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Úvodní slovo
ALSA, z.s. se aktivně od roku 2016 snaží změnit 
podmínky pro nemocné amyotrofickou laterální 
sklerózou. Toto vzácné onemocnění přináší do života 
nemocných a rodin naprostý životní zvrat. Za čtyři roky 
naší intenzivní práce, v úzkém kolektivu, jsme vybudovali 
organizaci, která je schopná pružně reagovat na  
žádosti nemocných a jejich rodin, neustále se rozšiřovat a  
budovat nové služby. 

Chceme, aby nemocní dosáhli na co největší standard služeb a zároveň 
se ve své nemoci necítili sami. Podporujeme také jejich rodiny, aby péči o své blízké zvládly  
a aby pro ně zbývající čas života nebyl naplněný pouze starostmi a vypětím, ale i možností 
společně se scházet, vzpomínat, loučit se. 

V roce 2019 jsme věnovali především stabilitě multidisciplinárního týmu, promýšlením 
nových efektivních služeb a možnostem větší komunikace s veřejností. Stále jsme nabízeli 
služby mobilního týmu, poradny, půjčovny pomůcek, rekondičních pobytů a helplinky. 
Zavedli jsme a postupně rozšiřovali službu finanční podpory nemocných a jejich rodin. 
Komunikovali jsme také prostřednictvím sociálních sítí a pravidelně vyhlašovali sbírky 
na webovém portálu Společně proti bezmoci. Během celého roku probíhala intenzivní 
rekonstrukce prostor pro centrum služeb v Americké ulici v Praze 2. Rekonstrukce byla 
poměrně náročný, jelikož jsme si větší množství úprav prováděli sami.  Celý tým se tak 
velkou část roku 2019 převlíkl do pracovních oděvů a s láskou rekonstruoval naše nové 
sídlo. Za to, že můžeme neustále rozšiřovat naše služby, patří největší dík celému týmu, 
dobrovolníkům a partnerům. Neobešli bychom se ale ani bez podpory širokého okruhu 
příznivců, jejichž velkorysost je nesamozřejmá a moc si jí vážíme. Život naší organizace je 
velmi pestrý neustále se učíme, vylepšujeme, hledáme cesty, snažíme se vnímat měnící se 
potřeby a poptávku po našich službách a reagovat na ně novými nápady, jak služby dál 
zlepšovat. O většině toho, co se u nás děje, se dočtete na stránkách výroční zprávy, mnohé 
součásti naší práce ale zůstávají skryty, aniž by ztrácely na významu. 

Ráda bych poděkovala jednomu každému z vás, kdo ALSU rozmanitými způsoby 
podporujete.

                                 

              Eva Baborová, výkonná ředitelka 
              eva@zsalsa.cz
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ALSA, z s 
ALSA, z.s. je nezisková organizace, která pomáhá pacientům a rodinám vyrovnávat se s každodenními 
výzvami života s onemocněním ALS. Poskytujeme poradenství v multidisciplinární péči přímo v rodinách 
nemocných, s důrazem na kvalitu života, rekondiční pobyty, půjčovnu pomůcek, poradnu a Helplinku. 
Právní forma a orgány ALSA, z.s. 
ALSA, z.s. je zapsána v rejstříku u MS v Praze, L 25485/MSPH Městský soud v Praze se sídlem Ke Krči 578/40, 
Braník, 147 00 Praha, IČ 01495992. Alsa, z.s. byla založena dne 13. březen 2013. Od 12.července 2019 je 
novým sídlem Americká 548/14, Vinohrady, Praha 2, 120 00

Co chceme? 
• Důstojný život pacientů s ALS s jeho maximální možnou kvalitou
• Dostupnost multioborové odborné péče pro každou spádovou oblast
• Informovanost pacientů, podpora a zázemí rodinám 
• Péče a informovanost odborného personálu 
• Zřízení sociálně-rehabilitačního centra pro nemocné ALS 

Co pro to děláme? 
• Mobilní multioborový tým dojíždějící k pacientům domů 
• Školení a semináře pro odbornou i laickou veřejnost
• Rekondiční pobyty 
• Osvětové aktivity 
• Poradenství 
• Půjčovna pomůcek 

Podporovatelé ALSA, z s 
Daniela Peštová, Daniela Písařovicová, Taťjana Medvecká, Linda Bartošová, Kateřina Sedláková, Patri-
cie Solaříková, Tonya Graves, Jana Plodková, David Kraus, Pavel Batěk, Peter Pecha, David Svoboda, 
Stanislav Majer, Thom Artway, Štěpánka Hilgertová, David Deyl, Simona Kubová.
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Tým ALSA, z s  v roce 2019
V roce 2019 se tým ALSA stabilizoval. Pokračovali jsme v nastavených službách z minulého roku a praco-
vali na jejich větší efektivitě. Ve vedení Helplinky vystřídala Markétu Blažkovou Kateřina Dlouhá. Náš tým 
rozšířila také Petra Němcová, která se ujala fundraisingu a přípravy akce Prague City Swimm. E-shop se 
nám stal skvělou doplňkovou činností a prezentoval produkty související s našimi aktuálními projekty, 
e-shop stále vedla Michaela Bornerová. Na akcích námi pořádaných využíváme dobrovolníky a brigád-
níky. 
 
