Vzdělávali se u nás

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice, z. s.

Výroční zpráva
2015
Novinky z SPMP ČR
V roce 2015 se nám podařilo
•

 okončit registraci padesáti pobočných spolků SPMP ČR u rejstříkovéd
ho soudu a registrovat čtyři nové pobočné spolky;
• zprovoznit nové webové stránky celostátní organizace: www.spmpcr.cz;
• v ytvořit na webu sekci pro členy, která má zjednodušit přístup k dokumentům tak, aby členové našli aktuální materiály a informace, které
potřebují pro svůj pobočný spolek;
• sdílet informace prostřednictvím facebookové stránky SPMP ČR.

Aktivity 2015
Uspořádali jsme
• 
58 rehabilitačních pobytů pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením,
případně i jejich rodinné příslušníky; z toho 49 rehabilitačních pobytů bylo
financováno z dotace Ministerstva zdravotnictví ve výši 1.300.000,- Kč. Díky
nadšení a úsilí členů i dobrovolníků v našich pobočných spolcích se roce
2015 mohlo účastnit pobytů více než 1500 lidí;

• 
25 docházkových akcí v rámci Psychomotorické rehabilitace na základě
dotací Ministerstva zdravotnictví ve výši 200.000,- Kč. Pobočné spolky
celoročně na mnoha místech republiky organizují rozmanité docházkové aktivity. Příkladem jsou sportovní aktivity, lekce dramaterapie,
arteterapie či ergoterapie, nebo třeba kurzy tance a společenského
vystupování. V loňském roce navštěvovalo na 800 účastníků některou
z našich čtyřiceti docházkových akcí;
školení určené našim dobrovolným ekonomickým pracovníkům. S podpo• 
rou Ministerstva zdravotnictví ČR jsme v brněnské Vaňkovce v listopadu uspořádali celodenní kurz o přípravě rozpočtu, administrativním
zajištění a hospodaření na rehabilitačních pobytech. Kurz byl veden
formou praktických ukázek a cvičení;
dva podpůrné víkendy pro pečující – v Praze a v duchovním centru Vranov
• 
u Brna. Oba víkendy byly vedeny zkušenými psychoterapeuty. O víkendech byl rodinným příslušníkům poskytnut bezpečný prostor pro
sdílení a řešení starostí i radostí souvisejících se soužitím s potomkem
s mentálním postižením.

• 
pečující osoby – během tří seminářů věnovaných novému občanskému zákoníku – o tématech sexuality, partnerství a rodičovství a o svéprávnosti, opatrovnictví a nových formách právní podpory podle občanského zákoníku. Semináře proběhly v Mladé Boleslavi, v Praze
a v Plzni. Také dva další semináře – v Brně a v Praze – o sociálních službách byly určené pro ty, kteří pečují o člověka s mentálním postižením;
• 
lidé s mentálním postižením – prostřednictvím „snadno srozumitelného“ semináře o svéprávnosti podle nového občanského zákoníku.
Byl určen obyvatelům DOZP Nová Horka, CHB Kopřivnice a Sedlnice
a lidem s mentálním postižením v Plzni. Během čtyř setkání nově
vzniklého Kurzu první pomoci se lidé s mentálním postižením naučili,
jak mohou pomoci zraněným lidem a základy první pomoci;
• 
pracovníci v sociálních službách, pro které jsme uspořádali kurz tvorby snadno srozumitelných informací v Centru 83 v Mladé Boleslavi.

Lidé s postižením obhajovali svá práva
• 
na setkání sebeobhájců pravidelně každý týden a řešili společná témata, především otázky práv lidí s mentálním postižením. Společně
připravovali žádost pro městkou část Praha 8 o zastřešení autobusové
zastávky pro občany na vozíku. V roce 2016 plánují tuto žádost společně podat na městkou část.

Služby našeho Poradenského centra využili
 ředevším rodiče lidí s mentálním postižením, sami lidé s mentálním
p
postižením, ale také příslušníci odborné veřejnosti – celkem 595 osob;
zvláště v oblastech:
• sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením a průkazů ZTP/P;
• řešení sociální situace rodiny. Společně jsme hledali a vybírali vhodné sociální služby, bydlení a práci pro jejich potomka s mentálním
postižením;
• svéprávnosti člena rodiny s mentálním postižením. V této souvislosti jsme pomáhali s nastavením vhodné právní ochrany a vyhovující
podpory při rozhodování.
• Nově jsme se také začali věnovat problematice dluhů a spolupráci
s dluhovými poradnami.

