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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, 
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 
2015, ve které bychom Vás rádi seznámili 
s naší činností a hospodařením. 

Od našeho založení v roce 2007 se 
věnujeme rehabilitaci osob po poranění 
mozku a informovanosti o poškození 
mozku v české odborné i široké veřejnosti. 
Povědomí o problematice poškození mozku 
jsme se i v roce 2015 dál snažili rozšiřovat 
a to v rámci aktivit a projektů, které jsme 
realizovali. 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat 
vám všem, kteří jste se spolupodíleli na 
uskutečnění našich cílů, a to jak finančně, 
personálně tak i morálně. Díky vaší podpoře 
jsme mohli zvýšit kvalitu naší činnosti 
a pomáhat tak těm, kteří to potřebují.

Vážíme si každé podpory. Děkujeme.

 
 
za tým CEREBRA 
Mirka Kortusová  
předsedkyně 

A
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Dětské krůčky
 
Dva kroky dopředu, jeden krok vzad nebo někdy jenom

Běh na místě

Popírání, hněv a frustrace

Odmítání pomoci rodiny, přátel a příbuzných

To byly některé z mých pocitů, když mě potkalo poškození mozku

Býval jsem talentovaný a schopný a bral jsem život takový, jaký je

Nové já už není tak nadané a schopné a to jsem se vší silou snažil skrýt

Přijetí, že někde je chyba, mi pomohlo pokročit dál

Když teď přijímám pomoc ostatních,

Už se nenechám tak vytočit.

Akceptuji nové já i s jeho poškozením mozku

Naučil jsem se ho mít rád a pečuji o něj, jako jsem pečoval o své staré já

Přijímám se takový, jaký jsem a nežiji minulostí

Jsem smířený s budoucností, cokoli na mě čeká,

poškození mozku mě bude doprovázet.

Napsal Phillip King
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Základní informace
 Název organizace ~ CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s.

 Adresa ~ Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8

	 Telefonní	číslo ~ +420 226 807 048

 Webové stránky ~ www.cerebrum2007.cz, www.poranenimozku.cz

 IČ ~ 22665421

 Registrace ~ L 17969 vedená u Městského soudu v Praze

 Právní forma ~ právnická osoba

 Typ ~ spolek

	 Bank.	spojení,	č.	účtu ~ Československá obchodní banka a.s., 224975907/0300 

  ~ Fio Banka a.s., 2100861130/2010

	 Členství	v	organizacích ~ Brain Injured and Families – European Confederation (BIF-EC)

  ~ International Brain Injury Association (IBIA)

  ~ Society for Cognitive Rehabilitation

  ~ Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR)

  ~ Asociace NNO

  ~ Asociace společenské odpovědnosti (ASO)

	 Valná	hromada ~ 149 členů

 Správní rada ~    Předsedkyně: 
Ing. Mirka Kortusová

  ~ Místopředseda: 
   PhDr. Miloš Balabán, PhD. 

  ~  Ostatní členové: 
Bc. Simeon Hinov 

 Kontrolní komise ~  Předsedkyně: 
Ing. Pavlína Vančurová, PhD.

  ~ Ostatní členové: 
   RNDr. Stanislav Pohořal 
   Renáta Klingerová

	 Ředitelka ~ Mgr. Dana Kollárová 

B



6

Poslání a hlavní cíle

Poslání
Naším posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace 
a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné 
příslušníky a pečující.

Hlavní cíle
~  Zvyšovat povědomí české 

veřejnosti o širokém 
spektru následků poranění 
mozku a možnostech jejich 
rehabilitace

~  Sdružovat občany po 
poranění mozku, jejich 
rodiny, pečující a hájit jejich 
zájmy

~  Poskytovat terapeutické, 
rekondiční a rehabilitační 
služby osobám po poranění 
nebo poškození mozku

~  Podporovat rodiny 
v podpůrných 
terapeutických programech

~  Poskytovat informace a mapovat služby, které jsou určeny lidem po poranění mozku

~  Prosazovat systémové změny v organizaci péče a rehabilitace osob po poranění mozku  
v České republice (např. prostřednictvím programů komplexní rehabilitace)

~  Spolupracovat se zahraničními asociacemi, zejména těmi evropskými, na prosazování zájmů 
osob po poranění mozku

C
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Přehled činností v roce 2015

Rehabilitační program pro osoby po poranění mozku
V rámci rehabilitačně - rekondičního programu bylo naším cílem pomoci účastníkům lépe 
porozumět následkům poranění mozku, obtížím, které mají po úrazu či mozkové příhodě a nástroji 
neurorehabilitace tyto deficity zlepšovat. Účastníci byli cíleně vedeni k využívání kompenzačních 
strategií, které jim pomohou 
překonávat obtíže a které lze použít 
i v běžném životě. Neméně důležitý 
byl i psychosociální dopad programu 
v oblasti snižování sociální izolaci 
lidí po poškození mozku jak při 
skupinové práci, tak při doplňkových 
volnočasových aktivitách. 

