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A  Úvodní slovo  
 
 

Vážení dárci, milí přátelé a klienti, 
 
rok 2019, za kterým se ohlížíme, byl pro naši organizaci velmi významným milníkem. Získali jsme grant v oblasti 
dotací z Evropských Sociálních Fondů v oblasti sociálního začleňování  pro realizaci projektu Podpůrná síť pro 
neformální pečující o osoby po ZPM, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272, prioritní osa OPZ: 2 
Sociální začleňování a boj s chudobou V Projetu se budeme zabývat zejména podporou pečujících o osoby po 
poškození mozku. 
 
 
Po čtyřech letech se nám opět podařilo navázat na předchozí zkušenosti a připravili jsme rekondiční pobyt pro 
osoby po poškození mozku.  
O naší činnosti byla natočena reportáž  v TV Seznam.. Spolupráce s médii nám přináší více možností jak 
upozorňovat na problematiku osob po poškození mozku. Prostřednictvím reportáže Josefa Klímy jsme 
prezentovali naši situaci v dotačních řízeních a jaký dopad má neposkytnutí dotace na zajištění všech  aktivit, 
které naše sdružení provozuje. 

 
 
 
Srdečně děkuji všem dárcům a jiným dobrodincům, bez jejichž pomoci a podpory bychom naši práci  
nedokázali realizovat.  
Velice si toho vážíme!. 
 
 
 
 
Ing. Mirka Kortusová  
Předsedkyně správní rady 
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B Základní informace 
 

 

Název organizace CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením 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 Fio Banka a.s., 2100861130/2010 

 
Členství v organizacích 

Brain Injured and Families - European Confederation (BIF-EC) 
E.B.I.S. –European Brain Injury Society 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) 
Asociace pacientských organizací 
Asociace společenské odpovědnosti (ASO) 

Valná hromada 101 členů 

Správní rada Předsedkyně 
Ing. Mirka Kortusová 

 Místopředseda 
Mgr. Olga Marková 

 Ostatní členové 
Mgr. Marcela Kravciv Janečková 
Mgr. Jan König 

Kontrolní komise Předsedkyně 
Ing. Pavlína Vančurová, PhD. 
 
Ostatní členové: 
RNDr. Stanislav Pohořal 
Renáta Klingerová 

 
Ředitelka 

 
Jana Dobrkovská 
 
 
 
 
 

http://www.cerebrum2007.cz/
http://www.poranenimozku.cz/
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Lidé v naší organizaci 
 
 
Psychoterapie a tréning kognitivních funkcí 
 

PHDr. Simona Skřičková  
   Mgr. Denisa Darmová     
 

Ergoterapie     
Bc. Borbála KissSzemán  

   Mgr. Iveta Kovářová   
Bc.Vladislava Mikšová    

      
    

Fyzioterapie    Bc. Eliška Dvořáková 
                                                         Bc.Gabriela Balabánová  
 
Logopedie                Mgr. Lucie Václavíková 

                            Tereza Hrudová 
 
                                          
 
    

 
Finanční manažerka                Eva Vaškůjová 
    
 
    
IT podpora a správce sítě             Miroslav Brabec 
 
 
 
 
Přehled nabízených služeb pro osoby po poškození mozku a jejich rodiny 
 
 
 

   
Ergoterapie v domácím prostředí klienta 

Fyzioterapie v domácím prostředí klienta 

Logopedická ambulance 

Trénink paměti a kognitivních funkcí 

Psychoterapeutická poradna 

Poradce pro pečující o osoby se získaným poškozením mozku 

Poradna pro ergonomickou úpravu bydlení 

Svépomocné skupiny 
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C 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, jejich rodinné příslušníky a pečující. 
 
 

 
 
 

Hlavní cíle 
 

▪ Zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků získaného poškození mozku a možnostech 
jejich rehabilitace. 

▪ Sdružovat občany se získaným poškozením, jejich rodiny, pečující a hájit jejich zájmy. 

▪ Poskytovat terapeutické, rekondiční a rehabilitační služby osobám se získaným poškozením 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 se získaným poškozením mozku v České 
republice (např. prostřednictvím programů komplexní rehabilitace). 