• Mgr. Lenka Šlachtová, PhD. – zakladatelka ALSA,z.s., molekularni genetik a biolog 
• Mgr. Eva Baborová – ředitelka spolku, klinický logoped 
• MUDr. Jana Milerová, PhD. – psychiatr 
• Ing. Milan Šebek – fyzioterapeut 
• Bc. Kateřina Ničová – externista, ergoterapeut 
• Mgr. Markéta Blažková – vedení Helplinky, koordinátorka sociální a zdravotní péče
• Kateřina Dlouhá – vedení Helplinky, koordinátorka sociální a zdravotní péče
• Mgr. Jana Sohrová – vedení půjčovny pomůcek, fyzioterapeut
• Ing. Tereza Koucká – finanční manažer 
• Bc. Monika Kekrtová – projektový manažer, produkční 
• Andrea Papírková – produkce 
• Bc. Renata Kolková – marketing 
• Mgr. Petra Němcová – fundraising, Prague City Swim
• Mgr. Helena Holá – fundraiser, golfové turnaje 
• Martina Stupková – externista, golfové turnaje 
• Veronika Mištová – grafik 
• Eduard Vonásek – IT podpora, web. Vývoj 
• Michaela Bornerová - eshop 
• MUDr. Petra Belko - externista poradce
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Kdo jsme a co děláme
Jsme organizace poskytující komplexní podporu nemocným ALS (amyotrofická laterální skleróza) v celé České 
republice  Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neurodegenerativní onemocnění postihující motoneu-
rony. S tímto vzácným onemocněním bojuje v ČR přibližně 1000 nemocných. Onemocnění se manifestu-
je nejčastěji ve věku mezi  50 - 70 lety, v poměru 2:1 postihuje častěji muže. Symptomy se objevují náhle, 
bez jasné příčiny, a změní celý život nemocného a jeho rodiny. Napadáním motoneuron způsobí pomalé 
ochrnování veškerého svalstva, které končí smrtí nemocného. Lidé s tímto onemocněním se potýkají 
nejen se zdravotními problémy, ale mnohem více s psychickou a sociální zátěží.
Diagnostikování onemocnění ALS je nesmírný zásah do života celé rodiny nemocného. Nemocní s ALS 
se už nikdy nevrátí do běžného života a jsou plně závislí na péči rodiny nebo pomoci jiných lidí. Největší 
část období nemoci tráví nemocní v domácí péči, a proto je fyzická, sociální, emocionální a ekonomická 
zátěž velmi vysoká pro nemocného i jeho pečovatele. Naše organizace vstupuje do rodin nemocných 
poradenstvím, zajištováním sociálních a zdravotnických služeb, posílá odborníky přímo do rodiny ne-
mocných, zapujčuje pomůcky a stará se o to aby v tak těžké situaci nemocní a jejich rodiny nebyli sami. 
Spolupracujeme s odborníky,  s nervosvalovými centry v ČR, hospicovými a dalšími sociálními i zdravot-
nickými službami. V roce 2019 se v naší organizaci registrovalo nově 58 nemocných ALS. 

Formy pomoci
Mobilní podpůrný  tým

Již od začátku existence ALSY stavíme naši práci především na tom, že se snažíme ke každému nemocné-
mu přistupovat individuálně, poznat celou situaci v rodině nemocného a snažit se najít možnosti řešení 
pro každého pacienta. Náš tým odborníků dojíždí na pravidelné konzultace do rodin nemocných v rámci 
celé ČR. Tento přístup má mnoho výhod – pacient je ušetřen vyčerpávajícího transportu, mobilní tým je 
interdisciplinární, takže během návštěvy se nemocný a jeho rodina setkají s odborníky, kteří pomohou 
nastavit optimální ošetřující a terapeutické prostředí. 
KOMPLEXNÍ MOBILNÍ TÝM PROVEDL 58 NÁVŠTĚV U NEMOCNÝCH ALS    

Helplinka a poradna
Poradna poskytuje bezplatné poradenství nemocným, jejich rodinám z celé České republiky. Pečujícím 
kteří se starají o nemocného v domácím prostředí nebo se na péči chtějí připravit. Nabízejí také pomoc li-
dem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Konzultace probíhají telefonickou i osobní formou. 
Odpovídáme také v internetové poradně na webových stránkách zsalsa.cz, kam přicházejí pravidelně 
dotazy. Poradenský tým tvoří multidisciplinární tým 6 pracovnic a pracovníků. 

Centrum služeb Americká
Novou službou, kterou můžeme od tohoto roku poskytnout je přímá péče. Povedlo se nám konečně 
otevřít centrum, kam za námi pacienti a jejich rodiny mohou docházet na konzultace a cvičení.  
V nově otevřeném centru jsou tři menší místnosti, které plně stačí na to, aby v nich mohly probíhat na-
příklad odborné psychologické konzultace, logopedie, fyzioterapie nebo jógová cvičení pro pacienty.
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Rekondiční pobyty
Rekondiční pobyt je nedílnou součástí naší činnosti. Je důležitý především pro sdílení informací a 
zkušeností. Součástí pobytů jsou konzultace s odborníky z oborů neurologie, psychiatrie, klinické logo-
pedie, fyzioterapie, ergoterapie, sociální práce, výživy. Pobyty pořádáme vždy pro 10 - 12 rodin. Jarní re-
kondiční pobyt se uskutečnil v Jánských lázních v hotelu Omnia a byl obsah během jediného dne. Pobyt 
mohl vzniknout za podpory hotelu Omnia a Stezky v korunami stromů Krkonoše. 
Podzimní rekondiční pobyt v hotelu Studánka nedaleko Rychnova na Kněžnou vznikl za podpory Řízení 
letového provozu ČR,s.p., Philips foundation a Nadačního fondu Avast.
Celý pobyt se nesl ve znamení získávání informací od odborníků a výměně osobních zkušeností mezi 
pacienty i rodinnými příslušníky. V pondělí se svojí přednáškou vystoupila Mgr. Eva Bezuchová, ředitelka 
spolku ALSA, z.s. Pohovořila o poruchách řeči i poruchách polykání a předvedla praktické ukázky z logo-
pedie. Pacientům také doporučila praktické pomůcky pro stravování. „Není pravdou, že s ALS už nemáte 
žádné možnosti. Naopak – můžete pro sebe udělat spoustu věcí,“ motivovala Eva Baborová všechny pa-
cienty. Spolu s ní vystoupil i fyzioterapeut Milan Šebek a promluvil o fyzioterapii, předvedl praktické 
ukázky na protahování, správném polohování i dechovou rehabilitace. O tématu domácí plicní ventilace 
pohovořil Jakub Nápravník, zástupce firmy Linde Gas.

