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Úvodem
Vážení a milí členové, podporovatelé, partneři,
Aliance má za sebou druhý rok své existence a snad mohu za její správní radu
i výkonný tým shrnout převažující pocit, že se jí daří naplňovat záměry, které
si předsevzala. Uplynulý rok nebyl jednoduchý pro nikoho z nás a lidé s postižením
i jejich pečující prožívali zdravotní a společenské nejistoty dvojnásob. Pandemie
v mnoha ohledech odhalila a zesílila slabiny systému sociální podpory a zdůraznila
potřebu jeho hlubší reformy.
Intenzivně jsme pracovali na jejích základech a na jaře poprvé představili naši vizi
formulovanou ve struktuře třech pilířů individualizované podpory. Koordinace péče,
rozvinutá síť komunitních služeb s garantovanou dostupností a příspěvek na péči
odpovídající individuálním potřebám – to jsou podle závěrů našeho expertního týmu
hlavní oblasti, v nichž musí proběhnout systémové reformy, aby lidé s postižením
a jejich pečující mohli žít důstojný a kvalitní život.
A tyto principy jsme měli příležitost hájit i v praxi. Dařilo se nám aktivně vstupovat do
legislativního procesu a zastavit některé nešťastné nápady končící vlády Andreje Babiše,
ovlivňovat předvolební programy a diskuse i tvorbu programového prohlášení vlády
nastupující. Pevně věříme, že nový kabinet konečně najde sílu a odvahu k systémovým
reformám v oblasti zdravotního postižení, které jsou tolik potřeba. A jako střešní
platforma spojující desítky organizací máme pochopitelně v plánu být u toho.
Myslíme si totiž, že i lidé s nejtěžším hendikepem jsou právoplatnými členy společnosti
a mají nárok na takovou podporu, která jim v maximální možné míře umožní zapojit
se do jejího běžného fungování. Tak jako ve zdravotní oblasti má každý pacient právo
na léčbu odpovídající jeho konkrétnímu onemocnění, i sociální systém by měl
reagovat individuálně na situaci každého jednotlivého člověka. Nikdo nesmí kvůli
svému postižení zůstat zapomenutý, sociálně vyloučený nebo odkázaný na ústavní
péči, která mu nevyhovuje. S tímto záměrem naše Aliance vznikla a s ním také
vstupuje do let příštích. Pevně věříme, že se nám jej podaří prosadit.
Děkujeme, že nám v tom pomáháte!

Petr Třešňák
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY AIP
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O nás
Aliance pro individualizovanou podporu, z.s. (AIP)
Sdružuje převážně rodičovské, pacientské a zastřešující organizace a spolky, které hájí zájmy osob se zdravotním
postižením či chronickým onemocněním a vyššími nároky na podporu a péči a jejich pečujících. Vznikla jako reakce
na nedostatky v systematickém sledování potřeb těchto lidí a nedostatečnou dostupnost podpory a péče.
Usiluje o zlepšení podmínek lidí s vyššími nároky na podporu a péči bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního
postižení i o lepší podmínky pro pečující osoby.

Vize individualizované podpory
Individualizovaná podpora je takový systém podpory, ve kterém člověk se zdravotním postižením nebo chronickým
onemocněním obdrží cenově dostupnou podporu a pomoc v míře, kvalitě a intenzitě, která odpovídá jeho individuálním
potřebám. Zároveň má možnost zvolit si formu, místo, čas i četnost poskytování této podpory.
Individualizovaná podpora rovněž znamená, že dosažitelnost všech existujících služeb a forem podpory nesmí záviset
na tom, kde daný člověk žije.

Kdo je v centru naší pozornosti?
Lidé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a neformální pečující.

Co nechceme?
Nechceme model, který lidi se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním vnímá skrze jejich „omezení“,
který je považuje za pasivní příjemce podpory podřízené autoritě institucí a který jim v praxi není schopen zajistit
podmínky podporující možnosti vést „běžný“ život.

Co chceme?
Prosazujeme spravedlivý, funkční, cenově, místně i časově dostupný systém, v němž každý člověk se zdravotním
postižením nebo chronickým onemocněním dostane tolik podpory a péče, aby mohl žít nezávisle a dle svých potřeb
a přání stejně jako ostatní, rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti a být součástí komunity.
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Z čeho vycházíme?
Ze životních zkušeností lidí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a neformálních pečujících.
Z výzkumů a šetření, z konzultací s experty a odborníky z praxe.
Z platné judikatury, především z nálezů Ústavního soudu a stanovisek Veřejného ochránce práv.

