Celkové náklady organizace v roce 2016 dosáhly výše 15 220 tis. Kč.
Mzdové náklady činily 12,861 mil. a provozní náklady 2,359 mil.
Hospodářský výsledek před zdaněním = 713 tis. Kč.
Daň z příjmů = 54 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění = 659 tis. Kč.
Vybrané údaje z účetní závěrky roku 2016. *Vybrané údaje z účetní
závěrky roku 2015.*
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Fórum Asistence
Fórum Asistence jsou putovní příležitostná setkání se zajímavými hosty
nad tématy dotýkajícími se činnosti
Asistence, o.p.s. Mezi naše hosty patřili například Jan Potměšil, Vavřinec a Václav Hradilkovi, Jan Čižinský
a Ondřej Mirovský. Fórum Asistence se
v roce 2016 konalo jednou, a to s podtitulem Ergoterapie mění život k lepšímu.
Akce se uskutečnila v Café Jedna a byla
zaměřena na hodnocení prostředí
z ergoterapeutického hlediska. Hosty
setkání byli Markéta Tesařová z firmy
KPMG a Daniel Kolský, zakladatel a majitel kaváren Mamacoffee. O své zkušenosti se podělili naše ergoterapeutky
Kateřina Rybářová, Eva Hrabalová
a Eva Rohlenová.
Chodíme s Asistencí
Tento rok jsme uspořádali akci Chodíme s Asistencí v pozměněném formátu. Pochod byl určen pro firemní týmy
(celkem se účastnilo 20 týmů) a cílem
bylo vybrat co nejvíce prostředků na
rozšíření osobní asistence pro 50 nových klientů. Díky podpoře partnerů

a účastnickým poplatkům tato akce
přinesla skvělých 193 429 Kč.
Proč jsme akci uspořádali?
Důvodem, proč jsme uspořádali Chodíme s Asistencí, nebylo jen získat finanční prostředky na podporu rozšíření
osobní asistence, ale také přiblížit život
lidí s postižením, jeho specifika a nároky. Umožnit účastníkům v týmech
zažít něco z každodenní reality člověka s postižením a získat novou životní
zkušenost. Zároveň jsme chtěli připravit takové odpoledne, během kterého
se účastníci odreagují, stráví aktivně
a příjemně čas se svými kolegy, navíc
na hezkých místech Prahy.
Festival Děkujeme, pokračujeme
na Střeleckém ostrově
Na akci navazoval ve čtvrtek 26. května festival Děkujeme, pokračujeme, který se konal na Střeleckém ostrově. Zábavného odpoledne se zúčastnilo přes
500 návštěvníků z řad našich přátel,
podporovatelů, asistentů i náhodné
veřejnosti. Výtěžek opět podpořil rozšíření osobní asistence pro více než 50
dalších lidí s postižením.
Velice děkujeme všem vystupujícím,
které báječně uváděla Simona Babčáková. Děkujeme Studiu Damůza a

Rozvaha k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)
Aktiva
Pasiva

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý
nehm. majetek
Dlouhodobý
hm. majetek
Dlouhodobý
fin. majetek
Oprávky
k dlouh. majetku
Krátkodobý majetek
Krátkod. pohledávky
Jiné pohledávky

0

6 776
1 091
0

Náklady příštích obd.

28

Krátk. fin. majetek
Oprav. položky k pohl.

6 026
-369

Aktiva celkem

6 776

A

0

Vlastní zdroje

4 609

Vlastní jmění

451

Účet výsledek
hospodaření
Nerozd. zisk
z minulých let

0
0

659
3 499

0
B

Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Výnosy příštích
období

2 167
0
1 317

Pasiva celkem

6 776

850

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)

Náklady
Spotřebovaný materiál
a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Tvorba opr. položek
Poskytnuté
příspěvky
Náklady celkem
Výsl. hospodaření před
zdaněním
Daň z příjmů
Výsl. hospodaření
po zdanění