▪ Spolupracovat se zahraničními asociacemi, zejména těmi evropskými, na prosazování zájmů osob se 
získaným poškozením mozku  
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D Přehled činností v roce 2019 
 

V roce 2019 pokračovala  spolupráce s Neuro-rehabilitačním centrem ERGO Aktiv  v oblasti společného 

poradenství  pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich blízké. Díky tomuto spojení poradna nabízí 

odborné odpovědi na široké spektrum dotazů od sociální problematiky, přes téma optimálního rehabilitačního 

procesu až po poradenství v duševní oblasti. 

Na podzim 2019 jsme uspořádali charitativní modní přehlídku „Kde móda maže rozdíly“, jejímž hlavním 

smyslem bylo upozornit na problematiku osob po poškození mozku, která nejsou v denním shonu viditelná. 

Vedle profesionálních modelek se na mole představili i členové sdružení Cerebrum a společně uvedli šaty 

módních návrhářů. Akce se uskutečnila v Nile House v Karlíně za laskavého poskytnutí prostor atria budovy 

společností JLL.  

Během roku 2019 jsme navázali spolupráci se společností Johnson&Johnson, která nám poskytla dva štědré 

dary pro zajištění péče o naše pacienty v domácí rehabilitaci. Zaměstnanci společnosti si zvolili  naše sdružení 

jako příjemce jejich dobročinné sbírky pro neziskový sektor. Jako poděkování za tento zájem jsme s našimi 

klienty připravili společnou snídaní pro zaměstnance a dále naši spolupráci rozvíjíme. 

Na podzim 2019 jsme zahájili činnost v projektu ESF  - Podpora neformálních pečujících o osoby po poškození 

mozku. Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí potrvá od září 2019 do února 2022.  

V roce 2020 plánujeme rozšířit náš profesionální tým o další terapeuty tak, abychom byli schopni pokrýt 

poptávku po domácí rehabilitaci na území hl.m.Prahy , zaměřit se na další aktivní spolupráci s členskou 

základnou, pokračovat v našem působení  v pracovních skupinách Ministerstva zdravotnictví k problematice 

získaného poškození mozku a hájení práv našich klientů a osob o ně pečujících. Prioritou je také zajištění 

kontinuálního financování ať už prostřednictvím dotací a grantů ze státního rozpočtu, či finančních darů od 

soukromých dárců a fondů nebo evropských projektů. Zajištění stávajících služeb a jejich rozvoj bude i nadále 

samozřejmou náplní činnosti našeho spolku.  

 

 

V roce 2019 jsme realizovali následující aktivity 

1. Rehabilitační program pro osoby po poranění mozku 
 
V rámci rehabilitačního a edukačního programu měl každý účastník dle diagnostiky a vstupní analýzy stanoven 
individuální plán a cíle, kterých měl dosáhnout s využitím kompenzačních strategií a které jim měly pomoc 
překonávat obtíže s využitím i v běžném životě. Účastníkům a jejich rodinným příslušníkům byla poskytnuta 
psychologická a sociální podpora na eliminaci psychických problémů, deprese, nedostatku sociálních vazeb, 
které jsou s tímto postižením spojeny.  
 
Rehabilitačního a edukačního programu se účastnilo celkem 28 klientů. 
V roce 2019 jsme realizovali 2 rehabilitační programy pro skupinu osob se získaným poškozením mozku v délce 

5 a 4 měsíců.  

Trénink kognitivních funkcí probíhal 2x týdně po dobu 90 minut. Aktivita probíhala skupinovou i individuální 

formou podle potřeb klientů a byla zaměřena na snižování deficitů v oblasti paměti, pozornosti, soustředění a 

exekutivních funkcí formou „tužka a papír“, využitím počítačových programů a praktických cvičení. Terapeuti 

společně s klienty na závěr cvičení hodnotili, jakým způsobem cvičení vypracovali, na jaké obtíže narazili a jak 

tyto obtíže řešili. Tematicky se každé setkání věnovalo procvičování jedné oblasti kognitivních funkcí. Součástí 

aktivit bylo učení, užití probírané strategie, ověření pochopení a možnosti aplikace v reálném životě. 
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Účastníkům programu obvykle trvá několik setkání, než se na sebe naučí reagovat a důvěřovat si, než se začnou 

na skupinovou práci soustředit a používat určité strategie. U většiny klientů byl na závěr programu vidět posun 

oblasti vztahů, organizace práce a času a komunikace za pomoci kompenzačních strategií. Posun v oblasti 

kognitivních funkcí byl hlavně u klientů do 1 roku po poškození mozku. V roce 2018 byl trénink rozdělen do 2 

skupin podle závažnosti kognitivních deficitů. Celkem se této aktivity zúčastnilo 22 klientů. Mimo skupinovou 

práci probíhalo individuální cvičení u 3 klientů. Terapii vedly psycholožky. 

