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Na úvod: 
 

Vážení přátelé, 
        je za námi 16. rok naší činnosti a z hlediska zákonných norem to byl rok největších 
změn. Vyšel nový zákon o sociálních službách a koncem roku i prováděcí předpis, který klade 
daleko větší nároky na veškerou evidenci a dokumenty, které musíme vypracovat, abychom 
mohli pokračovat v naší činnosti. 
 
       V roce 2006 i nadále probíhala v Centru služeb a pomoci (CSP)  každý pracovní den 
sociálně zdravotní péče, pomoc a poradenství, asistenční služba, 2x týdně rehabilitační 
cvičení. Organizovali jsme jak týdenní rekondiční pobyty, tak i víkendové pobyty zaměřené 
na sport. Zvláště u sportovních rekondic je problém uspokojit zájem členů, který u každého 
pobytu zaměřeného na kuželky převyšuje kapacitu kuželny v Doksech. Díky KONTU 
BARIÉRY jsme uskutečnili ještě mimořádný turnaj v kuželkách přímo v Děčíně, který byl 
takovým završením sportovního roku. Stejně jako v minulém roce se konaly pravidelné 
schůzky zdravotně i mentálně postižené mládeže, pokračovalo se v prosazování odstraňování 
architektonických bariér, rozšiřování a zkvalitňování bezbariérové dopravy, v půjčování 
kompenzačních pomůcek a tiskovin. Byly poskytovány rady a pomoc při žádostech o 
přidělení bytu nebo jeho výměně,  při rekvalifikaci a zaměstnání lidí s postižením, při 
získávání automobilu, jeho úpravě na ruční ovládání a zajištění specializované autoškoly a 
pokračovalo se ve vydávání občasníku. Internetový koutek plní svůj účel a je našimi členy 
využíván. 
 
          Naší snahou je pomáhat lidem s postižením, především těm, kteří jsou na invalidním 
vozíku a mentálně postiženým dětem a dospělým. Především poskytováním sociálně 
zdravotní péče, pomoci a vzájemným poradenstvím, aby byli co možná nejdříve a nejvíce 
začleněni do běžného života v rámci svých možností. Nepodařilo se nám vše podle našich 
představ, ale všichni pracovníci AVAZ mají před sebou jen jeden cíl, tím je co nejvíce 
zlepšovat život lidem s postižením. Tímto chceme také poděkovat všem, kteří nás v našem 
snažení finančně, materiálně  nebo svou prací v tomto roce podpořili. Sami bychom nezvládli 
realizovat všechny plánované aktivity. 
 
           Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí, životní optimismus, porozumění a ještě 
jednou děkuji všem, kterým není lhostejný život lidí s handicapem a především těch, kteří 
jsou těžce zdravotně postižení a musí používat k pohybu invalidní vozík.                                                                                                                   
                                                              
                                                                                                                             Petr Kumstát 

                                                                                                                       jednatel     
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Právní postavení asociace vozíčkářů a zdravotně 
i mentálně postižených 

 
       Občanské sdružení, registrované u Ministerstva vnitra, Asociace vozíčkářů a zdravotně  i 
mentálně postižených v ČR, se zkráceným názvem AVAZ, je samostatnou neziskovou 
organizací, která vznikla již v roce 1990. V současné době má Asociace téměř 500 členů 
z celé ČR. Nejvyšším orgánem  AVAZ je Valná hromada, za činnost organizace zodpovídá 
devítičlenný výbor, který volí členové Asociace na Valné hromadě jednou za dva roky. 
Do čela devítičlenného výboru byl zvolen na VH (11.10.2003) Petr Kumstát – jednatel. Dne 
26. listopadu 2005 byla paní Petra Vlčková zvolena ředitelkou CSP, pan Pavel Kostka 
zástupcem jednatele. AVAZ je členem Národni rady osob se zdravotním postižením ČR, čtyř 
krajských rad ZP a  České rady humanitárních organizací..  

