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Výroční zpráva byla schválena správní radou ve složení :
JUDr. Josef J.Veselý, předseda správní rady,
Ilona Hrušková, místopředsedkyně správní rady,
Iveta Pešková, členka správní rady

Kontakty
HANDICAP LYCEUM Praha o.s., 602-653-096, hclpraha@volny.cz
Sídlo: 120 00 Praha 2, Vinohrady, Francouzská 11/852,
IČ 61383546, DIČ 61383546
číslo účtu 193688867/0300

Výroční zpráva je zveřejněna
na Portále veřejné správy ČR www.portal.gov.cz a na www.hclpraha.cz.
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HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
bylo založeno 29.12.1990 a od roku 1994 je řádným členem České rady humanitárních
organizací (nyní České rady sociálních služeb). Později se sloučilo s občanským
Sdružením mládeže a rodičů TJ „S tebou mě baví svět!“ (působilo v ČSR od roku
1984) a Studijním sdružením Vratislava II. (1993). Od roku 1997 do 15.2.2007
působilo ve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP) jako kolektivní člen, a
v roce 2001 bylo jmenováno čestným členem spolku VLTAVAN v Praze při
příležitosti jeho 130. výročí založení v roce 1871. Je patronem Domova Ráček o.p.s.
v Rakovníku. V 20.dubna 2007 byl na základě požadavku zákona doplněn název
občanského sdružení (doplněna písmena „o.s.“) a současně byly upraveny stanovy a
vyžádány na ŽÚ Městské části Praha 2 živnostenské listy na činnosti „Zprostředkování
obchodu a služeb“, „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a
posudků“ a „Reklamní činnost a marketing“. Stanovy pak byly znovu upraveny (pro
změna sídla) 25.02.2011.

POSLÁNÍ
poskytovat vzdělávací, poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis
osobám s handicapem, jejich asistentům a organizacím.
8.1. Poslání realizuje sdružení zejména touto činností :
8.1.1. pořádá vzdělávací či rekvalifikační kurzy a školení za pomoci expertů i jiných
školících organizací;
8.1.2. organizuje rehabilitační pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní ozdravné
pobyty ap.;
8.1.3. vydává publikace, zpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a
půjčovnu) pro nekomerční projekce i ostatních organizací;
8.1.4. vyvíjí osvětovou činnost v oblasti integrace zdravotně postižených, k tomu
pořádá kulturní, sportovní a společenské akce, festivaly a přehlídky;
8.1.5. spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi a poskytuje jim vzdělávací,
poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis;
8.1.6. vede adresář expertů a zprostředkovává kontakt s organizacemi, které jejich
služby potřebují. Podílí se na realizaci humanitárních projektů i jiných sdružení,
nadací, obecně prospěšných společností a dalších právnických osob,
8.1.7. vyvíjí další, zvláště klubovou činnost, vedoucí k naplňování poslání a v případě
potřeby poskytuje osobám s handicapem sociální služby ve smyslu Zákona o
sociálních službách.
8.2. Pod pojmem "asistent" se rozumí: asistent či průvodce, pomocník, ošetřovatel,
pedagogický nebo rehabilitační pracovník, pracovník v sociálních službách, táborový
(oddílový) vedoucí, trenér, atp.
8.3. Účastníkům kurzů (školení) vydává správní rada HANDICAP LYCEA Praha o.s.
po závěrečném přezkoušení "osvědčení". Osvědčením může být patent, absolventský
certifikát, účastnický diplom, v některých případech odznak kurzu.
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Valná hromada, konaná 19.06.2012
ve středisku rehabilitace v Líchovech na Slapech
Program :
1. Úvod, schválení programu.
2. Složení správní rady pro další období.
3. Schválení výroční zprávy 2011.
4. Plán na rok 2012 a perspektivy organizace.
ad 1
1.1. Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z minulého unesení
byly splněny.
1.2. Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po jednání
přijala následující
USNESENÍ
ad 2
2.1. Valná hromada v souladu s článkem 15 stanov HANDICAP LYCEA Praha o.s.
potvrzuje ve funkcích členy správní rady na další období:
• JUDr. Josefa Veselého,
rodné číslo 411224/031 ve funkci předsedy správní rady,
• Ilonu Hruškovou,
rodné číslo 625228/1574 ve funkci místopředsedkyně správní rady,
• Bc. Ivetu Peškovou,
rodné číslo 615214/6858 ve funkci členky správní rady.
ad 3
3.1. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2011 a inventarizaci ke dni
31.12.2011. Výroční zpráva byla zveřejněna na www.hclpraha.cz a na portále
Veřejné správy ČR.
ad 4
4.1. Valná hromada konstatuje, že rehabilitační pobyt „OKOUN IV“ probíhá úspěšně
a plán na rok 2012, zveřejněný ve Výroční zprávě 2011, je průběžně plněn.
4.2. Valná hromada dává na zvážení svým členům, zda bude sdružení ve smyslu
zákona číslo 89/2012 Sb. (nový Občanský zákoník) působit po 1.lednu 2014
jako spolek nebo ústav. Obě formy jsou možné. Valná hromada dává za úkol
předsedovi správní rady, aby navrhl příštím jednání nejvhodnější variantu a
zároveň předložil návrh nových stanov spolku či zakládací listiny ústavu.