Půjčovna pomůcek
Hlavním cílem půjčovny pomůcek je zabezpečit rodiny vybavením, které pomůže udržet důstojnost 
nemocných a usnadní péči v domácím prostředí. Půjčovna se v roce 2019 díky finanční pomoci Konta 
bariéry rozšířila a téměř zdvojnásobila počet nabízených pomůcek. Díky jejich podpoře naše půjčovna 
získala nové komunikační tablety, dlahy na protahování spastických končetin, coughassisty a Tobii PC Eye 
Go komunikátory. Díky Philips Foundation jsme získali také 10 nových Coughassistů, 2 ventilátory Trilogy 
a 300 nádechových a výdechových ventilů Threshold. Stále zapůjčujeme specifické pomůcky nemocným: 
snímače očních pohybů, dlahy na protahování spastických končetin, asistenti kašle, odsávačky, tablety 
ke komunikaci. Každá pomůcka je specifická tím, že nemocným pomáhá v různých fází onemocnění a 
tyto pomůcky nebývají dostupné v jiných půjčovnách pomůcek. Pomůcky zapůjčujeme prostřednictvím 
online formuláře nebo přímo při výjezdech do rodin nemocných pacientů zdarma. 

Vzdělávání a spolupráce
Alsa z.s. se snaží vzdělávací a osvětovou aktivitou přispívat k šíření informací, zkušeností a dovedností o 
samotném onemocnění ALS, péči o nemocné ALS. Poskytujeme přednášky, workshopy a webináře, které 
připravují členové našeho multidisciplinárního týmu. Jsme oslovováni k účasti na přednáškách a dalších 
akcích určených odbornému i širokému publiku. Rodiny a nemocní se stále potýkají s nedostatkem infor-
mací o své nemoci. Důsledkem toho je zanedbaná odborná i domácí péče a chybějící včasné pomůcky. 
Téměř nikomu z nemocných se po sdělení diagnózy nedostane potřebné péče v jednom, natož v něko-
lika oborech. V letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s hospicovými službami, a rozšiřovali své 
znalosti mezi pracovníky asistenčních služeb. S pomocí Seppia jsme zorganizovali online webináře pro 
pacienty a jejich rodiny na téma Poruchy polykání, Fyzioterapie, ergoterapie a Psychiatrická péče.
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Komunikace s veřejností
Posilovat vědomí o ALS je jedním z našich nejdůležitějších úkolů. Snažíme se poskytovat ucelené infor-
mace těm, kteří je akutně potřebují. Jsme vděční, že zkušenosti našich pracovníků pomáhají novináři ne-
jrůznějších médií dostat zajímavými způsoby k široké veřejnosti. Během celého roku jsme pořádali aktivi-
ty směřující k věřejnosti pro seznámení s onemocněním ALS a našimi aktivitami. Opět jsme nafotili krásný 
kalendář Pampelišky pro Alsu, kde se nechali vyfotografovat naše podporující osobnosti. Reprezentační 
stánek na festivalu Mezi ploty se stal již naší tradicí. Každoročně se zde snažíme seznámit s tématikou Als 
co nejvíce lidí, najít mezi nimi případné dobrovolníky. Speciálním programem na ročníku tohoto roku 
byla opět Jóga s Vladimírem Mikulášem a dalšími jogíny (Čtyřicetiletý Vladimír od mládí sportoval, stal 
se instruktorem jógy, masérem, fyzioterapeutem futsalové a fotbalové reprezentace atd. Pohyb a péče 
o zdraví druhých se mu stalo náplní života. Na počátku roku 2017 mu byly diagnostikovány symptomy 
nevyléčitelné amyotrofické laterální sklerózy (ALS).  Uskutečnili se i dva golfové turnaje. Novým projek-
tem, kterým jsme se zabývali celý tento rok, bylo 
uskutečnění plaveckého závodu Prague City Swim, 
kterou jsme po vzoru zahraničních kolegů, chtěli us-
kutečnit také v Praze.