 
 

 

Poslání AVAZ 
 
 
             Asociace vozíčkářů  a zdravotně i mentálně postižených sdružuje dospělé a děti se 
zdravotním nebo smyslovým postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení, z okresů celé 
republiky, neboť se nechceme od nikoho oddělovat, ale pomáhat všem, kdo o pomoc projeví 
zájem. Především lidé, kteří používají k pohybu invalidní vozík, by měli mít stejné možnosti 
jako ostatní: - podílet se na společenském a kulturním životě, cestovat, mít své koníčky 
                     - pracovat, vzdělávat se, aktivně se zabývat politikou 
Každý má právo zařídit si osobní a společenský život podle vlastních představ a také plnit 
všechny závazky s takovýmto životem spojené. 
 
            Posláním asociace je pomáhat lidem s postižením především v aktivním a 
rovnoprávném životě ve společnosti a v provozování a hájení jejich zájmů. Měnit postoj 
společnosti, prosazovat  pro osoby  s postižením  podporu založenou na rovnoprávných  
občanských principech a probudit ve všech lidech  s postižením pocit hrdosti a nezávislosti. 
Každý člověk musí mít možnost vést život, za který je sám zodpovědný a jehož směr si určí 
sám. 
            Práce Centra služeb a pomoci také využívá metody peer counseling – (vzájemné 
poradenství), které se užívá ve vyspělých zemích. 
 
 
 

PŘEHLED ČINNOSTI v roce 2006200620062006    

 
 

AVAZ poskytuje v centru služeb a pomoci: 
 
• komplexní sociálně zdravotní péče o lidi ve svízelné životní situaci po úraze nebo 

onemocnění  (osobní, telefonická i písemná) 
• pro nejtíže postižené asistenční služba v domácnosti, na cestách, např. při vyřizování na 

úřadech a podobně 
• poradenství v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, vyhlášek a zákonů 
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• půjčování získaných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (inv. vozíky, chodítka aj.) 
• zdravotní a rehabilitační cvičení jednotlivců na rehabilitačních zařízeních a pomůckách a 

skupinové cvičení na žíněnkách, procvičování na MOTOmedu a rotopedu 
• dvoudenní a sedmidenní rekondiční pobyty s rehabilitační a sportovní náplní 
• poradenství pro nejtíže postižené při získávání automobilu, jeho úpravě na ruční ovládání 

a kontaktech na specializované autoškoly 
• rady při odstraňování architektonických bariér, jak v bytech, tak i veřejných místech ve 

městě. Po našich ústních a písemných jednáních se podařilo v Děčíně jako prvním v ČR 
zavést nízkopodlažní autobusy do hlavních linek MHD a tato doprava se rozšiřuje 
postupně na dalších linkách 

• rady při rekvalifikaci a zaměstnávání lidí s postižením 
• „Vzájemné poradenství“ – výměna zkušeností ve všech oblastech života lidí se 

zdravotním postižením   
• vydávání interního občasníku, jeho rozesílání členům Asociace, příznivcům, jiným 

občanským sdružením a různým institucím. 
• zájmovou a kulturní činnost    

 
 
Sociálně zdravotní péče a poradenství: 
 
Styk s klienty:   pondělí – čtvrtek  8.00 - 16.00 hod. 
                           pátek                    8.00 - 15.00 hod. 
 
Počet kontaktů s klienty: 750 
Počet klientů: 445 

 
 
Půjčování rehabilitačních pomůcek (hlavně invalidních vozíků) a 
drobné opravy, jak těchto pomůcek, tak dodaných od dalších lidí 
s postižením 
 
Počet zápůjček:  99                     Počet oprav:  38                       Celkem:  137 

 
 
Pravidelné rehabilitační cvičení 
 
           V centru služeb a pomoci probíhalo každodenní cvičení na Rotopedu (procvičení 
nohou) a Motomedu (procvičení nohou a rukou). Uskutečnilo se 480 kontaktů s klienty. Dále  
pravidelně v pondělí a ve středu probíhala odpoledne pod dohledem kvalifikovaných 
fyzioterapeutek skupinové nebo individuální  rehabilitace, jež činila celkem 460 kontaktů. 
Nadační příspěvek nám umožnil zpříjemnit prostory, určené ke cvičení na MOTOmedu, 
rotopedu a na rehabilitačním polohovacím stole, oddělit žaluzií od koutku, určeného ke 
společenským hrám. 
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Schůzky zdravotně a mentálně postižené mládeže 
 
