na PC. ▸ Libor K. začal
sám dojíždět na praxi do Toulcova dvora.
▸ Pavel N. za začal připravovat na přijímací
zkoušky s dobrovolnicí Gábinou.
▸ Kina Aero a Světozor pokračují v podpoře
dobrovolníků formou volných vstupenek.
▸ Jonathan Rowley učí každý týden zdarma
angličtině zaměstnance i dobrovolníky.

Únor
Karolína doprovodila Martina K. na týdenní
▸ Užitečný život o.s. pro nás připravil víken- pobyt v Jizerských horách.
dovou teambuildingovou akci v Osinalicích.
▸ Stálou sbírku výtvarného umění v klášteře
Svaté Anežky České navštívili naši klienti za
doprovodu dobrovolníků. Volně následovala
návštěva kavárny Merkur. ▸ Několik našich klientů šlo společně s dobrovolníky do kina na
ﬁlm Tajemství Maharalu. ▸ Jakub Neubert a
Dita Barochová měli přednášku pro dobrovolníky. Mluvili o samostatném bydlení lidí s tělesným postižením.
▸ Honza M. pracuje s kopírkou na týdenní praxi
v ZŠ Ke Kateřinkám. ▸ Centrum pracovní rehabilitace zakoupilo speciální klávesnici a trackball pro usnadnění ovládání PC. ▸ Vítek F.
začal chodit s asistentkou Gábinou na praxi do
domu s pečovatelskou službou v Černošicích.
Také se začal připravovat na závěrečné zkoušky
s dobrovolnicí Annou. ▸ Petr O. začal docházet na praxi do dílny Jinan. ▸ Dobrovolnice

Březen
▸ Na valné hromadě získali členové a příznivci
sdružení informace o současném stavu a vývoji
Asistence o.s.
▸ Pro rodiče našich klientů jsme připravili setkání na téma „Možnosti bydlení pro lidi s postižením“. ▸ Hanka N. a Jana V. připravily pro
sdružení SRAZ (v Toulcově dvoře) kurz, jehož
tématem byla komunikace s lidmi se speciﬁckými potřebami. ▸ Zúčastnili jsme se tiskové
konference k projektu „Otevřme dveře“, v němž
jsme partnery JÚŠ. ▸ Skupina našich klientů a
dobrovolníků vyrazila na výlet vlakem do Plzně
– do zoo.
▸ Dobrovolník Martin doprovázel Honzu Z. do
Teplic na víkendové závody v bocie. ▸ Vendy P.
šla na pohovor se svou konzultantkou do Justičního areálu. Získala práci jako telefonní spojovatelka a pracuje tam dodnes.
▸ Zúčastnili jsme se Career Days – celostátního setkání nejvýznamnějších ﬁrem v České

republice se studenty vysokých škol. Informovali jsme zde zástupce ﬁrem o sdružení Asistence a o podporovaném zaměstnávání.
▸ Jana P. začala docházet do dílny Jinan.

Duben
▸ Beneﬁční akce „Jako zázrakem“– I. ročník
beneﬁční akce našeho sdružení, kterou jsme
nazvali „Jako zázrakem“, proběhl v příjemné
atmosféře za účasti řady milých hostů.
▸ Byla nám povolena veřejná sbírka na následující tři roky. ▸ Skupina našich klientů a dobrovolníků vyrazila na výlet do Nymburka za
Janou Valíčkovou. ▸ Vystoupili jsme ve vysílání rádia Regina a informovali jsme posluchače o našich službách a beneﬁční akci.
▸ Tyﬂocentrum o.p.s. pořádalo konferenci
Práce bez bariér o podporovaném zaměstnávání lidí s těžkým postižením zraku, jehož bylo
Centrum taktéž účastno. ▸ Představili jsme
činnost Asistence na Jarním tvořivém Workshopu, který byl zaměřen na osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele.
▸ Centrum pracovní rehabilitace přijalo jedenáct nových klientů a Kariérová knihovna sedm.
▸ Koordinátorka Martina Čapková se nám vdala,

obřad za hojné účasti proběhl v kostele u Nejsvětějšího Salvátora. ▸ Někteří z nás trávili příjemné velikonoční svátky u ﬁnanční manažerky
Lady Markové na Vysočině.

