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1. Úvodní slovo 

 
Občanské sdružení ProAfázie v průběhu roku 2011 pokračovalo ve své činnosti za cílem 
podpory osob s afázií, jejich blízkých a komunikačních partnerů. I nadále organizovalo 
pravidelná  skupinová setkávání se zaměřením na konverzační trénink pro zlepšení 
komunikačních dovedností osob s afázií, kterých se účastnili nejen osoby s afázií, ale i jejich 
rodinní příslušníci, komunikační partneři a studenti speciální pedagogiky (logopedie). 
Občanské sdružení ProAfázie dále organizovalo výlety a exkurze k rozvoji komunikačních 
dovedností v reálných situacích a eliminaci sociální izolace svých členů. Občanské sdružení 
ProAfázie i nadále usilovalo o propagaci a osvětu problematiky komunikační poruchy afázie 
mezi laickou i odbornou veřejností formou letáků a odborných přednášek na tuzemských i 
zahraničních sympoziích. 
 
 

2. Organizační struktura 
 
Dle usnesení Valné hromady konané dne 26.10. 2010 byla zvolena Výkonná rada sdružení 
v tomto složení: 
 
 Předseda sdružení Mgr. Naděžda Lasotová,  

Místopředseda  Bc. Hana Dvořáková 
Člen výkonné rady PhDr. Milena Košťálová  
Člen výkonné rady  Anna Poláková 
Člen výkonné rady  Ludmila Vlachová 

 
Občanské sdružení ProAfázie čítá celkem 15 členů (z toho 2 klinické logopedy, 1 logopeda, 9 
osob s afázií, 3 komunikační partnery). Na fungování občanského sdružení se zároveň podílejí 
2 dobrovolnice  - studentky logopedie PdF MU v Brně. 
 



3. Činnost Občanského sdružení ProAfázie 
 
Leden  

o Zahájeno setkávání konverzačních skupin v knihovně Neurologické kliniky FN Brno 
pravidelně v úterý 15,30-17,30 hod. Bylo zavedeno rozdělení na dvě konverzační 
skupiny dle tíže narušené komunikační schopnosti. Zároveň byl tak snížen počet členů 
ve skupině pro vytvoření efektivnější komunikační příležitosti. Počet členů ve skupině 
s těžším deficitem – 4; počet členů ve skupině s lehčím deficitem 7. 

o 25.1.2011 proběhlo setkání Rady sdružení s cílem naplánovat činnost v průběhu 
následujícího roku. 

o Proběhla 4 skupinová setkání konverzačních skupin. 
 
Únor 

o Konzultace s Ing. Radkou Pluháčkovou ohledně účetní uzávěrky a daňového přiznání 
o Podání daňového přiznání. 
o Žádost o příspěvek Nadační fond Lodička na podporu fungování činnosti sdružení ve 

výši 20 000,-Kč. Bez odpovědi na podanou žádost. 
o Účast studentky oboru logopedie PdF MU Brno Bc. Motyčkové na skupinovém 

setkání konverzační skupiny. 
o Proběhla 4 skupinová setkání konverzačních skupin. 

 
Březen 

o 22.3. 2011 byla svolána Valná hromada členů sdružení z důvodu odsouhlasení změny 
stanov v bodě změna sídla sdružení v adresy Hrázka 10, 621 00 Brno na adresu 
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. 

o Členství písmeně ukončili pan Stanislav Rusman a pan Václav Vymazal. 
o Novým členem byl Valnou hromadou přijat pan Milan Kratochvíl 
o Byl převzat věcný dar od manželů Kalinových a to ve formě kancelářských papírů. 
o Proběhla 3 skupinová setkání konverzačních skupin. 
o 30.3. 2011 proběhl výlet do Technického muzea v Brně, hlavním organizátorem byla 

paní Alena Kalinová. 
 
Duben 

o Zaslána žádosti na Ministerstvo vnitra ČR z důvodu schválení změny stanov v bodě 
změna sídla Občanského sdružení proAfázie. 

o Paní Anna Poláková a Ludmila Vlachová se byly osobně rozloučit ve Středisku Eliada 
s vedoucí střediska paní Martinou Tůmovou a poděkovat za možnost bezplatného 
pronájmu prostor pro skupinová setkávání v minulém roce.  

o Byla oslovena paní Veronika Pupalová jako nová účetní. 
o Proběhla 4 skupinová setkání konverzačních skupin. 

 
Květen 

o Potvrzení změny stanov Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu změny sídla. 
o Ohlášení změny sídla příslušnému Finančnímu úřadu. 
o Skupinová setkání začal navštěvovat pan Milan Brzobohatý. 
o Proběhlo 5 skupinových setkání konverzačních skupin. 

 
Červen 

o Proběhl výlet členů sdružení do Židlochovic s návštěvou rozhledny 
o Proběhla 4 skupinová setkání konverzačních skupin. 