Rehabilitačně – rekondičního 
programu se zúčastnili obyvatelé hl. 
města Prahy, celkem 59 klientů.

V roce 2015 jsme realizovali 
2 rehabilitačně -rekondiční programy 
pro skupinu osob po poškození 
mozku, první trval 5 měsíců a druhý 
4 měsíce. V rámci programu se 
klienti účastnili tréninku paměti 
a kognitivních funkcí, léčebné tělesné 
výchovy, ergoterapie, logopedie, 
rehabilitace jemné motoriky 
na Armeo Boom a odborného 
poradenství.

Před vstupem do programu prošli 
účastníci diagnostikou, která se 
skládala z motivačního bloku, 
psychodiagnostiky a ergodiagnostiky.

Tento	projekt	byl	podpořen	Magistrátem	hl.	města	Prahy,	MZ	ČR.

D
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Informační a poradenský servis
Projekt probíhá v kontextu poskytovaných služeb a hlavních cílů Cerebra v oblasti poradenství 
následků a prevence poranění mozku pro postižené osoby a širokou veřejnost. 

Aktivity projektu probíhají dlouhodobě a vzájemně se doplňují s ostatními rehabilitačními aktivitami. 
V roce 2015 jsme realizovali tyto hlavní aktivity:

1. Poradenství 
2. Tematické přednášky a besedy s odborníky 
3. Informační servis

 

1. Poradenství
Poradenství je zaměřeno na 
poskytování informací zejména 
rodinám a pečujícím o možnostech 
rehabilitace na celém území ČR, 
o následcích poškození mozku, 
změnách v psychice, vztazích, 
o možnostech pracovního uplatnění 
a sociální poradenství. Díky získaným 
finančním prostředkům z veřejných 
a soukromých zdrojů mohou 
lidé po poškození mozku a jejich 
rodiny využívat bezplatné služby 
emailového, telefonického, osobního 
poradenství a službu e-poradny. 
V roce 2015 nás se svými dotazy 
kontaktovalo 434 osob a to zejména 
rodinných příslušníků. Dotazy k nám směřovali také lidé, kteří utrpěli poškození mozku a dále nižší 
zdravotnický personál, sociální pracovníci, lékaři či studenti příbuzných oborů.

Na dotazy odpovídá poradenský tým, složený z psychologů, logopedů, ergoterapeutů, lékařů, 
fyzioterapeutů a právníků. Nejčastějšími okruhy dotazů jsou následky poškození mozku (zjevné 
fyzické i skryté psychické), vyhledání vhodného zařízení následné lůžkové či rehabilitační péče, 
způsoby péče o blízkého v kómatu apod. 

~ E-poradna 

Je k dispozici na stránkách http://www.cerebrum2007.cz/poradna

Lidé zde mohou klást dotazy, nebo naopak reagovat na dotazy lidí, kteří se nacházejí nebo nacházeli 
v podobné situaci. E-poradnu využilo v roce 2015 celkem 128 osob, převážně rodinných příslušníků.
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~ Emailové poradenství 

Na adresu poradna@cerebrum2007.cz napsalo svůj dotaz v roce 2015 celkem 139 osob, převážně 
z řad rodinných příslušníků či přátel osob, kteří utrpěli poškození mozku. S většinou tazatelů 
komunikuje sociální pracovník, psycholog a ergoterapeut dlouhodobě.

~ Telefonické poradenství 

Je poskytováno každý všední den od 9 do 17 hodin. V roce 2015 využilo telefonické konzultace, 
s možností volat jak na pevnou linku, tak na mobilní telefon, 117 osob.

