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Na úvod: 

 

Váţení přátelé, 

        je za námi 18. rok naší činnosti. Stejně jako ty předchozí znamenal především naši 

urputnou snahu přeţít v podmínkách nového zákona o sociálních sluţbách. Zvykali jsme si  

pracovat podle standardů kvality poskytování sociálních sluţeb, jejichţ vytvoření a 

dodrţování nám zákon ukládá. A také jsme takřka kaţdodenně podstupovali mnohá jednání a 

hledali všemoţné způsoby, jak pro naši činnost zajistit dostatek finančních prostředků, ať uţ 

z dotačních titulů, anebo oslovováním sponzorů. Finanční situace v neziskovém sektoru je 

stále sloţitější.  

       V roce 2008 i nadále probíhala v Centru sluţeb a pomoci (CSP)  kaţdý pracovní den 

veškerá činnost, směřující k uspokojení potřeb lidí s různým druhem postiţení. Samozřejmě 

nerozlišujeme, zda nás se ţádostí o radu a pomoc osloví náhodný příchozí, či některý z našich 

stálých členů. Kaţdý člověk se zdravotním postiţením denně naráţí na překáţky, jeţ by sám 

bez pomoci jen těţko zdolal. Nezáleţí na tom, zda nastalá změna zdravotního stavu, která 

můţe vést k hrozbě sociálního vyloučení, je pro člověka překvapivá, náhlá a zcela nová a 

nebo  se jedná o stav jiţ dlouhodobý. Kaţdý občas rád přijme pomocnou ruku. V CSP jsme se 

tedy snaţili i v roce 2008 poskytovat registrované sociální sluţby odborné sociální 

poradenství a pečovatelskou sluţbu. Toto zahrnuje mimo jiné komplexní sociálně zdravotní 

péči, odbornou pomoc a poradenství. Kromě půjčování kompenzačních pomůcek, jejichţ 

výběr a kvalitu se nám podařilo rozšířit, také 2x týdně rehabilitační cvičení. Organizovali 

jsme jak týdenní rekondiční pobyty, tak i víkendové pobyty zaměřené na sport. Stále platí, ţe 

zájem o kuţelky mnohokrát převyšuje kapacitu kuţelny v Doksech. Stejně jako v minulém 

roce se konaly pravidelné schůzky zdravotně postiţené mládeţe, snaţili jsme se plnit i roli 

informační a vydali několik čísel občasníku Informační listy, který rozesíláme i těm, kdo 

nemají přístup k internetu. Internetový koutek v CSP však plní svůj účel a je našimi členy 

vyuţíván. Nejvíce dotazů od lidí s handicapem jiţ tradičně směřuje k získání kompenzační 

pomůcky.   

          Naší snahou je pomáhat lidem s postiţením, především těm, kteří jsou na invalidním 

vozíku, nebo mají jiné tělesné postiţení. Nejsme však uzavřeni vůči nikomu a přivítáme rádi 

kaţdého, kdo o naši pomoc poţádá. Pomoci lze i vzájemným poradenstvím, aby kaţdý mohl 

být co moţná nejdříve a nejvíce začleněn v rámci svých moţností do běţného ţivota. 

Nepodařilo se nám vše podle našich představ, ale všichni pracovníci AVAZ mají před sebou 

jen jeden cíl - co nejvíce zlepšovat ţivot lidem s postiţením. Chceme také poděkovat všem, 

kteří nás v našem snaţení finančně, materiálně  nebo svou prací v tomto roce podpořili. Sami 

bychom nezvládli realizovat všechny plánované aktivity. 

           Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí, ţivotní optimismus, porozumění a ještě 

jednou děkuji všem, kterým není lhostejný ţivot lidí s handicapem a především těch, kteří 

jsou těţce zdravotně postiţení a musí pouţívat k pohybu jen invalidní vozík.  