B

Výnosy

354

Provozní dotace

6 660

1 709
12 861
2
122
115

Přijaté příspěvky
Tržby
Ostatní výnosy

6 086
3 131
2

3
15 220

Výnosy celkem

15 879

713
659

Koloběh s Asistencí
V sobotu 1. října jsme přivítali naše
podporovatele i další návštěvníky v Říčanech u Prahy na sportovně charitativní akci Koloběh s Asistencí. Děkujeme
účastníkům. Jaké to bylo? Část z nich se
na kolech a koloběžkách vydala od Vyšehradu kolem Hostivařské přehrady
až do Říčan k rybníku Jureček. Běžecké
čtyřkilometrové soutěže v lesním terénu
se účastnili další z řad veřejnosti i firem.
Mnoho dětí si zahopsalo na skákacím
hradu. Odpoledne přijelo k Jurečku 10
klientů Asistence, o.p.s., spolu s dobrovolníky z firmy Shire. Ti asistovali vůbec
poprvé a vše zvládli ve spolupráci s kolegyní Barborou Lahodovou na jedničku.
Na závěr jsme přivítali i ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou
Tominovou, která popřála Asistenci vše
nejlepší a vítězům v kategoriích běh, jízda na kole a koloběžce a jízda na vozíku
předala diplomy. Počasí nám přálo.
A nakonec to nejdůležitější. Čistý výtěžek z Koloběhu s Asistencí byl 36 800 Kč.

Asistence, o.p.s., ke dni 31. 12. 2016 nevedla žádné fondy.
Celkové mzdové náklady na ředitele v roce 2016 činily 160 055 Kč.
Celkové náklady na odměny členů správní a dozorčí rady v roce 2016 činily 0 Kč.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem a schválena správní radou
Asistence, o.p.s.
* Kompletní účetní závěrka i se zprávou auditora je na přiloženém CD
nebo je k dispozici ve Sbírce listin či na webových stránkách:
http://www.asistence.org
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souboru Ještě chvilku za divadelní představení. Náš ohromný dík si zaslouží
Milli Janatková, Václav Havelka III a
kapely DVA a The Tap Tap za strhující
hudební vystoupení.

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti
k rozvahovému dni:

Celá částka opět směřovala na rozšíření osobní asistence pro dalších 50 lidí
s postižením. Děkujeme!
Vánoční večírek Asistence
V prosinci jsme připravili vánoční večírek Asistence, na kterém se promítal film Martina Ryšavého Tudy cesta
vede, pojednávající o práci Tranzitního
programu. Na začátek večera zahrál
Petr Tomek na piano. Poté následovalo poděkování všem podporovatelům
a dárcům, klientům, asistentům i pracovníkům Asistence. Během večera
obdržel Erik Čipera, ředitel Asistence,
od zástupce gen. ředitele Pojišťovny
České spořitelny Tomáše Vaníčka šek
na 900 tisíc Kč na činnost Asistence
v roce 2017. Děkujeme FLEXI životnímu pojištění za dlouhodobou výraznou
podporu. Po filmu následovala debata
s režisérem filmu a hlavními protagonisty. Večer ukončil koncert kapely Der
Šenster Gob, na úplný závěr zahrál DJ
Na Hanbě alias Tadeáš Polák. Večerem
nás skvěle provedla Mallory a společně jsme tak se všemi uzavřeli rok 2016!
Děkujeme!.

V roce 2016 došlo ve službě osobní
asistence především k výraznému
rozšíření kapacity a navýšení počtu
hodin. Stalo se tak v reakci na narůstající počet zájemců, kteří osobní
asistenci ke svému životu potřebují,
ale nedostává se jim vzhledem k plným kapacitám u většiny pražských
poskytovatelů.
Spolu s přijetím nových uživatelů
jsme rozšířili tým osobní asistence
o další dvojici koordinátorů a několik
desítek asistentů a asistentek. Další
stále aktivně hledáme, přijímáme
a zaškolujeme.
Úvodní školení pro asistenty má na
starost instruktor osobních asistentů
Jakub Neubert. V loňském roce jsme
školení obohatili o další praktickou
část, ve které se nově příchozím asistentům věnují naše ergoterapeutky.
Dále jsme asistentům opět poskytli 150hodinový kvalifikační kurz,
24hodinové kurzy dalšího vzdělávání
a další školení zaměřená na témata