Z principů zákona o sociálních službách, které se dosud nepodařilo uspokojivě zavést do praxe a podle kterých má být
poskytovaná pomoc:

·
·
·

dostupná z hlediska formy, místa, informovanosti a ceny;
uzpůsobena tak, aby vyhovovala potřebě člověka, a nikoliv „potřebám“ systému;
zabezpečována způsobem a v rozsahu, který odpovídá současnému poznání a možnostem společnosti.

Z principů Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejm. jejím článkem 19 (Nezávislý způsob života
a zapojení do společnosti).

Na co se zaměřujeme?
Jádro našeho záběru tvoří systém sociálních služeb v České republice. Zde se zaměřujeme zejména na:

·
·
·

Koordinaci sociální péče a podpory
Posuzování potřeb lidí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním
Dostupnost sociální péče a podpory (Pilíř 3)

K dalším oblastem, ve kterých budeme usilovat o změnu, patří:

·	Kontrolní mechanismy, dávky a průkazy pro osoby se zdravotním postižením, zdravotní a rehabilitační péče,
kompenzační pomůcky a podpůrné technologie a konečně sjednocení pojmů vztahujících se k lidem se
zdravotním postižením.

·	Příklady dobré domácí praxe (nastavení a postupy v agendově blízkých oblastech zdravotnictví a vzdělávání,
opatření na regionální a místní úrovni, pilotní systémové projekty a projekty sociálních inovací).

·
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Příklady dobré zahraniční praxe (nastavení, postupy a opatření).
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Organizace
Aliance pro individualizovanou podporu, z.s. vznikla 21. září 2020.

Zakladatelé
Naděje pro děti úplňku, z.s.
Asistence, o.p.s.
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.
Parent project, z.s.

Správní rada
Petr Třešňák, předseda
Jitka Reineltová
David Lukeš
Jitka Rudolfová
Lenka Hečková

Výkonná ředitelka, statutární orgán
Agáta Jankovská (do 12. 11. 2021)

Tým
Strategie, advokacie a expertní činnost:
Jana Havlíková, Vladimíra Tomášková, Tereza Dvořáková, Tomáš Hečko
Lobbing v Parlamentu ČR:
Marie Richterová
PR a komunikace:
Jan Žáček, Jitka Rudolfová
Asistentka:
Johana Zajícová
Podpora Naděje pro děti úplňku, z.s. (projekt u Nadace OSF):
Petr Třešňák, Veronika Žáčková, Nora Nesvadbová
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Členové AIP
V roce 2021 měla AIP 36 členů. Až 60 organizací celkem s AIP spolupracovalo a podporovalo její činnost.

Zakládající členové
Asistence, o.p.s.
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.
Naděje pro děti úplňku, z.s.
Parent project, z.s.

Řádní členové – právnické osoby
Angelman cz

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

Anulika z.s.

Péče bez překážek, z.s.

Cerebrum - asociace osob po získaném

Prader–Willi, z.s.

poškození mozku, z.s.
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.

Rytmus střední čechy, o.p.s.
Sdmo - sdružení pro komplexní péči při
dětské mozkové obrně, z.s.

Debra ČR, z.ú.

Sdružení celiaků ČR, z.s.

DMO pobyty, z.s.

Smáci, z.s.

DownSyndrom CZ, z.s.

Spolek trizomie21

Dům pro Julii, z.ú.

Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s.

Hae Junior, z.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním

Institut pomoci při poškození mozku, z.s.

postižením v České Republice, z.s.

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Sympathea, o.p.s.

Kolpingova rodina Smečno

Tudytam, z.s.

Liga vozíčkářů, z.ú.

Unie pečujících, z.s.

Líp a spolu, z.s.

Unie ROSKA – Česká MS společnost, z.s.

Metoděj, z.s.

Willík – spolek pro Williamsův syndrom, z.s.