Kalendář pampelišky pro Alsu
Děkujeme za fotografie Tereze Z Davle. Kalendář se 
pro tento rok fotil v krásném prostředí pražského 
Vyšehradu. V kalendáři najdete: Danielu Peštovou, 
Patricii Pagáčovou, Petera Pechu, Thoma Artwaye, 
Lindu Bartošovou, Davida Svobodu, Štěpánku 
Hilgertovou, Davida Deyla, Bereniku Kohoutovou, 
Davida Krause, Janu Plodkovou, Danielu Písařovico-
vou, Tomáše Vaclíka, Antonína Panenku, Pavla 
Baťka. 
Partneři kalendáře: CeWe fotolab, Philips 
foundation, Česká televize, Stezka korunami 
stromů, Národní kulturní památka Vyšehrad, 
Skiresort hotel Omnia

Mezi ploty
Děkujeme Oliver’s Coffee Cup a skvělé Petře Majes-
ké, Energy Studiu Václava Krejčíka za lekce jógy.

Golfový turnaj
Golfové turnaje se stali jednou z našich stěžejních aktivit. V tomto roce proběhli turnaje na dvou 
krásných místech Golf Klub Čertovo břemeno a Panorama Golf resort Kácov. Výtěžek z turnajů putu-
je na osobní asistenty a péči o ALS pacienty. Generálním partnerem turnaje je opět BNG Group, a.s. 
Moc děkujeme. Děkujeme všem, kdo se do námi pořádaných akcí zapojují – partnerům akcí, známým 
osobnostem, dodavatelům, dobrovolníkům i účastníkům. Velký dík patří těm, díky nimž můžeme být 
součástí jimi pořádaných akcí. 

Dražba SK Sigma Olomouc
Fotbalový klub SK Sigma Olomouc se rozhodl pomoci pacientům krásnou ini-
ciativou, věnovanou památce bývalého hráče a trenéra Jiřího Vaďury, který onemocněním ALS trpěl. 
Dražba dresů hráčů České fotbalové reprezentace a legend olomouckého fotbalu ze zápasu století vy-
nesla částku 60 000Kč.
http://bit.ly/aukcedresůproalsu 
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Charitativní koncert #SpolečněProtiBezmoci
Na podzim roku 2019 se uskutečnil již 2. Benefiční koncert v Pražské Křižovatce. Koncert navštívilo 429 
diváků a vystoupilo 39 účinkujících. 
Patricie Pagáčová koncert srdečně odmoderovala. Dále vystoupili: David Deyl, Arte Levite, Gipsy broth-
ers, Daniela Písařovicová, Thom Artway, Anna Beckertová, Berenika Kohoutová, Epoque Quartet, Kateři-
na Pechová, Margaret´s Pearls, Marta Jandová a Ondřej G. Brzobohatý. 
Velké díky patří i VJ Martin, Kateřina Rogová, Přemysl Vodehnal.
Moc děkujeme Dobré Bydlo, bez nichž bychom koncert nemohli uskutečnit. Dále Národnímu divadlu a 
Národnímu památkovému ústavu za možnost parkování aut. ZL Production bez kterých by na koncertě 
nic nesvítilo a nehrálo. Dejsivino a Mattoni za pitný režim. Za to aby všechno šlapalo jak má, děkujeme 
režisérovi Janu Drbohlavovi. Za publicitu a osvětu České televizi a Orca agency.
Všechny účinkující i holky z ALSY zkrášlil Aleš Romanovský, o nádherné květiny se postarala FLOWER 

COMPANY, s.r.o. O pohodlí všech se postaralo 23 skvělých dobrovolníků.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, všem, kteří nás finančně podpořili, kteří vystoupili a i těch, kteří nás 
podpořili u televizních obrazovek. 

Generální partner akce: Dobré bydlo
Mediální partneři: Česká televize, Orca agency
Partneři: Advantage, Dej si víno, Dhaba Beas,  
Mattoni, Nadace Vize, Numia, Osa, Rapid 
Spotová kampaň: Česká televize 
Děkujeme: Česká televize, Karlovarské minerální vody,  
CeWe Color, a.s., 

Mattoni Logo

SOL.D_1

Karlovarské Mattoni | 30 January | © FutureBrand 2014  

Numia
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Spolupráce s firemními partnery
Novým generálním partnerem naší organizace se v roce 2019 stala sázková kancelář Fortuna. Společnými 
silami budeme postupně šířit osvětu o onemocnění ALS a propojovat jednotlivé projekty. Děkujeme, že 
pomáháte #Společněprotibezmoci!
„V posledních letech jsme hledali trochu jiný nový směr, jakým bychom mohli naši veřejnou podporu 
pojmout. Fortuna je známá jako tradiční česká firma a sázková kancelář, řada lidí si jí spojí s aktivitami ve 
fotbalovém prostředí, ale i naše vlastní očekávání jsou vyšší a mají větší přesah. Cílem přitom není běhat 
po galavečerech a rozdávat šeky,“ říká David Vaněk, generální ředitel Fortuny.

iFortuna.cz
Většina prostředků bude směřovat k profesionalizaci organizace, zlepšení osvěty a komunikace a k 
posílení povědomí o nemoci tak, aby se jí dostalo vyšší odpovídající pozornosti ze strany autorit, od-