Léčebná tělesná výchova se konala 1x týdně po 60 minutách v rehabilitační místnosti vybavené zátěžovým 

kobercem. K dispozici zde byly i nejrůznější pomůcky (overbally, rovnovážné podložky, velké míče, masážní 

ježci, pomůcky na jemnou motoriku, měkké míčky, thera bandy atd.). Cílem cvičení bylo zachování stávajícího 

stavu a rozvoj pohybových schopností klientů, uvolňování a snižování spasticity i zlepšení celkové fyzické 

kondice. Neméně důležitým prvkem nejen této aktivity byla i možnost zdravého a smysluplného trávení 

volného času v kolektivu, získávání nových kontaktů. Cvičení bylo přizpůsobeno fyzickým možnostem klientů. 

Celkem se cvičení účastnili 3 klienti. Terapii vedl fyzioterapeut a ergoterapeut. 

Logopedie se zaměřuje na poruchy komunikace, vady řeči, sluchu a hlasu.  V dospělém věku řeší i problematiku 

poruch řeči po úrazech hlavy a cévních mozkových příhodách, zejména vzniklé problémy s plynulostí řeči, 

vyslovováním, porozuměním, s dorozumíváním se mluvenou, čtenou nebo psanou řečí a afázií. U každého 

klienta byla na začátku provedena logopedická diagnostika. Na základě výsledků z diagnostiky byl stanoven 

individuální plán, podle kterého s klienty logoped pracoval.  Logopedie probíhala individuální formou v časové 

dotaci 30 nebo 60 min/klient jednou týdně, podle míry postižení. Celkem se zúčastnilo 6 klientů. Terapii vedl 

speciální pedagog – logoped a na podzim 2019 naše řady rozšířila další logopedická terapeutka  Tereza 

Hrudová. 

 V roce 2020 bychom chtěli program nadále zachovat a rozvíjet adekvátně k situaci a potřebám našich klientů, 
chtěli bychom ho nabídnout v rozsahu i obsahu, který bude odpovídat poptávce našich klientů. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN  MAGISTRÁTEM HL. MĚSTA PRAHY, CITI BANK , Johnson&Johnson  
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2. Informační a poradenský servis 
 
Projekt probíhal v kontextu poskytovaných služeb a hlavních cílů spolku v oblasti poradenství následků, péče, 

rehabilitace, sociálních a právních otázek a prevence poranění mozku pro postižené osoby, pečující a širokou 

veřejnost. Aktivity projektu probíhají dlouhodobě a vzájemně se doplňují s ostatními rehabilitačními 

aktivitami. Veřejnost mohla využívat informační kanál „služby“ na webových stránkách www.cerebrum2007.cz 

a www.poranenimozku.cz a sdílení zkušeností pro překonávání obtíží spojených s péčí o blízkého po poškození 

mozku na facebooku Cerebra.  Na webu a facebooku byly také dostupné informace o aktivitách, službách a 

činnostech, které Cerebrum aktuálně i výhledově realizovalo. V roce 2018jsme realizovali zejména poradenství 

a rozvoj a provoz webových služeb. 

Celkem se do projektu zapojilo 500 osob, které se na nás obrátily se svým dotazem. Vzhledem k možnosti 

anonymního položení dotazu či utajení své identity v online médiích nemáme k dispozici relevantní údaje o 

původu tazatelů, o jejich věkové struktuře ani pohlaví.  

Klienti měli k dispozici několik nástrojů pro získání informací. Jednak obsahy na webových stránkách a 

facebooku, dále e-poradnu, telefonické konzultace, emailové konzultace a osobní konzultace. O těchto 

možnostech byli klienti informování zejména prostřednictvím webu a facebooku a nezřídka také díky dobré 

spolupráci s dalšími jak zdravotními tak sociálními službami, které předávaly klientům kontakt na naše zařízení. 

