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KDO JSME
Péče bez překážek je svépomocný spolek rodičů dětí s různými druhy postižení.
Vznikl na podzim roku 2017. Všechny aktivity spolku vychází z osobních
zkušeností pečujících rodičů a často jsou reakcí na výzvy a problémy, se kterými
se rodiny pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním potýkají ve svých
každodenních životech.

prosazujeme lepší dostupnost sociálních služeb pro děti se zdravotním
znevýhodněním a jejich rodiny
organizujeme rehabilitační plavání pro děti s postižením
pořádáme kurzy a semináře pro rodiče dětí s postižením
poskytujeme bezplatné online fyzioporadenství

CO DĚLÁME
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CO POTŘEBUJÍ RODINY
DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM?

INFORMACE, které obdrží včas (když se diagnóza objeví), jsou dostatečně
konkrétní (například včetně kontaktu na odborníka) a nemají jen formu
ústního sdělení, ale např. letáku (rodiče jsou často v šoku z diagnózy
a informace si nepamatují).
POMOC S KOORDINACÍ či navigací v komplexním systému zdravotních
a sociálních služeb. Pro rodiče je obtížné z jednotlivých „kousků skládačky“
poskládat obraz, ve kterém se orientují. Často tak ztrácí čas, než se dostanou
k nejefektivnějšímu řešení své situace.
OSVOJIT SI RODIČOVSKÉ KOMPETENCE pro práci s nemocnými dětmi
a zvýšit si sebevědomí, že dokážou situaci zvládat.
FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ PODPŮRNÉ SÍTĚ, které jsou nejen zdrojem
zkušeností a cenných tipů, ale pomáhají též s pozitivnějším rámováním
situace („jiní už to zvládli“ atp.).
DOSTATEČNÉ KAPACITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, především odlehčovacích
a jiných pobytových (respitní péče).
FINANCE. Ty rodinám často chybí na služby i pomůcky.
ČAS NA SEBE A ODPOČINEK, udržování partnerského vztahu, vztahu
s ostatními členy rodiny, především ostatními dětmi. Ale často také
sebevědomí nahlas říct, že čas pro sebe potřebují, aniž by cítili vinu, že se
nemohou non-stop starat o nemocné dítě.
Aby probíhala OSVĚTA A ADVOKAČNÍ ČINNOST s cílem vytvořit porozumění
u pracovníků ve zdravotnictví, politiků i mezi širší veřejností.
POSÍLENÍ MOŽNOSTÍ ZAČLENĚNÍ OSOB S HENDIKEPY DO VĚTŠINOVÉ
SPOLEČNOSTI, respekt k odlišnostem a rozšíření příležitostí pro osoby
s hendikepem. (Nedostatečné možnosti pro začlenění dítěte do společnosti
vedou v konečném důsledku k vyčlenění celé rodiny a jsou tak příčinou řady
dalších problémů.)

Nadační fond AVAST (od 1. ledna 2021 Nadační fond ABAKUS) ve spolupráci
s organizací Schola Empirica mapoval potřeby rodičů dětí s postižením nebo
chronickým onemocněním. Systematický přehled empirických studií
o potřebách rodin dětí s postižením nebo chronickým onemocněním definuje
9 základních okruhů potřeb. 

https://drive.google.com/file/d/1PpgmC2_92UO4bug3zDomghYiNcxoMlnr/view


NÁŠ CÍL: DOSTUPNÁ SÍŤ ODLEHČOVACÍCH A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
V PRAZE

snižovat sociální izolaci rodiny
trávit společný čas s partnerem a ostatními (zdravými) dětmi
nezanedbávat zdravotní prevenci
předcházet syndromu vyhoření

PROČ JSOU DŮLEŽITÉ DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Dostupné sociální služby umožňují sdílení péče mezi více subjektů a pomáhají
tím u neformálních pečujících předcházet negativním důsledkům dlouhodobé
péče. Jejich pravidelné využití umožňuje pečujícím například:

U dětí se zdravotním znevýhodněním má využívání sociálních služeb pozitivní
dopad na socializaci a budoucí osamostatňování dítěte. 

