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1. Úvodní slovo 
 
Spolek ProAfázie pokračoval i v roce 2022 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 covid-19 a epidemickým vládním opatřením, probíhala skupinová setkání v období 
leden – březen 2022 korespondenčně/distančně. Od března 2022 probíhala setkání 
konverzačních skupin prezenčně. V době distančního kontaktu byly pravidelně zasílány 
pracovní listy a materiály pro podporu komunikačních a jazykových dovedností pro 
samostatnou práci. I v roce 2022 pokračovala spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy 
univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci v rámci stáží, dobrovolnictví a realizace 
praktických částí diplomových a bakalářských prací 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 
 
Dle usnesení Valné hromady ze dne 13. 12. 2022 byla jednomyslně zvolena Výkonná rada Spolku 
ProAfázie ve složení: 
 
 Předseda   Mgr. Naděžda Lasotová, MBA 
 Místopředseda   Mgr. Kristina Šimečková 
 Člen výkonné rady  PhDr. Milena Košťálová, Ph.D. 
 Člen výkonné rady  Anna Poláková 
 Člen výkonné rady  Jaroslav Novotný 
 



Spolek ProAfázie sdružoval v roce 2022 celkem 16 členů. Od roku 2019 se nově zapojilo do 
skupinových setkání 8 osob, z toho 6 bude pokračovat ve Spolku dále. Spolek v tomto období 
opustilo také 8 osob. Skupinová setkání během roku 2022 aktivně a pravidelně navštěvovalo 
13 klientů s afázií a 1 komunikační partner - rodinný příslušník. Na zajištění organizace, 
lektorství a přípravách materiálů pro přímou i distanční práci se podíleli 4 kliničtí logopedi, 4 
studentky PdF MU Brno. V rámci stáží se skupinových setkání zúčastnilo další 6 studentek 
oboru logopedie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého 
Olomouc. 
 
 

3. Činnost Spolku ProAfázie 
 

Spolek ProAfázie zorganizoval během roku 2022 celkem 35 skupinových aktivit distanční i 
prezenční formou. Pro omezenou možnost setkávání v období leden – březen 2022 z důvodu 
epidemické situace byl distanční kontakt zajištěn emailovou formou s pravidelným zasíláním 
pracovních listů pro samostatnou práci. Distanční forma práce byla zrealizována 9x. Během 
podzimu 2022 došlo k omezení skupinových setkání jedné ze skupin pro nedostatek 
frekventantů skupiny. V průběhu listopadu opět došlo k postupnému naplnění členů skupiny a 
dalšímu pokračování v běžné frekvenci setkávání. V červnu 2022 byl uspořádán výlet pro 
všechny členy a přátele Spolku do Technického muzea a společné posezení v restauraci 
Kotelna. Byl prodloužen Dodatek ke smlouvě s FN Brno o pronájmu prostor s platností do 
konce roku 2025. Na konci prosince 2022 byly předány doklady k účetní uzávěrce. V lednu 
2022 bylo řádně podané daňové přiznání a zaplacená srážková daň za rok 2021.  
 
 

4. Hospodaření 
 
V roce 2022 pocházely příjmy Spolku z členských příspěvků a prodeje terapeutického 
materiálu. Výdaje Spolku byly vynaloženy na úhradu srážkové daně, poštovních poplatků, 
vstupenek, občerstvení, domény za webové stránky a pronájmu prostor. Přesné příjmy a výdaje 
hospodaření Spolku jsou uvedeny v tabulce. 
Po dohodě se všemi lektory Spolku, nebyly v roce 2022 vyplaceny dohody o provedení práce 
za vedení konverzačních skupin z důvodu nerovnoměrného počtu lektorství ve skupinách, 
jeden lektor se své odměny předem vzdal. Prostředky, které by byly vynaloženy na dohody o 
provedení práce za lektorství konverzačních skupin v roce 2022, budou převedeny do dalšího 
roku, tj. do roku 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příjmy Výdaje 

převod z roku 2021 
1 652,- 

(845,- bankovní účet, 
807,- pokladna) 

srážková daň 675,- 

členské poplatky 
7 000,- 

 
webové stránky 338,- 

prodej materiálů pro trénink 
konverzace 

1 200,- pošta 112,- 

Celkové příjmy                                            9 852,- 

vstupenky 1 320,- 

pronájem prostor 587,- 

občerstvení 703,- 

Celkové výdaje                     3 735 ,- 

Převod do roku 2023                                                                                                    6 117,- 
                                                                            (1 085,- pokladna, 5 032,- bankovní účet) 

 
    
                      Zpracovala: Mgr. Naděžda Lasotová, MBA
                         předseda Spolku 
 