Řádní členové – fyzické osoby
Lubomír Mazouch
Jakub Vybíral
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Expertní
činnost

Expertní činnost
Činnost expertního týmu Aliance v roce 2021 pokračovala
rešerší dostupných informačních zdrojů, analýzou domácích
i vybraných zahraničních legislativních i nelegislativních
norem a koncepčních a strategických dokumentů.
V lednu 2021 jsme se také mohli seznámit se závěrečnými
zprávami studentů Katedry veřejné a sociální politiky FSV
UK, které vznikly na základě společné dohody a které byly
zaměřeny na příklady dobré zahraniční praxe v oblasti
sociálních služeb a sběr dat dostupných v ČR.
Těžiště práce ale spočívalo v přípravě vlastního modelu individualizované podpory, která vykrystalizovala do podoby
tří hlavních tematických pilířů – Koordinaci sociální péče a podpory (Pilíř 1), Posuzování potřeb lidí se zdravotním
postižením nebo chronickým onemocněním (Pilíř 2) a Dostupnost sociální péče a podpory (Pilíř 3)
Prosazujeme spravedlivý, funkční, cenově, místně i časově dostupný systém, v němž každý člověk se zdravotním
postižením nebo chronickým onemocněním dostane tolik podpory a péče, aby mohl žít nezávisle a dle svých potřeb
a přání stejně jako ostatní, rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti a být součástí komunity.

Model individualizované podpory
Pilíř 1: Koordinovaná podpora
Systém sociální podpory a péče v ČR je dnes pro lidi nepřehledný a složitý. Drtivá většina
z nich se v něm nikdy skutečně nezorientuje a nemůže si být jistá, že dostává skutečně
optimální pomoc.

Problémy současného systému

·
·
·
·

Chybí podpora spolupráce více poskytovatelů sociálních služeb.
Jednotlivé sociální služby na sebe nenavazují.
Chybí podpora sdílené péče.
Systém není schopen včas podchytit ty, kteří potřebují pomoc.

První změnou je zavedení koordinované podpory a provázení systémem. Kontaktní síť poskytne informace včas,
bude schopna péči a podporu na různých úrovních kvalifikovaně koordinovat a najít nejvhodnější způsob pomoci.
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Pilíř 2: Spravedlivé posouzení
Vstup do systému je nyní v podobě řízení o příspěvku na péči nastaven nelogicky
a nespravedlivě.
Problémy současného systému

· Proces posuzování příspěvku na péči je složitý, pomalý a nejednotný.
Lidé jsou opakovaně posuzováni i v případech, kdy se jejich stav prokazatelně nemůže změnit.
·	
Stále se upřednostňuje medicínské a funkční hledisko, kritéria nezohledňují potřeby
·	
konkrétních lidí.

·
·
·

Lidé propadávají systémem, ocitají se v existenčních potížích.
Rozhodnutí o přiznání příspěvku pouze konstatuje, co někdo nezvládá.
Lidé rezignují na možnost žít život podle svých představ.

Druhá změna přinese spravedlivé posouzení potřeb. Takové, v jehož centru stojí skutečné potřeby lidí a situace,
ve které se nacházejí. Posouzení, v rámci kterého se zjišťuje, kolik podpory a jak náročnou péči kdo potřebuje.

Pilíř 3: Dostupné služby
Síť sociálních služeb je na území ČR rozložena velmi nerovnoměrně.

Problémy současného systému
Dostupnost služeb se liší v krajích, ve větších městech, menších obcích a v odlehlejších
·	
oblastech.

Plánování služeb vychází především z potřeb jejich poskytovatelů a z pohledu
·	
stávajících služeb.

Financování služeb pracuje s výpočtovými vzorci, které nezohledňují rozdíly
·	
v náročnosti péče a podpory.

·
·
·

Chybí krizová podpůrná péče pro naléhavé případy.
Pro některé skupiny chybí vhodné služby vůbec, nebo jich je velmi málo.
Chybí podpůrné služby pro neformální pečující.

Třetí hlavní změnou jsou místně i časově dostupné sociální služby, které poskytnou potřebnou podporu každému, kdo
ji potřebuje. Bez ohledu na místo jeho bydliště. To dokáže zajistit jen vyvážená síť sociálních služeb, která adekvátně
reaguje na potřeby lidí. Prosazujeme síť s vyváženou terénní, pobytovou i ambulantní podporou a místně i časově
dostupnou péčí na celém území Česka.
Experti Aliance se také účastnili konzultačních setkání s ministerstvem práce a sociálních věcí (např. při nastavování
nástroje pro sledování potřeb v oblasti zdravotní a sociální (dlouhodobé) péče), ministerstva zdravotnictví (pracovní
skupina pro zdravotně-sociální pomezí) a podíleli se na východiscích pro návazné advokační a komunikační aktivity.