CO DĚLÁME
Oslovujeme konkrétní vybrané politiky a úředníky na úrovni Magistrátu
hlavního města Prahy i jednotlivých městských částí. Chceme, aby prosazovali
a dělali taková rozhodnutí, která vedou ke vzniku nových či rozšiřování kapacit
již existujících odlehčovacích služeb v Praze. Přesvědčujeme a vytváříme
legitimní tlak na ty, kteří mají moc o konkrétní věci rozhodnout. Předkládáme
argumenty a data, nekritizujeme, spolupracujeme (např. zajistíme právní
stanovisko, doporučíme zorganizovat fokusní skupiny), snažíme se předkládat
řešení. Protože jsme sami rodiče dětí s postižením a žijeme život neformálních
pečujících každý den, víme velmi dobře, co pečující trápí nejvíc, jaké mají
potřeby a jaká řešení se nabízí. Navíc jsme v úzkém kontaktu s dalšími rodiči
dětí s postižením.

ADVOKAČNÍ ČINNOST
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spolupráce s týmem pražské radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví
Mgr. Mileny Johnové 
prohlídky objektů vytipovaných pro poskytování sociálních služeb 
spolupráce na transformaci Centra pro rodinu a dítě a dětský domov
Charlotty Masarykové
účast v pracovní skupině pro tvorbu koncepce rodinné politiky a pracovní
skupině pro osoby se zdravotním postižením v rámci komunitního
plánování sociálních a návazných služeb v MČ Praha 10
mapování kapacity denních stacionářů pro osoby 16+ se zdravotním
znevýhodněním v Praze (výzkumná zpráva byla zveřejněna 2022)
zjišťování, jak jednotlivé městské části mapují potřeby rodin dětí
se zdravotním znevýhodněním (výzkumná zpráva bude zveřejněna na konci
roku 2022)
spolupráce s Aliancí pro individualizovanou podporu při prosazování
systémových změn
oslovení poslanců a senátorů v souvislosti s novelou zákona o sociálních
službách
mapování problematiky zdravotních úkonů a podávání léků v sociálních
službách, dotaz kanceláři Veřejného ochránce práv

ADVOKAČNÍ ČINNOST V ROCE 2021

ADVOKAČNÍ AKADEMIE ABAKUS A SPOLUPRÁCE S ADVOKAČNÍM FÓREM
NADACE OSF
Na podzim 2020 jsme uspěli v grantové výzvě "Advokační akademie" Nadačního
fondu Abakus a získali jsme grant na advokační činnost spolku na období 2021-
2022. 

Součástí "Advokační akademie" je také vzdělávání, možnost sdílet zkušenosti
a nápady s ostatními podpořenými organizacemi a odborná podpora.
S odborníky z Advokačního fóra Nadace OSF jsme spolupracovali již v roce
2020 a velmi nás těší, že jsme díky Advokační akademii mohli ve spolupráci
pokračovat i v roce 2021.  
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O záměru otevřít odlehčovací službu v nově zrekonstruovaném domě v Praze 10
jsme se dozvěděli v srpnu 2019 na setkání s pražskou radní Milenou Johnovou.
Služba měla začít fungovat v roce 2020, ale přestože MHMP i Praha 10, které
prostory patří, svorně tvrdily, že otevření odlehčovací služby podporují, nic
se nedělo. Koncem roku 2020 jsme proto opakovaně kontaktovali zástupce
Prahy 10 i magistrátu s dotazem, proč se otevření odlehčovací služby tak
oddaluje. Nakonec jsme zjistili, že problém je v rozdílných názorech na nutnost
rekolaudace prostor z nebytových na bytové. 

K zásadnímu posunu došlo začátkem roku 2021, kdy se našemu spolku podařilo
získat právní stanovisko, které jednoznačně potvrdilo nutnost rekolaudace
prostor na bytové. Následně jsme iniciovali schůzku všech zapojených subjektů
(MHMP, Praha 10 i budoucího poskytovatele služby DC Paprsek), kde se řešily již
zcela konkrétní kroky, které měly vést k co nejrychlejšímu otevření služby.
 
Naše téměř tříleté úsilí nakonec vedlo k otevření nové odlehčovací služby. První
rodiny začaly Grébovku využívat v ambulantní formě v listopadu 2021. Grébovka
byla oficiálně slavnostně otevřena v prosinci 2021, kde jsme za spolek vystoupili
i na tiskové konferenci. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
GRÉBOVKA - NÁŠ
ÚSPĚCH



NAPSALI O NÁS V SOUVISLOSTI S GRÉBOVKOU

“Jste pro mne důkazem a argumentem toho, že rodiče, kteří dostanou tu správnou
podporu, jsou schopni převést svoji energii cíleně ve prospěch svých dětí lépe, než
všichni odborníci a úředníci na světě dohromady.”
 - T. Hradílková (předsedkyně Jednoty pro deinstitucionalizaci)

“...velké díky za to, že ve vás máme silného partnera ke společné kultivaci a
zlepšování systému.” 
 - D. Kocman (asistent radní hl. m. Prahy Mgr. Mileny Johnové pro oblast sociální
politiky a zdravotnictví) 

”...těšíme se z úspěchu s vámi. Jste nadějí pro pečující rodiče a pacientské spolky, že
usilovat o změnu má smysl. Oceňujeme vaše umění spolupracovat a učit se nové
dovednosti.” 
 - Spiralis, z.s.