JUDr. Josef Veselý
předseda správní rady

Bc.Iveta Pešková
členka správní rady

Ilona Hrušková
místopředsedkyně správní rady
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Zpráva o hospodaření za rok 2012
Příjmy za rok 2012 činily celkem
Výdaje za rok 2012 činily celkem
Hospodářský výsledek za rok 2012

Kč
Kč
Kč

59 807,40
59 807,40
0,00

PŘÍJMY:
Příjmy celkem

Kč

59 807,40

Položka 644 - Úroky
Kč
Položka 649.3-Výnosy poradenská činnost
Kč
Polo6ka 648-Zúčtování fondů (rezervní fond) Kč

12,03
41 000,00
18 795,37

Příjmy na výše uvedených položkách jsou určeny na provoz HANDICAP
LYCEA PRAHA a financování akcí pořádaných touto organizací.

Dalším zdrojem financování zůstává:
- hospodářský výsledek minulých let
Kč 92 217,11
- dary
Kč 19 730,00
Tyto zdroje financování jsou převedeny na Rezervní fond
organizace, jeho zůstatek k 31.12.2012 činil Kč 111 947,11.

VÝDAJE:
Výdaje celkem
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

500
511
512
518
518
582
538
546
549

–
–
–

Spotřebované nákupy
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby-školení
Poštovné
Poskytnuté příspěvky
Ostatní daně a poplatky
Poskytnuté dary
Jiné ostatní náklady

Kč

59 807,40

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

30 802,00
0,00
9 628,40
16 949,00
829,00
500,00
100,00
555,00
444,00

K 31.12.2012 byla provedena inventura majetku, závazků,
pohledávek, pokladny a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná
stavu skutečnému.
Sestavila k 31.12.2012
ing. Andrea Bendová
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Vyhodnocení činnosti v roce 2012
OKOUN IV
Dvacátý druhý vodácký rehabilitační pobyt v červnu 2012.
(fotogalerie a video je na webu www.hclpraha.cz)
Sluníčko, teploty až 33°C, známé prostředí, výborná kuchyně, krásně čistý bazén,
posekaná tráva, prostě vše, co může naplnit název našeho letošního „Roku klidu a
stability“ nás již počtvrté přivítalo v Líchovech na 22. rehabilitačním pobytu
s názvem OKOUN IV od 18.6. do 23.6.2012. Ale … jak ta léta běží, vážení!
Už jsme mysleli, že všechny pohromy, které nás potkaly v letošním prvním
pololetí tak skončily. Omyl, ve středu nás zastihla zpráva, že máme opět vytopený
Ráček, tentokrát z přívalového deště který postihl Rakovník (v Líchovech se lijáky a
kroupy přehnaly také). Asi jsme ten letošní rok měli pojmenovat jinak.
To však byla jediná špatná zpráva. Vše ostatní bylo tak, jak mělo být. Program,
který připravila Ilonka, byl opět odpočinkový a relaxační. Nakonec 420 fotografií na
webu Domova Ráček o.p.s. tu pohodu dokazuje. Nic jsme si neodpustili. Rozcvičky,
vydatné snídaně a svačiny, kávu ve „Stříbrné kavárně“, dobré obědy a večeře a navíc u
ohně opékání slaniny a vuřtů, ve čtvrtek s písničkami a s kytarou Míši. Relaxační
cvičení s terapeutkou Lenkou, cinkání s Ilonkou, bublinky s Markétkou, nebo plavání
a rafting. O nevidomou Katku a zlobidlo Simonku se přitom starala Hanička. Vedle
Míši nás navštívil náš dlouholetý sponzor Ing. Zdeněk Procházka. Všech 32 účastníků
(mezi nimi i několik nových) bylo spokojeno. Možná, že i příští rok pojedeme opět
sem. Byl by to pátý OKOUN (nakonec, okouni plavou také v hejnu).
Pobyt byl sice s relaxačním programem, ale nikoliv pro vedoucí a asistenty.
Poděkování za odvedenou náročnou práci si zaslouží:
• Ilonka Hrušková, ředitelka Domova Ráček o.p.s. a členka správní rady
HANDICAP LYCEA Praha o.s.,
• Mgr. Lenka Niezgodová, členka správní rady Domova Ráček o.p.s.,
• Bc. Markétka Kovářová, pracovnice v soc.službách Domova Ráček o.p.s.
• Janička Stříbrská, pracovnice v sociálních službách Domova Ráček o.p.s.
• Hanička Mečířová, pracovnice v sociálních službách Domova Ráček o.p.s.
a dále
• Mgr. Michal Šmíd, ředitel Handicap centra Poděbrady o.p.s. za spolupráci,
• asistenti Lukáš Hruška a Marek Lippert, zejména za technickou pomoc.
Za finanční podporu patří poděkování:
• Ing. Zdeňku Procházkovi (daroval 50.000,- Kč a dopravu autobusem).
• Honzovi Mrákotovi jednateli SAPERE s.r.o. (daroval 8.000,- Kč).
Děkujeme též Bc. Ivetce Peškové, předsedkyni sdružení PROSAZ o.s. a člence
správní rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. i všem zaměstnancům zotavovny za
ochotu a vytvoření příjemného prostředí.
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Vyhodnocení edukační činnosti 2012