Červenec 
o 22.7. 2011 proběhl výlet členů sdružení do Studence, organizátorem akce byla paní 

Anna Poláková. 
o V průběhu letních prázdnin se skupinová setkávání konverzačních skupin nekonala. 

 
Srpen 

o Pracovní schůzka s účetní Veronikou Pupalovou a plán financí na podzim roku 2011. 
o Skupinová setkání začala navštěvovat paní Marie Šrámková. 
o Proběhlo 1 skupinové setkání konverzační skupiny. 
 

Září 
o Vytvoření nového razítka sdružení z důvodu změny sídla. 
o Vytvoření nového účetního programu. 
o Studentka PdF MU v Brně Simona Poláchová oslovila Občanské sdružení ProAfázie 

s prosbou o spolupráci při bakalářské práci, následně začala navštěvovat setkávání 
konverzačních skupin jako dobrovolník – komunikační partner 

o Proběhla 4 skupinová setkání konverzačních skupin. 
 
Říjen 

o Studentka PdF MU v Brně Bc. Táňa Jakubcová oslovila Občanské sdružení ProAfázie 
s nabídkou dobrovolnictví jako komunikační partner a následně začala navštěvovat 
setkávání konverzačních skupin jako dobrovolník – komunikační partner 

o Mgr. Naděžda Lasotová, PhDr. Milena Košťálová a Mgr. Hana Dvořáková se aktivně 
zúčastnily XIX. Mezinárodního afaziologického sympozia v Bratislavě s prezentacemi 
zaměřenými na hodnocení efektivity skupinové terapie pacientů s afázií, na 
diagnostiku funkcionální komunikace, na roli komunikačního partnera při terapii 
afázie; zároveň byly kontaktovány Mgr. Zuzanou Konůpkovou z Občanského sdružení 
Klub Afasie z Prahy a obdržely DVD „Afázie“ jako dar a pozdrav členům 
Občanského sdružení ProAfázie.  

o Proběhla 4 skupinová setkání konverzačních skupin. 
 
Listopad 

o Schůzka s účetní ohledně vyúčtování cestovních náhrad z Mezinárodního 
afaziologického sympozia v Bratislavě pro Mgr. Hanu Dvořákovou. 

o Mgr. Naděžda Lasotová a PhDr. Milena Košťálová se ve dnech 23.-26. 11. 2011 
aktivně zúčastnila 25.Českého a Slovenského neurologického sjezdu v Brně 
s prezentací na téma Pragmaticky orientovaná terapie afázie. 

o Byly vytvořeny a vytištěny nové letáky Občanského sdružení ProAfázie. 
o Proběhlo 5 skupinových setkání konverzačních skupin. 
 

Prosinec 
o Dne 8.12. 2011 proběhl společný výlet členů sdružení do Jurkovičovy vily v Brně, 

organizátorem akce byla Bc. Táňa Jakubcová. 
o Dne 13.12. 2011 proběhla Valná hromada sdružení a zároveň tradiční vánoční setkání; 

Mgr. Naděždou Lasotovou byla prezentována výroční zpráva a hospodaření sdružení 
v roce 2011, plán na rok 2012; jako člen sdružení byla přijata paní Marie Šrámková; 
všichni přítomní členové shlédli film Afázie (darovaný Občanským sdružením Klub 
afázie); všichni členové sdružení obdrželi letáky sdružení k distribuci. 



o Mgr. Naděžda Lasotová připravila účetní uzávěrku 
před předáním účetních podkladů paní účetní Veronice Pupalové ke zpracování. 

o Setkání konverzačních skupin se v rámci praxe zúčastnily studentky oboru logopedie 
Ústavu speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci, Tereza 
Lištvanová a Šárka Bocianová. 

o Proběhlo 1 skupinové setkání konverzační skupiny. 
 
Občanské sdružení ProAfázie zorganizovalo během roku 2011 celkem 39 setkání 
konverzačních skupin a 4 výlety, skupinových setkání se v rámci praxií či 
dobrovolnicktví zúčastnily 3 studentky speciální pedagogiky oboru logopedie PdF MU 
Brno a 2 studentky speciální pedagogiky oboru logopedie ÚSPS UP Olomouc. 
 
 

4. Hospodaření 
 

Příjmy Výdaje 

Převod z roku 2010 2 758,- Kancelářské potřeby 821,- 

Členské poplatky 
11 504,- 

 
Bankovní poplatky 1,- 

Celkové příjmy                                  14262,- 

Webové stránky 323,- 

Cestovní náhrady 3724,- 

Propagační materiály 450,- 

Poštovné 108,- 

Vstupenky výlety 300,- 

Jiné (občerstvení) 722,- 

Vedení účetnictví 1 000,- 

Lektorství 4590,- 

Celkové výdaje                                  12 039,- 

Převod do příštího roku                                                                                                  2223,- 

 
 
Dary      
Manželé Kalinovi věnovali věcný dar ve formě kancelářských papírů.  
 
 
       Zpracovala: Mgr. Naděžda Lasotová 
        předseda sdružení 


