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1. Úvodní slovo 
 
Spolek ProAfázie pokračoval i v roce 2021 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 září - listopad. V období leden – červen a v prosinci byl kontakt se členy Spolku zajištěn 
distančně. V době distančního kontaktu byly pravidelně zasílány pracovní listy a materiály pro 
podporu komunikačních a jazykových dovedností pro samostatnou práci. I v roce 2021 
pokračovala spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity 
Palackého 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 autorského terapeutického 
materiálu „Pracovní listy pro trénink konverzace“.   
 

2. Organizační struktura 
 
Vzhledem k epidemickým vládním opatřením s omezením shromažďování u neočkovaných 
osob a vzhledem ke skutečnosti, že klienti Spolku jsou rizikovou skupinou s ohledem na 
onemocnění covid-19, neproběhla v roce 2021 Valná hromada Spolku s volbou Výkonné rady, 
která byla tradičně plánována v termínu vánočního setkání. Valná hromada bude svolána po 
zlepšení epidemické situace. 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 2021 celkem 21 
členů. Během podzimu roku 2021 se do skupinových 
setkání zapojily 2 nové klientky s afázií. Skupinová 
setkání během roku aktivně a pravidelně navštěvovalo 
15 klientů s afázií a 2 komunikační partneři-rodinní 
příslušníci. Na zajištění organizace, lektorství a přípravách materiálů pro přímou i distanční 
práci se podíleli 4 kliničtí logopedi, 1 logoped, 4 studentky PdF MU Brno a UP Olomouc.  
 
 

3. Činnost Spolku ProAfázie 
 

Spolek ProAfázie zorganizoval během roku 2021 celkem 11 setkání konverzačních skupin. Pro 
omezenou možnost setkávání z důvodu epidemické situace byl distanční kontakt zajištěn 
emailovou formou s pravidelným zasíláním pracovních listů pro samostatnou práci. Distanční 
forma práce byla zrealizována 13x pro každou skupinu, připraveno bylo tedy dohromady 26 
sad pracovních listů pro samostatnou práci. V červnu 2021 byl uspořádán výlet pro všechny 
členy Spolku na Hrad Špilberk na venkovní výstavu „České zahradní umění“. Smlouva s FN 
Brno o pronájmu prostor pro skupinová setkávání je nadále v platnosti do konce roku 2022. Na 
konci prosince 2021 byly předány doklady k účetní uzávěrce. V lednu 2021 bylo řádně podané 
daňové přiznání a zaplacená srážková daň za rok 2020.  
 
 

4. Hospodaření 
 

Příjmy Výdaje 

Převod z roku 2020 2 788,- 
Lektorství (čistá mzda bez daně 
- 5x DPP)  

3 825,- 

Členské poplatky 
4 000,- 

 
Webové stránky 338,- 

Prodej materiálů pro trénink 
konverzace 

800,- Srážková daň (za rok 2020) 900,- 

Celkové příjmy                                7 588,- 

Bankovní poplatek 4,- 

Pronájem prostor 759,- 

Poštovné 110,- 

Celkové výdaje                                 5 936 ,- 

Převod do příštího roku                                                                                               1 652,- 

 
       Zpracovala: Mgr. Naděžda Lasotová 
                         předseda Spolku 