Výroční zpráva za rok 2021
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Advokacie

Advokacie
Projednávání novel zákona o sociálních službách
v Poslanecké sněmovně a v Senátu
V březnu 2021 byly na jednání Poslanecké sněmovny zařazeny dvě novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jejichž přijetí by znamenalo výrazné zhoršení podmínek pro osoby se zdravotním postižením mimo pobytové služby.
Aktivity ze strany Aliance se v této záležitosti soustředily nejprve na jednotlivé poslankyně a poslance a následně na
senátorky a senátory – zde především na členy Výboru pro sociální politiku, Výboru pro zdravotnictví a Ústavně-právního
výboru Senátu Parlamentu ČR. Zástupce Aliance také vystoupil 25. května 2021 na demonstraci proti přijetí obou novel
zákona, která se konala v Praze na Malostranském náměstí.
Během projednávání první novely se v srpnu 2021 na úrovni Výboru pro sociální politiku Senátu podařilo přijmout
pozměňovací návrh, který vůbec poprvé obsahoval povinnost, aby sociální služby adekvátním způsobem reagovaly
na potřeby osob se zdravotním postižením, dále závazek/garanci místní a časové dostupnosti sociálních služeb i právo na
výběr druhu a formy sociální služby a který do zákona zaváděl neformální pečující. Aliance svoje stanovisko prezentovala
i na tiskové konferenci, konané v prostorách Senátu po zasedání výboru.
Druhou novelu zákona se v Senátu podařilo v říjnu 2021 následně zamítnout. Většinová argumentace pro nepřijetí novely,
která zazněla jak během projednávání ve výborech, tak v plénu Senátu pak vycházela z důvodů prezentovaných Aliancí.

ODKAZY
facebook.com/Asistence/photos/a.134829749206/10159354703369207
aipp.cz/stanovisko-k-poslaneckemu-navrhu-novely-zakona-108
www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/100730/84521
www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=864
www.senat.cz/cinnost/galerie.php?ke_dni=30.3.2022&O=13&aid=29037
aipp.cz/nesouhlasne-stanovisko-157
www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/101151/84885

Diskusní setkání před volbami do Poslanecké sněmovny
Dne 14. září 2021 jsme uspořádali předvolební setkání na téma budoucnost lidí se zdravotním postižením či chronickým
onemocněním a jejich pečujících. Debaty se zúčastnili zástupci šesti politických stran či hnutí, kandidujících do Sněmovny.
Své názory na to, jak by se měl v následujícím volebním období změnit systém podpory a péče pro lidi se zdravotním
postižením a jejich pečující, představili přítomným členským organizacím a online také široké veřejnosti.
Debata vyplnila mezeru ve veřejné diskusi, kdy se sociální politika bezdůvodně zužuje fakticky pouze na otázky důchodů
a sociálních dávek. Účastníci diskuse pak zvlášť na kameru odpovídali na otázku, co nejdůležitějšího se chystají v následujícím
volebním období udělat pro lidi se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a jejich pečující. Sestřih jejich návrhů
byl následně technicky upraven a zveřejněn.

Výroční zpráva za rok 2021
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ODKAZY
aipp.cz/debata-zaznam-fotogalerie
aipp.cz/predvolebni-debata-politici

Ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob
se zdravotním postižením
Dne 13. prosince 2006 přijalo Valné shromáždění OSN text Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která
patří k základním smlouvám OSN o lidských právech a základních svobodách, a její Opční protokol. Česká republika
oba dokumenty podepsala mezi prvními signatáři již 30. března 2007 s tím, že jejich přijetí bude podléhat vnitřnímu
ratifikačnímu procesu. Vlastní Úmluvu se takto podařilo přijmout v roce 2009. Komunikace ze strany Aliance se v této
záležitosti soustředila na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničí, Poslaneckou sněmovnu a Kancelář
prezidenta republiky.
Protokol nakonec po dokončení ratifikačního procesu v srpnu 2021 vstoupil na území ČR v platnost 23. září 2021. Lidé
se zdravotním postižením a jejich blízcí tak mají i dispozici nové možnosti, jak se domoci práv, která jsou jim oficiálně
a na mezinárodní úrovni zaručena a která jsou plně v souladu s principy individualizované podpory a péče: např. právo
vést důstojný a co nejvíce nezávislý život bez sociálního vyloučení, nebo právo na domácí a komunitně podporované
služby. Se stížnostmi na porušení práv vyplývajících z Úmluvy ze strany státu se bude moci nově zabývat Výbor OSN pro
práva osob se zdravotním postižením. Nejen poté, co selžou vnitrostátní prostředky k nápravě, ale také pokud se náprava
neúměrně protahuje. Podat stížnost bude moci jednotlivec i skupina, osobně nebo v zastoupení.