"Velmi si vážím Vaší činnosti. Bez týmu Péče bez překážek bychom se asi k cíli
neposunuli.” 
 - O. Koumarová (členka Rady MČ Praha 10)

“Máme nesmírnou radost, že naše podpora v rukou našich skvělých partnerů
pomáhá vzniku opravdu potřebných projektů. Pražská organizace Péče bez
překážek, z. s., účastník programu Advokační akademie, navázala úzkou spolupráci
s Magistrátem i městskou částí a jejich společné úsilí umožnilo vznik Odlehčovací
služby Grébovka.” 
 - Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu
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smysluplné trávení volného času
zlepšení vztahu dítěte k vodě
navázání nových sociálních kontaktů 
zlepšení koordinace pohybu 
posílení svalů

NF Českého rozhlasu ze sbírky Světluška (grant z roku 2020)
Amgen
Nadace rozvoje občanské společnosti (Vy rozhodujete, my pomáháme)
Dárci prostřednictvím portálu Darujme.cz 

Rehabilitační plavání nabízí dětem s různými druhy zdravotního znevýhodnění
a jejich rodičům možnost smysluplně trávit společný volný čas. Plavání probíhá
v malých skupinkách pod vedením zkušené lektorky. 

PŘÍNOSY PLAVÁNÍ

PLAVÁNÍ V ROCE 2021
Plavání bylo významně ovlivněno epidemií koronaviru. Od ledna do května lekce
kvůli vládním opatřením a uzavření bazénů neprobíhaly, k obnovení lekcí došlo
až v červnu 2021. V průběhu školního roku se plavalo v bazénu Rehaklubu v
Praze – Ďáblicích.  Nedělní lekce jsme přesunuli z bazénu wellnes hotelu
Valnovka do Bazénu Jedenáctka v Praze - Chodově. 

V roce 2021 navštěvovalo plavání 8 dětí ve věku 4 - 18 let. Proběhlo celkem
28 lekcí. Průměrně se každé lekce zúčastnilo 2,5 plaváčka.

PROJEKT PLAVÁNÍ V ROCE 2021 FINANČNĚ PODPOŘILI:

Velký dík patří také provozovateli bazénu v Rehaklubu, společnosti DC RELAX,
s.r.o., která nám dlouhodobě umožňuje využívat bazén bezplatně.

REHABILITAČNÍ
PLAVÁNÍ
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doporučení vhodné kompenzační pomůcky, terapie, pracoviště (nebo
konkrétního lékaře)
konzultace plánovaných zákroků, vysvětlení podstaty a záměru operace,
vysvětlení odborných pojmů z lékařských zpráv 
prevence problémů s pohybovým aparátem u pečující osoby, doporučení
vhodných postupů při manipulaci s dítětem

Péče o dítě se zdravotním znevýhodněním klade na rodiče velké nároky. Rodiče
zajišťují domácí ošetřovatelskou a zdravotní péči, vybírají vhodné pomůcky,
rehabilitace a další terapie. Informace nalezené na internetu nelze aplikovat
univerzálně. 

V únoru 2021 jsme proto spustili dlouho připravovaný projekt Fyzioporadenství
pro pečující. Jedná se o individuální poradenství poskytované na dálku členkou
spolku a fyzioterapeutkou Mgr. Ivou Hejskovou. Iva má mnohaletou praxi
a rozsáhlé zkušenosti z dětské rehabilitace a zároveň již více jak 10 let pečuje
o syna s kvadruparetickou formou DMO. Díky vlastní zkušenosti nabízí větší
porozumění a empatii.

JAKÝM ZPŮSOBEM FYZIOPORADENSTVÍ POMÁHÁ?

V průběhu roku 2021 fyzioporadnu kontaktovalo 15 různých lidí, někteří se na ni
obraceli opakovaně.

