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O organizaci 
Spolek „Rehabilitace a rekondice poruch po poškození mozku" (dále: spolek) byl na 

ministerstvu vnitra zapsán v dubnu 2014. Svou činností přímo navazuje na rekondiční pobyty 

"Občanského sdružení pro prevenci a rehabilitaci poruch komunikace" pořádané ve školicím 

středisku ŠaRZ Vršov v Horním Bradle (nyní Vršovská Brána s. r. o.) od února 1998 do 

dubna 2013. Rekondiční pobyty jsou určené pacientům po CMP a jiných organických 

postiženích CNS a jejich rodinným příslušníkům.  

 

Organizační údaje 
Společnost: Rehabilitace a rekondice poruch po poškození mozku, z.s. 

Předkladatel: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., členka výboru spolku 

Zpracované období: leden–prosinec 2020 

Počet členů k 31. 12. 2020: 41 

Sídlo spolku: Marie Cibulkové 450/13, Nusle, 140 00 Praha  

IČ: 02944910 

 

Účel spolku 
1) Podpora osob se získanými poruchami motoriky a komunikace  

2) Pomoc osobám, které se z důvodu snížení soběstačnosti nebo narušení komunikačních 

schopností (afázie, dysartrie, porucha kognitivních funkcí) ocitají v sociální izolaci 

 

K naplňování svých výše uvedených cílů spolek: 

1) organizuje rekondiční pobyt pro osoby s motorickým, fatickým nebo kognitivním 

deficitem, který vznikl v důsledku především cévního onemocnění mozku nebo 

kraniocerebrálního poranění  

2) pomáhá rozvíjet a cvičit motorické, psychické a sociální schopnosti s cílem převádět je 

v dovednosti  

3) provádí osvětovou a vzdělávací činnost  

4) podporuje pečující členy rodiny 

 

Cíl činnosti  
Snaha o usnadnění resocializace  

Podpora motorického učení a kognitivních funkcí mozku  
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Terapie spastické hemiparézy v subakutním až chronickém stadiu  

Podpora při hledání hodnotného způsobu života s nevratným omezením, individuálně 

a v rámci partnerského vztahu 

 

Přehled činnosti 
Roční plán spolku je rozvržen do společných akcí. Společné akce jsou stabilní v každém roce. 

Jedná se o rekondiční pobyt ve Vzdělávacím a meditačním centru Oáza srdce ve Vršově a o 

mikulášské setkání v Praze. Cílem všech aktivit je ovlivnění dlouhodobé motivace, která je 

spojena s potřebou někam patřit a být prospěšný. Realizace rekondičního pobytu je výsledkem 

společného úsilí zdravotníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. 

 Připravený a zajištěný pobyt v termínu od 28. 4. do 7. 5. 2020 byl v důsledku přijatých 

opatření vládou České republiky v boji proti pandemii Covid-19 zrušen dne 2. 4. 2020. Ze 

stejného důvodu bylo odvoláno i mikulášské setkání, jež se mělo konat 6. 12. 2020. 

Členové spolku se reálně setkávají pouze v době rekondičního pobytu, na kterém pak probíhá 

i členská schůze a vybírají se členské příspěvky. Vzhledem k nekonání rekondičního pobytu 

se tak pod tlakem mimořádné situace členská schůze nekonala a členské příspěvky vybrány 

nebyly. 

Na schůzi výboru dne 20.10.2020 jeho členové odsouhlasili zrušení povinnosti členů uhradit 

členský příspěvek za rok 2020. Důvodem bylo nekonání rekondičního pobytu v důsledku 

mimořádné celonárodní situace. 

Informovanost o situaci a povzbuzení členů spolku probíhalo na webových stránkách PhDr. 

Michaely Prokešové a emailovou komunikací s Ing. Danou Veseckou. 

Členové obdrželi informaci o termínu konání rekondičního pobytu v roce 2021. 

 

Finance 
Účetnictví spolku je vedeno členkou výboru spolku. 

Funkce členů spolku jsou neplacené. 

 

Velké poděkování patří sponzorům, bez nichž by se rekondiční pobyty nemohly realizovat. 

Děkujeme: 

především firmám, které jsou pravidelnými přispěvateli – firmě Barevný svět a firmě Enteria 

a. s. a všem, kteří ve spolku vykonávají činnosti jako dobrovolníci zdarma. 
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Přehled příjmů a výdajů v roce 2020 

Příjmy 
Dary        15 000,00 
Úroky                7,13 
Celkem      15 007,13 
 

Výdaje 
Poplatky bance                1 788,00 
Úroky               1,36 
Poštovné            169,00 
Pronájem sálu za rok 2019        500,00 
Celkem       2 458,36 
 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je použit pro organizování dalšího rekondičního pobytu a potřeb 

účastníků těchto rekondičních pobytů. 

 

Závěr 
Rekondiční pobyty pořádané naším spolkem jsou určené pro osoby se získanými poruchami 

psychiky, motoriky a komunikace. Jsou zdrojem k čerpání společenské jistoty a lidské 

důstojnosti, která následně uvolňuje tvořivost a činorodost našich členů, proto doufáme, že 

epidemiologická situace v roce 2021 nám dovolí naplňovat cíl našeho spolku. 

.  

 

V Praze dne 06. 02. 2021                                                                       

              PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. 

        předsedkyně výboru spolku 


