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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 

stejně jako v posledních dvaceti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou 

Výroční zprávu Ostravské organizace vozíčkářů spolek, ve které naleznete vše podstatné o naší 

činnosti v roce 2016. Kromě popisu jednotlivých projektů a přehledu aktivit v ní najdete             

i podrobnosti o celkovém hospodaření organizace. 

Cílem našeho sdružení po dvacet let bylo, a nadále bude podporování aktivit vedoucích             

k naplnění potřeb občanů s postižením. Naplňování těchto cílů stojí řadu úsilí a práce mnoha 

lidí. Náš spolek funguje díky dotacím města Ostravy, státní správy, nadací, solidaritě firem i 

jednotlivců, kterým není lhostejný úděl handicapovaných občanů. Proto jsou pro nás předešlé 

roky závazkem do budoucna pokračovat v odpovědném chování naší organizace nejen vůči 

všem, kdo pomoc potřebují nebo potřebovat budou, ale také vůči těm, kteří pomáhají. 

Jednotlivci, kteří se na nás obracejí se žádostí o podporu, nám dávají najevo, jak je naše 

činnost důležitá. Jsme rádi, že díky ní dostali lidé s postižením šanci integrovat se mezi své 

vrstevníky, dále se vzdělávat, realizovat své koníčky a zájmy, sportovat a cestovat. Jsme 

přesvědčeni, že aktivně přispíváme nejen ke zkvalitnění života lidí s handicapem, ale také k 

rozvoji společnosti přátelské ke všem osobám se znevýhodněním.  

Úspěch organizace stojí na důvěře našich dárců, sponzorů a partnerů. Na důvěře, kterou jsme 

získali díky transparentnímu a otevřenému přístupu. Dovolte mi proto, abych vám všem, kteří 

jste podali pomocnou ruku při naplňování poslání Ostravské organizace vozíčkářů, vyslovil 

upřímné poděkování. Věřte, že Váš osobní přínos pro dobro věci má smysl a stojí                      

za vynaloženou námahu.  

Věříme, že nám zachováte přízeň, a těšíme se na spolupráci i v dalším roce.  

 

Tomáš Dvořák 

předseda OOV 
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Více informací: 

www.vozickari-ostrava.cz 
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OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, spolek 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Sídlo sdružení: Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava 30 (DPS) 

Telefon/fax: 596 786 353/596 786 353 

e-mail: oov@seznam.cz 

http:// www.vozickari-ostrava.cz 

IČO: 669 33 579 

Registrace: L 3772 vedená u Krajského soudu v Ostravě dne 21. 3. 2015 

Charakter organizace: spolek 

Bankovní spojení: Fio banka a. s. 

Čísla účtů: Hl. účet:   2501107729 /2010 

 ALDIO účet:  2201107751 /2010 

 VOZKA účet:  2701107774 /2010 

Statutární zástupce: Tomáš Dvořák, Za obchodem 600/3, 725 29 Ostrava-Petřkovice 

2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE 

a) nezávislý způsob ţivota handicapovaných občanů 

b) sociální poradenství a ochrana handicapovaných 

c) alternativní způsob dopravy vozíčkářů 

d) silniční motorová doprava osobní 

e) poradenství při odstraňování architektonických bariér 

f) poradenství při výběru kompenzačních pomůcek 

g) zajištění klubové činnosti, společenských, kulturních a sportovních akcí  

h) rekondiční a rehabilitační pobyty pro handicapované 

i) informační činnost zaměřená na ţivot handicapovaných 
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3. CÍLOVÁ SKUPINA 

- lidé s postiţením, zejména těţkým tělesným-vozíčkáři 

- odborná veřejnost 

- široká veřejnost 

 

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 

Realizované projekty: 

 ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob 

 VOZKA – Magazín o ţivotě a pro ţivot na vozíku 

 Bez bariér - poradenství 

 Webové stránky 

 Servis správního střediska OOV 

Jednotlivé projekty (činnosti, akce) jsou z hospodářského hlediska vedeny jako samostatná 

účetní střediska.
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 STŘEDISKO A: 

ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob 
 

 Rok 2016 nebyl tak úspěšný, jako rok 2015. Opakované opravy vozidla si vyţádaly 

18 dnů prostojů, nepodařilo se nám zajistit externího řidiče, protoţe klademe důraz na profesní, 

ale ještě více na morální vlastnosti náhradního řidiče. Oslovili jsme 4 řidiče, ale nakonec         

ani jeden nevyuţil nabízené moţnosti, takţe vozidlo jsme přistavili na kratší dobu do servisu         

na běţnou údrţbu a zbytek dnů bylo odstaveno. Toto se projevilo na trţbách, které byly niţší 

oproti minulému roku o více neţ padesát tisíc korun. Také počet přepravených osob klesl o 597 

osob. Zúčastnili jsme se Colours of Ostrava, ale i tato akce nebyla tak úspěšná vzhledem           

k tomu, ţe po všechny dny trvání oblíbené akce nepřetrţitě pršelo. Přes tyto nepřízně osudu 

jsme se snaţili vyhovět všem poţadavkům a kumulováním jízd se společným cílem jsme 

převezli všechny, kteří o to poţádali. Je pravda, ţe vozidel, která poskytují přepravu přibývá. 

Díky kapacitě a vybavenosti našeho vozidla stále poskytujeme přepravu pro speciální zařízení 

pro seniory. Máme trvalou klientelu, která naší sluţby opakovaně uţívá, protoţe nám důvěřují   

a jak sami potvrzují, oceňují chování zaměstnanců ALDIO, dochvilnost a finanční dostupnost. 