~ Osobní	konzultace	

V roce 2015 bylo osobní poradenství poskytnuto 50 osobám, převážně z řad rodinných příslušníků 
osob s poškozením mozku, některým z nich opakovaně a s přetrvávající spoluprací. Naší snahou bylo 
a je poskytnout lidem psychosociální podporu v obtížné situaci, nasměrovat je na další dostupné 
služby či doporučit programy nabízené Cerebrem. 

Témata poradenství: následky poranění mozku, vigilní kóma – projevy, komunikace po CMP, 
kontakty na další péči, nabídka programu, psychologická pomoc v místě bydliště, agresivita po 
poranění mozku, péče o osobu blízkou po poranění mozku, poruchy chování a prožívání, změny 
chování po poranění mozku, projevy po CMP, organický psychosyndrom, průběh neuropsycholog. 
vyš., odkazy na publikace TKF, zhoršování paměti, EPI záchvaty, logopedické problémy.

2.	 Tematické	přednášky	a	besedy	s	odborníky
V roce 2015 jsme realizovali přednášky 
zaměřené na problematiku následků 
poškození mozku, možnosti rehabilitace 
a prevence:

~  Rehabilitační programy a podpůrná 
péče pro osoby po poškození mozku

~  Trénink kognitivních funkcí a jeho 
důležitost pro rehabilitaci osob  
po poškození mozku

~  Příčiny a následky poranění mozku - 
specifika u dětí - seminář v projektu 
prevence na základních školách

~  Neurehabilitace následků poranění 
mozku

~  Ukázky strategií v prevenci poranění mozku u dětí v zahraničí

~  V rámci prevence poranění mozku u dětí a mladých lidí proběhly 3 celodenní přednášky na 
SOU zahradní a stavební Praha 9 od 2. 12. do 8. 12. 2015, celkem pro 180 studentů
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3.	 Informační	servis	v	nemocnicích
V průběhu roku jsme o činnostech a nabízených aktivitách pro pacienty s poškozením mozku 
informovali ambulance a oddělení neurologie, rehabilitace, neurochirurgie, traumatologie, onkologie 
v zařízeních: Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze, Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze- klinika 
rehabilitačního lékařství, Ústřední Vojenská Nemocnice, Rehabilitační klinika Malvazinky, Nemocnice 
Na Homolce, Nemocnice Na Františku, Nemocnice Na Bulovce, Fakultní Thomayerova Nemocnice 
v Praze, Fakultní Nemocnice v Motole, Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady.

Tento	projet	byl	podpořen	Úřadem	vlády	ČR,	Magistrátem	hl.	města	Prahy,	MZ	ČR.

Rekondiční pobyty
V rámci projektu byly uskutečněny 
dva rekondiční pobyty pro klienty 
s těžším nebo se středně těžkým 
poraněním mozku. Místa konání 
rekondičních pobytů byla vybrána 
s ohledem na zajištění adekvátní 
péče, bezbariérovosti prostor 
a možnosti realizace rehabilitačních 
i volnočasových aktivit. 

První rekondiční pobyt se konal 
v termínu od 29. 6. do 5. 7. 2015 
Lázně Jupiter Bechyně. 

Druhý rekondiční pobyt se konal 
ve dnech 7. 11. až 10. 11. 2015 
Lázně Jupiter Bechyně.

Rekondičních pobytů se zúčastnilo 
15 klientů. Projekt byl zaměřen na 
rehabilitační a rekondiční cvičení 
mimo vlastní sociální prostředí 
doplněno dalšími volnočasovými 
a společenskými aktivitami např. 
plavání, vycházky, společenské hry.

Rehabilitace fyzických deficitů byla doplněna cvičením v bazénu a plaváním. V rámci rekondičního 
pobytu se proběhla prohlídka zámku Bechyně a areálu Bechyňská Duha se zajímavým mostem.

Tento	projekt	byl	podpořen	Magistrátem	hl.	města	Prahy	a	CITI	BANK.
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Ergoterapie v domácím prostředí
Projekt ergoterapie osob po poškození mozku ve vlastním sociálním prostředí je pokračováním 
projektu, který jsme začali realizovat v roce 2012. Cílem projektuje reagovat na nedostatečnou 
dostupnost rehabilitačních služeb po poškození mozku přímo v místě bydliště postiženého a využít 
metody ergoterapie při aktivitách denního života a vést postižené k soběstačnosti, čím se zvyšuje 
kvalita jejich života.