odrážející potřeby asistentů při práci
s klienty.
Pracujeme na tom, aby se služba
osobní asistence rozvíjela a zkvalitňovala. Ve spolupráci s externí lektorkou jsme začali intenzivně pracovat na aktualizaci vnitřních pravidel
a tvorbě metodik pro pracovníky.
V dobrovolnickém programu se podařilo přivítat celou řadu nových
skvělých dobrovolnic i dobrovolníků
a navýšit počet hodin, které mohli
naši klienti s dobrovolníky věnovat
svým aktivitám ve volném čase.
Dobrovolnických hodin v roce 2016 bylo
3620. Klientů, kteří využili v tomto
roce dobrovolnictví, bylo 44.
Službu Sociální rehabilitace poskytujeme ve třech programech: Tranzitní
program, Podporované zaměstnávání + Ergoterapie a Psychologické poradenství. V těchto třech službách jsme
během roku 2016 spolupracovali se
108 klienty.

Tranzitní program je odborná individuální pomoc člověku v období
životních obratů a změn. Nejčastěji pomáhá mladým lidem končícím studium střední školy s jejich
začleněním do běžné společnosti. Pomáhá hledat profesní směr,
vlastní místo, aktivity a společnost. Pomáhá klientům žít život
dle jejich vlastních představ. Klienti v Tranzitním programu pracují tak, že si určí cíle týkající se
vlastní budoucnosti a poté spolu
s konzultantkou hledají cesty, jak
jich dosáhnout. Cíle se týkají oblastí: studijní praxe a práce, volného času, bydlení, samostatnosti,
tréninku dovedností, využívání
služeb a podpory v komunitě,
vztahů ve společnosti, financí.
V uplynulém roce jsme přístupem
Plánování zaměřené na člověka
hledali spolu s klienty bydlení,
praxe, naplnění volného času,
nové vztahy a další. Ve spolupráci
jsme vytvářeli prostor pro aktivní
zapojení rodičů, blízkých, kamarádů i odborníků dalších služeb.
Úspěchem na konci loňského
roku bylo promítání fi lmu Tudy
cesta vede dokumentaristy Martina Ryšavého. Film je časosběrným snímkem o Tranzitním programu, tedy především o lidech
s postižením, kteří věří svému
snu a jdou si za ním. Během celého roku jsme podporovali klienty
na jejich cestách k vytyčeným cílům díky finanční podpoře Pojišťovny České spořitelny, která nám
prostřednictvím Nadace Jedličkova ústavu již třetím rokem umožňuje realizovat projekt S FLEXI do
života.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Účetní: Daniel Häusler Správce sítě: Patrik Vlasák Správce webových
stránek: Pavel Ovesný

DALŠÍ PRACOVNÍCI
Instruktor osobní asistence: Jakub Neubert Administrativní pracovnice: Gabriela
Jůzová Osobní asistenti, Dobrovolníci

PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI
Konzultantky Tranzitního programu: Barbora Lahodová, Debora Zálešáková, Jana
Cieslarová, Magdalena Poláková, Lenka Fílová Konzultantky Podporovaného
zaměstnávání: Kateřina Hrbková, Monika Burdová, Kristina Sauerová
Ergoterapeutky: Kateřina Rybářová, Eva Rohlenová a Eva Hrabalová Koordinátoři
osobní asistence: Jitka Svobodová, Martin Pfann, Lenka Krevňáková, Kateřina
Kropáčová, Anna Kupková a Jitka Špičanová Konzultantka Psychologického
poradenství: Vlasta Stupková Koordinátorka dobrovolníků: Alžběta Balnerová

k 31. 12. 2016:
VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Ředitel: Erik Čipera Projektová manažerka, vedoucí Tranzitního programu: Pavlína
Techlová Vedoucí osobní asistence: Kateřina Hlavinková Vedoucí Centra pracovní
rehabilitace: Natálie Kříhová Finanční manažer: Karel Hrbek Fundraiser: Michal
Prokšík