ODKAZY
aipp.cz/cesko-konecne-ratifikovalo-opcni-protokol-k-umluve-osn-o-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim-14-let-po-jeho-podpisu
aipp.cz/dnes-zacina-platit-opcni-protokol-k-umluve-osno-pravech-osob-se-zdravotnim-postizenim
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Komunikace

Komunikace
Tisková konference k vymezení tří pilířů individualizované podpory
Základní vymezení modelu individualizované podpory v podobě tří základních a čtyř doplňkových pilířů jsme představili
během tiskové konference dne 4. května 2021. Akce vzhledem k výskytu pandemie COVID-19 probíhala online. Součástí
prezentace bylo také vlastní představení Aliance a její členské základny nebo přehled vybraných základních statistických
a dalších údajů, z nichž expertní tým při své práci vycházel.
Prezentace včetně odkazu na záznam z akce
ODKAZ
aipp.cz/pilire

Na tuto veřejnou prezentaci navázala průběžná
komunikační kampaň na sociálních sítích (FB), která
pracovala s vybranými klíčovými problémy, které by
měl model individualizované podpory řešit, a také
s výše uvedenými vybranými statistickými a jinými
daty, tak aby odborná i široká veřejnost mohlazískat
ucelenější představu o hloubce jednotlivých problémů.
Představení činnosti expertního týmu bylo umístěno
i na webové stránky Aliance.

Dokusérie o lidech se zdravotním postižením
Těžkosti, s nimiž se osoby se zdravotním postižením v ČR a jejich blízcí musí potýkat, stejně jako jednotlivé principy
modelu byly dále ústředními tématy jednotlivých dílů dokumentační série. V roce 2021 jsme natočili celkem tři video
příběhy upozorňující na systémové nedostatky. Sledovanost byla zajištěna díky navázané spolupráci s vydavatelstvím
Economia a online televizí Stream.
ODKAZY
aipp.cz/pribehy
www.propodporu.cz/pribehy
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Kampaň Pro podporu šitou na míru
V polovině července 2021 byla spuštěna kampaň #ProPodporu šitou na míru. Jejím smyslem bylo upozornit veřejnost
včetně politiků, že podpora ze strany českého státu je nedostačující a špatně nastavená – prostě že lidem se zdravotním
postižením nebo chronickým onemocněním nepadne.

Každý má
právo žít
důstojný
a kvalitní
život

Každý má právo žít důstojný a kvalitní život. Plnit si své sny
a přání. Mít svobodu rozhodnutí, kde bude žít, s kým pracovat
a jak prožívat svůj volný čas. Setkávat se s přáteli i mít soukromí.
Mít příležitost něco dokázat a vážit si sám sebe. Mnoho lidí
se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním
k dobrému a nezávislému životu ale potřebuje dopomoci.
Podpora ze strany státu je ovšem nedostačující a špatně
nastavená – prostě jim nepadne. Chceme tedy podporu na
míru, pro každého podle jeho skutečných potřeb.
Cestou jsou tři pilíře sociálního systému, o který usilujeme.

Výroční zpráva za rok 2021
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Plakáty informovaly veřejnost v centru Prahy.