Prague City Swim
Po velkých úvahách jsme se rozhodli zrealizovat velmi unikátní pro-
jekt Prague City Swim. Jedná se o akci, která navazuje na Amster-
dam City Swim, jenž byl poprvé uskutečněn 9. 9. 2012 v kanálech 
Amsterdamu a následně v Londýně (London City Swim). Bylo to pro 
nás velmi náročné, přípravy trvaly celý rok. První ročník se v Praze 
uskutečnil 7. 9. 2019 na Střeleckém ostrově za účasti široké veře-
jnosti, profesionálních sportovců i pacientů s ALS. Cílem projektu 
je spojit stovky plavců, kteří chtějí prostřednictvím plavání přispět 
na boj s onemocněním ALS a zároveň upozornit na toto neurode-
generativní onemocnění. Výtěžek z akce je určen na výzkum vývoje 
léku proti tomuto nevyléčitelnému onemocnění a na přímou po-
moc pacientům registrovaných v ALSA,z.s.
První ročník závodu se nesl ve znamení setkávání rodin, přátel, pacientů s ALS, skvělých podporovate-
lů, dobrovolníků, sportovců. Byl to zážitek a my jsme rádi, že jsme s pomocí neuvěřitelně pracovitých 
dobrovolníků vše zvládli.
Generální partner: Philips Foundation
Hlavní partner: FORTUNA
Mediální partner: Česká Televize
Partneři: Dhaba Beas, Malostranská beseda,Balance Club Brumlovka, Evoke concept, Decathlon, Děti na 
Startu, Los Křupos, 
Naše Sirupy, Dove Men+Care, Orca, Numia, WE are production, CFSUP, Kaufland, 
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povědných organizací i všeobecné veřejnosti.
Veškeré informace o naší spolupráci naleznete na www.zsalsa.cz/ifortuna či na www.ifortuna.cz/poma-
hame

Naším již dlouhodobým partnerem zůstává Philips foundation. Philips podporuje především aktivity 
směrem k pacientům, jako jsou výjezdy multidisciplinárního týmu, pomohli nám zrekonstruovat sídlo 
pro Centrum péče v Americké ulici a také výrazně přispěli na zrealizování plaveckého závodu Prague City 
Swim jehož se stali generálním partnerem. 

Jak nás lze podpořit?
•  Jednotlivcům nabízíme možnost podpořit konkrétní projekt nebo pacienta takovou formou, která je 

pro ně přijatelná po stránce lidské i po stránce finanční. 
•  Firmám nabízíme spolupráci s profesionální neziskovkou s transparentním financováním, spo-

lupracující se známými osobnostmi a profesionály. 
• Možnosti podpory: Zapojte se jako odborník ve svém oboru, sdílejte s námi vaše zkušenosti ze zdra-

votnictví, marketingu, PR, financování, právních služeb aj. 
•  Jednorázová či dlouhodobá podpora konkrétního projektu (příspěvek bude využit výhradně na 

pokrytí nákladů spojených se zvoleným projektem) 
•  Jednorázová či dlouhodobá podpora (dáte nám důvěru využít váš příspěvek tam, kde je to v daný 

moment nejvíce potřeba) 
• Partnerství akce pořádané ALSA z.s. (staňte se partnerem jedné z akcí, které pořádáme v rámci samo-

financování, s odpovídajícím protiplněním) 
• Zapojení zaměstnanců do podpory Vaši zaměstnanci se mohou podílet jako dobrovolníci na organ-

izaci nějaké z našich akcí.

Financování a podpora
Mezi naše aktivity patří i finanční pomoc pacientům. Tento druh pomoci jsme započali v roce 2017 a 
pokračujeme i v dalších letech. Nejčastěji pomáháme rodinám a nemocným hradit rehabilitační služby a 
terapie, přispíváme na doplatek na kompenzační a jiné pomůcky a také na osobní asistenci. V roce 2019 
jsme nečerpali žádné prostředky ze státních dotací a z ESF! Naší prioritou je nebýt závislí na grantech, 
nemuset jim přizpůsobovat naše připravené projekty a mít naopak možnost reagovat na aktuální potře-
by pacientů, kterým pomáháme. Financování má tak od založení spolku oporu pouze ve finanční pod-
poře fyzických osob, firemních dárců, firemních či dobročinných nadací a NF.
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Spolupráce
Cesta domů, z.ú.; Cesta k domovu; Domov svatého Josefa Žíreč; Hospic dobrého pastýře Čerčany; Hospic 
sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.; FOSA, o.p.s.; Lifetool; Linde GAS; Neurologická klinika VFN; FN Motol neu-
romuskulární oddělení; MEYRA ČR s.r.o.; Seppia; Spektra 
v.d.n.; Státní léčebna Jánské lázně.

Dárci
Všem partnerům, dárcům a podporovatelům ALSA 
z.s. děkujeme za jejich podporu a pomoc v roce 2019. 
Patronům i dalším známým tvářím za spojení svého 
jména s naší organizací, za osobní přístup, za přátel-
ství, srdečnost a podporu v rámci aktivit! Děkujeme 
společnosti Fortuna za důvěru a chuť nám pomáhat po-
souvat Alsu dál. Společnosti Philips Foundation za dlou-
hodobé partnerství! Philips ČR za neskutečnou podporu 
a zájem. 
Děkujeme všem dodavatelům a partnerům jednotlivých akcí, jejichž loga jsou uvedena u každé akce 
výše. Podpory všech jednotlivců i společností si velice vážíme. 
Stejně tak děkujeme všem, kteří nás podpořili koupí reklamních předmětů, díky jejichž prodeji jsme scho-
pni činnosti naší organizace alespoň částečně samofinancovat. Děkujeme také všem, kdo nás podpořili 
účastí na námi pořádaných akcích. Děkujeme!

Naši největší dárci a partneři: 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(v celých tisících)

Rok Měsíc IČ

01495992

31.12.2019

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Alsa, z.s.

