
Klub Afasie / Branská 360, Praha 9 / T +420 776 754 080 / E info@klubafasie.com / W klubafasie.com  

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU AFASIE, z.s. ZA 

ROK 2022 

 

Projekt Konverzační skupiny pro osoby s afázií – Klub:  

- v roce 2022 fungovaly 4 konverzační skupiny v Praze, celkem proběhlo 164 setkání  

- projekt byl financován z prostředků grantů MZ ČR, HMP, sponzorských darů a příspěvků členů  

- konverzační skupiny navštěvovalo v průběhu roku 27 aktivních členů  

- bylo přijato 6 nových klientů konverzačních skupin a členů Klubu Afasie, z.s., 3 klienti přestali do 
skupin docházet pro zdravotní komplikace  

- konverzační skupiny byly vedeny klinickými logopedy, logopedy v předatestační přípravě a 
koterapeuty z řad studentů logopedie, k realizaci projektu využívá Klub afasie, z.s. i nadále 
prostory Půjčovny 3P, z.s.  

- v rámci konverzačních skupin plnily souvislou praxi 3 studentky speciální pedagogiky (PedF UK), 
1 studentka (PedF UK) pracovala s klienty konverzačních skupin v rámci své diplomové práce 

- 30. 6. 2022 proběhla společná návštěva výstavy fotografií naší klientky Jany Míčkové, 16.12. se 
uskutečnilo vánoční setkání všech členů a terapeutů Klubu  

- celkově bylo realizováno 512 kontaktů (1 návštěva 1 klienta na skupině), podrobněji viz Zpráva 
o realizaci projektu  

 

Projekt Poradna pro osoby s afázií a jejich blízké:  

- poradnu během roku 2022 kontaktovalo 35 klientů telefonicky či prostřednictvím e-mailu  

- všechny dotazy byly vyřízeny  

- projekt funguje díky dobrovolnické práci členů Klubu afasie, z.s.  

 

Projekt Logopedická terapie osob s afázií zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí:  

- v období leden – prosinec 2022 profitovalo 30 imobilních osob s afázií z péče klinických 
logopedů ve vlastním sociálním prostředí, dalších 5 klientů bylo vyšetřeno a edukováno 

- projekt byl financován z prostředků grantů MZ ČR, HMP a účastnických poplatků klientů  

- celkově bylo realizováno 400 návštěv klinických logopedů u imobilních osob s afázií, podrobněji 
viz Zpráva o realizaci projektu  
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Další aktivity:  

- Klub afasie, z.s. je nadále jedním z odborných konzultantů společnosti DonArt, která produkuje 
film Němá tajemství, jehož hlavní hrdina trpí afázií. Ve spolupráci se společností DonArt se 
terapeutky Klubu afasie, z.s. podílejí na tvorbě informačního portálu pro osoby s afázií a jejich 
pečující 

- ve spolupráci s reklamní společností WMC GREY připravuje Klub afasie, z.s. osvětovou kampaň 
pro širokou veřejnost 

- vyšla kniha lingvisty Mgr. et Mgr. Martina Janečky Ph.D Gestikulace v komunikaci osob a 
diagnostikovanou afázií, klienti Klubu afasie, z.s. byli participanty tohoto výzkumného projektu  

- odborná veřejnost, stejně jako klienti Klubu Afasie byli průběžně informováni o všech známých 
možnostech péče i nabídkách služeb dalších organizací (rekondiční pobyty, stimulační, podpůrné 
skupiny, trénování paměti ad.) 

- Pracovní listy pro reedukaci afázie I. – IV. jsou v prodeji 

- jsou aktualizovány stránky Klubu Afasie, z.s. 

 

Hospodaření v roce 2022:  

- daňová přiznání za rok 2022 k dani z příjmů a vyúčtování daně vybírané srážkou a daně ze 
závislé činnosti budou řádně odeslány FÚ a předloženy spolu s ostatními podklady Revizní komisi 
ke kontrole. Účetní uzávěrka bude zveřejněna, jak je uloženo zákonem o účetnictví. Revizní 
komise předběžně neshledala pochybení v hospodaření a v tomto smyslu bude informovat 
členskou schůzi na jejím zasedání.  

- v roce 2022 přijal Klub Afasie, z.s. členské příspěvky, účastnické poplatky, sponzorské dary a 
granty z rozpočtu HM Prahy a MZ ČR, poslední dva jmenované byly použity na financování 
projektů Logopedická terapie osob s afázií zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí a 
Konverzační skupiny pro osoby s afázií - Klub. Dále má Klub afasie, z.s. zisk z prodeje 
reedukačních materiálů. Veškeré finance byly použity ve prospěch členů a klientů Klubu Afasie, 
z.s..  

- podrobné vyúčtování předloží Rada Klubu Afasie, z.s. Revizní komisi v březnu 2023  

 

Vypracovala. Mgr. Zuzana Konůpková  

V Praze dne 15.12. 2022 