•

s etkání a dialog mezi vládou České Republiky a Výborem OSN pro
práva osob se zdravotním postižením, který se konal v dubnu 2014
v Ženevě. Upozornili jsme na témata svéprávnosti, vzdělávání, diskriminace, zdraví, sociálních služeb atd…;
• debatu o změnách posuzování příspěvku na péči;
• zmapovaní situace ohledně přístupnosti vlakové dopravy i jiných druhů veřejné dopravy z hlediska lidí s mentálním postižením ve spolupráci s Veřejným ochráncem práv. Pracovali jsme na návrzích pro lepší
orientaci na nádraží a ve vlaku.

Projekt „Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním
postižením“
•

•
•

•
•

•

•
•

•

 ydali jsme pět brožur, které se věnují tématům souvisejícím s prevenV
cí sexuálního zneužití, se sexualitou a se vztahy: Život ženy, Láska, sex
a já, Gynekologická prohlídka, Těhotenství, a Sexuální násilí.
Založili jsme dvě svépomocné skupiny pro ženy s mentálním postižením
a jednu pro matky dcer s mentálním postižením.
Díky projektu se v Praze schází svépomocná skupina „Klub kamarádi“,
kde si o výše zmíněných tématech povídají ženy a muži s mentálním postižením.
Pokud by někdo uvažoval o založení podobné skupiny, napsali jsme
i „metodiku“, jak takovou skupinu založit a podporovat.
Zmapovali jsme zkušenosti matek žen s mentálním postižením s gynekologickou péčí a zjistili jsme jejich potřeby v oblasti ženského zdraví,
vztahů, sexuality a prevence zneužívání.
Vytvořili jsme skupinu odborníků, kteří jsou k dispozici těm, kdo potřebují poradit v případě sexuálního obtěžování a násilí.
Sesbírali jsme několik příběhů dívek a žen s mentálním postižením, ve
kterých popisují své zkušenosti s kamarádstvím a láskou, s partnerstvím
a sexualitou, ale i s těhotenstvím, rodičovstvím, potratem, gynekologickou nemocí a zneužíváním.
Všechny informace o projektu, brožury, příběhy i kontakty na expertní
skupinu jsou na speciálním webu: www.uzvim.org.
Život ženy

Gynekologická
prohlídka

Láska, sex a já

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Obhajovali a ovlivnili jsme
•

•

•

•
•

 ávrh Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdran
votním postižením 2015 – 2020, který byl vypracován na podzim roku
2014 a pro který SPMP ČR předložila několik podnětů;
návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb (NSRSS) a návrh
novely zákona č. 108/2006 o sociálních službách ve spolupráci s dalšími organizacemi;
dokument, který popisuje současný stav v oblasti deinstitucionalizace
v ČR a zároveň upozorňuje na velké riziko zneužití financí z Evropských
investičních a strukturálních fondů na humanizaci velkých pobytových
služeb pro osoby se zdravotním postižením. Tento dokument „Rizika
pro deinstitucionalizaci sociálních služeb v Česku“ byl vytvořen ve spolupráci s JDI (Jednota pro deinstitucionalizaci);
transformaci sociálních služeb z hlediska pečujících osob;
mapování situace pečujících osob a navržená opatření pro podporu
pečujících osob ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání;

Sexuální násilí

Těhotenství
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Projekt Černá a bílá – právo na plnou svéprávnost
Ve spolupráci s organizací Quip realizujeme dlouhodobě projekt Černá
a bílá, v rámci kterého spolupracujeme s rodinami a jednotlivci s mentálním
postižením a hledáme možnosti, jak naplnit právo každého člověka na plnou
svéprávnost a plánování své budoucnosti. Jednáme s právníky a společně nabízíme individuálně vhodnou právní úpravu a možnosti podpory dle nového
občanského zákoníku. Zabýváme se i otázkou ochrany majetku a financí.

Výkaz zisků a ztrát 2015
NÁKLADY

Jiné ostatní výnosy

11 931,67

Přijaté zálohy - projekt SAVE LABS

403 146,97

Jiné ostatní výnosy - účastnické poplatky na pobyty

2 600,00

Přijaté zálohy - IE - Pathways 2

210 648,74

Jiné ostatní výnosy - účastnické poplatky ostatní

800,00

Přijaté zálohy TOPSIDE

133 210,30

Ostatní závazky

90 270,30

Ostatní závazky - budova Karlín

27 033,92

Vlastní jmění

19 844 983,46

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

-2 258 339,64

PASIVA celkem

18 888 196,35

Hospodářský výsledek (zisk)