Název kurzu, semináře,
školení apod.
Seminář k novému
Občanskému zákoníku
Seminář k sociálnímu
podnikání
Seminář k novému OZ.
Téma OPS nebo ústav
3. Konference o
podporovaném zaměstnání
Seminář „Veřejné sbírky“

Pořadatel
a lektor

SPIRALIS o.p.s.
JUDr. Lenka Deverová
Středisko HUP s.r.o.
Kolektiv NNO
SPIRALIS o.p.s.
JUDr. Lenka Deverová
Česká unie pro podpor.
zaměstnání
SPIRALIS o.p.s.
JUDr. Lenka Deverová
Kurz „Dokumentace
Neziskovky.cz o.p.s.
v sociálních službách“
Jana Sladká Ševčíková
Uživatelské školení ASPI
Wolters Kluver a.s.
Seifert
Konference „Veřejná
Asociace VPO
prospěšnost“
Ing. Šedivý
Kurz „OPS a ústavy“ podle Neziskovky
NOZ
Mgr. Vít
Konference „Rovná práva
NRZP aj.
pro všechny“
Senát
Kurz opatrovnictví podle
Neziskovky.cz o.p.s.
nového Občanského zák.
Jiří Kučera
Seminář k novému OZ.
SPIRALIS o.p.s.
Téma pobočné spolky
JUDr. Lenka Deverová
Konference SPMP ČR
SPMP ČR
„Budoucnost“
Olšanka
Konference veřejná prospěš- Asociace VPO
nost. Ing. Šedivý
Automotoklub
Informační seminář
NAEP, MŠMT DZS
programu Leonardo d. Vinci WORLHOTELS
Odborný seminář k aplikaci NRZP aj.
NOZ v podmínkách o.s.
SÚKL Praha 10

Termín
a rozsah
19.01.2012
3 hod. 400 Kč
26.01.2012
4 hod./zdarma
09.02.2012
4 hod. 600 Kč
23.- 24.5.2012
14 hodin
07.06.2012
3 hodiny 750Kč
07.08.2012
7 hodin 600 Kč
18.09.2012
5 hodin zdarma
21.09.2012
6 hodin zdarma
16.10.2012
3 hod. 1000Kč
23.10.2012
5 hod. zdarma
31.10.2012
7 hodin 600 Kč
06.11.2012
4 hodin 400 Kč
09.11.2012
8 hodin 500 Kč
14.11.2012
6 hodin zdarma
20.11.2012
zdarma
27.11.2012
zdarma

Poznámka
Dobré
Nepoužitelné
Dobré
Nepoužitelné
Dobré, poučné
Průměrné
Velmi dobré
Nové, bez
použití
Slabé
Dobré.
Dr. Vostřáková
Slabé
Dobré
Slabé
Nepoužitelné.
Zahraniční praxe
Nepoužitelné
Prof. Eliáš OK
Kohoutová OK

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
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Vyhodnocení v oblasti poradenství 2012
Subjekt
Domov Ráček o.p.s.