Ceny od 1. 4. 2014 zůstávají nezměněny. 

 Jezdíme nepřetrţitě, ale vzhledem k vyšším cenám před a po pracovní době řidiče    

(od 6,30 do 15,00 hodin) jsou jízdy ojedinělé, ale zároveň opodstatněné. V roce 2016 jsme 

poţadovali zaplacení pokuty jen ve dvou případech, coţ je méně neţ v předchozích letech.        

Z toho vyplývá, ţe naši klienti jsou si vědomi postihu a toto opatření, zakotvené v ceníku         

je účinné. Abychom sníţili provozní náklady, získáváme pohonné hmoty z Dopravního podniku 

Ostrava a také došlo ke změně banky a to z ČSOB na Fio banku, kde nehradíme poplatky        

za vedení účtu. 

 Chceme poděkovat odboru dopravy na Magistrátu města Ostravy, který nám poskytl 

mimo roční dotaci na provoz vozidla mimořádnou finanční podporu ve výši 50 tisíc korun, 

kterou jsme pouţili na opravy vozidla, které si v roce 2016 vyţádaly více neţ dvojnásobnou 

částku oproti plánované částce. Dále děkujeme městským obvodům  Ostrava – Jih, Ostrava – 

Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz, OVAK, Nadace rozvoje zdraví. Také sociální odbor 

Magistrátu vyhověl naší ţádosti o dotaci pro osoby s handicapem a z výnosů z her a loterií. Na 

vozidle máme dvě placené plochy na reklamu, z níţ získáváme ročně 15 000,- kč. 

 

Formy informování klientů o poskytované službě: abychom svou sluţbu co nejvíce 

inzerovali, vyhotovili jsme letáčky, které sami nebo pomocí našich klientů předáváme               

v ordinacích nebo čekárnách, dále píšeme pravidelně články do  magazínu VOZKA, informace 

o nás jsou na webových stránkách – projekt ALDIO, ví o nás i Informační centrum Ostrava. 

Vozidlo, které pouţíváme má viditelně označeno telefonní spojení a adresu naší organizace. 

 

Naplnění cíle projektu: Vedeme statistiku dle knihy jízd o přepravených osobách, ujetých 

kilometrech a získaném jízdném. Tyto tabulky předkládáme při vyúčtování některých dotací. Za 

uskutečněné jízdy  vydáváme očíslované jízdenky v hodnotě dle ceníku č. 13, za jízdy mimo 

město Ostravy je vystaven pokladní příjmový doklad. Za uskutečněnou přepravu je úhrada 

potvrzena vydáním jízdenky v hodnotě 60,-, 90,- a 100,- Kč (od 1. 4. 2014). 
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Hodnocení úspěšnosti, kvality a kvantity programu: spokojenost našich klientů je zřejmá     

z toho, ţe je neztrácíme, spíše naopak. Vozidlo je z hlediska bezpečnosti a komfortu plně 

vybaveno. Často je vyuţíváno z domovů pro seniory, kteří se zúčastní různých akcí nebo jedou 

na výlet do okolí. Přeprava od domu k domu je pro mnohé jedinou moţností, kdyţ ze 

zdravotních důvodů nemohou vyuţívat MHD. V posledních 3 letech jsme se stali pro domovy 

seniorů partnerem, zajišťujícím přepravu hlavně do přírody. Projevují nelíčený vděk a radost,  

ţe mohou opustit své domovy a uţít si pohody třeba v ZOO. 

 

Supervize: Alternativní doprava je samostatným střediskem Ostravské organizace vozíčkářů, 

spolek s vlastním podvojným účetnictvím a bankovním účtem. Podléhá předsednictvu OOV, 

jeho kontrolnímu orgánu, voleným valnou hromadou OOV. Předsednictvo schvaluje finanční 

rozvahu střediska, vyjadřuje se k personálním a platovým záleţitostem. Je informováno  o 

navrhovaných výdajích, případně změnách v ceníku, přepravním řádu nebo jiných záleţitostech, 

týkajících se střediska dopravy. Finančně je sledováno čerpání dotace odborem dopravy SMO. 

 

Doporučení pro následující rok: 

- Vyhodnocovat statistické údaje a případně přijímat opatření ke zlepšení sluţby 

- Dále vydávat jízdenky v příslušných hodnotách dle ceníku č. 13, případně pokladní doklady 

- Oslovovat nadace, firmy a jiné orgány za účelem zajištění potřebných finančních zdrojů 

- Nadále pokračovat v prezentaci sluţby vytvořením graficky originálnějších letáků a jejich 

umístění v prostorách, kde se mohou vyskytovat naši potencionální klienti.

ALDIO přeprava imobilních osob trvá nepřetrţitě jiţ 18 let. 
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 STŘEDISKO B: 

VOZKA – magazín o životě a pro život na vozíku 

Vychází od roku 1998 

1. Vyhodnocení přínosů plnění projektu 

1.1. Tištěný časopis 

 Magazín VOZKA ve svých čtyřech číslech roku 2016 přinášel tělesně těţce 

handicapovaným čtenářům v ČR – zejména vozíčkářům – komplexní specifické 

informace o ţivotě a pro ţivot na vozíku, a to ze všech oblastí, ve kterých jsou tito lidé 

v ţivotě konfrontováni. 

