VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU AFASIE ZA ROK
2015

Projekt Konverzační skupiny pro osoby s afázií – Klub:
-

v roce 2015 fungovaly 2 konverzační skupiny v Praze

-

konverzační skupiny navštěvovalo v průběhu roku 24 aktivních členů, 1 klient
využil konverzační skupinu příležitostně

-

bylo přijato 5 nových klientů konverzačních skupin a členů Klubu Afasie, 1
klient zemřel, 3 klienti pravidelnou účast na skupinách ukončili

-

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

-

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

-

v rámci konverzačních skupin plnily praxi 2 studentky speciální pedagogiky
(PedF UK), 1 student doktorského studia obecné lingvistiky (FF UK)
spolupracoval s klienty v rámci realizace projektu své disertační práce (čeština
v afázii – databáze afatické řeči)

-

skupinu navštívila 1 logopedka před atestační zkouškou, 1 adeptka o studium
logopedie (v UK) se skupin účastnila opakovaně

-

25. 5. proběhla návštěva ateliéru Jana Brabence pro klienty Klubu a jejich
blízké

Projekt Poradna pro osoby s afázií a jejich blízké:
-

poradnu během roku 2015 kontaktovalo 55 klientů telefonicky či
prostřednictvím e-mailu. 2 klienti si sjednali schůzku.

-

všechny dotazy byly vyřízeny, podrobněji viz Zápis o činnosti Poradny za rok
2015

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

v období leden – prosinec 2015 profitovalo 23 imobilních osob s afázií z péče
klinických logopedů ve vlastním sociálním prostředí. Další 4 klienti byli
logopedy Klubu afasie vyšetřeni.

-

5 klientů účast v projektu ukončilo během roku 2015, ostatní jsou do projektu
zařazeni i pro rok 2016

-

podrobněji viz Závěrečná zpráva projektu

Projekt Zlepšení informovanosti odborné i laické veřejnosti, spolupráce s VŠ:
-

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

-

prezentace Klubu Afasie (formou plakátu) byla v 2. polovině roku ke shlédnutí
ve vitríně NZZ v Křesomyslově ulici

-

dvě studentky plnily v rámci konverzačních skupin povinnou logopedickou
praxi, jeden doktorand spolupracoval s klienty při sběru dat pro svou DisP
(databáze afatické řeči)

-

11.10. proběhla benefiční akce Bodročinnost s Verlybou na podporu aktivit
Klubu afasie, kde byly dále šířeny informace o afázii mezi laickou veřejností

-

zástupci klubu afasie se zúčastnili mezinárodního afaziologického symposia v
Bratislavě

-

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

Hospodaření v roce 2015:
-

daňová přiznání za rok 2015 k dani darovací i daním z příjmů budou řádně
odeslány FÚ a předloženy spolu s ostatními podklady Revizní komisi ke
kontrole. Revizní komise předběžně neshledala pochybení v hospodaření a
v tomto smyslu bude informovat Valnou hromadu na jejím zasedání.

-

v roce 2015 přijal Klub Afasie členské příspěvky, sponzorské dary, nadační
příspěvek od společnosti Siemens a grant z rozpočtu HM Prahy, posldní dva
jmenované byly použity výhradně na financování projektu Logopedická terapie
osob s afázií po cévních mozkových příhodách a jiném poškození mozku
zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí. Ostatní projekty (Klub, Poradna)
byly financovány z členských příspěvků, sponzorských darů a zisku z prodeje
reedukačních materiálů. Veškeré finance byly použity ve prospěch členů a
klientů klubu Afasie.

-

podrobné vyúčtování předloží Rada Klubu Afasie Revizní komisi v březnu
2016

Vypracovala. Mgr. Zuzana Konůpková
V Praze dne 10.12. 2015