Rozvoj a provoz informačních webových služeb zahrnoval e-poradnu, e-služby a informační servis v online 

mediích jako je web a facebook. V roce 2019 plánujeme novo podobu webu CEREBRUM tak, aby odpovídalo 

aktuálním trendům grafickém pojetí  a v zobrazování obsahu stránek. 

Projekt probíhal v kontextu poskytovaných služeb a hlavních cílů Cerebra v oblasti poradenství a byl zaměřen 
na následky, péči, rehabilitaci, sociální a právní otázky a prevenci poranění mozku pro postižené osoby, pečující 
a širokou veřejnost. Aktivity projektu probíhaly dlouhodobě a vzájemně se doplňovaly s ostatními 
rehabilitačními aktivitami. Veřejnost mohla využívat informační kanál „služby“ na webových stránkách 
www.cerebrum2007.cz a www.poranenimozku.cz a sdílení zkušeností pro překonávání obtíží spojených s péčí 
o blízkého po poškození mozku na facebooku Cerebra. V roce 2019 jsme realizovali tyto hlavní aktivity: 
 
 
a) Rozvoj a provoz informačních webových služeb 
E-poradna 
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. Mohou zde vidět již 
položené dotazy a zodpovězené, příběhy dalších lidí v podobné situaci. Mohou zde nacházet odpovědi, 
informace, pochopení i motivaci pro boj se svým postižením. E-poradnu využilo v roce 2018 celkem osob, 
převážně rodinných příslušníků. 
E-služby 
E-služby zahrnovaly především emailové poradenství, kdy na adresu poradna@cerebrum2007.cz napsalo svůj 

dotaz v roce 2019 celkem 200 osob, převážně z řad rodinných příslušníků či přátel osob, které utrpěli poškození 

mozku.  Témata, se kterými se nejčastěji tazatelé ozývají, jsou bazální stimulace, péče o klienta v domácím 

prostředí, následky poranění mozku, vigilní kóma jeho projevy, projevy a komunikace po CMP, kontakty na 

následnou péči a další. S tazateli komunikují většinou psychologové 

 
b) Osobní konzultace  
Poradenství bylo zaměřeno na poskytování informací hlavně rodinám a pečujícím o možnostech rehabilitace, 

o následcích poškození mozku, změnách v psychice, vztazích, na podporu v hledání práce, právních otázkách k 

odškodnění úrazu, sociálních dávkách, příspěvcích na péči, kvalitě zdravotní péče v nemocnicích, možnostech 

následné péče a dalších informacích. Díky finanční podpoře projektu mohou lidé po poškození mozku a jejich 

rodiny využívat bezplatné služby emailového, telefonického, osobního poradenství a službu e-poradny.  

http://www.cerebrum2007.cz/poradna/
mailto:poradna@cerebrum2007.cz
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Telefonické poradenství je poskytováno každý všední den od 9 do 17 hodin. Telefonické dotazy měly podobnou 

strukturu jako ty emailové a celkem sena nás obrátilo v roce 2019 telefonicky  210 osob. V roce 2019 nás se 

svými dotazy kontaktovalo celkem 431 osob, zejména rodinných příslušníků. Dotazy k nám směřují také lidé, 

kteří utrpěli poškození mozku a dále nižší zdravotnický personál, sociální pracovníci, lékaři či studenti 

příbuzných oborů. Dotazy zodpovídá poradenský tým, složen ze psychologů, logopeda a ergoterapeuta. 

Nejčastějšími okruhy jsou následky poškození mozku (zjevné fyzické i skryté psychické), vyhledání vhodného 

zařízení následné lůžkové či rehabilitační péče, jak pečovat o blízkého v kómatu apod. Odpovědi na otázky 

mimo svou kompetenci předává spolupracujícím odborníkům z řad lékařů, psychologů, logopedů, 

ergoterapeutů, fyzioterapeutů či právníků.  Osobní konzultace mají za cíl poskytnout lidem psychosociální 

podporu v obtížné situaci, nasměrovat je na další služby, případně nabídnout programy nabízené Cerebrem se 

podařil naplnit. V roce 2019 se na osobní konzultaci dostavilo 138 osob, převážně z řad rodinných příslušníků 

osob s poškozením mozku, někteří z nich opakovaně a s přetrvávající spoluprací. Osobní konzultace vedl 

psycholog.  