                                                      

                                                                                                                      Petr Kumstát 

                                                                                                              jednatel     



Právní postavení asociace vozíčkářů a zdravotně 

i mentálně postižených 
 
       Občanské sdruţení, registrované u Ministerstva vnitra, Asociace vozíčkářů a zdravotně  i 

mentálně postiţených v ČR, se zkráceným názvem AVAZ, je samostatnou neziskovou 

organizací, která vznikla jiţ v roce 1990. V současné době má AVAZ kolem 200 platících 

členů z celé ČR. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, za činnost organizace zodpovídá 

devítičlenný výbor, který volí členové na Valné hromadě jednou za čtyři roky. Do čela 

devítičlenného výboru byl zvolen na VH (11.10.2003) Petr Kumstát – jednatel. Pan Pavel 

Kostka pak byl zvolen zástupcem jednatele. AVAZ je členem Národní rady osob se 

zdravotním postiţením ČR, Ústecké krajské rady ZP a  České rady humanitárních organizací..  

 

 

 

Poslání AVAZ 
 

 

             Asociace vozíčkářů  a zdravotně i mentálně postiţených sdruţuje dospělé a děti se 

zdravotním nebo smyslovým postiţením, bez rozdílu druhu a stupně postiţení, z celé 

republiky, neboť se nechceme od nikoho oddělovat, ale pomáhat všem, kdo o pomoc projeví 

zájem. Především lidé, kteří pouţívají k pohybu invalidní vozík, by měli mít stejné moţnosti 

jako ostatní: - podílet se na společenském a kulturním ţivotě, cestovat, mít své koníčky 

                     - pracovat, vzdělávat se, aktivně se zabývat politikou 

Kaţdý má právo zařídit si osobní a společenský ţivot podle vlastních představ a také plnit 

všechny závazky s takovýmto ţivotem spojené. 

            Posláním asociace je pomáhat lidem s postiţením především v aktivním a 

rovnoprávném ţivotě ve společnosti a v provozování a hájení jejich zájmů. Měnit postoj 

společnosti, prosazovat  pro osoby  s postiţením  podporu zaloţenou na rovnoprávných  

občanských principech a probudit ve všech lidech  s postiţením pocit hrdosti a nezávislosti. 

Kaţdý člověk musí mít moţnost vést ţivot, za který je sám zodpovědný a jehoţ směr si určí 

sám.            

Práce Centra sluţeb a pomoci také vyuţívá metody peer counseling – (vzájemné poradenství), 

které se uţívá ve vyspělých zemích. 

 

 

 



PŘEHLED ČINNOSTI v roce 2008 

 
 

AVAZ poskytuje v centru služeb a pomoci: 
 

 komplexní sociálně zdravotní péči o lidi ve svízelné ţivotní situaci po úraze nebo 

onemocnění  (osobní, telefonická i písemná) 

 pro nejtíţe postiţené pečovatelskou sluţbu v domácnosti, na cestách, např. při vyřizování 

na úřadech a podobně 

 poradenství v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, vyhlášek a zákonů 

 půjčování získaných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (inv. vozíky mechanické i 

elektrické , chodítka aj.).  

 zdravotní a rehabilitační cvičení jednotlivců na rehabilitačních zařízeních a pomůckách a 

skupinové cvičení na ţíněnkách, procvičování na MOTOmedu a rotopedu 

 dvoudenní a sedmidenní rekondiční pobyty s rehabilitační a sportovní náplní 

 poradenství pro nejtíţe postiţené 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. Zúčastňujeme se pravidelně i na jednáních Stavebního úřadu Magistrátu města 

Děčína, kde upozorňujeme na problémy při překonávání bariér v našem městě 

 rady při rekvalifikaci a zaměstnávání lidí s postiţením 

 „Vzájemné poradenství“ – výměna zkušeností ve všech oblastech ţivota lidí se 

zdravotním postiţením   

 vydávání interního Občasníku, jeho rozesílání členům našim členům, příznivcům, jiným 

občanským sdruţením a různým institucím 

 zájmovou a kulturní činnost 

 

 

 

 
 



Sociálně zdravotní péče a odborné sociální poradenství: 

 
Styk s klienty:   pondělí – čtvrtek  8.00 - 16.00 hod. 

                           pátek                    8.00 - 15.00 hod. 