 Magazín pomáhal orientovat se ve sloţitých sociálních oblastech a nabízel pestrou 

směsici informací o příleţitostech ke společenské, sociální, zdravotní, vzdělávací, 

pracovní a zájmové rehabilitaci, které jsou jinak buď roztroušené po mnoha 

informačních zdrojích s různou mírou dostupnosti, anebo neexistují vůbec. 

 Jak čtenáři v dopisech a anketních odpovědích konstatovali, VOZKA jim radil, 

inspiroval je a motivoval k aktivnímu ţivotnímu postoji navzdory svému těţkému 

tělesnému postiţení. Čtenáři si VOZKU cení pro jeho komplexnost, věcnost, 

přehlednost, vyuţitelnost informací a profesionální ţurnalistické zpracování. 

 Na tvorbě a obsahu časopisu se podíleli také samotní čtenáři, organizace tělesně těţce 

postiţených a organizace poskytující sluţby lidem s pohybovým handicapem. 

 Počtem stran, komplexností témat a stupněm zapojení čtenářů do jeho tvorby VOZKA 

převyšuje ostatní periodika tohoto druhu.  

 Velký úspěch měla v loňském ročníku fotografická soutěţ VOZKA ZOOM 2016. 

Soutěţ je zdokumentována na webových stránkách magazínu, v tištěném VOZKOVI 

vyšly (jako barevná příloha) nejlépe hodnocené fotografie. Vítězka Veronika Pilařová 

si za první místo odnesla cenu ve výši 5.000 Kč. Soutěţ bude pokračovat i v roce 

2017. 

 Magazín VOZKA je celostátním časopisem. Čtenářskou základnou je přesto 

Moravskoslezský kraj, Ostravsko a Ostrava. V Ostravě jsou vozíčkáři soustředění 

zejména v obvodech Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba. 

1.2. Internetové stránky  

 Webové stránky magazínu VOZKA www.vozka.org s aktuálním rozšířeným obsahem                   

a redakčním systémem, který obsluhuje redakce magazínu, jsou navštěvované              

VOZKA – rady, inspirace a motivace 
kaleidoskop informací pro vozíčkáře 
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a vynikají oproti stránkám s podobným zaměřením aktuálností a cílenou 

informovaností včetně soukromé inzerce. Kromě výběru článku z nových čísel mj. 

nabízí moţnost staţení jeden rok a starších celých čísel časopisu VOZKA, čímţ se 

rozšířila moţnost šíření informací v něm obsaţených mezi další neregistrované 

odběratele.  

 VOZKA má také stránku na soc. síti Facebook, kde čtenáři a přátele magazínu hodnotí 

nejen obsah webu či tištěného VOZKY, ale např. sdílejí příspěvky z různých stránek 

zaměřených na podobný obsah. 

 
Náhled webových stránek VOZKA 

2. Vyhodnocení přínosu – dosažené výsledky 
 

2.1. Parametry 

 Tištěný časopis VOZKA vyšel v r. 2016 podle plánu – v březnu, červnu, září a 

prosinci.  

 Náklad: č. 1 – 1 100 ks, č. 2 – 1 050 ks, č. 3 – 1 050 ks a č. 4 1 100 ks.  

 Počet stran A4: č. 1 – 72, č. 2 – 80, č. 3 – 84 a č. 4 – 72 stran. 

 Provedení: obálka a reklamní příloha barevně, ostatní strany černobíle. 

 Webové stránky VOZKY jsou aktualizovány min. 3× týdně, facebooková stránka 

VOZKY denně. 

 Stabilizovaný redakční tým tvoří čtyři pracovníci, z nichţ tři jsou profesionálové 

v oboru ţurnalistiky. Všichni se orientují v problematice potřeb informovanosti 

vozíčkářů. 

2.2. Velikost oslovené skupiny 

Magazín byl distribuován do všech krajů: Čechy 40,6 %, Morava 59,4 %. Rozvrstvení 

distribuční databáze z hlediska regionů ČR se dlouhodobě nemění. 

Osoby, jimţ projekt prospěl – předplatitelé, distribuční místa: 

 Čtenáři s těţkým tělesným postiţením (dospělí a rodiče postiţených dětí). 
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 V menší míře: 

- školská zařízení pro výuku dětí a mládeţe s těles. postiţením, 

- centra sluţeb a poradny pro zdravotně postiţené, 

- vybrané organizace zdravotně postiţených, 

- rehabilitační ústavy, 

- odbory sociální péče obcí s rozšířenou působností, 

- povinně všem hlavním knihovnám v ČR. 

Čtenáři resp. předplatitelé jsou všech věkových kategorií, tedy od rodičů postiţených dětí 

přes mladistvé a dospělé aţ po seniory. 

Statistika návštěvnosti webových stránek magazínu VOZKA www.vozka.org za rok 2016 

(nástroj AWStats Log Analyzer): 

 

 

 

 

http://www.vozka.org/
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2.3. Obsah a forma časopisu 

Tištěný časopis VOZKA 

Tištěný časopis přinášel tato témata: nabídky sluţeb sociální péče  činnost organizací 

zdravotně postiţených a příbuzných neziskových organizací  nadace  zdravotnictví  

zdravotechnické pomůcky  speciální školství a vzdělávání  zaměstnávání  úpravy 

bydlení  motorismus  hromadná veřejná a speciální doprava  bezbariérové cestování a 

rekreační ubytování  partnerský a rodinný ţivot  mezilidské vztahy  reálný ţivot lidí 

s různým stupněm postiţení  sociální, legislativní a bezbariérové poradenství  kultura  

sport  vlastní tvorba  tipy pro volný čas aj. 