         V Centru služeb a pomoci se dvakrát týdně konaly schůzky zdravotně i mentálně 
postižené mládeže, která si zde hraje různé společenské hry nebo vypráví o svých radostech, 
zážitcích, ale i o svých problémech. 

 

 
Asistenční služba 
 
Asistenční  služba  poskytuje  péči  osobám  se  zdravotním  postižením  při úkonech, které 
nezvládnou vlastními silami bez  blízké osoby ( doprava vozíčkářů v kopcovitém terénu do a 
ze školy nebo zahrádky, doprovod při cestách k lékaři, za nákupem aj. Dále pomoc při 
přemístění na vozík, při  zkoušení  chůze  v chodítku, při  koupání apod.)  
 
 
Časový rozsah: pondělí – čtvrtek   7.30 – 16.00 hod. 
                           pátek                     7.30 – 15.00 hod. 
Počet kontaktů s klienty:  1610 
Počet klientů: 15 
 
 
 

V roce 2005 jsme pořádali tyto dvoudenní a týdenní rekondiční 
pobyty se zdravotním programem: 
 

            

Místo konání 
termín 
konání 

počet 
účastníků 

Děčín – Národní turnaj ve stolním tenise     4.3. 28 
Doksy – 2denní Národní turnaj v kuželkách 31.3. -    2.4. 37 
Doksy – 2denní Národní turnaj v kuželkách 5.5. -    7.5. 37 
Rožnov p.Radhoštěm – 7denní RPSZP ( kuželky ) 20.5. -  27.5. 5 
Žďár nad Sázavou – 7denní RPSZP ( plavání  ) 10.6. -  17.6. 16 
Třemošná u Plzně – 7denní RPSZP ( kuželky ) 8.7. -  15.7. 19 
Poustky – Žihle – 7denní RPSZP ( st. tenis  ) 4.8. -  11.8. 19 
Chlum u Třeboně - 7denní RPSZP 26.8. -    2.9. 43 
Doksy – 2denní Národní sportovní hry - pětiboj    15.9. -  17.9. 37 
Děčín - Turnaj Konto BARIÉRY - kuželky 2.12. 33 

 
 
Internetový koutek 
 
Díky nadačnímu příspěvku jsme pro postižené zřídili internetový koutek, ve kterém jsou 
k dispozici dvě počítačové sestavy s bezdrátovým připojením k internetu. Klientům je koutek 
přístupný každý pracovní den. 
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Bezbariérové stavby v Děčíně 
 
 
             Během činnosti AVAZ se podařilo díky spolupráci se Stavebním úřadem upravit větší 
množství přechodů i chodníků pro vozíčkáře po celém Děčíně. Zpřístupnil se MÚ, 
poliklinika, většina oddělení nemocnice, městské divadlo, kino Sněžník, Společenský dům 
města Děčín Střelnice, ul. Myslbekova s několika obchody, zimní stadion, sportovní hala -  
Maroldova ul., hlavní nádraží, GE Capital Bank, KB, ČSOB, Česká spořitelna. Mezi nové 
stavby, kde je přístup vozíčkářů samozřejmostí patří Všeobecná zdravotní pojišťovna, 
Katastrální úřad, Kaufland, TESCO, Hypernova, LIDL, po úpravách otevřený KORÁL, 
nákupní centrum  - Obloukova ul., obchody a provozovny v Křížové ul. a Pohraniční ul., 
autobusové nádraží s budovou prodejny jízdenek a informací, krytý plavecký areál a další 
provozovny (obchody a jiné) využívané veřejností.  Zástupce AVAZ má pravidelné schůzky 
na Stavebním úřadu, kde se řeší ty bariéry, které při stavbách vznikly a zatím se neodstranily. 
  
