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HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
bylo založeno 29.12.1990 a od roku 1994 je ádným lenem eské rady humanitárních
organizací (nyní eské rady sociálních služeb). Pozd ji se slou ilo s ob anským
Sdružením mládeže a rodi TJ „S tebou m baví sv t!“ (p sobilo v SR od roku
1984) a Studijním sdružením Vratislava II. (1993). Od roku 1997 do 15.2.2007
p sobilo ve Sdružení pro pomoc mentáln postiženým (SPMP) jako kolektivní len, a
v roce 2001 bylo jmenováno estným lenem spolku VLTAVAN v Praze p i
p íležitosti jeho 130. výro í založení v roce 1871. Je patronem Domova Rá ek o.p.s.
v Rakovníku. V 20.dubna 2007 byl na základ požadavku zákona dopln n název
ob anského sdružení (dopln na písmena „o.s.“) a sou asn byly upraveny stanovy a
vyžádány na ŽÚ M stské ásti Praha 2 živnostenské listy na innosti „Zprost edkování
obchodu a služeb“, „Poradenská a konzulta ní innost, zpracování odborných studií a
posudk “ a „Reklamní innost a marketing“. Stanovy pak byly znovu upraveny (pro
zm na sídla) 25.02.2011.

POSLÁNÍ

poskytovat vzd lávací, poradenský, organiza ní a zprost edkovatelský servis
osobám s handicapem, jejich asistent m a organizacím.
8.1. Poslání realizuje sdružení zejména touto inností :
8.1.1. po ádá vzd lávací i rekvalifika ní kurzy a školení za pomoci expert i jiných
školících organizací;
8.1.2. organizuje rehabilita ní pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní ozdravné
pobyty ap.;
8.1.3. vydává publikace, zpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a
p j ovnu) pro nekomer ní projekce i ostatních organizací;
8.1.4. vyvíjí osv tovou innost v oblasti integrace zdravotn postižených, k tomu
po ádá kulturní, sportovní a spole enské akce, festivaly a p ehlídky;
8.1.5. spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi a poskytuje jim vzd lávací,
poradenský, organiza ní a zprost edkovatelský servis;
8.1.6. vede adresá expert a zprost edkovává kontakt s organizacemi, které jejich
služby pot ebují. Podílí se na realizaci humanitárních projekt i jiných sdružení,
nadací, obecn prosp šných spole ností a dalších právnických osob,
8.1.7. vyvíjí další, zvlášt klubovou innost, vedoucí k napl ování poslání a v p ípad
pot eby poskytuje osobám s handicapem sociální služby ve smyslu Zákona o
sociálních službách.
8.2. Pod pojmem "asistent" se rozumí: asistent i pr vodce, pomocník, ošet ovatel,
pedagogický nebo rehabilita ní pracovník, pracovník v sociálních službách, táborový
(oddílový) vedoucí, trenér, atp.
8.3. Ú astník m kurz (školení) vydává správní rada HANDICAP LYCEA Praha o.s.
po záv re ném p ezkoušení "osv d ení". Osv d ením m že být patent, absolventský
certifikát, ú astnický diplom, v n kterých p ípadech odznak kurzu.
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Valná hromada, konaná 14.ledna 2011
V Praze v síni Mánesu
Program :
1. Úvod, schválení programu.
2. Složení správní rady pro další období.
3. Zm na sídla ob anského sdružení.
4. Úprava stanov ob anského sdružení.
ad 1
1.1. Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z usnesení minulé
Valné hromady, konané 17.06.2010 byly spln ny.
1.2. Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po jednání
p ijala následující
Usnesení
ad 2
2.1. Valná hromada v souladu s lánkem 15 Stanov HANDICAP LYCEA Praha o.s.
potvrzuje ve funkcích leny správní rady na další období :
• JUDr. Josefa Veselého,
rodné íslo 411224/031 ve funkci p edsedy správní rady – editele,
• Ilonu Hruškovou,
rodné íslo 625228/1574 ve funkci místop edsedkyn správní rady – jednatelky,
• Ivetu Peškovou,
rodné íslo 615214/6858 ve funkci lenky správní rady.
ad 3