Obsah čísel byl tvořen texty a fotografickým doprovodem. 

Články byly komponovány jako informační, poučné, příkladové, motivační a praktické 

rady. 

Přílohou byla barevná reklamní příloha dodavatelů kompenzačních pomůcek. 

Informace o magazínu VOZKA jsou trvale umístěny na webových stránkách vydavatele. 

Webové stránky magazínu VOZKA 

Webové stránky VOZKY www.vozka.org vznikly v prosinci 2012. Obsahují výběr 

článků ze všech témat kaţdého nového čísla, informace z mezidobí mezi dvěma vydáními 

tištěného VOZKY, uţitečné odkazy, diskuse, bonusy aj. Jsou aktualizovány min. jednou 

týdně. Na stránkách jsou uvedeny loga organizací, které magazín finančně podporují, ale i 

organizací spolupracujících. 

2.4. Informační zdroje 

Vlastní redakční informace, externí dopisovatelé, čtenáři, organizace zdrav. postiţených, 

nestátní neziskové organizace, specializovaný tisk, internetová síť, oborové organizace 

(sociální sluţby, zdravotnictví, doprava, vzdělávání, kulturní, sportovní a společenská 

produkce, finanční sluţby, právo, ubytovací a turistické sluţby aj.), výrobci a distributoři 

zdravotechnického zboţí, instituce veřejné správy a samosprávy. 

3. Finanční zajištění 

Magazín VOZKA je samostatným účetním střediskem vydavatele, Ostravské 

organizace vozíčkářů, spolek, jehoţ hospodaření je pod dohledem předsednictva správní 

rady OOV a revizní komise. 

Finančními zdroji jsou vlastní příjmy (předplatné a reklama) a dotace (orgány veřejné 

správy a samosprávy, nadace). 

Největšími poloţkou výdajů jsou náklady na tisk, distribuci a mzdové náklady.  

http://www.vozka.org/
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3.1. Dotace na rok 2016 

Ministerstvo zdravotnictví ČR: 200 000 Kč; Statutární město Ostrava: 70 000 Kč;                                        

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz: 10 000 Kč. Nadace ČEZ: 40 000 Kč; Nadace 

AGEL: 10 000; Nadace Jedličkova ústavu: 10 000 Kč; Nakladatelství UMÚN: 90 000 Kč. 

4. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů            
a harmonogramu projektu (stručně) k 31. 12 2016 

4.1. Plnění dílčích kritérií projektu VOZKA  

- četnost vydání: dle plánu  

- termíny vydání: dle plánu  

- rozsah stran jednotlivých výtisků: dle plánu  

- celkový počet vytištěných stran: dle plánu  

- počet odběratelů / náklad: stabilní 

- skladba odběratelů: zachována  

- obsahová pestrost: zvýšena   

- spokojenost čtenářů: zachována  

- webové stránky: dobrý ohlas (vč. Facebooku) 

- realizační tým: stabilizovaný  

- počet komerčních inzerentů: zvýšen               

- finanční příjem z placené reklamy: zvýšen   

- hospodářský výsledek projektu: vyrovnaný     

4.2. Celkové hodnocení projektu VOZKA – Magazín o životě a pro život 

na vozíku 

Cíle a záměry projektu byly splněny, projekt bude pokračovat v realizaci i v následujícím roce. 
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Náhledy titulních stran čísel 1–4/2016 
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 STŘEDISKO G: 

Bez bariér – poradenství 

Informace, správná a přesná, získaná ve správný čas, můţe mít značnou moc ovlivnit pozitivně 

kvalitu ţivota s postiţením. Bohuţel není zrovna jednoduché v našem městě a regionu získat to, 

co těţce tělesně postiţení lidé potřebují, proto vznikl v roce 2000 projekt Bez bariér zabývající 

se bezplatným stavebním poradenstvím a radami ze ţivota na vozíku. 

 

1. Celkové zhodnocení projektu: Projekt probíhá prozatím nepřetrţitě od roku 2000 

naplňuje své cíle a poslání, napomáhá k opětnému zapojení do běţného ţivota 

osobám s těţkými úrazy páteře, nemocnými, narozenými s následným ochrnutím, 

seniorům aj.  

2. Pomoc cílové skupině: V období 2016 (1. 1. 2016 aţ 31. 12. 2016) na poradnu 

obrátilo celkově 206 klientů toho: neopakovaně 176 klientů. Přímo z Ostravy bylo 

114 klientů a anonymních dotazů 89. 

              Statistika formy dotazů: 
telefon, mobil: 66 

osobně, akce: 84 

email, web, SMS: 80 

                Statistika dle kategorie dotazu: 
architektonické bariéry      112 

kompenzační pomůcky 38 

příspěvky, ZTP, důchody aj. 32 

kontakt na jiné poradny, organizace 90 

ze ţivota na vozíku 102   42 
3. Přínos k udržitelnému rozvoji regionu Ostrava: projekt napomáhá k opětnému 

zapojení mezi majoritní společnost, umoţňuje těţce tělesně postiţeným ţít v 

přirozeném prostředí rodiny a svých blízkých, návrat do pracovního procesu, získání 

sebevědomí 

4. Integrace a spolupráce: Projekt naplňuje ideu, ţe člověk na vozíku můţe a má právo 

ţít kvalitním aktivním ţivotem – stejně jako všichni ostatní lidé, coţ tvoří i páteř 

stanov našeho sdruţení  
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5. Zapojení veřejnosti: na projektu se v případě potřeby spolupodílejí různí odborníci    