Organizační struktura (k 31. 12. 2016):
Zakladatel: Vlasta Stupková Členové správní rady: Klára Šimáčková Laurenčíková
(předsedkyně) / Monika Vlková / Marcela Filčevová / Jan Kroupa / Martin Ryšavý
/ Paul Whitaker
Členové dozorčí rady: Jan Mašek (předseda) / Radka Soukupová / Martin Prajer
Ředitel: Erik Čipera Počet zaměstnanců k 31. 12. 2016: Celkem 26 kmenových
zaměstnanců, 120 osobních asistentů a 64 dobrovolníků. Přepočtený počet
kmenových pracovníků: 22,9.

Základní údaje o organizaci:
Název: Asistence, o.p.s. Právní statut: obecně prospěšná společnost
Adresa: V Pevnosti 4, Praha 2 Statutární zástupce: Mgr. Erik Čipera IČ: 638 305 40
Číslo účtu: 476803693/0300 Název peněžního ústavu: ČSOB, a.s., Praha 4
Zapsána dne 5. 12. 2013 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
Městským soudem v Praze: oddíl O, vložka 1290

Granty, dotace, příspěvky, dary – veřejné subjekty:

• Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
• Respektujeme právo být odlišný a dělat chyby.
• Spolupracujeme s každým člověkem podle toho, co potřebuje a pokládá za důležité.
• Vycházíme z možností a dovedností každého člověka.
• U každého člověka klademe důraz na přijímání vlastní zodpovědnosti.
• Podporujeme rozvoj co největší možné samostatnosti a soběstačnosti každého člověka.

Osoby s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří využívají službu
na území Prahy a které v důsledku svého postižení potřebují pomoc druhé osoby.

Zajistit klientům, aby mohli dělat běžné činnosti, které by dělali, nebýt jejich postižení.
Pomáhat žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání,
zaměstnání, kultury, sportu apod.
• Zprostředkovat kontakt s vrstevníky, s lidmi, se kterými si mohou být vzájemně užiteční.
• Být oporou ve snižování míry potřeby našich služeb.
• Vytvářet ve společnosti prostředí přátelské k lidem s postižením.

•
•

Obecně prospěšná společnost Asistence rozpouští vnitřní a vnější bariéry
v životě lidí s postižením.

Ve službě Poradenství převažoval tak
jako v minulém roce zájem o dlouhodobé individuální psychologické
poradenství. Oproti minulému roku
se zvýšil zájem klientů o podpůrně
terapeutickou skupinku, několik
měsíců se scházely každý týden skupinky dvě. V individuálním poradenství převažují témata vztahů v rodině, s přáteli, s partnery, dále vlastní
uplatnění v životě, zážitky z dětství
a jejich přetrvávající vliv na prožívání přítomnosti, budoucnost… Velmi podobná témata se probírají i ve
skupince, kde možnost interakce, využití dynamiky skupiny a vzájemné
podpory zesiluje zážitky ze setkání,
prohlubuje sebepoznání a náhled na
situace a vztahy kolem sebe. Osvědčila se spolupráce s dobrovolníky.
Individuální setkání s rodiči byla
většinou jednorázová nebo krátkodobá, nejvíce s tématy týkajícími se
budoucnosti dospělých dětí a současných zážitků s nimi, s rodinou
a s okolím. Podpůrná skupina rodičů
se scházela jednou měsíčně s podobnými tématy, v atmosféře vzájemné
podpory, sdílení a dobré vůle.
Individuální psychologické poradenství v roce 2016 využilo 29 klientů, bylo uskutečněno 400 kontaktů.
Individuálních setkání pro rodiče využilo 10 osob, uskutečnilo se
29 kontaktů.
Proběhlo 45 skupinových setkání klientů, kterých se účastnilo 17 klientů,
bylo uskutečněno 213 kontaktů. Skupinových setkání rodičů proběhlo 9,
účastnilo se 14 rodičů a bylo uskutečněno 47 kontaktů.
Celkem se projektu účastnilo 29 klientů, 23 individuálně a 6 jen ve skupině, a 14 rodičů, bylo uskutečněno
525 kontaktů.