3.1. Valná hromada schvaluje
• zm nu sídla ob anského sdružení a úpravu zn ní stanov. Adresa nového sídla :
120 00 Praha 2, Vinohrady, Francouzská 11/852
• nové razítko ob anského sdružení – otisk:
ad 4
4.1. Valná hromada ukládá p edsedovi správní rady upravit lánky 5 a 28 stanov
ob anského sdružení a požádat o registraci MV R.
4.2. Valná hromada po registraci stanov dále ukládá vykonat další pot ebné úkony
(zm nit sídlo na bankovním ú tu, na výpisu z registru ekonomických subjekt I ,
výpisu z živnostenského rejst íku, v registraci Finan ního ú adu v Praze 2) a na
internetových stránkách portálu ve ejné správy.
JUDr. Josef Veselý
p edseda správní rady

Iveta Pešková
lenka správní rady

Ilona Hrušková
místop edsedkyn správní rady
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Um ní odejít
aneb ukon ení dvou velkých projekt .
Um ní odejít je jedno z nejv tších a asi i nejt žších um ní, které lov k m že ve
svém život zvládnout. Uplatnit toto um ní pak m že jak ve vztazích mezi lidmi, tak
v zábav , v zam stnání a leckde jinde; není nic trp ího, než neodhadnout tu pravou chvíli
k odchodu a „být odejit“.
Po deseti letech chceme ukon it dva naše velké projekty, které dosáhly vrcholu a na
které chceme už jen v hezkém vzpomínat. Jedná se o celostátní projekt s mezinárodní ú astí
Videofestival® „S vámi nás baví sv t“ a kulturní p ehlídku divadelních a p veckých
soubor St edo eského kraje a Prahy „D*Rá ek“.
Skute n nejde „jen“ o nedostatek pen z, jak je to módou v sou asné dob na vše
svád t a nejde ani „jen“ o obrovskou organiza ní a asovou náro nost. Jde o tu pomyslnou
špici hory, na kterou projekty vystoupaly, aby tam zanechaly svoji stopu a sestup dol by
autory projekt již net šil. Ohlédn me se.
V rámci Videofestivalu® „S vámi nás baví sv t“, který se poprvé konal v roce 2000
v Tylov divadle v Rakovníku bylo uspo ádáno v celé eské republice trnáct festival ,
kterých se zú astnilo okolo ty tisíc nadšených divák . Do sout ží se b hem let p ihlásilo
p es dv stovky autor z humanitárních organizací i kinoamatér jednotlivc z eské
republiky, Slovenska, Francie, N mecka, Rakouska, Indie, Thajska, Hong Kongu, Kanady,
kte í získali sošku ALBERTA, nebo n kterou z jiných cen, ud lenou diváky i starosty
festivalových m st. Mnoho cen získal i Domov Rá ek o.p.s. Poslední festival, který se
uskute nil v roce 2010 v zámeckém divadle „Na Kovárn “ v Pod bradech byl asi skute n
ten nejlepší (ale to jsme íkali po každém, la ka se stále zvedala).
V kulturní p ehlídce „D*Rá ku“, jehož desátý ro ník popisujeme na jiném míst této
Výro ní zprávy, vystoupilo p ibližn dva tisíce ú inkujících p ed stejným po tem rozjásaných
divák i zástupc m sta. Soubory n kolika desítek domov , ústav , škol a školek adu dní
nacvi ovaly, aby pak v nesout žních vystoupeních p edvedly co umí. Pod kování dostali
nejen ú inkující, ale i jejich vedoucí. Nebyly to jen soubory osob s handicapem, ale v rámci
integrace i p vecké a tane ní soubory d tí bez handicapu, romské skupiny a další.
Víme, že to mnoho lidí bude mrzet (už se n kte í auto i amatérských film i vedoucí
soubor ozvali), ale život jde dál a nakonec je ada i na ostatních, ud lat n co podobného pro
druhé. Kone n , není to poprvé, co odcházíme – ukon ili jsme nap íklad uspo ádání
dvouletého velkého turné hudební skupiny Hradní Duo pod názvem „V dobrém se sejdeme“
na kterém se sešlo k radosti skupiny Milana Zimmermanna tisíc sto ty icet poslucha , op t
zejména z ad osob s handicapem; skon ili jsme s po ádáním velkých vodáckých akcí a
tábor pro široké spektrum sportovc , kterých se za více jak deset let zú astnilo asi tisíc p t
set zájemc .
Jsme p esv d eni o správnosti úsloví „v nejlepším je t eba p estat“. A kdo si chce
s námi zavzpomínat, m že kdykoliv navštívit videotéku na webu Domova Rá ek o.p.s.,
HANDICAP LYCEA Praha o.s. nebo eské rady humanitárních organizací.
Auto i projekt
Ilonka Hrušková a JUDr.Josef J.Veselý/AlBert
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Zpráva o hospoda ení za rok 2011

