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Asociace protetických pacientů o.s.

Asociace protetických pacientů o.s. (APP), IČ : 01417592, Šmeralova 369/22, 500 02 Hradec Králové,
e-mail : protetickypacient@seznam.cz , www.protetickypacient.cz, bank. spojení : Poštovní spořitelna
Hradec Králové č. účtu : 258174577/0300.

1. Slovo úvodem
Asociace protetických pacientů má za sebou čtvrtý rok existence. A nutno říct, že ne neúspěšný.
Většina projektů, které si asociace dala za cíl, bylo realizováno. Bylo by velmi obtížné vyjmenovat jen
jeden nejvýznamnější úspěch tohoto roku. Za zmínku stojí navázání spolupráce s další profesní
organizací a to s Asociací poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, z.s. (APZZP).

2. O spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým, nepolitickým sdružením občanů, v němž se sdružili
protetičtí a ortopedičtí pacienti, handicapovaní a jinak zdravotně postižení k aktivní činnosti na jejich
ochranu a jejich podporu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v
oblasti poskytování zdravotní péče a služeb zdravotně postiženým.

3. Historie spolku
Občanské sdružení Asociace protetických pacientů bylo založeno na zakládající členské schůzi dne
30.1.2013, kde byly rovněž schváleny stanovy sdružení. Registrace Ministerstvem vnitra ČR byla
provedena dne 15.2.2013. Dne 14.3.2013 byl zřízen účet občanského sdružení u Poštovní spořitelny –
pobočka Hradec Králové. Od 1. Ledna 2014 je APP zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 8453.

4. Organizační struktura
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor,
který si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu(y), tajemníka a pokladníka. Jménem sdružení
jedná předseda, místopředsedové a tajemník každý samostatně, nebo ten, komu byla předsedou,
místopředsedou, nebo tajemníkem udělena písemná plná moc.

5. Činnost spolku
Spolek se snaží co nejaktivněji podílet na rozvoji a informovanosti problematiky pacientů a zdravotně
postižených. Prioritně se věnuje protetickým a ortopedickým pacientům. Je realizátorem mnoha

projektů zaměřených na pomoc pacientům a zdravotně postiženým. Provádí osvětovou činnost.
Pořádá semináře.
Sdružení provádí poradenskou činnost v oblasti ochrany pacientů. Realizuje materiální a
administrativní pomoc zdravotně postiženým.
Rozvíjí spolupráci s organizacemi hájící zájmy zdravotně postižených. Snaží se prohlubovat spolupráci
s regionálními podnikateli, firmami a dalšími organizacemi a to nejen v oblasti sponzoringu, ale
především v oblasti pomoci hendikepovaným.

6. Projekty spolku
Kompenzační pomůcky – zajistit nejvyšší možnou dostupnost kompenzačních pomůcek pro zdravotně
postižené. Kompenzačními pomůckami zajistit důstojný a plnohodnotný život pro zdravotně
postižené.
Úhradová regulace ZP – zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek pro všechny občany, bez rozdílu
jejich sociální a finanční situace, zajistit alespoň jednu pomůcku v každé kategorii plně hrazenou
zdravotní pojišťovnou.
Informovanost – zajistit aktuální informace pro zdravotně postižené v sociální oblasti. Administrativní
pomoc při žádostech o příspěvky.
Společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro ZTP – zajistit začlenění zdravotně postižených
mezi běžnou komunitu. Napomoci těmto spoluobčanům držet krok s tempem doby a techniky.
Elektromobil, jako alternativní řešení dopravy – projekt je zaměřen na ověření schopnosti
elektromobilů nahradit automobily se spalovacím motorem a jejich vhodnost pro zdravotně
postižené občany.

7. Přehled aktivit za rok 2016
Leden
-

Zajišťování sponzorských darů
Úprava www stránek
Jednání s nadačním fondem
Jednání s protetikami
Jednání FOPTO

Únor
-

Hledání nebytových prostor
Zajištění chodu organizace
Úprava softwaru
Poradenská činnost

-

Jednání se společností Správa nemovitostí Hradec Králové

Březen
-

Práce na grantových řízeních
Zajištění sponzorských darů
Velikonoční setkání
Kulturní akce pro partnery
Jednání o možnosti brigád pro ZTP
Jednání o Spolkovém domě v HK

Duben
-

Jednání s Car club Vrchlabí
Propagace spolku
Oslovení dárců
Návrh úpravy softwaru
Zajišťování sponzorských darů
Jednání o využívání bezbariérové učebny

Květen
-

Jednání o místech vhodných pro hendikepované rybáře
Jednání s ČLS JEP
Návrh využití rehabilitační místnosti pro protetické pacienty
Jednání s Otto Bock ČR o bionických protézách
Seminář pro amputáře

Červen
-

Jednání s protetikami
Účast na semináři o dostupnosti zdravotní péče
Hledání dobrovolníků
Návrh řešení administrativy – odpovědi na dotazy protetických pacientů

Červenec
-

Zajišťování sponzorských darů
Jednání s MS ortoprotetika Brno
Jednání o vhodnosti nově používaných materiálů pro protézy

Srpen
-

Zajišťování sponzorských darů
Jednání s Rehabilitační klinikou Hradec Králové
Úprava WWW stránek
Jednání s partnery o další spolupráci

Září
-

Zajišťování sponzorských darů
Zpracování reklamní kampaně
Jednání s oblastní charitou
Zpracování žádostí o granty
Jednání s poskytovateli zdravotní péče
Rehabilitační pobyt v Beskydech
Členská schůze