Květen
▸ Skupina našich klientů a dobrovolníků vyšplhala na Děvín, kde se kochala báječným rozhledem. Podobná skupina pak jindy v květnu
odjela vlakem a navštívila zámek Veltrusy.
▸ Lucka P. šla s dobrovolníkem Mirkem na festival Mezi ploty. Petr V. také, ale až druhý den.
▸ Roman B. a Kája H. se účastnili malování
u sv. Matěje. Dobrovolnice Eliška jim pomáhala.
▸ Na setkání rodičů jsme si povídali o službách
našeho sdružení. ▸ Koncem května jsme uspořádali pro naše klienty další bazárek oblečení,
které jsme dostali od ﬁrmy C&A.
▸ Katka P. a David B. úspěšně odmaturovali na
SOŠ Schulhoﬀova. Gratulujeme! ▸ Ondra Č.
začal pracovat na počítači ve VŠVSMV.
▸ Zúčastnili jsme se Kolokvia PZ pořádaného
Českou Unií pro podporované zaměstnávání,
konference „Společně za zaměstnanost osob se
zdravotním postižením“ (Hanka Nováková a
Markéta Francová) a setkání v Dílnách tvoři-

vosti (Hanka Dvořáková). ▸ Spolupráci s námi
ukončila konzultantka Tereza Janatová a na její
místo přešla Natálie Mankovecká.
▸ Na úklidové práce v Centru pracovní rehabilitace byla přijata Petra K., která je zároveň uživatelkou naší služby podporovaného zaměstnávání.
▸ Proběhla úspěšně kontrola Centra Magistrátem hl. města Prahy.

Červen
▸ Byli jsme zaregistrováni na Magistrátu hl.
m. Prahy jako poskytovatelé sociálních služeb
sociální rehabilitace a osobní asistence.
▸ Opět jsme byli s absolventy JÚŠ na oblíbeném pobytu u pana Šichtance v Lutové v jižních Čechách – na zpáteční dvanáctihodinovou cestu všichni účastníci dodnes vzpomínají.
Na víkend do Lutové dorazili studenti JÚŠ
s našimi asistenty. ▸ Skupina našich klientů
a dobrovolníků přijala pozvání pana Sedláčka
na projížďku na koních v Třebohosticích.
▸ Rodiče jsme na setkání tentokrát informovali o tom, na jaké dávky a slevy mají a mohou
mít nárok.
▸ Eva B. získala práci v chráněné dílně, kde pracuje s bylinkami a vyrábí krabičky. ▸ Lukáš T.
začal pracovat jako vrátný a také se učí na počítači v Centru pracovní rehabilitace. ▸ Míša B.
úspěšně zvládla přijímací řízení na VŠVSMV.
Dita B. zvládla další zkouškové období.

▸ Ukončila s námi spolupráci fundraiserka
Kristina Kánská a na její pozici nastoupil Karel
Hrbek. ▸ Zúčastnili jsme se 8. evropské konference pro podporované zaměstnávání v Belfastu s příspěvkem o tranzitním programu.
▸ Petr O. úspěšně ukončil studium v JÚŠ a vrátil se zpět do rodného města. ▸ Tereza K. a Petr
S. také úspěšně zakončili studium v JÚŠ.

Červenec
▸ Opět jsme úspěšně absolvovali audit podporovaného zaměstnávání!!!
▸ Dobrovolnice Karolína doprovodila Martina
K. na pobyt v Jizerských horách.
▸ Skupina našich klientů a dobrovolníků odjela vlakem do Berouna a tam se procházela
okolo řeky.
▸ Dobrovolnice Anička doprovázela na dovolenou k moři Honzu Z. ▸ Katka P. po roce čekání
dostala od magistrátu byt zvláštního určení.
▸ Byl dokončen ﬁlm o naší beneﬁční akci „Jako
zázrakem“.