Věcné dary:
Dopravní podnik hlavního města Prahy / Nadace Jedličkova ústavu / Mamacoffee s.r.o.
/ OP Tiger, spol. s r.o. / Archetyp, zapsaný spolek (Farmářské tržiště Náplavka) / Café Savoy
/ Restaurace Jureček / Svět koloběžek

Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Věcné dary:

CRC Data spol. s r.o.

Firemní a nadační partneři:

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

/ Cafe AdAstra / Centrum Člověka v tísni Langhans / Centrum pro tělesně postižené Fatima / Centrum služeb Vyšehrad
/ Creative Mornings Prague / Česká asociace ergoterapeutů / České centrum fundraisingu / DMA Praha s.r.o. / Dora Dutková
/ Eliášův obchod / Fórum dárců, z.s. / Fosa, o.p.s. /Hana Špačková /Hynek Trojánek / Jako doma, o.p.s. / Jakub Hrab
/ Jan Kroupa / Jan Kubrycht / Jan Mašek / Jan Zálešák / Jarda Svoboda / Jarden Corporation / Jazzmazec / Jiří Richter
/ Jedličkův ústav a školy / Jitka Krejčová / JógaDnes / Kateřina Benešová /Klára Šimáčková Laurenčíková / Klinika
rehabilitačního lékařství 1. LF UK / Kristýna Svobodová / Květa Raušová / Lacrosse Prague Cup / Lada Brůnová
/ Lea Surovcová / Ludvík Hradilek / Mallory Neradová / Mamacoffee s.r.o. / Marcela a Jiří Filčevovi / Mariana Chytilová
/ Marie Dvořáková / Martin Prajer / Martin Ryšavý / Masáže Von Chava - Tomáš Chavalka / Matěj Anděl / Maturus, o.p.s.
/ Metrostav a.s. / Michaela Čermáková / Milli Janatková / Monika Vlková / Nadace Via / Olga Petřivá / Paul Whitaker
/ Pavel Ovesný / Pekařství Moravec s.r.o. / Pepsico CZ / Prosaz, z.ú. / Proutek, z.s. / Průhoníček - podniková lesní mateřská
školka / PwC Česká republika / Quip, z.ú. / Radio 1 / Radio Wave / Radka Soukupová / Radlická kulturní sportovna
/ Ramus, z.s. / Rela Chábová / Simona Babčáková / Skoba s.r.o. / Divadelní soubor Ještě chvilku / Svaz tělesně postižených
v ČR, z.s. / Ta Kavárna / Tadeáš Polák / Temo Telekomunikace a.s. / Tomáš Jindříšek / Vendula Pštrossová / Veronika
Sedmíková / Veronika Valentová / Vladimír Turner / Weco Travel CZ / Wine4You / Zaměstnanci FLEXI životního pojištění
/ Zaměstnanci Novartis - akce Bake For Sale / Ženy s.r.o.

Děkujeme za spolupráci:
V tomto seznamu najdete společnosti a spolky, které zaměstnávají či poskytují praxi lidem
s postižením - našim klientům. Seznamte se také s celou řadou našich podporovatelů, přátel,
spolupracujících subjektů i partnerů. Všem děkujeme.

Od roku 2007 je naše organizace u Magistrátu hl. m. Prahy
zaregistrována jako poskytovatel sociální služby osobní asistence
a sociální rehabilitace. Službu osobní asistence jsme v roce 2016
poskytli 135 klientům (31 678 hodin).

(Mamacoffee, Pojišťovna České spořitelny, PepsiCo, Taxi Praha),účastnily se Mezinárodního veletrhu pro
rehabilitaci a péči pro postižené
REHACARE v německém Düsseldorfu. Načerpaly zde především inspiraci v oblasti kompenzačních pomůcek,
získaly kontakty na firmy a informace o podobných organizacích a jejich
praxi. Měly možnost představit své
služby v rámci Fóra Asistence, které
neslo téma: Ergoterapie mění život
k lepšímu.