P íjmy za rok 2011 inily celkem
Výdaje za rok 2011 inily celkem
Hospodá ský výsledek za rok 2011 zisk

K
K
K

40 018,50
23 344,16
16 674,34

P ÍJMY:
P íjmy celkem

K

40 018,50

K
K

18,50
40 000,00

Položka 644 - Úroky
Položka 649.3-Výnosy poradenská

innost

P íjmy na výše uvedených položkách jsou ur eny na provoz HANDICAP
LYCEA PRAHA a financování akcí po ádaných touto organizací.
Dalším zdrojem financování z stává:
- hospodá ský výsledek minulých let
K
94 338,14
- sponzorské dary
K
9 730,00
Tyto zdroje financování jsou p evedeny na Rezervní fond
organizace,
jeho z statek k 31.12.2011 inil K 104 068,14.

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

500
511
512
518
521
549
582
538
546

–
–
-

Spot ebované nákupy
Opravy a udržování
Cestovné (jízdné)
Ostatní služby
Mzdové náklady-DPP
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté p ísp vky
Ostatní dan a poplatky
Poskytnuté dary

K

23 344,16

K
K
K
K
K
K
K
K
K

10
2
2
6

707,40
688,00
711,76
179,00
0,00
398,00
500,00
160,00
0,00

K 31.12.2011 byla provedena inventura majetku, závazk ,
pohledávek,
pokladny a stavu b žného ú tu. Ú etní stav se rovná stavu
skute nému.

Sestavila k 31.12.2011
ing. Andrea Bendová
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Vyhodnocení innosti v roce 2011
OKOUN III

Dvacátý první vodácký rehabilita ní pobyt v ervnu 2011.
(fotogalerie a video je na webu www.hclpraha.cz)
AlBerte, už rad ji necvi “ prohlásila Ilonka p i rehabilita ním cvi ení, které
vedla zkušená terapeutka Lenka, když už mu n které cviky d laly problémy. Nejen
jemu, ale i n kterým Rá k m (nap íklad Monice, která se na povel zalehnout na
karimatky naivn zeptala „a kdo m pak zdvihne?“). P ibývají léta, ubývá sil a proto
byl celý dvacátý první vodácký rehabilita ní tábor, nazvaný
OKOUN III,
konaný v ervnu od 20.06. do 25.06.2011 v Líchovech na Slapech,
zam en na zlepšování fyzické a psychické kondice uživatel služeb Domova Rá ek
o.p.s. Vyvrcholením byla sportovní olympiáda, na kterou p ijeli op t kamarádi
z Handicap centra Srdce o.p.s. v Pod bradech.
Do programu pobytu a olympiády byly za azeny tyto sporty:
• pádlování na raftech po hladin Slapské p ehrady, kde nás potrápil protivítr
podobný tomu, co jsme zažili p ed n kolika léty na Labi,
• plavání, dovád ní a cviky v krásn istém bazénu,
• lukost elba a paintball se zbran mi, které p ivezli pod bradští p átelé,
• denn ranní cvi ení s prvky jógy a dopoledne již zmín ná terapeutická cvi ení,
• také relaxace v bublinkové lázni i za pomoci cinkotu tibetských misek.
Samotná olympiáda se nesla heslem „není d ležité zvít zit, ale
skute n nebyl nikdo, kdo se podle svých sil nezú astnil (v etn
Proto také odm ny a diplomy, které p ijel rozdat náš dlouholetý p
podnikatel Ing. Zden k Procházka s rodinou, obdržel každý ú
(dokonce i ten AlBert).