Ke Krči 578/40

147 00 Praha 4 Braník

ke dni .............................    ...............

122019

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

druhové členění

Označení T E X T

a b 1 2

Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

Tržby za prodej výrobků a služeb 1 1106 I. 0
Tržby za prodej zboží 2 205 II. 0
Výkonová spotřeba 3 3911A. 0
Změna stavu zásob vlastní činnosti 4 0B. 0
Aktivace 5 0C. 0
Osobní náklady 6 388D. 0
Úpravy hodnot v provozní oblasti 7 215E. 0
Ostatní provozní výnosy 8 3001III. 0
Ostatní provozní náklady 9 235F. 0
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 10 -437  * 0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - 11 0IV. 0
Náklady vynaložené na prodané podíly 12 0G. 0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 13 0V. 0
Náklady související s ostatním dl.fin.maj. 14 0H. 0
Výnosové úroky a podobné výnosy 15 0VI. 0
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblast 16 0I. 0
Nákladové úroky a podobné náklady 17 0J. 0
Ostatní finanční výnosy 18 0VII. 0
Ostatní finanční náklady 19 0K. 0
FINAČŇÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 20 0* 0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 21 -437** 0
Daň z příjmů 22 0L. 0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 23 -437** 0
Převod podílu na výsledku hosp.společníkům 24 0M. 0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBD. (+/-) 25 -437*** 0
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 26 4312* 0

Ekonomický systém KOSYS          uctrvys

Výkaz zisků a ztrát 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
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ROZVAHA

(v celých tisících)

Rok Měsíc IČ

01495992

31.12.2019

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Alsa, z.s.

Ke Krči 578/40

147 00 Praha 4 Braník

ke dni .............................    ...............

122019

(bilance)

Označení A K T I V A

a b 1 2

Číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto
3 4

Korekce Netto
c

Minulé úč-období

Netto

AKTIVA CELKEM 1 3828 433 3395 1739

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0A. 0 0 0

Dlouhodobý majetek 3 2386B. 433 1953 1223

Dlouhodobý nehm. majetek 4 157B.I. 136 21 94

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 0B.I.1. 0 0 0

Ocenitelná práva 6 157B.I.2. 136 21 94

Software 7 157      1. 136 21 94

Ocenitelná práva 8 0      2. 0 0 0

Goodwill (+/-) 9 0B.I.3. 0 0 0

Ostatní dlouhodobý nehm. majetek 10 0B.I.4. 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dl.nehm a nedok. dl. 11 0B.I.5. 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dl.nehm.maj. 12 0B.I.5.1. 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý majetek 13 0      2. 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 14 2228B.II. 297 1932 1129

Pozemky a stavby 15 0B.II.1. 0 0 0

Pozemky 16 0      1. 0 0 0

Stavby 17 0      2. 0 0 0

Hmotné movité věci a jejich soubory 18 2228B.II.2. 297 1932 1129

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0B.II.3. 0 0 0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0B.II.4. 0 0 0

Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0      1. 0 0 0

Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0      2. 0 0 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 0      3. 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetek a ne 24 0B.II.5. 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj. 25 0      1. 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 26 0      2. 0 0 0

Dlouhodobý finanční majetek 27 0B.III. 0 0 0

Podíly - ovládaná nebo ovládající os. 28 0B.III.1. 0 0 0

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládají 29 0      2. 0 0 0

Ekonomický systém KOSYS          uctrroz

Rozvaha 1/5
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Označení A K T I V A

a b 1 2

Číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto
3 4

Korekce Netto
c

Minulé úč-období

Netto

Podíly - podstatný vliv 30 0      3. 0 0 0

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0      4. 0 0 0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0      5. 0 0 0

Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0      6. 0 0 0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0B.III.7. 0 0 0

Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0      1. 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dl. fin. maj. 36 0      2. 0 0 0

Obežná aktiva 37 1412C. 0 1412 473

Zásoby 38 0C.I. 0 0 0

Materiál 39 0      1. 0 0 0

Nedokončená výroba a polotovary 40 0      2. 0 0 0

Výrobky a zboží 41 0C.I.3. 0 0 0

Výrobky 42 0      1. 0 0 0

Zboží 43 0      2. 0 0 0

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0C.I.4. 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0C.I.5. 0 0 0

hledávky 46 86C.II. Po 0 86 11

Dlouhodobé pohledávky 47 0C.II.1. 0 0 0

Pohledávky z obchodních vztahů 48 0      1. 0 0 0

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající oso 49 0      2. 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 50 0      3. 0 0 0

Odložená daňová pohledávka 51 0      4. 0 0 0

.Pohledávky - ostatní 52 0C.II.1.5 0 0 0

Pohledávky za společníky 53 0      1. 0 0 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0      2. 0 0 0

Dohadné účty aktivní 55 0      3. 0 0 0

Jiné pohledávky 56 0      4. 0 0 0

Kratkodobé pohledávky 57 86C.II.2. 0 86 11

Pohledávky z obchodních vztahů 58 47      1. 0 47 0

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající oso 59 0      2. 0 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 60 0      3. 0 0 0

