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Vyjádření České asociace paraplegiků – CZEPA ke spolupráci s Kateřinou Maxovou  
 
 
Občanské sdružení Česká asociace paraplegiků – CZEPA bylo založeno v roce 1990 pod názvem 
Svaz paraplegiků. Posláním organizace je hájení práv a zájmů vozíčkářů po poškození míchy, 
usilujeme o dosažení jejich plnohodnotného života, ovlivňujeme systém zdravotní a sociální 
péče v ČR. Více na www.czepa.cz. 
 
Paní Kateřina Maxová je předsedkyně občanského sdružení DMO pobyty (www.dmopobyty.cz), 
v rámci kterého organizuje pobytové akce pro cílovou skupinu lidí postižených dětskou 
mozkovou obrnou z celé České republiky. Ačkoliv se paní Maxová sama narodila s diagnózou 
DMO (a každodenně překonává celoživotní omezení pohybového ústrojí a obtíže při 
komunikaci), osvědčuje se jako velmi schopná osobnost. S velkým vynaloženým úsilím dokáže 
opakovaně organizačně i finančně zajistit nejen chod akcí své organizace. Současně se na ni 
s žádostí o podporu obrací klienti s dětskou mozkovou obrnou, protože jim na základě svých 
osobních – těžce nabytých zkušeností poskytuje přirozenou takzvanou peer podporu. 
 
Paní Kateřina Maxová se sdružením DMO pobyty dlouhodobě spolupracuje s Českou asociací 
paraplegiků – CZEPA, zejména na projektu „regionální setkání“. CZEPA organizuje několikrát 
ročně setkání osob na vozíku v jednotlivých regionech České republiky. Společnost DMO pobyty 
v roce 2014 spolupracovala na organizaci regionálních CZEPA setkání Libereckého a 
Jihočeského kraje. Zde osobně přítomná paní Kateřina Maxová byla našim klientům - 
vozíčkářům příkladem člověka s těžkým fyzickým postižením, který žije aktivní život a navíc 
pomáhá dalším lidem. 
 
Velmi si vážíme osobního nasazení paní Maxové, jejích organizačních schopností a lidských 
kvalit. Jsme upřímně rádi za její spolupráci a věříme, že bude pokračovat i v dalších letech. 
 
S pozdravem 
 
 
Hana Sixtová      Zdeňka Faltýnková 
pracovnice v sociálních službách     specialistka na spinální problematiku 
 
 
 
 

 
 
 