20 273,65

Kancelářské potřeby

8 047,27

Jiné ostatní výnosy - přijaté nájemné

20 000,00

Nákup DDHM

67 358,00

Jiné ostatní výnosy - dary na činnost

49 597,00

Spotřeba materiálu - nákup SW

1,00

Provozní dotace - Úřad vlády

1 148 960,00

Odborná literatura

2 009,00

Provozní dotace - MPSV

815 000,00

Drogerie a čistídí prostředky

1 018,00

Provozní dotace - MZ

1 592 000,00

Opravy a udržování - SW a výpočetní technika

13 010,00

Provozní dotace - NROS

517 425,83

Výkaz zisků a ztrát 2015

24 943,00

Provozní dotace - projekt Safa labs

13 427,17

Cestovné mezinárodní

8 561,92

Provozní dotace - projekt Aktion mensch

95 681,36

Telefon

10 942,50

Provozní dotace - FOSI

434 621,78

Internet

1 875,00

VÝNOSY celkem

5 022 193,02

Webové služby

7 886,00

Hospodářský výsledek (zisk)

20 273,65

Poštovné

5 400,00

Doprava

73 380,80

Provoz kanceláří Karlín

303 062,40

Nájemné

155 495,36

Ostatní služby

61 558,80

Kurzy a školení zaměstnanců

Rozvaha 2015
pro
1

AKTIVA
Stavby - budova Karlín

4 490 525,99

Stavby Dana-Barrandov

1 659 840,00

11 910,00

Stavby SDM Hvozdy

8 492 206,00

Účetnictví

235 680,00

Sam.mov.věci - zařízení sekretariátu

74 069,00

Grafické práce, tisk

50 911,00

Pozemky - Dana Barrandov

848 062,00

Lektoři

27 730,00

Oprávky k stavbám - dokoupený podíl budova Karlín

-23 009,00

Supervize

7 875,00

Oprávky k stavbám - Dana Barrandov

-498 560,00

Stravování účastníků akcí

21 878,13

Oprávky k stavbám - SDM Hvozdy

-2 833 472,00

Ubytování účastníků

10 445,80

Oprávky Zařízení sekretariátu

-74 069,00

Náklady na rehabilitační pobyty externí

1 300 000,00

Pokladna CZK

5 111,00

Pokladna EUR

75,67

Náklady na psychomotorickou rehabilitaci externí

200 000,00

Pokladna GBP

2 458,97

Mzdové náklady - mzdy

1 570 574,00

Pokladna PLN

73,54

Mzdové náklady - DPP

153 050,00

BÚ 17736-081/0100 KB

3 204 619,95

Zákonné sociální pojištění

392 647,00

BÚ 34278-219756021/0100 KB

1 430 884,57

Zákonné zdravotní pojištění

141 354,00

BÚ 43-9378070247/0100 KB

1 046 301,16

Zákonné sociální náklady

6 618,00

Odběratelé

81 850,00

Kursové ztráty

29 314,10

Odběratelé Inclusion

60 618,98

Poskytnuté provozní zálohy - na projekty

1 227,00

Bankovní polatky

8 413,90

Poskytnuté provozní zálohy - Hvozdy

34 882,67

Jiné ostatní náklady

3 791,90

Poskytnuté provozní zálohy - ostatní 2008

1 031,00

Jiné ostatní náklady - nedaňové

6 864,60

Provozní záloha na provoz Karlín

50 775,02

Poskytnuté příspěvky - členské poplatky

73 312,89

Pohledávky za zaměstnanci

4 200,00

Poskytnuté příspěvky

5 000,00

Jiné pohledávky - dotace FOSI

195 744,68

NÁKLADY celkem

5 001 919,37

Jiné pohledávky - dotace Action Mensch

74 874,96

Jiné pohledávky - dotace IE - Pathways 2

286 358,23

Jiné pohledávky - dotace Topside

218 539,56

Náklady příštích období

73 250,05

AKTIVA celkem

18 908 470,00

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky

4 790,00

Tržby z prodeje služeb

70 740,00

Tržby z provozu kanceláří Karlín

242 196,26

Úroky
Kursové zisky

5

PASIVA
Dodavatelé

33 495,88

1 923,60

Dodavatelé EUR

6 756,25

498,35

Přijaté zálohy - NROS

396 990,17
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SPMP ČR
Karlínské nám. 59/12
186 03 Praha 8 – Karlín,
+420 221 890 436
+420 776 237 799

1) Rehabilitační pobyt Mostek,
SPMP ČR pobočný spolek Hradec
Králové
2) Podpůrný víkend, duben 2015,
Praha
3) Školení hospodářů, listopad
2015, Brno
4) Taneční kurzy, SPMP ČR pobočný
spolek Hradec Králové
5–7) Kurz první pomoci pro lidi
s mentálním postižením, Praha
8)  Sebeobhájci na cestě na setkání
s novou skupinou

spmp@seznam.cz
č.ú. 17736081/0100
IČO 00443093

www.spmpcr.cz

Podpořili nás:
Úřad vlády ČR, MZ ČR, MPSV ČR, Kooperativa, Kerio, Premier Systém, Alza.cz a Fond pro NNO.