.Pohledávky - ostatní 61 39C.II.2.4 0 39 11

Pohledávky za společníky 62 0      1. 0 0 0

Sociální zabezpečení a zdravotní poj. 63 0      2. 0 0 0

Stát - daňové pohledávky 64 14      3. 0 14 2

Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 25      4. 0 25 9

Dohadné účty aktivní 66 0      5. 0 0 0

Jiné pohledávky 67 0      6. 0 0 0

Časové rozlišení aktiv 68 0C.II.3. 0 0 0

Náklady příštích období 69 0      1. 0 0 0

Komplexní náklady příštích období 70 0      2. 0 0 0

Příjmy příštích období 71 0      3. 0 0 0

Ekonomický systém KOSYS          uctrroz

Rozvaha 2/5
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Označení A K T I V A

a b 1 2

Číslo
řádku

Běžné účetní období

Brutto
3 4

Korekce Netto
c

Minulé úč-období

Netto

Krátkodobý finanční majetek 72 0C.III. 0 0 0

Podíly - ovládaná nebo ovládající 73 0      1. 0 0 0

Ostatní krátkodobý finanční majetek 74 0      2. 0 0 0

Peněžní prostředky 75 1327C.IV. 0 1327 462

Peněžní prodtředky v pokladně 76 0      1. 0 0 14

Peněžní prostředky na účtech 77 1327      2. 0 1327 448

Časové rozlišení aktiv 78 30D. 0 30 43

Náklady příštích období 79 22      1. 0 22 32

Komplexní náklady příštích období 80 0      2. 0 0 0

Příjmy příštích období 81 9      3. 0 9 12

Ekonomický systém KOSYS          uctrroz

Rozvaha 3/5
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Rozvaha 4/5

Označení

a b

Číslo
řádku

c

P A S I V A

5 6

Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období

PASIVA CELKEM 82 3395 1739

Vlastní kapitál 83A. 3207 1521

Základní kapitál 84A.I. 0 0

Základní kapitál 85A.I.  1. 0 0

Vlastní podíly 86      2. 0 0

Změny základního kapitálu 87      3. 0 0

Ážio a kapitálové fondy 88A.II. 0 0

Ážio 89A.II. 1. 0 0

Kapitálové fondy 90A.II.2. 0 0

Ostatní kapitálové fondy 91      1. 0 0

Oceň. rozdíly z přecenění maj. a závazků 92      2. 0 0

Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách 93      3. 0 0

Rozdíly z přeměn obchodních korporací 94      4. 0 0

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodníc 95      5. 0 0

Fondy ze zisku 96A.III. 0 0

Ostatní rezervní fondy 97A.III.1. 0 0

Statutární a ostatní fondy 98      2. 0 0

Výsledek hospodaření minulých let 99A.IV. 0 0

Nerozdělený zisk nebo neuhraz.ztráta min. 100A.IV. 1. 0 0

Jiný výsledek hospodaření minulých let 101      2. 0 0

Výsl. hospodaření běžného úč. období 102A.V. 3207 1521

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na z 103A.VI. 0 0

Cizí zdroje 104B.+C. 86 93

Rezervy 105B. 0 0

Rezervy na důchody a podobné závazky 106      1. 0 0

Rezerva na daň z příjmů 107      2. 0 0

Rezervy podle zvláštních právních předpis 108      3. 0 0

Ostatní rezervy 109      4. 0 0

Závazky 110C. 86 93

Dlouhodobé závazky 111C.I. 0 0

Vydané dluhopisy 112C.I.1. 0 0

Vyměnitelné dluhopisy 113      1. 0 0

Ostatní dluhopisy 114      2. 0 0

Závazky k úvěrovým institucím 115C.I.2. 0 0

Dlouhodobé přijaté zálohy 116C.I.3. 0 0

Závazky z obchodních vztahů 117C.I.4. 0 0

Dlouhodobé směnky k úhradě 118C.I.5. 0 0

Závazky - ovlýdaná nebo ovládající osoba 119C.I.6. 0 0

Závazky - podstatný vliv 120C.I.7. 0 0

Odložený daňový závazek 121C.I.8. 0 0

Závazky - ostatní 122C.I.9. 0 0

Závazky ke společníkům 123      1. 0 0

Ekonomický systém KOSYS          uctrroz
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Rozvaha 5/5
Označení

a b

Číslo
řádku

c

P A S I V A

5 6

Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období

Dohadné účty pasivní 124      2. 0 0

Jiné závazky 125      3. 0 0

Krátkodobé závazky 126C.II. 86 93

Vydané dluhopisy 127C.II.1. 0 0

Vyměnitelné dluhopisy 128      1. 0 0

Ostatní dluhopisy 129      2. 0 0

Závazky k úvěrovým institucím 130C.II.2. 0 0

Krátkodobé přijaté zálohy 131C.II.3. 0 0

Závazky z obchodních vztahů 132C.II.4. 28 60

Krátkodobé směnky k úhradě 133C.II.5. 0 0

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134C.II.6. 0 0

Závazky - podstatný vliv 135C.II.7. 0 0

Závazky ostatní 136C.II.8. 59 34

Závazky ke společníkům 137      1. 0 0

Krátkodobé finanční výpomoci 138      2. 0 0

Závazky k zaměstnancům 139      3. 29 11

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj. 140      4. 0 0

Stát - daňové závazky a dotace 141      5. 14 2

Dohadné účty pasivní 142      6. 16 0

Jiné závazky 143      7. 0 21

Časové rozlišení pasiv 144C.III. 0 0

Výdaje příštích období 145C.III.1. 0 0

Výnosy příštích období 146C.III.2. 0 0

Časové rozlišení 147D. 102 125

Výdaje příštích období 148      1. 102 125

Výnosy příštích období 149      2. 0 0

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

Ekonomický systém KOSYS          uctrroz
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mobilní tým 489,583 Kč          
fyzioterapie 82 500
osobní asistence 118,860 Kč          
pomůcky 1,153,176 Kč       
ostatní 265,534 Kč          
rekondiční pobyt 189,559 Kč          
celkem 2,216,712 Kč       

Největší podíl výdajů spolku byl vynaložen na kompenzační pomůcky, a to v celkové částce 1 
153 176,34 Kč. Jeden milión korun z této částky spolek získal z veřejné sbírky Konto bariéry.