V Podporovaném zaměstnávání pomáháme klientům hledat placené
zaměstnání na otevřeném trhu práce. Klientům poskytujeme systém
komplexní podpory potřebné k nalezení a udržení si práce. Službou
klienta provází konzultantka, která
provádí šetření dovedností, preferencí v pracovním uplatnění, zjišťuje silné stránky a zájmy klienta
v pracovní oblasti. Následuje praktická podpora při hledání vhodného
pracovního místa a také příprava na
pohovor. Nedílnou součástí procesu
PZ v Asistenci je ergoterapeutická intervence, která se jeví jako nezbytná
pro lidi s tělesným a kombinovaným
postižením nejen z hlediska úpravy
pracovního prostředí, ale také z hlediska nácviku potřebných dovedností pro zvládání pracovních činností.
Pracovní asistent pak pomáhá klientovi po nástupu do zaměstnání zvládat zadané úkoly a vytvořit si dobré
pracovní vztahy. V roce 2016 s námi
konzultovalo 24 klientů a z toho 10 se
podařilo nastoupit do zaměstnání.
Ergoterapeutky v Asistenci, o.p.s., se
zabývají rozmanitými činnostmi,
mezi které patří nácvik běžných denních i pracovních činností, tréninkem kognitivních funkcí. Poskytují
poradenství v oblasti kompenzačních
pomůcek i úprav pracovního prostředí. V roce 2016 provedly čtyři audity
(Ergoterapeutické hodnocení pracoviště) známým pražským firmám

pomáhá regionům / 2N Telekomunikace a.s. / Pražské vodovody a kanalizace, a.s. / DARK SIDE a.s.
/ DMA Praha s.r.o. / Moneta Money bank, a.s. / Bake for Sale – akce zaměstnanců společnosti
Novartis / Wood Construction s.r.o. / Nadace Sova / JógaLenka.cz (dar realizován přes systém
Darujme.cz) / Palačinkárna Galetka (dar realizován přes systém Darujme.cz) / Retail Fashion .r.o.
/ Kristián, spol. s r.o. / CRC Data spol. s r.o. / T-mobile Czech Republic a.s. (dar realizován přes
nadaci Via) / Weco-Travel (CZ) s.r.o. / Ženy, s.r.o. / Arthur Hunt, s.r.o. / Univerzita Karlova,
CERGE EI / K+K Hotels s.r.o. / KPMG Česká republika, s.r.o. / Internet Mall, a.s.
Granty, dotace, příspěvky, dary – veřejné subjekty:
Magistrát hlavního města Prahy / Ministerstvo vnitra – dobrovolnictví
/ Ministerstvo pro místní rozvoj / MČ Praha 3 / MČ Praha 4 / MČ Praha 6
/ MČ Praha 9 / MČ Praha 10 / MČ Praha 11 / MČ Praha 12 / MČ Praha 13
/MČ Praha 14

Dary od fyzických osob:
Vážíme si každého dárce. Děkujeme všem dárcům, kteří nám v roce 2016 přispěli,
ať už jednorázově, nebo pravidelně.
Jmenovitě děkujeme dvěma největším dárcům z řad fyzických osob:
Paní Hana Lišková / Pan JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.
Firemní a nadační partneři:
Nadace Jedličkova ústavu / FLEXI životní pojištění (dary realizované přes
Nadaci Jedličkova ústavu) / Nadační fond Avast / Česká televize / Konto Bariéry
/ Gutmann Bank (dar realizován přes Nadační fond Avast) / Arriva Transport
Česká republika a.s. / Nadace ČEZ / Nadace Agrofert / Sysmex CZ s.r.o. / ČSOB

Adriana Jelínková s rodinou / Aerofilms s.r.o. / Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
/ Auto-Mat, z.s. / Bajkazyl / Barbara Bažantová / Barbora Vlasáková / Borůvka Praha o.p.s.