zú astnit se“. A
nevidomé Katky).
íznivec a sponzor,
astník olympiády

Jaké byly zvláštnosti letošního pobytu? P edevším ta, že jsme již t etí rok za sebou jeli
do stejného rehabilita ního za ízení ob anského sdružení PROSAZ. Kdysi jsme jezdili
každý rok do jiného místa. Zp sobilo to p íjemné prost edí zotavovny, dobrá kuchyn
i rozumná cena pobytu a také zdejší lesnatá, liduprázdná krajina (a v ervnu i klid na
vod ). Také jsme poprvé po n kolika letech nem li po dobu pobytu k disposici
autobus a tak jsme ned lali v tší výlety do okolí, které jsme poznali již v minulých
letech. Program pobytu byl p izp soben rehabilitaci na míst a všem se líbil, protože
byl vyložen relaxa ní. Navíc jsme tím za dopravu ušet ili 15.000 K .
Pochopiteln jsme si neodpustili nástup se vzty ením vlajky i ve erní posezení u
ohn , grilování slaniny, opékání vu t a když za námi p ijeli kamarádi, tak i písni ky
kytarou Míši a Jóžina. Po así bylo padesát na padesát a nám to nevadilo snad až na
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to, že nejvíce lilo, když nás navštívil sponzor (ale scénku z vystoupení na D*Rá ku mu
Rá ci sta ili zatancovat u bazénku ješt p ed dešt m a Ilonka jim pak „zacinkala“ v
t locvi n ). Také záv re ná diskotéka se povedla. Prost , OKOUN III byl OK.
Možná, že i p íští rok pojedeme op t sem. Byl by to tvrtý OKOUN (nakonec, okouni
plavou také v hejnu). Ale … jak ta léta b ží, vážení!
Pobyt byl sice s relaxa ním programem, ale nikoliv pro vedoucí a asistenty.
Pod kování za odvedenou náro nou práci si zaslouží:
• Ilonka Hrušková, editelka Domova Rá ek o.p.s. a lenka správní rady
HANDICAP LYCEA Praha o.s.,
• Mgr. Lenka Niezgodová, lenka správní rady Domova Rá ek o.p.s.,
• Bc. Markétka Ková ová, pracovnice v soc.službách Domova Rá ek o.p.s.
• Jani ka St íbrská, pracovnice v sociálních službách Domova Rá ek o.p.s.
• Hani ka Me í ová, pracovnice v sociálních službách Domova Rá ek o.p.s.
a dále
• Mgr. Michal Šmíd, editel Handicap centra Pod brady o.p.s. za spolupráci p i
olympiád ,
• asistenti Lukáš Hruška a Marek Lippert, zejména za technickou pomoc.
Za finan ní podporu pat í pod kování:
• Ing. Zde ku Procházkovi (op t daroval 100.000,- K ).
• Spole nosti SAPERE spol.s r.o. (Honza Mrákota daroval op t 8.000,- K ).
• St edo eskému kraji za grant na olympiádu (ve výši 30.000,- K ).
D kujeme též Bc. Ivetce Peškové, p edsedkyni sdružení PROSAZ o.s. a lence správní
rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. i všem zam stnanc m zotavovny za ochotu a
vytvo ení p íjemného prost edí.

Vyhodnocení eduka ní innosti 2011
Název kurzu, seminá e,
školení apod.

Podpora sociálních
dovedností u lidí s MP
Aplikace metod sociální
práce - seminá
Diverzita pro osoby se
zdravotním postižením
Dobro inné odkazy nadacím
a neziskovým organizacím
Tranzitní projekt ESF OP
LZZ s podporou zam stnání
Mezinárodní summit o
dárcovství a mecenášství
Odpov dnost editele
obecn prosp šné spol.

Po adatel
a lektor

SPMP R
v IKEM
Vzd lávací centrum
St ední echny
NRZP Praha
Fórum dárc Praha
Máme otev eno o.s.
Fórum dárc Praha
Neziskovky o.p.s
Mgr. Petr Vít

Termín
a rozsah

27.05.2011
5,5 hodiny
08.09.2011
6 hodin
19.09.2011
7 hodin
20.09.2011
4 hodiny
26.09.2011
3 hodiny
12.10.2011
8 hodin
12.12.2011
3 hodiny