a studenti, například: autorizovaný projektant, autorizovaný technický dozor, soudní 

znalec a akademický pracovník Stavební fakulty TUO VŠB, zástupce vedoucího 

katedry a tajemnice Katedry městského inţenýrství, garant předmětu bezbariérové 

uţívání staveb, pracovník TyfloCentrum Ostrava, o.p.s., Krajské středisko 

registrovaných sluţeb pro nevidomé a slabozraké 

6. Informování o projektu: na webových stránkách http://www.vozickari-ostrava.cz, 

http://bariery.xf.cz, v propagačních letáčcích a rubrice RIPAK magazínu Vozka, 

v některých materiálech sociálního a zdravotního odboru MMO a III. Komunitního 

plánu města Ostravy a příští rok ve Výroční zprávě za rok 2016. 

7. Získané zdroje a přínos pro organizaci: Projekt patří mezi tři páteřní projekty 

Ostravské organizace vozíčkářů, projekt podpořilo Statutární město Ostrava, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, městské obvody Ostrava Jih, Poruba, Moravská 

Ostrava a Přívoz, Vítkovice, a Projekční kancelář Ing. Milan Blasbalg 

8. Návazné aktivity: projekt bude nepřetrţitě pokračovat i v roce 2015 i v roce 2016, 

budou Statutární město Ostrava, městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz , 

Ostrava Jih, Poruba, Stará Bělá, Radvance a Bartovice aj. 

9. Shrnutí projektu: Poradenství je poskytováno přímo z bytů poradců, dle potřeby 

přímo na místě, či v kanceláři OOV. V roce 2016 byly zatím zpracovány tři 

samostatné studie návrhů bezbariérových úprav. Pokračují anonymní dotazy – mnozí 

tazatelé chtějí zůstat v anonymitě. Fungují internetové stránky http://bariery.xf.cz/, 

které jsou často aktualizovány. Na nich se mimo jiné nachází rubriky studie úprav, 

schéma, mapy, mapování objektů, publikace, legislativa, rady, informace, dotazy a 

jiné zajímavosti, které vycházejí z dotazů klientů. v Ostravě a okolí a jiné zajímavosti, 

které vycházejí z dotazů klientů. Stále se nedaří najít solidní firmy stavební i 

zabývající se těţkým tělesným postiţením, které by mohly být umístěny v rubrice “Na 

koho se obrátit“ Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo na těchto web stránkách 

zaznamenáno 937 přístupů, od roku 2000 je to 12132 přístupů. Úspěšně jsme 

nastartovali novou aktivitu. Mapování objektů a bezbariérová přístupnost staveb dle 

jednotné metodiky kategorizace přístupností. Do 31. 12. 2016 bylo zmapováno           

a zveřejněno na webu 58 objektů. 

    

 

 

10. Shrnutí nejdůležitějších aktivit za rok 2016: 
- celoroční poradenství dle projektu 

- aktivní účast na VI. Komunitního plánu města Ostravy 

- opakovaná upgrade webová prezentace Bez bariér poradenství 

(http://bariery.xf.cz/)  

objekt  

nepřístupný 
objekt částečně 

přístupný 

objekt  

přístupný 
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- tvorba odborné rubriky RIPAK v severomoravském magazínu VOZKA 

- konference Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení, Pavilon 

A, Černá louka Ostrava 

- občasné doplňování do projektu VozejkMap http://www.vozejkmap.cz/, 

převáţně v regionu Ostravsko. Jedná se o snadno ovladatelnou databázi 

bezbariérových míst v České republice. Bezbariérovým místem se rozumí 

objekt, který je bez schodu nebo je doplněn jiným zařízením (výtah, nájezd, 

schodišťová plošina, zdviţ). Všechna místa jsou kategorizována dle 

charakteru a účelu. 

- rozšíření spolupráce s firmou Tomáš Vlk - půjčovna zdravotních pomůcek 

- zapojení do projektu TA ČR č. TD03000279 s názvem "Bydlení jako činitel 

sociálního začleňování", jehoţ řešitelem je Fakulta stavební VŠB-TU 

Ostrava. 

- opakovaná aktualizace schéma tramvajových i trolejbusových linek MHD s 

vyznačení bezbariérových nástupišť pro osoby odkázané na ortopedický 

vozík v Ostravě, dělené dle přístupnosti. 

- tvorba studie – řešení přístupu do budovy slouţící občanské veřejnosti 

- přijaty další pracovnice – Bc. odbornost stavební inţenýrství – městské 

inţenýrství – bakalářská práce – bezbariérové uţívání budov úřadu 

- školení Mapování přístupnosti objektů a tras k problematice bezbariérového 

přístupnosti staveb a mapování přístupnosti objektů a tras dle jednotné 

metodiky kategorizace přístupností objektů účastníci obdrţeli certifikát o 

školení 

- tvorba studie – řešení úpravy WC budovy slouţící občanské veřejnosti 

- příprava a tvorba nových podstránek webu k Mapování přístupnosti objektů a 

tras k problematice bezbariérového přístupnosti staveb (http://bariery.xf.cz/) 

- započato mapovaní v terénu Mapování přístupnosti objektů a tras k 

problematice bezbariérového přístupnosti staveb 

- tvorba dokumentace – vyhrazené parkovací místo pro danou osobu 

- zpracování výsledku Mapování přístupnosti objektů a tras k problematice 

bezbariérového přístupnosti staveb 

- ukládání zpracovaných výsledku na webové stránky Mapování přístupnosti 

objektů a tras k problematice bezbariérového přístupnosti staveb 

(http://bariery.xf.cz/) 

- účast na konferenci „Zdravé stárnutí s poškozením míchy“ pořádané Českou 

asociací paraplegiků (CZEPA) ve spolupráci se spinální jednotkou FN Motol 

- zabezpečení a účast na konferenci „Pracujeme společně 2016“ (grafická 

příprava, web, přihlašování, pozvánka, přednáška aj.) 