Projekt byl přínosný hlavně v těchto 
oblastech:

~  Rehabilitační péče se dostala přímo 
ke klientům, kteří jsou imobilní 
a nemohli by za terapií dojíždět. Tím 
se snížila sociální izolace a zlepšil se 
náhled klienta na vlastní situaci

~  Přínosem ergoterapie v domácím 
prostředí je nasměrování terapie 
cíleně na ty oblasti jejich života, 
které jsou problematické. Klient je 
motivován dosaženými úspěchy 
a do jeho terapie se zapojuje celá 
rodina

Služba se realizovala v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 celkem u pěti klientů, kteří 
o službu projevili zájem a odpovídali předpokladům zařazení do projektu na základě provedené 
ergodiagnostiky a doporučení ošetřujícího lékaře. Byly to osoby po poranění nebo poškození mozku, 
ve stabilizovaném stavu s těžším nebo středně těžkým postižením hybnosti horních a dolních 
končetin. Terapie probíhala pravidelně dle dohodnutého harmonogramu v časové dotaci  
2 hodiny/týden na klienta dle výsledků vstupní diagnostiky a individuálního plánu každého klienta. 
V rámci terapie ergoterapeut spolupracoval s rodinou a vytvářel prostor na další participaci rodiny 
na cvičeních i mimo přímou práci ergoterapeuta. 

Domácí terapie je přínosná z mnoha důvodů. Jednak odpadá transport do zařízení, což u klientů 
s handicapem a jejich rodin bývá velký problém a často z důvodu komplikací raději rehabilitační 
procedury neabsolvují. Jelikož ergoterapie probíhá v přirozeném prostředí klientů, jsou klienti 
klidnější, často podají kvalitnější výkony a je možnost řešit úpravy domácího prostředí na místě.

Ergoterapie byla zaměřena především na cílenou terapii horních končetin, na obnovení či 
zdokonalování funkce, pracovali jsme na terapii vnímání všech kvalit, s důrazem na proprioceptivní 
cvičení. Dále na oblast ADL, tedy aktivit běžného denního života. Zde se využívala právě možnost 
tréninku v domácím prostředí, řešili se problémy v oblasti přizpůsobení a úprav prostředí, nácvik 
s kompenzačními pomůckami, popř. výběr vhodnějších. V rámci nácviku ADL klienti trénovali 
kognitivní funkce, které jsou potřeba právě pro zvládnutí těchto činností. Jedná se především 
o problémy v oblasti krátkodobé paměti, pozornosti, motorického plánování, problémů v řečových 
funkcích a komunikaci samotné.

Tento	projekt	byl	podpořen	Magistrátem	hl.	města	Prahy.
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Mezinárodní spolupráce
Cílem projektu bylo prohlubovat mezinárodní spolupráci CEREBRA v oblasti problematiky 
rehabilitace poranění mozku a umožnění mezinárodní spolupráce v oblasti zlepšování systému 
péče pro osoby po získaném poškození mozku, a přenosu dobré praxe a zkušeností ze států EU 
s rozvinutějšími systémy péče o osoby po PM do České republiky.

V roce 2015 jsme i nadále rozvíjeli členství v BIF-EC.

 Členství v této organizaci nám umožňuje získávat nejnovější informace o problematice poranění 
mozku a přebírat zkušenosti z organizace rehabilitace a péče o tyto postižené. 

V roce 2015 jsme pokračovali v členství v IBIA. Členství v této mezinárodní organizaci se sídlem v USA 
nám umožnilo získávat nenovější poznatky z teorie a výzkumu v problematice poškození mozku.  
Tyto přenášíme do odborné práce Cerebra, překládáme je a zveřejňujeme na webovém portálu 
www.poranenimozku.cz

V rámci rozvoje spolupráce jsme uskutečnili pracovní cesty do Londýna, kde jsme navštívili podobná 
zařízení pro lidi s poškozením mozku.

V rámci projektu jsme z anglického originálu přeložili první část knihy Learning by Accident, která je 
určena rodinám a pečujícím. 

Tento	projekt	byl	podpořen	Úřadem	vlády	ČR	a	CITI	BANK.