Srpen
▸ Na laskavé pozvání naší příznivkyně paní
Karly Katschnerové jsme si vyjeli na její zámeček, projeli se na koních a prošli v zámeckém
parku. ▸ Skupina našich klientů a dobrovolníků byla poctěna pozváním dobrovolných hasičů z Jaroměře, kteří je z nádraží odvezli svými
vozy do zoo ve Dvoře Králové a na Kuks.
▸ Martin B. začal navštěvovat středisko Zvonek
v Šípkové. ▸ Martin G. podepsal nájemní smlouvu
v bezbariérovém bytě na Černém Mostě.
▸ Klub se s našimi asistenty nechal vyvézt lanovkou na Petřín a poslechl si zajímavý výklad
ve Štefánikově hvězdárně.

Září
▸ Do střediska pro tranzitní program nastoupily dvě nové koordinátorky Jitka Štanglová
a Eva Pilátová. ▸ Skupina našich klientů a dobrovolníků zatoužila spatřit kostnici v Sedlci
a Kutnou Horu a odjela tam vlakem na výlet.
▸ Přes prázdniny jsme natočili instruktážní
ﬁlm na zaučení asistentů „Osobní asistence
v praxi“. ▸ Většina zaměstnanců se zúčastnila
víkendového Kurzu lektorských dovedností
v Českém ráji, aby lépe lektorovala připravovaný kurz pro osobní asistenty. ▸ Zúčastnili
jsme se pracovní skupiny ČUPZ pro ﬁnancování – během podzimu proběhlo několik dalších setkání.
▸ Martin B. rozšířil navštěvování Jinanu i na
pátek. ▸ Libor K. začal denně docházet do Duhy,
kde pracuje na zahradě a v dílně, a zároveň se
připojil k účastníkům Job klubu. ▸ Martin K.
začal chodit do dílny o. s. Salet. ▸ Petr S. a
Tereza K. nastoupili do JÚŠ do ročního pro-

gramu dalšího vzdělávání. ▸ Mirka V. si našla
práci telefonistky v Justičním paláci.
▸ Zúčastnili jsme se Veletrhu sociálních služeb Prahy 12. ▸ Vdala se nám Jana Blažková,
obřad proběhl pod širým nebem v moc hezkém
prostředí Panenského Týnce. Od tohoto dne se
jmenuje Řehořková.

Říjen
▸ Získali jsme akreditaci „Kurzu pro osobní
asistenty osob s tělesným a kombinovaným
postižením“ od MPSV, a 1. běh kurzu tak mohl
začít.
▸ Poprvé jsme uspořádali setkání rodičů v nové
Ta Kavárně – tentokrát na téma kompenzační
pomůcky. ▸ Skupina našich klientů a dobrovolníků se dočkala nečekané ﬁnanční podpory
od Nadace Zdraví pro Moravu. Zaplatil se autobus a jelo se do jinak nedosažitelného Českého Krumlova.
▸ Honza M. získal zaměstnání ve ﬁrmě Hewer.
Má na starosti mapování bezbariérovosti
v Praze. ▸ Honza T. začal chodit na zkoušky
s hudební skupinou. ▸ Petra V. absolvovala
pracovní pohovor ve ﬁrmě Protect group
v místě bydliště. ▸ Lýdie D. začala navštěvovat
Klub absolventů JÚŠ. ▸ Helena K. začala docházet do chráněné dílny Prosaz. ▸ Martinovi
K. přibyla další aktivita v podobě léčebného

ježdění na koni, a to v Toulcově dvoře. ▸ Libor
K. a Martin K. začali docházet do nového klubu
absolventů, který vede Bára Černíková.
▸ Propagovali jsme služby Centra na Veletrhu
sociálních služeb Prahy 13. ▸ Odešel koordinátor Petr Zachariáš.