 

Počet kontaktů s klienty: 703 

Počet klientů: 185 jedinečných klientů 

 

 

Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek  
Díky kontaktům navázaným při účasti na veletrzích NON HANDICAP v Praze a 

Hospimedica -Rehaprotex Brno se nám podařilo částečně obnovit park kompenzačních 

pomůcek – s pomocí sponzorů (Konto Bariéry) jsme pořídili k půjčování elektrickou 

čtyřkolku, dva repasované (ve vynikajícím stavu - jako nové) toaletní vozíky a pevné 

chodítko. Téţ jsme firmě DMA umoţnili prezentaci jejich výrobků při sportovních hrách v 

září, kde se účastnilo 53 lidí s handicapem a jejich doprovodů. Účastníci se tak dozvěděli o 

novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek přímo od odborníků renomované firmy.  

Počet zápůjček v roce 2008:  105                      

V současné době máme k dispozici na zapůjčení 28 invalidních mechanických vozíků, 1 

elektrický vozík, 1 elektrickou čtyřkolku, 4 toaletní vozíky, 1 schodolez a 10 chodítek. 

Půjčujeme také biolampy, nástavec na WC, sedák na i do vany. 55x jsme prováděli opravu 

kompenzačních pomůcek našich, nebo těch, které vlastní klienti. Díky Projektu Renaissance 

jsme získali magnetoterapeutickou soupravu sestávající z lůţka a bodového aplikátoru. 

Nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie napomáhá k celkové regeneraci organismu a 

potlačení bolesti.  Sponzorem soupravy  je společnost Zempra DC, která nám pomůcku 

zakoupila.  

 

 

 
 

 



Pravidelné rehabilitační cvičení 

 
           V Centru sluţeb a pomoci probíhalo kaţdodenní cvičení na rotopedu (procvičení 

nohou) a MOTOmedu (procvičení nohou a rukou). Uskutečnilo se přes 220 kontaktů 

s klienty. Dále  pravidelně v pondělí a ve středu probíhalo odpoledne pod dohledem 

kvalifikovaných fyzioterapeutek skupinové nebo individuální  cvičení, jeţ činila celkem 330 

kontaktů.  

 

 

 

 
Schůzky zdravotně postižené mládeže 

 
         V Centru sluţeb a pomoci se dvakrát týdně konaly schůzky zdravotně i mentálně 

postiţené mládeţe, při kterých se hrají různé společenské hry nebo si mladí vypráví o svých 

radostech, záţitcích, ale i o svých problémech. Plánují také společné výlety.  

 

 

Pečovatelská služba 
 

     Náplní pečovatelské sluţby je pravidelná pomoc vozíčkáři při cestě na jeho zahrádku a 

zpět, odvoz tělesně postiţené (velmi špatně chodí) na rehabilitační cvičení na Motomedu k 

nám do CSP, donáška oběda vozíčkářce, přesun postiţeného z lůţka na vozík. Náš pečovatel 

denně zajíţdí do Boletic pomáhat pacientce s RS, která má sice manţela, ale je zaměstnán. 

Dle potřeby téţ zajišťuje nákupy pro handicapované, pomoc při koupání, doprovod při 

cestách k lékaři apod. Zajišťuje téţ drobné údrţbářské práce a opravy v domácnosti, opravy 

invalidních vozíků.  

Časový rozsah: pondělí – čtvrtek   7.30 – 16.00 hod. 

                           pátek                     7.30 – 15.00 hod. 

Počet kontaktů s klienty:  875 

Počet klientů: 4 stálí klienti s denním kontaktem + 3 nepravidelně dle momentální potřeby.  

 

 

 

 

 

 

 



 

V roce 2008 jsme pořádali tyto dvoudenní a týdenní rekondiční 

pobyty se zdravotním programem: 
 

            

Místo konání 
termín 

konání 

počet 

účastníků 

Děčín – Národní turnaj ve stolním tenise 15.3. 33 

Doksy – 2denní Národní turnaj v kuţelkách 25.4. - 27.4. 32 

Doksy – 2denní Národní turnaj v kuţelkách 25.5. - 27.5. 32 

Janské Lázně  - 7denní RPSZP (plavání, rehabilitace)   7.6. - 14.6. 19 

Smrţovka – 7denní RPSZP ( plavání, turistika, keramika)     2.8. -   9.8. 18 

Chlum u Třeboně - 7denní RPSZP  16.8. -  23.8. 23 

Doksy – 2denní Národní sportovní hry - pětiboj    5.9. -    7.9. 54 

Děčín – 1denní Národní turnaj v kuţelkách 18.10. 24 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



Internetový koutek 
 
          Díky Magistrátu města Děčín a občanskému sdruţení DCFreeNet jsme pro lidi s 

postiţením zřídili internetový koutek, ve kterém jsou k dispozici dvě počítačové sestavy 

s bezdrátovým připojením k internetu. Nejen našim klientům, ale i náhodným příchozím je 

koutek přístupný zdarma kaţdý pracovní den. 