 
c) Semináře 
V roce 2019 jsme ve velmi omezené míře konali také přednášky. Přednášky byl určen osobám se získaným 

poškozením mozku a jejich blízkým a pečujícím. Přednášky byly dvě, jedna byla na téma  Představení možnosti 

rehabilitace v domácím prostředí a druhá na téma Vlastní zkušenost osoby po úrazu mozku jako podpora a 

motivace pro osoby se stejnou životní zkušeností.  Po obou přednáškách následovala diskuse, ve které účastníci 

aktivně diskutovali na daná témata, ptali se přednášejících na své otázky s tématy spojenými a vnášeli své 

vstupy a zkušenosti pro ostatní.  Přednášky se konaly v rámci Vánoční besídky 04. 12. 2019. Rádi bychom na 

tyto přednášky opět navázali a v příštím roce se více zaměřili na oblast sociální podpory a právní poradenství. 

Z tohoto důvodu jsme zahájili spolupráci s Právní poradnou pro osoby se zdravotním postižením v Praze 8.  

 
                                       TENTO PROJET BYL PODPOŘEN ÚŘADEM MAGISTRÁTEM HL. MĚSTA PRAHY 
 

  

 

 
3. Ergoterapie a fyzioterapie v domácím prostředí 
 
Projekt ergoterapie a fyzioterapie osob po poškození mozku ve vlastním sociálním prostředí je pokračováním 

projektu, který byl zahájen v roce 2012. Cílem projektu bylo reagovat na nedostatečnou dostupnost 

rehabilitačních služeb osobám po poškození mozku přímo v místě bydliště postiženého a využít metody 

ergoterapie a fyzioterapie při aktivitách denního života v přirozeném prostředí a vést klienty k soběstačnosti, 

a schopnosti pohodlně fungovat v domácím prostředí. Pomoci klientům přizpůsobit prostředí jejich domova 

tak, aby odpovídalo jejich novým potřebám, omezením, čím se zvyšovala kvalita jejich života. Klienti se o této 

aktivitě dozvěděli jednak přímým oslovení klientů spolupracujících s Cerebrem v předchozím roce, dále 

oslovením členské základny a v neposlední řadě přes informace na webu a facebooku. Klienti se mohli do 

projektu zapojit i v průběhu roku, většinou na základě telefonického kontaktu. Ergoterapeut si sjednal schůzku 

s potenciálním zájemcem, provedl vstupní diagnostiku a vyšetření a domluvil se s klientem na případné 

spolupráci. Ve většině případů docházel ergoterapeut za každým klientem 1x týdně na 60 minut, v ojedinělých 

případech docházel nárazově 2x týdně. Terapie probíhala vždy individuálně podle potřeb klienta a možností 
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terapeuta. Terapeut při své práci využíval různé pomůcky (dlahy, masážní ježky, Sun Ball pro rehabilitaci jemné 

motoriky a kognitivních funkcí).  

Do projektu se zapojilo celkem 5 osob, se kterými pravidelně 1x až 2x týdně spolupracoval ergoterapeut a 

fyzioterapeutNávštěvy ergoterapeuta probíhaly po dobu 60 minut u klientů v místě bydliště. 

V roce 2019 bychom projekt dále rozvinuli o službu konzultace pro ergonomickou úpravu domácnosti pro 

osoby, které se vracejí do domácí ošetřování po poškození mozku s následnou sníženou samostatností a 

motorickým omezením (například paréza) a rozšířili řady klientů, kterým bude naše služba přínosem. 

 

                                               TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN MAGISTRÁTEM HL. MĚSTA PRAHY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rekondiční pobyt pro osoby po poškození mozku Chocerady, pension Klub Lávka  13. – 18.10. 2019 
Tato aktivita byla důležitou událostí nejen pro tým Cerebrum, ale zejména pro naše klienty.  Nárust klientely 
v domácí péči je za poslední dva roky v desítkách procent a tento počet nás zavazuje poskytnout více, než terapie 
jednou týdně. Tuto možnost nabízí týdenní rekondiční pobyt, kterého se zúčastnilo čtyřicet osob z řad našich klientů. 
Terapie probíhala třikrát denně a zahrnovala fyzioterapii, trénink kognitivních funkcí, skupinová psychoterapie a 
logopedie. Díky krásnému počasí i na konci října jsme mohli trávit celé dny venku, což umožnilo další aktivity, 
procházky a fyzickou aktivitu. Dle odborného hodnocení terapeutek došlo u klientů ke značnému zlepšení 
zdravotního stavu a fyzické kondice. Oceňujeme nasazení hlavní terapeutky pobytu, Mgr. Ivety Kovářové, která 
zajistila cvičební rozvh a odborný dohled. Chceme také poděkovat všem, kteří se na úspěšném pobytu podíleli, velká 
dík patří Mgr.Tereze Pěchočové za výbornou organizaci a zajištění odpoledních odpočinkových aktivit. 
 