Poradenství
Poradenství
a dokumentace
OO SPMP Přerov Centrum
Poradenství
služeb
k založení o.p.s.
Nadační fond SPMP
Poradenství a
„Rodiče dětem“
likvidace
SPMP ČR na poradě ředitelů Dva semináře
zařízení
s řediteli
Domov Sedlec
Poradenství a
SPMP o.p.s.
založení o.p.s.
SPMP Modrý klíč
Poradenství a
založení o.p.s.
Sluneční domov MO SPMP Poradenství a
Praha 9
založení o.p.s.
Nadační fond SPMP
Poradenství
„Čtyřlístek“ Havířov
k likvidaci fondu
Bruntálská dílna „Polárka
Poradenství
o.p.s.“
k založení a úpravě
OO SPMP Rakovník
Poradenství
k likvidaci OO
Škola života o.s.
Poradenství
Nový Jičín.
k založení o.p.s.
ARPZPD o.s. Karlín
Poradenství
Klubíčko o.s.
k likvidaci
Opatrovnice dcer Ing. Kaina Individuální
(pí Pešková).
poradenství
Opatrovnice syna Mgr.
Individuální
Juranková
poradenství

Poznámka
Celoročně

Smlouva a
faktura
Bezúplatně

m.j. 29.03.2012
Nevyužito
Od roku 2010 do
24.09.2012
27.04.2012 II
19.10.2012 III
Od 18.05.2012
Do 12.08.2012
Od 25.10.2012
Do 05.01.2013
Od 03.01.2013
Do 14.02.2013
m.j. 28.05.2012

Bezúplatně

mj. 02.09.2012

Bezúplatně

Od 24.06.2012
Zatím nevyužito
mj.12.11. a bude
asi i v roce 2013
29.03.2012

Bezúplatně
Bezúplatně

Průběžně

Bezúplatně

Průběžně

Bezúplatně

Smlouva a
faktura
Smlouva a
faktura
DPP
DPP
DPP

Bezúplatně

Poradenství nadačním fondům:
• Nadačnímu fondu SPMP ČR „Rodiče dětem“ bylo poskytováno poradenství již
několik let. Na žádost SPMP byla uskutečněna v roce 2012 likvidace fondu.
• Nadačnímu fondu SPMP“ Čtyřlístek“ v Havířově byly poskytnuty konzultace
k likvidačnímu protokolu aj.
Poradenství občanským sdružením:
• Klubíčko ARPZPD o.s. Karlín poskytnuta konzultace k likvidaci a změně.
• Škola života Nový Jičín poskytnuta konzultace ke změně na o.p.s.
• Centrum služeb Přerov o.s. v poskytnuta konzultace ke změně na o.p.s.
• OO SPMP Rakovník poskytnuta konzultace a připraveny doklady ke zrušení.

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
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Poradenství obecně prospěšným společnostem:
• Domovu Ráček o.p.s. poskytnuto celoroční právní poradenství;
• Bruntálské dílně Polárka o.p.s. poskytnuto poradenství k založení a změnám;
• Modrému klíči o.p.s. poskytnuta právní pomoc k založení;
• Slunečnímu domovu o.p.s. poskytnuta právní pomoc k založení;
• Domovu Sedlec SPMP o.p.s. poskytnuta právní pomoc k založení;
Přednášková činnost (poradenství ředitelům zařízení a o.p.s.):
• 27.04.2012 druhé školení na téma NOZ a nových norem. Vydání pomůcky.
• 19.10.2012 třetí školení na téma NOZ a nových norem. Vydání III. skript.

