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1. Úvodní slovo 
 
Spolek ProAfázie pokračoval i v roce 2020 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. Vzhledem 
k epidemii koronaviru a epidemickým vládním opatřením, probíhala skupinová setkání jen v 
období leden-březen a v první polovině září. V období březen-červen, říjen-prosinec byl 
kontakt se členy  Spolku zajištěn distančně. Pravidelně byly zasílány pracovní listy pro 
podporu komunikačních a jazykových dovedností pro samostatnou práci, v jarním období 
byla zajištěna distribuce roušek. I v roce 2020 pokračovala spolupráce s PdF MU v Brně a 
UP V Olomouci v rámci stáží a dobrovolnictví studentů logopedie. Spolek ProAfázie nadále 
usiloval o propagaci a osvětu problematiky komunikační poruchy afázie mezi laickou i 
odbornou veřejností prostřednictvím webových stránek a nabídkou Pracovních listů pro 
trénink konverzace.  
 
 

2. Organizační struktura 
 
Vzhledem k epidemickým vládním opatřením s omezením shromažďování neproběhla v roce 
2020 Valná hromada Spolku s volbou Výkonné rady. Valná hromada bude svolána po 
zlepšení epidemické situace a uvolnění epidemických opatření s možností shromažďování. Z 
tohoto důvodu je nadále, dle usnesení poslední Valné hromady ze dne 17.12.2019, ponechána 
Výkonná rada Spolku v původním obsazení: 
 
 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 sdružoval v roce 2020 celkem 29 členů. Během roku 2020 se do 
skupinových setkání zapojila 1 nová klientka s afázií s manželem a 5 studentek. Skupinová 
setkání během roku navštěvovalo 15 klientů s afázií, 5 komunikačních partnerů, 4 kliničtí 
logopedi, 1 logoped, 5 studentek PdF MU Brno a UP Olomouc. Vzpomínku věnujeme 
klientce, která nás během roku, bohužel, navždy opustila. Tři klienti a jeden komunikační 
partner ke konci roku členství ve Spolku ukončili.  
 
 

3. Činnost Spolku ProAfázie 
 

Spolek ProAfázie zorganizoval během roku 2020 
celkem 10 setkání konverzačních skupin. Pro 
omezenou možnost setkávání z důvodu epidemické 
situace byl distanční kontakt emailovou formou se zasláním pracovních listů pro samostatnou 
práci realizován 14x pro každou skupinu, připraveno bylo tedy dohromady 28 sad pracovních 
listů pro samostatnou práci. Na říjen 2020 byl Mgr. Šimečkovou a paní Březinovou 
připravován výlet pro všechny členy Spolku na výstavu obrazů do Bučovic, který musel být 
vzhledem k epidemické situaci zrušen.  Na chodu konverzačních skupin a přípravách on-line 
materiálů se během roku 2020 v rámci studijních praxí podílelo pět studentek PdF MU Brno 
a UP Olomouc pod vedením PhDr. Košťálové, Ph.D, jedna studentka současně realizovala v 
rámci Spolku praktickou část diplomové práce. Smlouva s FN Brno o pronájmu prostor pro 
skupinová setkávání je nadále v platnosti do konce roku 2022. Na konci prosince 2020 byly 
předány doklady k účetní uzávěrce Ing. Veronice Pupalové. V lednu 2020 bylo řádně podané 
daňové přiznání a zaplacená srážková daň.  
 
 
Hospodaření 
 
Příjmy Výdaje 

Převod z roku 2019 2 598,- 
Lektorství (čistá mzda bez daně - 5x 
DPP)  

5100,- 

Členské poplatky 
7 000,- 

 
Webové stránky 338,- 

Prodej materiálů pro trénink 
konverzace 

200,- Srážková daň (za rok 2019) 675,- 

Celkové příjmy                                9 798,- 

Bankovní poplatek 4,- 

Pronájem prostor 783,- 

Poštovné 110,- 

Celkové výdaje                                 7 010 ,- 

Převod do příštího roku                                                                                                 2 788,- 

 
       Zpracovala: Mgr. Naděžda Lasotová 
               předseda Spolku 