 

 
 

TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN MAGISTRÁTEM HL. MĚSTA PRAHY 
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5. Podpůrná síť pro neformální pečující o osoby po ZPM,  
Registrační číslo projektu je CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011272 
V rámci projektu jsme v září 2019 zahájili nábor pracovníků tohoto projektu a realizovali první běh podpory pro 
pečující pro 15 osob. Od listopadu absolvuje tým skládající se z poradců a osob s vlastní zkušeností školení OZP 
Akademie pro získání kvalifikace poradce pro neformální pečující. 
 
                                  TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mezinárodní spolupráce 

 
 

Cílem projektu je  prohlubování mezinárodní spolupráci CEREBRA v oblasti problematiky rehabilitace poranění 
mozku a umožnění mezinárodní spolupráce v oblasti zlepšování systému péče pro osoby se získaným poškozením 
mozku, a přenosu dobré praxe a zkušeností ze států EU s rozvinutějšími systémy péče o osoby po poranění mozku do 
České republiky. 
 
V roce 2019 jsme zaplatili členský příspěvek v organizaci BIF-EC ve výši 250 euro. 
Členství v této organizaci nám umožňuje získávat nejnovější informace o problematice poranění mozku a přebírat 
zkušenosti z oblasti organizace rehabilitace a péče o lidi se získaným poškozením mozku ve spřátelených organizacích 
v rámci Evropy - http://www.bif-ec.eu/.   
 
V roce 2019 jsme zaplatili členský poplatek další evropské organizaci E.B.I.S. European Brain Injury Society, zabývající 
se problematikou poranění mozku v evropské unii - http://www.ebissociety.org/.  
 
V roce 20189 jsme zaplatili členský poplatek v organizaci SAFE Stroke Alliance For Europe, která pořádá regionální 
konference a vydává materiály ohledně prevence a léčby cévní mozkové příhody - https://www.stroke.org.uk/. 
V rámci této mezinárodní spolupráce jsme se podíleli na distribuci informací o nejnovějších výzkumech v rámci 
Evropské Unie mezi odbornou veřejností České republiky. Výsledky jsme také prezentovali během akce Týden Mozku 
na půdě Akademie věd ČR. 

 
 

 
 

 
5. Aktivity v oblasti vztahů s veřejností a PR 

 
V rámci těchto aktivit se Cerebrum účastnilo mezinárodních setkání v rámci aktuálního členství, či jeho přípravy 
v mezinárodních organizacích. V roce 2019 se Cerebrum stalo členem Rady pacientských organizací v rámci 
Ministerstva zdravotnictví ČR, kde se účastnilo všech setkání a navazovalo kontakty a spolupráci s dalšími institucemi 
a organizacemi.  

 

 

http://www.bif-ec.eu/
http://www.ebissociety.org/
https://www.stroke.org.uk/
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V roce 2020 bychom chtěli nadále využívat potenciál členství a aktivně se podílet na prezentaci problematiky 
získaného poškození mozku a možnostech řešení. V loňském roce jsme se zapojili  do pracovních skupin v rámci 
Pacientské rady MZ a aktivně zde zastupujeme zájmy našich členů a klientů. 
 
 
 

TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN CITIBANK   a    Johnson&Johnson  
 
 

 

  
 

E Hospodaření 
 

Půjčky 

Účetní jednotka nemá uzavřenou žádnou půjčku. 