 

 

 

 

http://bariery.xf.cz/
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Modelové příklady stavebně technického řešení 
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 STŘEDISKO W: 

Webové stránky  

Záměr projektu a způsob jeho realizace:  

Záměrem je, v souladu s komunitním plánem, zkvalitnění informovanosti o potřebách                

a aktivitách občanů zejména vozíčkářů, především členů OOV, ale téţ jiných organizací 

zdravotně postiţených, komerčních subjektů atd. Svým způsobem se jedná o druh terénní 

sluţby, která je velmi přínosná i z psychologického hlediska, kdy jsou handicapovaným 

občanům, kteří ať pro nepřízeň počasí, či svůj zdravotní handicap nemohou opustit svůj byt, 

prostřednictvím internetu poskytovány informace a díky existenci webových stránek zůstávají 

v kontaktu s OOV, jejími ústředními orgány a díky průběţné aktualizaci všech informací 

obsaţených na webových stránkách OOV neztrácejí přehled o veškerém dění v OOV. 

Dostatečně široká prezentace všech poskytovaných sluţeb a aktualizace kontaktů na 

poskytovatele jednotlivých druhů sluţeb je zajištěna pravidelnými aktualizacemi webových 

stránek. 

Cílová skupina, které se projekt týká:  

Webové stránky občanského sdruţení Ostravské organizace vozíčkářů (OOV) jsou z hlediska 

zpřístupnění se vnějšímu světu ve všech aspektech činnosti této neziskové organizace velikým 

přínosem pro samotnou organizaci, pro jednotlivce z řad tělesně těţce postiţených, pro ostatní 

organizace zdravotně postiţených a v neposlední řadě i pro jiné skupiny obyvatelstva. Hlavní 

přínos projektu tkví v obeznámení jiných subjektů i jednotlivců s aktivitami OOV, přičemţ tato 

komunikace funguje i naopak. Uskutečňuje se tak velice cenná výměna zkušeností, významně 

přispívající k integraci zdravotně těţce postiţených spoluobčanů do společnosti. 

Předpokládaný přínos projektu:  

Tento záměr, mimo svůj význam v poskytování informací, kde tato komunikace funguje 

obousměrně, coţ je důleţité pro širokou veřejnost, má pro OOV i svůj ekonomický přínos v tom 

smyslu, ţe na svých stránkách OOV oslovuje nejrůznější podnikatelské subjekty se ţádostí o 

sponzorský dar, je zde prostor pro propagaci nejrůznějších výrobků a sluţeb. Nelze nezmínit 

mnoţství odkazů na stránky jiných organizací zdravotně postiţených, odkazy na charitativní 

organizace, rozličné instituce a mnoho jiného. 

Realizace:  

Zárukou přísunu aktuálních informací je úzká spolupráce webmastera s vedoucími jednotlivých 

středisek OOV *) (účetní středisko A – Aldio - alternativní doprava imobilních osob, B – Vozka 

– Moravskoslezský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele, G – Bez bariér – stavební a sociální 

poradenství, účet. střed. Z – správní středisko). 
Projekt Webové stránky funguje od ledna 2002 jako jedna z dalších činností OOV.  

*) Jména jednotlivých vedoucích účetních středisek OOV a jejich spolupracovníků jsou uvedena 

na webových stránkách OOV na adrese http://www.vozickari-ostrava.cz/zakladni/lidé.htm. 
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Personální zajištění:  

Koncepci vytváří, obsahovou náplň, realizaci a aktualizaci webových stránek zajišťuje 

webmaster. Webmaster sídlí v osobním bytě, který má statut chráněného pracoviště. 
Vybavení pracoviště tvoří personální počítač, vybavený modemem, umoţňujícím komunikaci e-

mailovou poštou a přístup na Internet; dále tiskárna, skener pro převod tištěných dokumentů do 

elektronické podoby   a telefon. 

Práce webmastera zahrnují tyto činnosti: 

  sběr informací ־

 zpravodajské, reportáţní, grafické, editační a jazykově korekční práce ־

 :vytváření webových stránek zahrnující ־

 návrh webdesignu ־

 vytváření vlastních webových stránek – programování v jazyce HTML ־

 aktualizace ־

 upload naprogramovaných dat na internet ־

 komunikace se sponzorskými subjekty ־

 korespondence, sekretářské práce, agenda ־

 třídění a příprava účetních dokladů ־

 

Realizátor – Dalibor Ţurek – je osoba provozující samostatnou výdělečnou činnost na základě 

oprávnění, které získal po absolvování odborného rekvalifikačního školení v rekvalifikačním a 

školícím středisku firmy Autocont a.s., pod dohledem Úřadu práce Ostrava. 

Shrnutí: 
 
 Středisko W – webové stránky je samostatným účetním střediskem Ostravské organizace 

vozíčkářů, jehoţ hospodaření je pod dohledem předsednictva Správní rady OOV (předsedy, 

místopředsedy a hospodáře). Účetní operace zajišťuje externí účetní firma, která zpracovává 

podvojné účetnictví pro celou OOV. Účetní operace rovněţ kontroluje a jednotnou 

pokladnu OOV vede vedoucí střediska ALDIO. 