Kluby CEREBRA
Důležitým cílem projektu bylo zvýšit aktivitu 
a zapojení členské základny a svépomocné 
aktivity osob po PM a jejich rodinných 
příslušníků skrze motivační aktivity a větší 
podporu při zakládáním místních organizačních 
jednotek – Klubů CEREBRA. V roce 2015 
pokračoval ve své činnosti Klub v Brně. Klub 
se zaměřil na podporu lidí s poškozením 
mozku přímo ve zdravotnických zařízeních 
v Brně za spolupráce s Akademickým centrem 
poradenství a supervize při Psychologickém 
ústavu FF Masarykovy univerzity. 

Od ledna 2015 zahájil činnost Klubu 
v Chomutově ve spolupráci se spolkem 
Masopust. Klub nyní poskytuje odborné služby 
a poradenství pro 17 klientů. Navázal spolupráci 
s Úřadem práce, Nemocnicí Chomutov a dalšími 
odborníky v oblasti Chomutova.

Tento	projekt	byl	podpořen	Nadací	ČEZ.
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Primární prevence poranění mozku u dorostu
Cílem projektu byla edukace pedagogů, trenérů a rodičů v problematice poranění mozku, jeho 
následků a prevenci poranění mozku u této věkové skupiny. 

V průběhu projektu jsme realizovali průzkum o informovanosti úrazovosti dětí ve školním věku 
a preventivních aktivitách u pedagogů a rodičů.

Průzkum byl realizován u vybrané vzorku pedagogů a rodičů z vybraných škol Středočeského kraje 
v počtu 100 osob z celkem 55 oslovených škol a jeho cílem bylo zjistit úroveň informací o úrazech 
mozku a stavu prevence poranění mozku. Výsledky průzkumu byly výchozím materiálem pro 
přípravu odborných seminářů. Výsledky průzkumu poukázaly na to, že prevenci samotné by dle 
respondentů výrazně pomohlo plné soustředění dětí na prováděnou činnost (např. nepoužíváním 
MP3 či mobilních telefonů). Tomu, aby dítě neutrpělo poranění mozku, by taktéž prospělo 
dodržování dopravních předpisů či jiných bezpečnostních pravidel (např. na sjezdovkách).  
Obě varianty odpovědí zvolilo shodně 53 % dotázaných respondentů. Děti by měly používat 
při činnosti ochranné pomůcky- tuto variantu odpovědi uvedlo plných 43 % učitelů a rodičů 
Středočeského kraje. Variantu o nepožití alkoholu či drog při aktivitě si vybralo plných 39 % 
dotázaných. Třetina dotázaných uvedla, že by prevenci poranění mozku pomohlo i používání 
bezpečnostních pásů. Uzpůsobení rychlosti uváděli respondenti až jako jednu z posledních variant 
prevence, přesto tuto variantu uvedlo 19 % respondentů.

V rámci projektu se uskutečnil odborný seminář pro pedagogy dne 24. 11. 2015.

Program	semináře	obsahoval	přednášky:	

~  Příčiny a následky poranění mozku - specifika u dětí, MUDr. Tomáš Nedělka

~  Neurehabilitace následků poranění mozku, PhDr. Simona Skříčková 

~  Příběhy lidí po poranění mozku, Erik Kačeňák, Iveta Zemanová

~  Ukázky strategií v prevenci poranění mozku u dětí v zahraničí, Mgr. Dana Kollárová 

~  Diskuse ke stavu prevence úrazů dětí – výsledky průzkumu prevence poranění mozku  
na základních školách Středočeského kraje. 

Výstupem projektu jsou nově zpracované informační strategie pro rodiče, trenéry a učitele 
s tématikou jak předcházet poraněním mozku u dětí a mladých lidí při sportovních aktivitách. 

Tento	projekt	byl	podpořen	fondem	hejtmana	Středočeského	kraje.

Šance lidem po poranění mozku
Projekt se zaměřil na pomoc nezaměstnaným osobám s následkem poranění mozku lehkého 
a středně těžkého stupně, u kterých je dlouhodobě velmi malá pravděpodobnost umístění na trhu 
práce v Praze. Cílovou skupinou bylo 20 osob.
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Dílčí	cíle:

~  Sociální i profesní reintegrace osob po poranění mozku ohrožených sociální exkluzí.

~  Rozvoj schopností a dovedností směřující k samostatnosti a soběstačnosti.

~  Poskytování profesně-psychologického poradenství.

~  Prevence a zmírňování důsledků nežádoucích psychických a sociálních jevů. Na ty se 
zaměřovaly vzdělávací a praktické aktivity v rámci širší profesní reintegrace nebo profesního 
zdokonalování a sestavení pracovně rehabilitačního plánu.