 
 

 Bezbariérové stavby v Děčíně 
 

 

             Během činnosti AVAZ se v minulosti podařilo díky spolupráci se Stavebním úřadem 

upravit větší mnoţství přechodů i chodníků pro vozíčkáře po celém Děčíně. Průběţně se také 

zasazujeme o zřízení parkovacích míst pro tělesně postiţené u veřejných objektů, zejména 

úřadů a institucí, které musí lidé s handicapem navštěvovat stejně, jako jiní občané. K 

jednáním o odstranění bariér vyuţíváme nejvíce podnětů od občanů, kteří se s bariérami 

potkávají v místě svého bydliště a sami nevědí, na koho se obrátit při hledání řešení. Bohuţel 

v roce 2008 cítíme v tomto směru dluh, neboť jsme se z různých příčin za celý rok ani jednou 

nezúčastnili jednání na Stavebním úřadě a posléze jsme se dozvěděli, ţe tato pravidelná 

jednání byla úplně zastavena. Nezbývá, neţ věřit, ţe se v dalším roce podaří navázat na 

dřívější úspěchy.  

   

 

Komunitní plánování 
 

Odstraňování architektonických bariér pro vozíčkáře (přechody, nájezdy na chodník, 

zpřístupnění budov), zřizování nových parkovacích míst pro osoby tělesně postiţené je cílem 

naší organizace i v rámci Komunitního plánování Města Děčína. V procesu KP nastala v roce 

2008 velmi výrazná změna, a to při posuzování projektů, podávaných jednotlivými subjekty 

při ţádosti o dotaci. Tyto projekty byly poprvé posuzovány v rámci koordinační skupiny 

veřejně a všichni členové KS měli moţnost se k projektům jednotlivých organizací vyjádřit. 

Na základě hlasování celé KS pak bylo vydáno doporučení pro sociální komisi o podpoře 

projektů. AVAZ tímto zcela novým procesem prošel úspěšně.  

 

 

 

Rozpis dílčí činnosti AVAZ 

 
Účast na jednání Národní rady zdravotně postiţených. 

Účast na jednáních krajské rady Národní rady zdravotně postiţených. 

Účast na výroční členské schůzi České rady humanitárních organizací 

Zjištění nových moţností bezbariérového ubytování, vyhledávání lokalit pro skupinové 

rekondiční pobyty i individuální pobyty jednotlivců a rodin. 

Převzetí cen od sponzorů na sportovní soutěţe. 

Během roku články o AVAZu a jeho činnosti v regionálním tisku a časopisech pro lidi 

s postiţením – Děčínský deník, Týdeník Princip, Vozíčkář, Můţeš. 

Účast na 12. ročníku výstavy INCHEBA – Non-handicap Praha, 15. - 18. 4. 2008   

Účast na výstavě HOSPIMEDICA na BVV, a.s. Brno, 21. - 24. 10. 2008 

Kaţdý měsíc účast na jednání koordinační skupiny Komunitního plánu v Děčíně 

Rady ohledně bezbariérových úprav bytů a provozoven, a to i ve vzdálenějších oblastech. 



Pracovníci AVAZ 
 
Petr Kumstát – jednatel AVAZ, sociální pracovník 

 

Pavel Kostka – zástupce jednatele, pracovník v sociálních sluţbách, administrativa 

 

Milena Netíková – ekonom, účetnictví, pokladna, administrativa 

 

Martin Sehoř – pečovatelská sluţba  

 

 

Revizní komise: 
 

Jiří Musil – předseda 

 

Věra Musilová – členka 

 

Miloslava Ţaludová - 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  Valné hromadě dne  26. 11. 2005 

 

 

 

 

 

 



VÝSLEDOVKA  AVAZ, o.s. za rok  2008 
 

 

  

  

Příjmy:  
dotace od krajských, městských a místních orgánů                                                             480.000,-- 

sponzorské příspěvky                                                                                                         148.100,-- 