Projekt fyzioporadenství v roce 2021 finančně podpořila Nadace rozvoje
občanské společnosti v rámci 8. kola programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

FYZIOPORADENSTVÍ
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INDIVIDUÁLNÍ OSOBNÍ KONZULTACE S FYZIOTERAPEUTKOU
Nad rámec online fyzioporadenství proběhlo 8 osobních konzultací, během
kterých rodiče mohli v pohodlí domova konzultovat konkrétní pohybové
problémy svých dětí. 

Individuální konzultace proběhly díky 
finanční podpoře společnosti ECOM.

https://www.pece-bez-prekazek.cz/mgr-iva-hejskova-registrovany-fyzioterapeut/


KURZY A SEMINÁŘE
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Co je potřebné zohlednit při výběru terapie pro dítě?
Jaké informace by mi měl terapeut poskytnout?
Co rodinný život?
Kdo mi může také poradit?

sebe-péče a sebe-láska 
osobní hranice 
komunikace
určování priorit
osobní psycho-hygiena
prožívání přítomného okamžiku

TERAPIE U DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM - WEBINÁŘ
Webinář s uznávanou ergoterapeutkou Veronikou Vítovou proběhl v květnu
2021. Cílem webináře nebyl výčet a popis různých metod a konceptů, ale spíš
hledání odpovědí na otázky, které v souvislosti s péčí o dítě se znevýhodněním
mohou vyvstat:

Konání webináře finančně podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti v
rámci 8. kola programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

JAK PŘIJMOUT ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ JE
V září proběhl workshop s mentorkou Petrou Rohovskou, která je sama matkou
dospívající dcery s vážným kombinovaným postižením.
Přijetí má mnoho podob. Často se (do)týká situací, které dosavadní nastavení
zcela rozhodí a musíme se s nimi nějak popasovat. Péče o dítě s postižením
je velkou lekcí přijetí a zkouškou na všech úrovních. 
V rámci setkání došlo i na související témata:

Workshop proběhl díky finanční podpoře Pink Crocodile.

KURZ KINESTETICKÉ MOBILIZACE - ODLOŽENO NA JARO 2022
Kurz kinestetické mobilizace, který se měl uskutečnit v říjnu 2020, jsme kvůli
epidemii koronaviru odložili nejprve na jaro 2021 a následně až na jaro 2022.
Hlavní přínos kurzu je v praktickém nácviku, kdy účastníci trénují manipulaci
na ostatních a zažívají ji sami na sobě. Kurz je velmi "kontaktní" a dodržování
odstupů mezi jednotlivými účastníky kurzu je nemožné.



OSTATNÍ AKTIVITY

účast na konferencích a tematických akcích (Pečující sobě, Konference
pečujeme a žijeme, Rodina v koronakrizi)
účast na Veletrhu sociálních služeb Prahy 10
účast v podcastu NEEDO Talks
článek pro web organizace Spiralis

emoční inteligence
podpora pozitivního chování
mediální práce v advokacii
vyjednávání 
psaní projektů
úvod do systémového myšlení

OSVĚTA A MEDIALIZACE TÉMAT

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ SPOLKU
Členové zapojeni do činnosti spolku se průběžně vzdělávají v tématech, která
se týkají péče o děti se zdravotním znevýhodněním nebo efektivnějšího
fungování spolku. V roce 2021 naši členové absolvovali 
následující kurzy a workshopy:
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INFORMAČNÍ PORTÁL
Cílem webu www.pece-bez-prekazek.cz
je vytvořit informační portál, kde každý
pečující rodič najde na jednom místě
všechny informace, které aktuálně
potřebuje, ať už se týkají sociálních
dávek, rehabilitací nebo zdravotních
pomůcek. 

V roce 2021 jsme na webu zveřejnili
20 článků a pozvánek na akce. Web
zaznamenal každý měsíc průměrně
1465 návštěvníků (v roce 2020 to bylo
v průměru 943 návštěv za měsíc).

https://www.spiralis-os.cz/aktuality/27-home/top-blocks/282-zijemevkoronadobe-2
https://www.needo.cz/needo-talks/pece-bez-prekazek/
https://pecovatazit.cz/2021/07/19/pobytova-odlehcovaci-sluzba-pro-rodiny-deti-s-postizenim-v-praze/
https://www.pece-bez-prekazek.cz/