 
 
  

Komunitní plánování 
 
Odstraňování architektonických bariér pro vozíčkáře (přechody, nájezdy na chodník, 
zpřístupnění budov), zřizování nových parkovacích míst pro osoby tělesně postižené je cílem 
naší organizace v rámci Komunitního plánování Města Děčína  
 
 
 
 

Rozpis dílčí činnosti AVAZ 
 
 
 
Účast na jednáních republikového výboru Národní rady zdravotně postižených. 
Účast na jednáních krajské rady Národní rady zdravotně postižených. 
Zjištění nových možností bezbariérového ubytování. 
Převzetí cen od sponzorů na sportovní soutěže. 
Během roku články o AVAZu a jeho činnosti v regionálních novinách a časopisech pro lidi 
s postižením. 
Cesta a účast na 10. ročníku výstavy INCHEBA – Non-handicap Praha, 4. - 7. 4. 2006   
Cesta a účast na Veletrhu neziskových organizací (NGO Market 2006), 25. 4.  2006 v Praze 
Cesta a účast na výstavě HOSPIMEDICA na BVV, a.s. Brno, 24. - 27. 10. 2006 
Účast na vytváření Střednědobého plánu rozvoje služeb v Ústeckém kraji na období roků 
2008 - 2011 
Po dvou měsících jednání na SÚ při MÚ Děčín o architektonických bariérách. 
Jednání s představiteli DP města Děčína o rozšíření nízkopodlažních autobusů na linkách do 
okolních sídel. 
Rady ohledně úpravy bytů a provozoven, a to i ve vzdálenějších oblastech. 
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Pracovníci AVAZ 
 
 
 
 
Petr Kumstát – jednatel AVAZu 
 
Petra Vlčková – ředitelka CSP, sociální  péče, pomoc  a  poradenství,  administrativa,  
pokladna  
 
Milena Netíková – ekonom, jednoduché účetnictví, půjčování kompenzačních pomůcek  
 
Martin Sehoř – asistenční služba  
 
Lucie Novotná – asistenční služba  
 
 
 
 
 

Revizní komise: 
 
 
Jiří Musil – předseda 
 
Josef Černý – člen 
 
Věra Musilová – členka 
 
Miloslava Žaludová - členka 
 
 
Devítičlenný výbor AVAZ: 
 
Jiří Bobek, Miroslav Bradáč, Pavel Kostka, Petr Kumstát, Pavel Musil, Jaroslav Osmík, 
Marcela Ouvínová, Oldřich Popelka, Olga Sychrovská 
Štěpán Brtinský, Blanka Hoisová  – náhradníci výboru AVAZ 
 
 
Výbor byl zvolen na zasedání Valné hromady dne  26. 11. 2005 
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VÝSLEDOVKA  AVAZ, o.s. za rok  2006 
 
 

Příjmy:  
dotace od krajských, městských a místních orgánů                                                             344.000,- 
sponzorské příspěvky                                                                                                         150.600,- 
členské příspěvky                                                                                                                 15.650,- 
účastnické poplatky (ú.p.) na rekondice a platby na režijní nákl.                                    203.684,- 
platby za rekondice mimo dotaci                                                                                          12.350,- 
záloha za účast na VH                                                                                                              3.200,- 
úroky                                                                                                                             209,93 
příjmy za půjčovné                                                                                                                   7.386,- 
poplatek za asistenční službu                                                                                                   2.375,- 
Úřad práce Děčín na VPP                                                                                                144.000,- 
ostatní ( vrácené platby, pláště k inv.vozíku aj. )                                                               3.333,-                                                         
Celkem příjmy                                                                                      886.787,93 
  