Projekt	byl	realizován	prostřednictvím	klíčových	aktivit:

~  Přípravná fáze projektu.

~  Zajištění a realizace pracovně psychologického poradenství spojeného s bilanční diagnostikou.

~  Zajištění a realizace komplexního ergodiagnostického vyšetření.

~  Zajištění a realizace individuální podpory a poradenství pro účastníky projektu.

~  Poradenský motivační program pro osoby po poranění mozku.

~  Zajištění a realizace praktických ukázek profesí se zaměřením na řemesla a služby.

~  Poradenství k zprostředkování pracovního uplatnění účastníků projektu.

~  Řízení, koordinace a organizace projektu.

V rámci projektu vznikla brožura strategií 
jak uspět na pracovním trhu pro lidi po 
poranění mozku.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit 
začlenění osob po poranění mozku 
zpět na trh práce a zvýšit jejich 
zaměstnatelnost. Reálným naplněním 
tohoto cíle je zaměstnání 11 účastníků 
projektu na různých pozicích hlavně na 
otevřeném trhu práce, ale i ve chráněném 
prostředí. V projektu se nám potvrdilo, že 
firmy mají zájem zaměstnávat postižené 
osoby, pokud se konkrétně a podrobně 
seznámí s jejich omezením a potřebami 
a v průběhu zaměstnávání mají možnost 
různé problémy a situace konzultovat. 
V rámci projektu jsme spolupracovali 
s řadou firem a zaměstnavatelů, např. 
Česká televize, Letiště Praha, Botanická 
zahrada. Délka projektu byla 10 měsíců.

Webové stránky projektu http://www.cerebrum2007.cz/projekty/sance-lidem-po-poraneni-mozku

Tento	projekt	byl	podpořen	OPPA.
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Aktivity v oblasti vztahů s veřejností a PR
~  Cerebrum rozšiřovalo a zvyšovalo profesionalizaci a zkvalitnění rozsahu poskytovaných služeb, 

spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými institucemi v ČR i zahraničí. Důležitým 
cílem bylo dokončení legislativních změn v souladu s občanským zákoníkem a transformace 
orgánů a stanov na spolek. V rámci toho procesu jsme organizovali setkání Valné hromady, 
které se uskutečnilo dne 7. 4. 2015. V dalším období jsme doplnili všechny změny a údaje do 
obchodního rejstříku. V souladu s těmito změnami jsme zajistili elektronické podpisy a založili 
datovou schránku.

~  Dílčím cílem projektu byl rozvoj spolupráce s odborníky a výběr dalších aktivních odborníků 
z oblasti zdravotnictví, sociální a pracovní integrace apod., k dlouhodobé spolupráci.  
Uzavřeli jsme spolupráci s AV Institutem a Sdružením pro komplexní péči po mozkové obrně 
a se společností Sanek Ponte. Dále pokračovala spolupráce s Rehabilitační klinikou Albertov,  
RÚ Kladruby, ÚVN Praha. Se společností Assesment Systems v Praze jsme organizovali seminář 
věnovaný neurorehabilitaci dne 26. 2. 2015.

~  O činnosti Cerebra jsme informovali na webových stránkách, prostřednictvím tiskových zpráv 
a facebooku. 4. 3. 2015 jsme ve spolupráci s Klášterem u kapucínů na Hradčanech organizovali 
benefiční koncert „Večery u kapucínů“ pro Cerebrum. Od června do září probíhala příprava 
a natáčení video klipu o Cerebru pro Benefiční večer společnosti Siemens dne 4. 12. 2015.  
Dne 13. 10. 2015 jsme organizovali v Klubu Chomutov seminář o problematice poranění mozku. 

~  V rámci spolupráce a vzdělávání jsme se účastnili akcí: 30. 1. 2015 SPMP ČR připomínkování 
alternativní zprávy pro OSN o stavu péče pro OZP v ČR, 18. 3. 2015 VII. fórum konference 
na podporu regionální rozvoje, 24. 3. 2015 Konference Sdružení po CMP Senát, 17. 4. 2015 
Seminář Asociace pacientských organizací k psaní projektů na ESF, 22. 4. 2015 seminář  
„Co a jak funguje ve fundrasingu“, organizován společností SPIRALIS, 30. 9. 2015 Konference 
„Robotická rehabilitace“ Rehabilitační klinika Albertov, 19. 10. 2015 Dny sociálních služeb Praha 
8, 22. 10. 2015 účast na jednání pacientských organizací na MZ ČR, účast na Bezpečnostní 
konferenci Střediska bezpečnostní politiky při UK dne 6. 11. 2015 jako charitativní partner,  
26. 11. 2015 seminář Asociace pacientských organizací na Britské ambasádě.