Listopad
▸ Centrum pracovní rehabilitace se přestěhovalo a začalo fungovat v nových prostorách na
Pankráci.
▸ Byly nám Fórem dárců schváleny dárcovské
SMS – z každé odeslané dostaneme 27 Kč.
▸ Skončil projekt „Otevřme dveře“, ve kterém
jsme byli partnery JÚŠ a VŠE – a v rámci kterého jsme konzultovali s klienty hledajícími
práci a přednášeli na VŠE o zaměstnávání lidí
se zdravotním postižením. ▸ V Ta Kavárně jsme
se sešli s rodiči našich klientů nad stále aktuálním tématem příspěvku na péči. ▸ Skupina
našich klientů a dobrovolníků odjela vlakem
do Roudnice nad Labem, kde zaplnila místní
pizzerii. Poté byla poctěna krásnou přednáškou
v klášteře augustiniánů.
▸ Jarda konečně dostal nový mechanický vozík.
▸ Petr V. se začal učit v Centru pracovat na počítači s asistentem Honzou.
▸ Lektorky Job klubu Asistence o.s. ve spolu-

práci s Formikou o.s. vydaly výukový materiál
„Pracovní listy – JOB KLUB“ a „Metodický materiál k pracovním listům“. ▸ Bára B. začala
chodit do dílny Salet. ▸ Martina Jarošová
odešla na mateřskou dovolenou. ▸ Proběhla
slavnostní premiéra výukového ﬁlmu „Osobní
asistence v praxi“.
▸ Hanka P. nastoupila na šestitýdenní tréninkový pobyt ve Slunečnici. Bude se tu učit vařit
a hospodařit s penězi. ▸ Honza D. podepsal
pracovní smlouvu v Santé, bude pracovat jako
vedoucí analytického oddělení.
▸ Část zaměstnanců Asistence se vydala na
víkendový průzkum vinných pokladů Moravy.

Prosinec
▸ Oslavili jsme vánoční svátky společně s klienty, asistenty a přáteli sdružení za zpěvu koled.
▸ Skupina našich klientů a dobrovolníků
navštívila vánoční vystoupení souboru Chorea
Bohemica. ▸ Byl zahájen projekt zaměřený na
rozpouštění bariér v pražské MHD Jedeme v tom
s vámi. První účastníci jeli svou běžnou trasu
z domova do zaměstnání na vozíku v doprovodu
asistenta a potom popsali své zážitky. Prosincovými účastníky byli: Jan Pičman – ředitel
Jedličkova ústavu a škol, Petra Kolínská –
zastupitelka hl. m. Prahy, Petr Holeček a Petr
Štefan – redaktoři Metropolitního Expresu,
Petr Čtvrtníček – herec, Jaroslav Dušek – herec
a režisér, Veronika Hrdinová – šéfredaktorka
časopisu Nový prostor a Marek Daniel – herec.
▸ Naposledy v tomto roce a už v duchu Vánoc
jsme rodiče seznamovali s komunitním plánováním. ▸ Lektorky Job klubu zorganizovaly
workshop pro lektory z různých organizací.

▸ Vašek K. začal chodit s dobrovolnicí Luckou
do Centra pracovní rehabilitace. Učil se pracovat s počítačovou klávesnicí, aby mohl zažádat
o PC s hlasovým výstupem. ▸ Lukášovi K. se
podařilo získat práci v Centru jako uklízeč a také
v chráněné dílně, kde vyrábí reklamní předměty.
▸ Stali jsme se druhým národním partnerem
projektu Leonardo Trainsition. ▸ Do Centra
jsme přijali novou pracovní konzultantku
Pavlínu Techlovou a koordinátorku projektu
Zuzanu Mikotovou. ▸ Úspěšně jsme dokončili
ﬁlm „U mě v práci“, který dokumentuje pracovní uplatnění čtyř klientů Centra pracovní
rehabilitace. ▸ Byla dokončena příručka „Jdu
do práce“ konzultantky Hanky Dvořákové a
koordinátorky Katky Králíkové. ▸ Odešla od nás
dosavadní ﬁnanční manažerka Lada Marková a
na její místo nastoupila Jitka Jechová. ▸ Do
Agentury osobní asistence byla přijata nová
koordinátorka Iveta Lomáková. ▸ Tomáš Hauser se stal projektovým manažerem.
.
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