Rozpis přijatých dotací 

V účetním období spolek obdržel tyto významné provozní dotace a dary na svoji činnost: 

Dotace Evropský sociální fond - 1.988 tis. Kč – bude využito i v roce 2020 

Dotace MHMP - 558 tis. Kč 

Dotace MF ČR – 70 tis. Kč, dalších 47 tis. Kč poskytnuto v roce 2020 

Dotace Středočeský kraj - 50 tis. Kč 

Dotace MČ Praha 10 - 10 tis. Kč 

 

Pohledávky 

Spolek má k datu účetní závěrky pohledávky po splatnosti ve výši 13.975 Kč za v termínu neuhrazené poskytnuté 

služby. Pohledávky z titulu poskytnutých záloh jsou za dodavateli energií. Na účtu 314 je zaúčtována rovněž 

dlouhodobá kauce na nájemné. 

 

Závazky 

Spolek eviduje k 31. 12. 2018 závazky z obchodních vztahů ve výši 27.932 Kč, z toho po splatnosti 2.117 Kč, závazky 

k zaměstnancům ve výši 131.409 Kč, k institucím sociálního a zdravotního pojištění ve výši 57.076 Kč a závazek 

k finančnímu úřadu ve výši 13.727 Kč. 
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Žádné závazky vůči státu nejsou po lhůtě splatnosti. 

Rezervy 

Účetní jednotka v daném období netvořila žádné rezervy. 

Výnosy z hlavní činnosti 

Spolek v účetním období vykonával hlavní činnost – Ostatní činnosti související se zdravotní péčí. Výnosy z této hlavní 

činnosti činily v roce 2019 celkem 2.196 tis. Kč. 

Výnosy spolku z vedlejší činnosti činily 65 tis. Kč. 

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj v roce 2019 nebyly. 

Účetní jednotka žádné výdaje tohoto druhu nevynaložila. 

Dary 

Účetní jednotka přijala dary od fyzických a právnických osob na svoji hlavní činnost v celkové výši 192 tis. Kč. 

Dále přijala členské příspěvky ve výši 2 tis. Kč. 

 

 

Finanční zpráva za rok 2019 

Náklady položkově 2019  2018 

Spotřeba materiálu 86  28 

spotřeba energie 65  85 
cestovné (tuzemské, 
zahraniční) 165  17 

náklady na služby 426  163 
osobní náklady (mzdy, 
odvody) 1293  881 

ostatní náklady 17  22 

odpisy majetku 0  0 

členství v asociacích 21  7 

celkem         2 073       1 203 

 

 
 

Náklady položkově

Spotřeba materiálu spotřeba energie
cestovné (tuzemské, zahraniční) náklady na služby
osobní náklady (mzdy, odvody) ostatní náklady
odpisy majetku členství v asociacích
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Výnosy položkově (v tis. Kč) 2019 2018 

   

Tržby z prodeje zboží 3 10 

Tržby z prodeje služeb 296 84 

Ostatní prov. výnosy 0 52 

Přijaté dary 193 140 

Placené členské příspěvky 2 1 

Dotace z veřejných zdrojů 1 767 938 

   

Výnosy celkem 2.261 1 225 
 

 
 
 

F Poděkování dárcům a partnerům 
Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli, pomáhají a do budoucna pomáhat chtějí. Ve své práci usilujeme a nadále 
budeme co nejlépe poskytovat služby a podporovat občany se získaným poškozením 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 velice přínosnou. 

 
 
 

V roce 2019  aktivity Cerebra finančně podpořili 
 

 Magistrát hlavního města Praha, CitiBank Europe plc ČR  Johnson&Johnson, IPSEN , DEVITO, Eurowag, Krajský           
úřad Středočeského kraje,    
 

 
V roce 2019 jsme spolupracovali 

 
Brain Injured and Families - European Confederation (BIF-EC), E.B.I.S. – European Brain Injury Society, SAFE Strok 
Alliance for Europe, Asociace NNO, Klinika rehabilitačního lékařství VFN Praha, Národní rada zdravotně postižených, 
Asociace pacientských organizací, Asociace společenské odpovědnosti, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
Unie ROSKA, CEDR Pardubice,  
 
 
Naši dobrovolníci 
 Mirka Kortusová, Miloš Balabán, Pavlína Vančurová, Marcela Kravciv Janečková, Olga Marková Košťálková, Jan 
König, Tomáš Bára, Zdeňka Kubešová, Michal Smetana, Veronika Zahálková, Zekie Dennehy,  
 

Výnosy

Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje služeb

Ostatní prov. výnosy Přijaté dary

Placené členské příspěvky Dotace z veřejných zdrojů