~  Na závěr roku jsme 18. 12. 2015 organizovali Vánoční setkání pro členy, klienty a přátele 
Cerebra.
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Hospodaření
Náklady

Výnosy

	 tis.	Kč

		Spotřeba	materiálu	 132	 3,92	%

		Spotřeba	energie	 91	 2,71	%

		Cestovné	(tuzemské,	zahraniční,	diety)	 23	 0,68	%

		Náklady	na	služby	 614	 18,25	%

		Mzdové	náklady	(HPP,	DPČ,	DPP	+	odvody)	 2	420	 71,94	%

		Jiné	ostatní	náklady	(bank.	popl.,	pojištění	org.)		 40	 1,19	%

		Odpisy	dlouhodobého	nehm.	a	hm.	majetku	 29	 0,86	%

		Členství	v	asociacích	 15	 0,45	%

		Náklady celkem 3 364 100 %

	 tis.	Kč

		Tržby	z	prodeje	zboží	 8	 0,22	%

		Tržby	z	prodeje	služeb	 174	 4,75	%

		Úroky	 1	 0,03	%

			Ostatní	výnosy		

(rozpuštění	odpisů	do	výnosů,	přeplatky)	 4	 0,11	%

		Dary	od	fyzických	a	právnických	osob	 277	 7,57	%

		Přijaté	členské	příspěvky	 2	 0,05	%

		Dotace	z	veř.	zdrojů	(MHMP,	ÚV,	MZ,	MPSV,	OPPA)	 3	195	 87,27	%

		VýNosy celkem 3 661 100 %

	

Hospodářský Výsledek (ZIsk) 297 
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Poděkování dárcům a partnerům
Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli, pomáhají a do budoucna pomáhat chtějí. Ve své 
práci se snažíme a nadále se snažit budeme co nejlépe poskytovat služby a podporovat občany 
po poškození mozku tak, jak jsme si předsevzali při založení CEREBRA. Věříme, že spolupráce 
s CEREBREM je pro Vás přínosem a obohacením Vašeho profesního a soukromého života,  
stejně jako my považujeme spolupráci s Vámi za velmi přínosnou.

V roce 2015 aktivity Cerebra finančně podpořili: 
Operační program Praha - Adaptabilita, Úřad vlády ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR,  
Magistrát hlavního města Praha, Středočeský kraj – fond hejtmana, CitiBank Europe plc.,  
Coca Cola hbc ČR, LMC, s.r.o., Nadace ČEZ, Siemens, s.r.o., pan Jiří Vyskočil, Bc. Simeon Hinov,  
Jiří Bartoš, Ing. Mirka Kortusová, pan Jesper Lauridsen.

V roce 2015 jsme spolupracovali:
BIF-EC, IBIA, Asociace NNO, Úřad MČ Praha 8, Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK VFN Praha, 
Ústřední vojenská nemocnice Praha –Rehabilitační oddělení Pr, doc. MUDr. Olga Švestková PhD., 
MUDr. Yvonna Angerová, Národní rada zdravotně postižených, Neziskovky o.p.s. , Rehabilitační ústav 
Kladruby, Středisko bezpečnostní politiky u FSV UK, AV Institut, Sanek Ponte, Assesment Systems, s.r.o., 
Asociace pacientských organizací, Evropská rozvojová agentura, PNO CZ, s.r.o, Domov pro seniory 
Ďáblice, 1. První zdravotní , Quip, České ILCO, Sdružení DMO, Český aeroholding, Česká televize, 
Bohemia EU Planners.

Mediální partneři:
MEDIAPHARMA, a.s., MLOK s.r.o.

Naši dobrovolníci: 
Radka Vepřková, Michal Balák, Romana Strnadová, Helena Vargová, Marie Prokešová,  
Ing. Pavlína Vančurová,PhD., RNDr. Stanislav Pohořal, Renáta Klingerová.

F
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