VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU AFASIE, z.s. ZA ROK
2016

Projekt Konverzační skupiny pro osoby s afázií – Klub:
-

v roce 2016 fungovaly 2 konverzační skupiny v Praze, celkem proběhlo 81
setkání

-

projekt byl financován z prostředků grantu HMP, sponzorských darů a
členských přspěvků

-

konverzační skupiny navštěvovalo v průběhu roku 21 aktivních členů, 3 klienti
využili konverzační skupinu příležitostně

-

byl přijat 1 nový klient konverzačních skupin a člen Klubu Afasie, z.s., 1 klient
zemřel

-

konverzační skupiny byly vedeny klinickými logopedy, logopedy
v předatestační přípravě a koterapeuty z řad afatiků a studentů logopedie

-

k realizaci projektu využívá Klub afasie, z.s. i nadále prostory Půjčovny 3P,
z.s.

-

v rámci konverzačních skupin plnily praxi 3 studentky speciální pedagogiky
(PedF UK)

-

10. 3. proběhla návštěva skleníku na Pražském Hradě pro klienty Klubu a
jejich blízké

-

celkově bylo realizováno 506 kontaktů (1 návštěva 1 klienta na skupině),
podrobněji viz Zpráva o realizaci projektu

Projekt Poradna pro osoby s afázií a jejich blízké:
-

poradnu během roku 2016 kontaktovalo 51 klientů telefonicky či
prostřednictvím e-mailu

-

všechny dotazy byly vyřízeny, podrobněji viz Zápis o činnosti Poradny za rok
2016

-

projekt funguje díky dobrovolnické práci členů Klubu afasie, z.s.

Projekt Logopedická terapie osob s afázií po cévních mozkových příhodách a
jiném poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí:
-

v období leden – prosinec 2016 profitovalo 27 imobilních osob s afázií z péče
klinických logopedů ve vlastním sociálním prostředí. Další 3 klienti byli
logopedy Klubu afasie vyšetřeni.

-

projekt byl financován z prostředků grantu HMP a nadačních příspěvků
Nadace ČEZ a Výboru dobré vůle Olgy Havlové

-

celkově bylo realizováno 467 návštěv klinických logopedů u imobilních osob
s afázií, podrobněji viz Zpráva o realizaci projektu
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Projekt Zlepšení informovanosti odborné i laické veřejnosti, spolupráce s VŠ:
-

aktivity Klubu afasie, z.s. jsou podpořeny projektem Kaa-wa, který zároveň
umožňuje šíření informací o afázii mezi laickou veřejností

-

prezentace práce Klubu afasie, z.s. byla, díky spolupráci s projektem Kaa-wa,
součástí pořadu na www.hlavousrdcem.cz a benefičního večeru pořádaného
firmou Fedrigoni

-

tři studentky spolupracovaly v rámci projektu konverzačních skupin s Klubem
afasie, z.s. na realizaci praktických částí svých diplomových prací

-

15.11. proběhla přednáška v rámci projektu Asociace klinických logopedů
Tematické přednášky pro veřejnost

-

odborná veřejnost, stejně jako klienti Klubu Afasie byli průběžně informováni o
všech známých možnostech péče i nabídkách služeb dalších organizací
(rekondiční pobyty, stimulační, podpůrné skupiny, trénování paměti ad.)

-

pokračuje prodej reedukačních materiálů, distribuce materiálů informačních

-

jsou aktualizovány stránky Klubu Afasie, z.s.

Hospodaření v roce 2016:
-

daňová přiznání za rok 2016 k dani darovací i daním z příjmů budou řádně
odeslány FÚ a předloženy spolu s ostatními podklady Revizní komisi ke
kontrole. Účetní uzávěrka bude zveřejněna, jak je uloženo zákonem o
účetnictví. Revizní komise předběžně neshledala pochybení v hospodaření a
v tomto smyslu bude informovat členskou schůzi na jejím zasedání.

-

v roce 2016 přijal Klub Afasie, z.s. členské příspěvky, sponzorské dary,
nadační příspěvek od Nadace ČEZ a grant z rozpočtu HM Prahy, poslední dva
jmenované byly použity na financování projektů Logopedická terapie osob s
afázií po cévních mozkových příhodách a jiném poškození mozku zajišťovaná
ve vlastním sociálním prostředí a Konverzační skupiny pro osoby s afázií Klub. Veškeré finance byly použity ve prospěch členů a klientů Klubu Afasie,
z.s..

-

podrobné vyúčtování předloží Rada Klubu Afasie, z.s. Revizní komisi v březnu
2017

Vypracovala. Mgr. Zuzana Konůpková
V Praze dne 15.12. 2016
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