PLÁNY NA ROK 2022
Pokračování Advokační akademie Abakus a spolupráce s odborníky
z Advokačního fóra Nadace OSF
Jednání s politiky a úředníky s cílem omezit průtahy při otevírání nových
odlehčovacích služeb pro děti se zdravotním znevýhodněním 
Upozorňování na nedostatek denních stacionářů a dalších sociálních služeb
pro mladé dospělé se zdravotním znevýhodněním po ukončení povinné
školní docházky
Spolupráce při designování nových sociálních služeb tak, aby jejich
parametry ještě lépe odpovídaly potřebám klientů
Spolupráce s organizacemi, které mají podobné cíle

strategické plánování, nastavení fundraisingového plánu
pokračování dlouhodobých projektů - plavání, fyzioporadenství, rozvoj webu
vzdělávání členů spolku, zdokonalování prezentačních dovedností
propagace spolku, účast na konferencích

Kurz kinestetické mobilizace 

1) Advokační činnost 

 
2) Další rozvoj spolku

3) Vzdělávání pečujících rodičů

4) Příprava rodičů na osamostatňování jejich dětí se zdravotním
znevýhodněním
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
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Dary nad 5 tis. Kč
20 000 Kč  Nadace rozvoje občanské společnosti (Vy rozhodujete, my pomáháme)
20 000 Kč  Select Automotive, s.r.o.
 15 000 Kč   Jaromír Císař
 10 000 Kč   SCHEJBAL&PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 10 000 Kč  Scholz & Malý advokátní kancelář
 10 000 Kč  ECOM s.r.o.
   6 000 Kč  AMGEN s.r.o.

      
Dary do 5 tis. Kč (celková výše darů byla 43 700 Kč)
F. Bošek, H. Straka Deáková, K. Divišová, D. Fleková, D. Frejtichová, D. Gabriel, V. Hála, M.
Holan, M. Horová, P. Janoušková, K. Konečná, J. Kopačka, J. Korouš, L. Krčálová, Kruisovi, V.
Kukalová, J. Lahovská, D. Lipšanská, M. Melich, A. Nikodýmová, M. Nikodýmová, J. Pečírková,
J. Pomikálek, L. Snížek, M. Sojková, E. Stanovská, E. Svobodová, I. Šeráková, M. Šrámek, J.
Šťastný, Š. Tichý, V. Větrovská, J. Zatloukal

FINANČNÍ DARY

NEFINANČNÍ DARY
Československá obchodní banka, a. s. - notebooky, tablety, monitory
IT Trade, a. s. - sluchátka
Presco Group, a. s. - kalendáře, diáře a školní potřeby
DC RELAX, s.r.o. - poskytnutí prostor pro plavání v bazénu v Rehaklubu

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM
ZA DŮVĚRU A PODPORU. BEZ VÁS BYCHOM SE
NIKDY NEDOSTALI TAK DALEKO. 

DĚKUJEME!



ÚČETNÍ VÝKAZY 
K 31. 12. 2021
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ROZVAHA K 31. 12. 2021
(V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

AKTIVA                                                                     
A. Dlouhodobý majetek celkem                                             
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                      
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem                            
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem                          
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
 
B. Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 
B.IV. Jiná aktiva celkem 

Aktiva celkem 

STAV K 1. 1.
0
0
0
0
0

 
1 748

0
0

1 745
3

1 748

STAV K 31. 12.
1 249

-19
1 268

 
38

0
0

37
1

1 748

PASIVA                                                                     
A. Vlastní zdroje celkem                                             
A.I. Jmění celkem                                      
A.II. Výsledek hospodaření celkem
                            
B. Cizí zdroje celkem                          
B.I. Rezervy celkem
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem 
B.IV. Jiná pasiva cekem

Aktiva celkem 

STAV K 1. 1.
1 744

0
1 744

 
4
0
0
4
0

1 748

STAV K 31. 12.
0
0
0
0
0

 
1 338

0
0

1 337
1

1 338
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021
(V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

A. Náklady
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.III. Osobní náklady
A.IV. Daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek
A.VII. Poskytnuté příspěvky
A.VIII. Daň z příjmu
Náklady celkem

B. Výnosy
B.I. Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
B.IV. Ostatní výnosy
B.V. Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

hl. činnost
109

0
454

37
1

 
0
0
0

600
 

0
157

17
1
0

175
 

-425
-425

vedl. činnost
0
0
0
0
0

 
0
0
0
0

 
0
0
0
0
0
0

 
0
0

celkem
109

0
454

37
1

 
0
0
0

600
 

0
157

17
1
0

175
 

-425
-425


