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1. Úvodní slovo 
 
Spolek ProAfázie pokračoval i v roce 2019 ve své činnosti za cílem podpory osob s afázií, 
jejich blízkých a komunikačních partnerů. Hlavní náplní Spolku ProAfázie byla i nadále 
organizace skupinových setkání se zaměřením na konverzační trénink pro zlepšení 
komunikačních dovedností osob s afázií a podporu jejich komunikačních partnerů. V souladu 
se základními cíli Spolku ProAfázie byly organizovány výlety pro zmírnění sociální izolace 
osob s afázií a jejich blízkých, pokračovala spolupráce s PdF MU v Brně a PdF UP Olomouc 
v rámci stáží a dobrovolnictví studentů logopedie. Spolek ProAfázie nadále usiloval o 
propagaci a osvětu problematiky komunikační poruchy afázie mezi laickou i odbornou 
veřejností webových stránek a formou posteru pro Janáčkovo divadlo.  
 

2. Organizační struktura 
 
Dle usnesení Valné hromady ze dne 17.12.2019 byla znovu zvolena v původním obsazení 
Výkonná rada Spolku ProAfázie ve složení: 
 
 Předseda   Mgr. Naděžda Lasotová 
 Místopředseda   Mgr. Kristina Šimečková 
 Člen výkonné rady  PhDr. Milena Košťálová, Ph.D. 
 Člen výkonné rady  Anna Poláková 
 Člen výkonné rady  Alena Kalinová 
 
Spolek ProAfázie čítá v současné době celkem 22 členů. Během roku 2019 se do skupinových 
setkání zapojili 3 noví klienti s afázií a 1 studentka. Skupinová setkání během roku pravidelně 
navštěvuje 13 klientů s afázií, 5 komunikačních partnerů, 4 kliničtí logopedi, 1 logoped, 3 
studenti PdF MU Brno jako dobrovolníci. 
 
 
 
 
 
 



3. Činnost Spolku ProAfázie 
 

Spolek ProAfázie zorganizoval během roku 2019 
celkem 36 setkání konverzačních skupin, v průběhu 
září se skupinová setkání nekonala z důvodu 
rekonstrukce pronajatých prostor. Pro členy Spolku a jejich blízké byly zorganizovány 3 
výlety – v dubnu prohlídka Vily Stiasstni (organizace paní Kalinová), v červnu – prohlídka 
zákulisních prostor Janáčkova divadla pod vedením pana Koplíka s následným společným 
posezením ve Vinárně U divadla (organizace Mgr. Lasotová), v září – prohlídka Pivovaru 
Hauskrecht pod vedením pana Havlíka s následným společným posezením a ochutnávkou 
(organizace paní Kalinová, Mgr. Lasotová). Na chodu konverzačních skupin se během roku 
2018 v rámci studijních praxí podíleli studenti speciální pedagogiky PdF MU Brno (viz výše), 
a studenti PdF UP Olomouc v rámci praxí na Neurologické klinice FN Brno pod vedením 
PhDr. Košťálové, Ph.D. Spolek spolupracoval se studenty na tvorbě praktických částí 
diplomových prací – v roce 2019 byly úspěšně obhájeny 2 diplomové práce, jejichž praktická 
část byla realizována v rámci Spolku. Byla opětovně vyjednána smlouva s FN Brno o 
pronájmu prostor pro skupinová setkávání, smlouva byla prodloužena do konce roku 2022. 
V lednu bylo řádně podané daňové přiznání. V prosinci 2019 proběhla Valná hromada Spolku 
ProAfázie (zápis uveden na webu Spolku). Na Valné hromadě byli přijati 4 noví členové (3 
osoby s afázií a 1 logoped – Rudolf Nevídal, Miroslav Formáček, Jan Sedal a Mgr. Tereza 
Gajdůšková). S koncem roku 2019 byla provedena účetní uzávěrka. 

 
 
 

4. Hospodaření 
 
Příjmy Výdaje 

Převod z roku 2018 564,- Lektorství (s daní) 4 500,- 

Členské poplatky 
9 000,- 

 
Tisk posteru 182,- 

Prodej materiálů pro trénink 
konverzace 

1 000,- Vstupné 700,- 

Celkové příjmy                                 10 564,- 

Webové stránky 338,- 

Srážková daň 450,- 

Poštovné 104,- 

Občerstvení 2 367,- 

Celkové výdaje                                   8 641,- 

Převod do příštího roku                                                                                                  2 598,- 

 
 
       Zpracovala: Mgr. Naděžda Lasotová 
               předseda Spolku 
 