 Rozpočet střediska W je zpracováván a zdokonalován podle zkušeností z výsledků 

minulých let. Je schvalován Správní radou OOV a následně Valnou hromadou OOV. 

 Vyúčtovávání nákladových poloţek prochází kontrolou předsedy a místopředsedy OOV. 

 Webmaster je odměňován na základě dohody o provedení práce a smlouvy o dílo 

 Středisko W podléhá kontrolnímu orgánu Ostravské organizace vozíčkářů – revizní komisi. 

Správní rada, anebo její kompetentní funkcionáři, schvalují smlouvy, upravující vztah mezi 

OOV a programátorem a kontrolují jejich naplnění; schvalují výdaje, které jsou nad rámec 

pravidelných provozních výdajů. 

 

Sponzoři projektu Webových stránek: 
UNTRACO v.o.s. OSTRAVA, ALLMEDICA s.r.o Praha, Technická Ortopedie PROTEOR CZ 

spol. s.r.o,  

 



Výroční zpráva 2016 

 

Ostravská organizace vozíčkářů spolek 21/28 

 STŘEDISKO Z: 

Správní středisko 

Náplň činnosti: 

1) Informační servis pro tělesně těžce postižené 

– osobně a telefonicky v kanceláři OOV 

– telefonicky z bydlišť informátorů 

– prostřednictvím vlastního magazínu Vozka 

– prostřednictvím webových stránek OOV 

– prostřednictvím elektronické pošty 

 

2) Styk s veřejností 

– Tisk: MF Dnes, Moravskoslezské noviny, Ostravská radnice, Tiskoviny Obvodů města 

Ostravy, noviny Můţeš, Vozíčkář 

– Rozhlas: ČR Ostrava 

– Televize: Česká televize, televize Nova 

– Výstavy: účast na Colours of Ostrava, Spolupráce s Ostravskou univerzitou při výuce 

studentů-obor ergoterapie a fyzioterapie III. ročník, Praktické konzultace na téma 

„Správné sezení na invalidním vozíku“ 

 

3) Prezentace OOV 

– na vlastních www stránkách, na Internetu 

4) Spolupráce s partnery 

– s partnerskými organizacemi zdravotně postiţených 

– se subjekty státní správy 

– s nadacemi 

– s nestátními subjekty 

– s výrobci a distributory pomůcek zdravotechnických a kompenzačních 

5) Ostatní služby 

– prosazování bezbariérovosti stavební, komunikační a dopravní  

– jiné 

6) Hospodářská a správní činnost OOV 

– plán činnosti, finanční plán, zajišťování finančních prostředků 

– mzdy, personalistika, účetnictví 

– styk s peněţním ústavem, finanční úřad, daně 

– správní agenda, smlouvy, reklama 
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5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Činnost správního střediska zabezpečují zdarma členové Správní rady OOV.  

Nejvyšším orgánem OOV je Valná hromada, která volí Správní radu a Revizní komisi. Správní 

rada volí ze svého středu předsedu SR, místopředsedu SR a hospodáře, kteří tvoří Předsednictvo 

SR Funkce jsou dobrovolné a neplacené.  

V čele jednotlivých Středisek (tj. projektů, akcí) stojí vedoucí projektů, kteří jsou zpravidla i 

členy Správní rady. Účetnictví jednotlivých Středisek a celé organizace provádí externí 

soukromá firma. 

 Členská základna 

K 31. 12. 2016 měla organizace 272 členů.  Počet platících 59, příjem z členských         

příspěvků 5900,-. 

Správní rada 
 Tomáš Dvořák předseda 

 Pavel Plohák místopředseda 

 Marie Báňová hospodářka 

 Pavel Plohák člen 

 Pavel Ermis člen 

 Dalibor Ţurek člen 

Předsednictvo SR 
Předsednictvo je statutárním orgánem sdruţení.  

Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda a hospodář sdruţení.  

Předseda a místopředseda zastupují sdruţení navenek a jednají jeho jménem a to jednotlivě.  

Předseda zastupuje sdruţení při uzavírání pracovněprávních vztahů a je vedoucím ve vztahu 

k zaměstnancům sdruţení a pracovním skupinám.  

 

 Předseda předsednictva správní rady 
Tomáš Dvořák, Za obchodem 600/3, 725 29, Ostrava-Petřkovice,  

 Místopředseda předsednictva správní rady 
Pavel Plohák, Dolní ul. 87, 700 30 Ostrava 30,  

 Hospodářka  
Marie Baňová, Horymírova 3054 / 121 (DPS), 700 30 Ostrava 30,  

 Revizní komise 
 Miroslav Filipčík  předseda 

 Eva Slečková  člen 

 Hana Adamčíková  člen 
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Pracovníci 

Formy odměn 

HPP  hlavní pracovní poměr 

DPP  dohoda o provedení práce 

SD  smlouva o dílo 

DPČ  dohoda o pracovní činnosti 

AH           autorský honorář 

 

 Středisko A: ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob 
– Marie Báňová  vedoucí střediska  DPP 

– Radomír Hoza  řidič   HPP 

– Vladan Báňa  externí řidič  DPP 
 

 Středisko B: VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a 
jejich přátele 

– Pavel Plohák,    1 vedoucí, šéfredaktor DPČ 

– redaktoři     4   DPP 

– externí dopisovatelé  15 pravidelní, nepravidelní  AH 

– externí dopisovatelé nepravidelní  20 cca    zdarma 

 