Víte, že…?
Lidé se zdravotním postižením
V ČR žije více než 1,4 milionu lidí se zdravotním postižením,
nebo chronickým onemocněním?
Příspěvek na péči z nich pobíralo 357,2 tisíce lidí v roce 2018?
Celkem 337 tisícům osob se zdravotním postižením se nedostává
vhodné pomoci, ať už jde péči druhé osoby (117 tisíc lidí), nebo
nemají k dispozici vhodné kompenzační pomůcky (220 tisíc osob)?
V ČR pobývá o 52 % více osob ve zdravotnických zařízeních
a zařízeních sociální péče, než je průměr EU? Přitom 80 % lidí
v ČR obecně dává přednost péči u sebe doma?
Neformální pečující
Až dva miliony dospělých lidí v ČR pečuje o své blízké?
Neformální pečující zajišťují 70-90 % veškeré sociální
a zdravotní dlouhodobé péče v ČR?
Nefunkční systém
Při přijímání nového zákona o sociálních službách v roce 2006
se počítalo s tím, že použití příspěvku na péči umožní uživateli
hradit většinovou část nákladů poskytované služby, a to až 70 % ?
Současná výše příspěvku na péči nepokryje ani u nejvyššího,
IV. stupně více než 5 hodin osobní asistence nebo pečovatelské

Krátké spoty „Víte,

služby denně?

že...“ poskytovali

Rozdělení sociálních služeb na území ČR je nesystémové a v řadě

osvětu o situaci

okresů zcela chybí některé zásadní služby?

lidí se zdravotním

Pobytová zařízení (velmi často zařízení ústavní péče) zůstávají

postižením.

v praxi prioritizována před terénními službami, a namísto toho,
aby byla postupně uzavírána, se rozvíjí rychleji než jejich terénní
alternativy?
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#ProPodporu šitou na míru
Kampaň #ProPodporu šitou na míru se představila i ve spotu České televizi v listopadu 2021 a zasáhla 1,8 mil diváků.

ODKAZ
www.propodporu.cz/pribehy/spustili-jsme-kampan-propodporu-videt-ji-muzete-i-v-ceske-televizi
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Financování
Vznik Aliance pro individualizovanou podporu podpořila Nadace OSF v rámci programů Active Citizens Fund,
prostřednictvím zakládající organizace Naděje pro děti úplňku. Cílem programu je podpora občanské společnosti
a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Finanční zdroje
Drobní dárci: 2380 Kč
Zakládající organizace Parent Project, dar: 5000 Kč

Účetní závěrka
Správní rada Aliance pro idividualizovanou podporu dle platných stanov ve dnech 22. do 29.3. 2022 v hlasování
per rollam jednomyslně schválila účetní závěrku Aliance pro individualizovanou podporu pro rok 2021.
V rámci účetní závěrky byl zpracován výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a rozvaha ve zkráceném rozsahu.
Výkaz zisku a ztráty s výsledkem hospodaření 0 Kč.
Účetní jednotka v účetním období nezískala dotace.
Účetní jednotka v účetním období získala dary v hodnotě 7 380 Kč.

Přílohy
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a)

Výkaz zisku a ztrát

b)

Rozvaha
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Příloha b) Rozvaha

Příloha b) Rozvaha

Závěrem
Naprostou většinu politiků, veřejnost i média překvapil vysoký
počet lidí se zdravotním postižením nebo chronickým
onemocněním i neformálních pečujících, kteří v ČR žijí.
Představení konkrétních problémů, se kterými se takzvaní OZP,
tedy osoby se zdravotním postižením a jejich blízcí musejí potýkat,
zvýšilo obecné vědomí potřeby změny systému sociálních služeb
u nás.
Za rok své existence se Aliance pro individualizovanou podporu
stala organizací, která se stabilně vyjadřuje k návrhům v oblasti
systému sociálních služeb, která do odborné debaty vnesla širší
portfolio argumentů pro potřebnost této změny a která je schopna
svoje názory přesvědčivě tlumočit široké veřejnosti, státní správě
i politické reprezentaci na ústřední, regionální i místní úrovni.

Výroční zpráva za rok 2021
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Základní informace
a kontakty
Aliance pro individualizovanou podporu, z.s., je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73853.

Organizační forma:

spolek

IČO:

09524339

Datum zápisu:

21. září 2020

Sídlo:

Koněvova 155/4, 130 00 Praha 3

Kontaktní adresa:

Bubenská 1542/6, 170 00 Praha 7

E-mail:

info@aipp.cz

Telefon:

+420 722 957 109

Web:

https://aipp.cz
https://www.propodporu.cz

FB:

@IndividualizovanaPodpora

Bankovní spojení:

Fio banka

Číslo účtu:

2202006143/2010

AIP

24

Výroční zpráva za rok 2021

AIP

www.aipp.cz
Výroční zpráva AIP za rok 2021
Korektura: Petra Martinová
Grafika: Gustavo Bonanno
AIP 2022