Říjen
-

Práce na informačním Bulletinu
Publikační činnost
Jednání s doc. MUDr. Petrem Smolíkem, CSc. o problematice fantomových bolestí
Rozesílání informačních e-mailů
Seminář o použití silikonu v protetice
Vypracování výroční zprávy za rok 2015
Členská schůze a schválení výroční zprávy za rok 2015

Listopad
-

Zajišťování chodu spolku
Jednání s protetickým pracovištěm
Zpracování dotačního projektu
Pokus o zajištění dopravního prostředku
Propagace spolku

Prosinec
-

Zajišťování sponzorských darů
Soutěž o podporu EOP (Elektrárny Opatovice)
Poděkování sponzorům
Poděkování spolupracovníkům a partnerům
Seminář Fundraising
Jednání o úhradové vyhlášce zdravotních pojišťoven

8. Propagace a public relations
Propagace je řešena především přes webové stránky www.protetickypacient.cz a odkazy na
webových stránkách našich partnerů. V listopadu 2016 byla vydána PF s plánovacím kalendářem na
rok 2016 v počtu 3000 ks. Poděkování za spolupráci v roce 2016 bylo provedeno elektronicky
prostřednictvím e-mailu a mailingu. Vzhledem k menšímu rozpočtu bylo upuštěno od tištěné
propagace v médiích. Členská základna a partneři byli průběžně informováni elektronicky.

9. Členská základna
Na základě předchozích dohod je členská základna rozdělena na členskou základnu aktivní a členskou
základnu pasivní (nazvanou partnery). Aktivní členská základna se stará o faktický chod organizace,
jednání s protistranami a je volena do výboru spolku. Pasivní část členské základny je informována
elektronicky a vydávaným Bulletinem o aktivitách Asociace protetických pacientů (APP). Na činnosti
spolku, rozhodování a hlasování se podílejí převážně vzdáleně bez osobní účasti tzv. systémem per
rollam. Aktivní členská základna má 5 členů. Pasivní členská základna má 51 členů. Pasivní členská
základna předala svůj mandát aktivním členům rovným poměrem k počtu aktivních členů. Kdokoliv
z pasivních členů má možnost okamžitě svolat výbor a celou členskou základnu za účelem změny
aktivních členů a členů výboru, mají tedy v rukou rozhodovací právo, jako nejvyšší orgán sdružení.

10. Udělené příspěvky
FINANČNÍ
Fyzická osoba ZTP

příspěvek na kompenzační pomůcku

Fyzická osoba ZTP

příspěvek na individuální dopravu

1.000,- Kč
500,- Kč

VĚCNÉ
Fyzická osoba ZTP

ortopedická obuv

1.230,- Kč

Fyzická osoba ZTP

ortopedická obuv

1.230,- Kč

Fyzická osoba ZTP

léky

373,- Kč

Fyzická osoba ZTP

kulturní akce

390,- Kč

Fyzická osoba ZTP

oprava ortopedické obuvi

300,- Kč

Fyzická osoba ZTP

ortopedické doplňky

1.192,- Kč

11. Poděkování sponzorům, dárcům a partnerům
Asociace protetických pacientů (APP) děkuje touto cestou za významnou podporu těmto sponzorům,
dárcům a partnerům :

FINANČNÍ
B @ K TOUR, s.r.o.

podpora činnosti

Ergona Opava, s.r.o.

podpora činnosti

M.A. ortopedická protetika, s.r.o.

podpora činnosti

ING corporation, s.r.o.

podpora činnosti

Protetika Štěpánová, spol. s r.o.

podpora činnosti

Protetika Plzeň, s.r.o.

podpora činnosti

MS ortoprotetika, s.r.o.

podpora činnosti

Ortotika – protetika, s.r.o.

podpora činnosti

Otto Bock ČR, s.r.o.

podpora činnosti

Ostatní anonymní dárci

podpora činnosti

VĚCNÉ
Malík a spol. technicko-protetická péče, s.r.o.

tonometr, oxymetr, infra teploměr

RANA Hradec Králové, spol. s r.o.

kancelářské potřeby

Ostatní dárci

kompenzační pomůcky, elektronika

Ostatní anonymní dárci

pomůcky, vybavení

PARTNERSKÉ
Paramo, a.s. Pardubice

zajištění vstupenek

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

sleva pro členy a partnery, osvěta

Čermáková – grafické a reklamní studio

zdarma grafické práce

Bohemiavipclub

zdarma vstupenky

Fax.cz

zdarma používání

Velorxtrike, s.r.o.

sleva pro členy a partnery

12. Finanční zpráva
Náklady

Nákup movitého majetku

0,-

Poplatky bance

455,-

Poštovné

5.520,-

Provozní režie

1.198,-

Nákup služeb, reklama

3.600,-

Nákup software

0,-

Telekomunikační služby

1.440,-

Cestovné

24.262,-

Příspěvky

6.215,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem

38.428,-

Výnosy

Peněžní dary

45.000,-

Úrok z běžného účtu

0,12

Členské příspěvky

0,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy celkem

45.000,-

Výsledek hospodaření

+ 6.527,-

Majetek

Software

0,-

Movitý majetek

5.571,-

Materiál na skladě

0,-

Účty v bankách

162,97

Pokladna

3.070,-

Poskytnuté finanční výpomoci celkem

0,-

Finanční částky jsou zaokrouhleny na celé koruny, kromě zůstatku běžného účtu.

Zpracoval : Asociace protetických pacientů o.s.
Výroční zpráva byla schválena členskou schůzí APP dne 5.5.2017