Výdaje:  
materiálové:  
kancelářské potřeby                                                                                                            50.128,80 
celkem:                                                                                                                               50.128,80 
služby:  
opravy, údržba                                                                                                                      3.097,20 
cestovné – služební                                                                                                               8.827,- 
rekondice                290.112,10 
nájemné, dodávka tepla, TÚV, el. energie,vodné a stočné                                                 58.549,50 
telekomunikační poplatky                                                                                                  28.153,- 
poštovné                     4.098,50 
bankovní poplatky                                                                                                                5.865,50 
VH AVAZ + společenské setkání s tancem                                                                         7.683,- 
náklady spojené s výstavami Incheba Praha a Rehaprotex Brno                   3.050,- 
kurz AS, školení sociálních služeb                  3.000,- 
Zlaté stránky, Děčínský deník, Princip, Můžeš                  8.077,70 
ostatní výdaje                      120,- 
celkem:                                                                                                                           420.633,50 
osobní náklady:  
mzdy a OON                                                                      208.171,- 
mzdy za VPP od ÚP Děčín                                                                                             111.152,- 
daně, sociální a zdravotní pojištění                                                                                 181.427,- 
zákonné pojistné a pojistné CSP                                                                                            4.771,- 
celkem:                                                                                                                           505.521,- 
ostatní  
čl. přísp. NRZP ČR, KRZP UL, ČRHO, ANOUK                   1.600,- 
vrácené účastnické poplatky                                                                                              10.035,- 
vyplacená dotace KÚ UL                  8.736,- 
vrácená záloha za VH                                                                                                             2.100,- 
celkem:                                                                                                                              22.471,- 
Celkem výdaje:                                                                               998.754,30 
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Děkujeme mnohokrát za dotace a sponzorské finanční příspěvky                
na činnost AVAZ 

 
 
Dotace a granty: 
 
Krajský úřad  Ústeckého kraje 
Město Děčín 
Úřad práce 
 
 

Dary od sponzorů: 
 
Ing. Smrčina Milan. Děčín 
TERMO, a.s. Děčín 
Konto BARIÉRY 
Fond Měď Povrly (Komunitní nadace Euroregionu Labe) 
SKZ REAL Děčín 
Silike s.r.o. (p. Ferenec) 
 
 

Děkujeme mnohokrát sponzorům za věcné dary nebo pomoc 
při akcích pořádaných AVAZ  

 
Karlovarský porcelán a.s., Klášterec n. Ohří 
ELECOM s.r.o. Děčín 
P&K Lahůdky s.r.o. Děčín 
Střelnice Děčín 
Stravovna východní nádraží Děčín – Z. Zelenický 
 
 
 
 
 
Sídlo AVAZ, o.s.: Dvořákova 1331/20 
                                            405 01  Děčín II. 
 
                               tel.: 412527572 
                               fax: 412527573 
 
 
Česká spořitelna, a.s., Pohraniční 1385/14, Děčín I 
číslo účtu: 921264369/0800 
                                                   

Zpracováno Centrem služeb a pomoci AVAZ Děčín v lednu 2007 
           
 
 

8 


	OBÈANSKÉ SDRU”ENÍ
	Asociace vozíèkáøù a zdravotnì i mentálnì
	Petr Kumstát


	Poslání AVAZ
	Pravidelné rehabilitaèní cvièení
	Asistenèní služba
	Poèet kontaktù s klienty:  1610
	Poèet klientù: 15


	Internetový koutek
	Bezbariérové stavby v Dìèínì

	Komunitní plánování
	Pracovníci AVAZ
	Petr Kumstát - jednatel AVAZu
	Petra Vlèková - øeditelka CSP, sociální  péèe, pomoc  a  poradenství,  administrativa,  pokladna 

	Jiøí Musil - pøedseda
	Výbor byl zvolen na zasedání Valné hromady dne  26. 11. 2005

	VÝSLEDOVKA  AVAZ, o.s. za rok  2006
	Celkem pøíjmy                                                                            

	998.754,30
	Krajský úøad  Ústeckého kraje

	Dìkujeme mnohokrát sponzorùm za vìcné dary nebo pomoc
	Karlovarský porcelán a.s., Kláıterec n. Ohøí
	ELECOM s.r.o. Dìèín

	Sídlo AVAZ, o.s.: Dvoøákova 1331/20