 Středisko G: Bez bariér - poradenství 
– Miroslav Filipčík  realizátor projektu  DPP 

– Tomáš Dvořák  spolurealizátor projektu DPP 

– externí pracovníci  odborní poradci  DPP 

 

 Středisko W: Webové stránky 
– Dalibor Ţurek   webmaster  SD 

 

 Středisko Z: Správní středisko 
– Tomáš Dvořák  předseda    

– Marie Baňová   hospodářka    

– Sdruţení B+W  podvojné účetnictví SD 
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Organizační schéma OOV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FINANČNÍ ZPRÁVA 

Č L E N S K Á  Z Á K L A D N A  

VALNÁ HROMADA 

Revizní komise 

Předseda SR 

Hospodář 

Místopředseda 

Účetní 

Středisko Z - správní 

Správní rada 

Předsednictvo SR 

Oblasti činnosti 

Stř. A Stř. G Stř. W Stř. Z Stř. B 
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Rozpočet OOV na rok 2016 

Výdaje
stř. A 

ALDIO

stř. B 

VOZKA

stř. G     

POR. B.B.

stř. W     

WEB. STR.

stř. Z 

SPRÁVNÍ celkem

mzdy 300 000 145 000 445 000

OON 120 000 212 000 62 000 2 000 2 000 398 000

odvody (soc. zdrav) 102 000 70 000 172 000

materiálové 196 000 7 000 8 000 1 000 212 000

výdaje na energii 10 000 10 000

ostatní sluţby 8 400 200 000 15 000 2 800 226 200

oprava, údrţba 51 500 4 000 2 000 1 000 2 000 60 500

cestovné 6 000 6 000

internet,tel.,poštovné 16 000 60 000 4 000 80 000

poplatky ČSOB,ceniny 6 000 1 000 7 000

reţijní náklady(poj.zam.)34700 23 100 1 000 24 100

účetnictví 28 000 10 000 5 000 2 000 45 000

odb.literatura 3 000 3 000

0

Výdaje celkem 861 000 717 000 97 000 8 800 5 000 1 688 800
 

Příjmy středisek OOV v roce 2016 

Příjmy

stř. A 

ALDIO

stř. B 

VOZKA

stř. G     

POR. B.B.

stř. W     

WEB. STR.

stř. Z 

SPRÁVNÍ celkem

MSK, MZ, MproMR ČR 200 000 25 000 225 000

Magistrát města Ostravy 515 000 70 000 81 000 3 000 669 000

MěOb Pouba 5 000 2 500 7 500

MěOb Mor. Ostrava a Přívoz 12 000 10 000 3 000 25 000

MěOb Ostrava Jih, Plesná 

St. |Bělá, Mar. Hory 8 000 10 000 18 000

ostatní obce, města 1 000 1 000

sponzoři, nestátní subjekty 5 000 5 000

příjmy od klientů, trţby 238 378 79 585 26 000 5 400 349 363

příspěvky, dary, úroky 16 799 231 9 120 5 000 5 566 36 716

příjmy z reklamy, inzerce 15 000 344 200 359 200

Nadace 50 000 60 000 110 000

Příjmy celkem 865 177 764 016 157 620 13 400 5 566 1 805 779
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Výdaje středisek OOV v roce 2016 

Výdaje
stř. A 

ALDIO

stř. B 

VOZKA

stř. G     

POR. B.B.

stř. W     

WEB. STR.

stř. Z 

SPRÁVNÍ celkem

mzdy 288 311 180 245 468 556

OON 130 100 200 338 69 700 3 000 403 138

odvody (soc. zdrav) 98 029 61 283 159 312

materiálové 189 626 16 255 31 224 3 163 1 067 241 335

výdaje na energii 922 922

ostatní sluţby 3 850 288 837 19 267 9 240 3 043 324 237

oprava, údrţba 105 619 4 904 110 523

cestovné 1 092 18 000 2 237 311 21 640

internet,tel.,poštovné 24 536 2 820 2 588 1 380 31 324

jiné výdaje(smlouvy),úroky 3 008 25 13 3 046

pojistky voz.,  zák.zam. 26 949 26 949

tiskařské práce 2 821 2 821

účetnictví 29 500 7 000 7 000 2 000 45 500

popl.školení,ceniny,úroky 1 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 508

Výdaje celkem 905 871 774 803 132 016 14 403 13 718 1 840 811
 

Celkem zůstatek středisek OOV v roce 2016 

stř. A 

ALDIO

stř. B 

VOZKA

stř. G     

POR. B.B.

stř. W     

WEB. STR.

stř. Z 

SPRÁVNÍ celkem

Příjmy - Náklady -40 694 -10 787 25 604 -1 003 -8 152 -35 032
 

 

7. PODKLADY 

 Statutární listiny OOV, projekty činnosti jednotlivých středisek, hodnotící zprávy, 

statistiky, fotografie z akcí. 

 Finanční údaje převzaty z finanční uzávěrky OOV roku 2016, provedené firmou 

Sdruţení B+W (Bjačková Jana, Ing. Winklerová Pavla), Ostrava.     IČ Bjačková – 

46611410. IČ Winklerová – 49576135. 

 Podklady připravili: Marie Báňová, Pavel Plohák, Miroslav Filipčík, Dalibor Ţurek. 

 Sestavil, grafická úprava: Tomáš Dvořák. 

 Vydalo občanské sdruţení Ostravská organizace vozíčkářů, květen 2016. 
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