Ú astník
JUDr. Josef
Veselý
JUDr. Josef
Veselý
JUDr. Josef
Veselý
JUDr. Josef
Veselý
JUDr. Josef
Veselý
JUDr. Josef
Veselý
JUDr. Josef
Veselý
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Vyhodnocení v oblasti poradenství 2011
1. Uzav ena a spln na Smlouva o poskytování poradenských služeb Nada nímu
fondu SPMP „Rodi e d tem“ do konce roku 2011.
2. Uskute n na konzultace v oblasti opatrovnictví Mgr. Jurankové.
3. Uskute n né poradenství Domovu Rá ek o.p.s. ve smyslu novely zákona o
obecn prosp šných spole nostech a úprava listin.
4. Úprava n kterých standard pro inspekci St edo eského kraje.
5. Poradenství Ústavu sociálních služeb v Praze 4 a zpracování metodického
pokynu k výkonu n kterých úkon ve ejného opatrovníka (vyšel 01.07.2011).
6. Školení sociálních pracovník Ústavu sociálních služeb v Praze 4 za pomoci
filmové projekce (dopln no z roku 2010).
7. P ednáška a seminá k novému ob anskému zákoníku pro editele za ízení
spole nosti SPMP R v Praze 6 Sedlci 15.04.2011.
8. Poradenství organizaci SPMP v Bruntále k založení obecn prosp šné
spole nosti Polárka o.p.s. Poradenství od dubna, založena byla v listopadu 2011.
9. Uzav ení smlouvy o poradenství likvidaci Nada ního fondu SPMP R „Rodi e
d tem“ na rok 2012.

Základní informace
HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. (1990) realizuje projekty s celorepublikovou
p sobností pro osoby s handicapem a pro jiné neziskové organizace. V poslání deklaruje
„poskytování vzd lávacího, poradenského, organiza ního a zprost edkovatelského servisu
osobám s handicapem a jejich asistent m“. Po ádá rekvalifika ní kurzy a školení,
organizuje rehabilita ní a ozdravné pobyty, výcvikové a poznávací tábory, kulturní,
spole enské a sportovní akce. Vydává publikace, natá í a zpracovává videozáznamy a vede
videokabinet (archiv). Podílí se na realizaci humanitárních projekt i jiných sdružení, nadací
a ve ejn prosp šných spole ností. Je patronem Domova Rá ek o.p.s. v Rakovníku pro
osoby s handicapem.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. je lenem eské rady sociálních služeb (1990),
kolektivním lenem Sdružení pro pomoc mentáln postiženým SPMP (1969) a estným
lenem spolku „Vltavan“ (1871). Od roku 1984 do roku 1991 p sobilo jako ob anské
Sdružení mládeže a rodi „S tebou m baví sv t“. Nem lo nikdy žádné zam stnance,
veškerou innost zajiš ovali a zajiš ují dobrovolníci. V letech 1991 až 2005 uspo ádalo za
pomoci expert jednadvacet r zných kurz , kterých se zú astnilo celkem 393 ú astník z 51
organizací. V jedenácti jazykových kurzech se u ilo 127 zájemc z 27 ob anských sdružení.
V osmi základních a zdokonalovacích kurzech pro vedoucí rehabilita ních tábor se
vyškolilo 191 hlavních vedoucích a 35 instruktor handicapované mládeže z 22
ob anských sdružení (a k tomu byl vydán metodický Sborník). Ve dvou celoro ních
kurzech „bocman “ tj. zástupc vedoucích vodáckých oddíl se proškolilo 40 osob z ad
handicapované mládeže. Od svého založení uspo ádalo devatenáct rehabilita ních
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vodáckých tábor u nejr zn jších ek a jezer ech a Slovenska a dvakrát asistovalo i na
pobytech vozí ká - potáp
u mo e (dodejme, že p ed tím po ádalo desítky tábor ,
sportovních a jiných akcí pro zdravou mládež). Z Videokabinetu zap j ilo zájemc m 436
snímk , které shlédlo okolo p ti tisíc divák p i stovce klubových projekcí a instruktážích.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. vlastníkem ochranné známky Videofestival® „S
vámi nás baví sv t“, kterou schválil i Julius Satinský. Od roku 2000 p ipravilo již šest
bienále a to v letech 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010 (celkem trnáct festival , kterých
se zú astnilo cca 4.000 divák ). N které snímky odvysílala T2 a TV NOE. Duchovním
otcem projektu je zakladatel festivalu, dlouholetý p edseda správní rady HANDICAP
LYCEA Praha o.s. a Domova Rá ek o.p.s. JUDr.Josef J.Veselý (p ezdívaný „AlBert“),
který byl adu let mj. i místop edsedou Sdružení pro pomoc mentáln postiženým R,
editelem Nada ního fondu „Rodi e d tem“, vicepresidentem a p edsedou správní rady
eské rady humanitárních organizací.

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.
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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