Základní informace HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. (1990) realizuje projekty s celorepublikovou
působností pro osoby s handicapem a pro jiné neziskové organizace. V poslání deklaruje
„poskytování vzdělávacího, poradenského, organizačního a zprostředkovatelského servisu
osobám s handicapem a jejich asistentům“. Pořádá rekvalifikační kurzy a školení,
organizuje rehabilitační a ozdravné pobyty, výcvikové a poznávací tábory, kulturní,
společenské a sportovní akce. Vydává publikace, natáčí a zpracovává videozáznamy. Podílí
se na realizaci humanitárních projektů i jiných sdružení, nadací a veřejně prospěšných
společností. Je patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku pro osoby s handicapem.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. je členem České rady sociálních služeb
(1990), kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým SPMP (1969) a
čestným členem spolku „Vltavan“ (1871). Od roku 1984 do roku 1991 působilo jako
občanské Sdružení mládeže a rodičů „S tebou mě baví svět“. Nemělo nikdy žádné
zaměstnance, veškerou činnost zajišťovali a zajišťují dobrovolníci. V letech 1991 až 2005
uspořádalo za pomoci expertů jednadvacet různých kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 393
účastníků z 51 organizací. V jedenácti jazykových kurzech se učilo 127 zájemců z 27
občanských sdružení. V osmi základních a zdokonalovacích kurzech pro vedoucí
rehabilitačních táborů se vyškolilo 191 hlavních vedoucích a 35 instruktorů handicapované
mládeže z 22 občanských sdružení (a k tomu byl vydán metodický Sborník). Ve dvou
celoročních kurzech „bocmanů“ tj. zástupců vedoucích vodáckých oddílů se proškolilo 40
osob z řad handicapované mládeže. Od svého založení uspořádalo 22 rehabilitačních
vodáckých táborů u nejrůznějších řek a jezer Čech a Slovenska a dvakrát asistovalo i na
pobytech vozíčkářů - potápěčů u moře (dodejme, že před tím pořádalo desítky táborů,
sportovních a jiných akcí pro zdravou mládež). Z Video kabinetu zapůjčilo zájemcům 436
snímků, které shlédlo okolo 5.000 diváků při stovce klubových projekcí a instruktážích.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. je vlastníkem ochranné známky
Videofestival® „S vámi nás baví svět“, kterou schválil i herec Julius Satinský. Od roku
2000 připravilo již šest bienále a to v letech 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010 (celkem
čtrnáct festivalů, kterých se zúčastnilo cca 4.000 diváků). Některé snímky odvysílala ČT2 a
TV NOE. Duchovním otcem projektu je zakladatel festivalu, dlouholetý předseda správní
rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. a Domova Ráček o.p.s. JUDr.Josef J.Veselý
(přezdívaný „AlBert“), který byl řadu let mj. i místopředsedou Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým ČR, ředitelem Nadačního fondu „Rodiče dětem“, vicepresidentem a
předsedou správní rady České rady humanitárních organizací (dnes České rady sociálních
služeb).
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HANDICAP LYCEUM Prague Co.
Civic Association
Member of the Czech Council of Humanitarian Organizations
Motto:
J. W. Goethe: "It is not enough to know, the known must be utilized; it is not enough to
desire, the desired must be achieved"

The Association has the following mission:
To provide an educational, advisory, organizational and mediation service for
handicapped people and their assistants and organizations.
The Association achieves this mission through the following activities in particular:

- it arranges educational and re-qualification courses and training with the assistance of
experts and other educational organizations,
- it organizes rehabilitation stays, training and outward-bound camps, recuperative
study trips and the like,
- it brings out publications, produces videos and maintains a video library (archive and
rental shop) used also for non-commercial projections of other organizations,
- it engages in awareness-raising activities involving the integration of the
handicapped, for which it organizes cultural, sporting and social events, festivals and
shows,
- it collaborates with other non-profit organizations and provides them with
educational, consultation and intermediation services,
- it maintains a directory of experts and arranges contacts with organizations which
require their services. It takes part in the implementation of humanitarian projects
created by other associations, foundations, general benefit organizations and other
legal persons,
- it engages in other activity, especially involving clubs, to achieve its mission and if
necessary, provides social services for disabled personnel pursuant to the Act on
Social Services.
The term "assistant" is understood to mean: an assistant or guide, helper, attendant,
pedagogical or rehabilitation worker, social worker, trainer, camp (section) leader and
so forth.
The Board of Trustees of HANDICAP LYCEA Prague Co. issues course (training)
participants with a "diploma" after final examinations. This may be a patent, a
certificate of completion, a participation diploma and in some cases a course badge.
Contact:
Address
Bank no.

HANDICAP LYCEUM Praha o.s., Org. reg. no. 61 38 35 46
President JUDr. Josef J. Veselý,
120 00 Prague 2, Francouzská 11, hclpraha@volny.cz www.hclpraha.cz
193688867/0300