Významnou položkou jsou výdaje na výjezdy mobilního multidisciplinárního týmu přímo do místa 
bydliště pacienta ve výši 489 583 Kč. 

Srovnatelné výdaje jako v roce 2018 byly vynaloženy na osobní asistenci, tedy 118 860 Kč ( v 
roce 2018 bylo na tyto výdaje vynaloženo 91 192 Kč).  Oproti tomu výše výdajů určených na 
fyzioterapii se téměř zčtyřnásobila, tedy z částky 23 300 Kč v roce 2018 na částku 82 500 v roce 
2019.
Ve srovnání s rokem minulým spolek ALSA získal finanční prostředky na realizaci rekondičního 
pobytu.

489,583 Kč 

- Kč 

118,860 Kč 

1,153,176 Kč 

265,534 Kč 

189,559 
Kč 

mobilní tým

fyzioterapie
osobní asistence

pomůcky

ostatní
rekondiční pobyt

Přímá pomoc pacientům

Největší podíl výdajů spolku byl vynaložen na kompenzační pomůcky, a to v celkové částce 1 153 176,34 
Kč. Jeden milión korun z této částky spolek získal z veřejné sbírky Konto bariéry.
Významnou položkou jsou výdaje na výjezdy mobilního multidisciplinárního týmu přímo do místa by-
dliště pacienta ve výši 489 583 Kč. 
Srovnatelné výdaje jako v roce 2018 byly vynaloženy na osobní asistenci, tedy 118 860 Kč ( v roce 2018 
bylo na tyto výdaje vynaloženo 91 192 Kč).  Oproti tomu výše výdajů určených na fyzioterapii se téměř 
zčtyřnásobila, tedy z částky 23 300 Kč v roce 2018 na částku 82 500 v roce 2019.
Ve srovnání s rokem minulým spolek ALSA získal finanční prostředky na realizaci rekondičního pobytu.
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Při srovnání celkových výdajů poskytnutých spolkem na přimou pomoc pacientům, je patrný téměř čtyřnásobný vzrůst.
V roce 2018 bylo poskytnuto na přímou pomoc pacientům 554 400 Kč, zatímco v roce 2019 šlo o částku 2 299 212 Kč.

Výše uvedené grafy zobrazují srovnání dílčích části přímé podpory v uplynulých třech letech.

V roce 2019 byly vynaloženy výrazně vyšší výdaje na kompenzační pomůcky, což bylo dáno především 
darem 1 000 000 Kč z veřejné sbírky Konto bariéry.

Spolek ALSA díky finančním příspěvkům od drobných a firemních dárcům mohl poskytnout výrazně vyšší 
pomoc ve všech oblastech činnosti oproti roku předchozímu.

Při srovnání celkových výdajů poskytnutých spolkem na přimou pomoc pacientům, je patrný téměř 
čtyřnásobný vzrůst. V roce 2018 bylo poskytnuto na přímou pomoc pacientům 554 400 Kč, zatímco v 
roce 2019 šlo o částku 2 299 212 Kč.



21

Při srovnání celkových výdajů poskytnutých spolkem na přimou pomoc pacientům, je patrný téměř čtyřnásobný vzrůst.
V roce 2018 bylo poskytnuto na přímou pomoc pacientům 554 400 Kč, zatímco v roce 2019 šlo o částku 2 299 212 Kč.

Výše uvedené grafy zobrazují srovnání dílčích části přímé podpory v uplynulých třech letech.

V roce 2019 byly vynaloženy výrazně vyšší výdaje na kompenzační pomůcky, což bylo dáno především 
darem 1 000 000 Kč z veřejné sbírky Konto bariéry.

Spolek ALSA díky finančním příspěvkům od drobných a firemních dárcům mohl poskytnout výrazně vyšší 
pomoc ve všech oblastech činnosti oproti roku předchozímu.
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V roce 2019 byly vynaloženy výrazně vyšší výdaje na kompenzační pomůcky, což bylo dáno především 
darem 1 000 000 Kč z veřejné sbírky Konto bariéry.
Spolek ALSA díky finančním příspěvkům od drobných a firemních dárcům mohl poskytnout výrazně 
vyšší pomoc ve všech oblastech činnosti oproti roku předchozímu.
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roky dary v Kč
2017 182048
2018 1070432
2019 2423507.62

Všem našim dárcům za jejich příspěvky velmi děkujeme!

Výše vybraných darů v roce 2019 se zdvojnásobila a spolek díky 
této pomoci mohl zvýšit výdaje na přímou pomoc pacientů ve 
všech svých stěžejních činnostech.
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Vývoj výše vybraných darů v letech 2017 - 2019
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Výše vybraných darů v roce 2019 se zdvojnásobila a spolek díky této pomoci mohl zvýšit výdaje na 
přímou pomoc pacientů ve všech svých stěžejních činnostech.
Všem našim dárcům za jejich příspěvky velmi děkujeme!