členské příspěvky                                                                                                                  16.250,-- 

účastnické poplatky (ú.p.) na rekondice a platby na reţijní nákl.                                    278.460,-- 

platby za rekondice mimo dotaci                                                                                           10.030,-- 

záloha za účast na VH                                                                                                               3.800,-- 

úroky                                                                                                                                    440,79 

příjmy za půjčovné                                                                                                                 41.528,-- 

poplatek za pečovatelskou sluţbu                                                                                                  42.640,-- 

Úřad práce Děčín na VPP                                                                                                   52.000,-- 

ostatní ( vrácené platby aj. )                                                              7.736,--                                                          

 

Celkem příjmy                                                                             1.080.984,79 

 

Výdaje: 
 

materiálové:  
kancelářské potřeby                                                                                                             22.188,50 

celkem:                                                                                                                                22.188,50 

služby:  
opravy, údrţba                                                                                                                       3.496,50 

cestovné – sluţební                                                                                                              24.794,-- 

rekondice                                                                                                                     282.751,-- 

nájemné, dodávka tepla, TÚV, el. energie,vodné a stočné                                                  51.637,50 

telekomunikační poplatky                                                                                                   24.745,50 

poštovné                                                                                                                          3.434,-- 

bankovní poplatky                                                                                                                5.051,50 

VH AVAZ + společenské setkání s tancem                                                                          9.508,-- 

náklady spojené s výstavami Incheba Praha a Rehaprotex Brno                                     5.585,-- 

zákonné pojistné, pojistné CSP,pojištění odpovědnosti                                                                                           6.959,-- 

Děčínský deník, Princip,                                                                                                 3.317,-- 

školení                                                                                                                          18.451,-- 

ostatní výdaje                                                                                                                  4.841,-- 

celkem:                                                                                                                       444.571,-- 

osobní náklady:  

mzdy a OON                                                                      264.919,-- 

mzdy za VPP               104.803,-- 

sociální a zdravotní pojištění                                                                                 128.809,-- 

celkem:                                                                                                                           498.531,-- 

ostatní  

čl. přísp. NRZP ČR,  ČRHO, APZP, ÚKR NRZP, ANOUK                                                                                            1.800,-- 

vrácené účastnické poplatky                                                                                               33.960,-- 

vrácená záloha za VH                                                                                                              1.950,-- 

celkem:                                                                                                                               37.710,-- 

 

Celkem výdaje:                                                                          
1.003.000,50 



Děkujeme mnohokrát za dotace a sponzorské finanční příspěvky                

na činnost AVAZ 
 

 

Dotace a granty: 

 
MPSV 

Krajský úřad  Ústeckého kraje 

Město Děčín 

Úřad práce Děčín 
 

 

Dary od sponzorů: 
 

Skupina ČEZ  

Severočeská plynárenská, a.s. 

Ing. Smrčina Milan, Děčín 

Česká spořitelna Děčín 

Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY 

České dráhy Cargo 

STOREX Ústí nad Labem 

Alcan Děčín  

SaM Děčín  

pan Karel Ferenc 

 

 
 

Děkujeme mnohokrát sponzorům za věcné dary nebo pomoc 

při akcích pořádaných AVAZ  
 

Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY 

ZEMPRA DC 

Karlovarský porcelán a.s., Klášterec n. Ohří 

DC AUTO  

NATURA – Ing. Valdemar Grešík 

P&K Lahůdky s.r.o. Děčín 

Střelnice Děčín 

ČD Cargo  

Vitana Byšice 

Vitana Varnsdorf 

DMA 

MEYRA 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 

VECOM 

 

 

 

 

 

 



 

Sídlo AVAZ, o.s.: Dvořákova 1331/20, 405 01  Děčín II 
 

                              tel.: 412 527 572, fax: 412 527 573 

                              mob.: 737 253 434 

 

       http://www.avaz.wz.cz , avaz.dc@seznam.cz   
 

 

číslo účtu: 921264369/0800 

Česká spořitelna, a.s., Pohraniční 1385/14, Děčín I 

 

                                                 

                  Zpracováno Centrem sluţeb a pomoci AVAZ Děčín  v květnu 2009  

http://www.avaz.wz.cz/
mailto:avaz.dc@seznam.cz

