
Novinky z SPMP ČR

V roce 2016 se nám podařilo

•  posílit Poradenské centrum SPMP ČR – externě s námi spolupracuje 

Petr Eisner, odborník na sexualitu a vztahy lidí s postižením;

•  zvýšit kompetence zaměstnanců Poradenského centra SPMP ČR a také 

SPMP ČR tím, že jsme zorganizovali kurz Efektivní komunikace a Jak 

pracovat s médii;

•  založit svépomocnou skupinu „Klub kamarádi“ v Praze, kde si lidé 

s postižením povídají o vztazích a sexualitě;

•  sepsat první status sveřenského fondu, šitý na míru pro rodinu člověka 

s mentálním postižením. Tento model se bude používat jako vzorový pro 

další rodiny. Při práci na statusu nám významně pomohla advokátní kancelář 

Bird & Bird, s. r. o.;

•  vytvořit databázi bezpečných pravidel v rámci projektu SafeLabs, kde jsou 

praktické návody, ukázky a tipy, jak zabezpečit počítač, čeho se vyvarovat 

a jak se bezpečně chovat na internetu; 

•  přijmout jednotnou etickou směrnici pro pořádání pobytů SPMP ČR a její 

zavedení do praxe;

•  vydat 2 brožury ve snadno srozumitelném jazyce v rámci projektu 

Ministerstva zdravotnictví ČR.
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Výkaz zisků a ztrát 2016
Náklady
Kancelářské potřeby 23 302,14

Nákup DDHM 22 666,00

Spotřeba materiálu – nákup SW 3 660,04

Drogerie a čistídí prostředky 177,00

Ostatní drobný matriál 7 064,00

Opravy a udržování – SW a výpočetní technika 545,00

Cestovné místní 20 026,00

Cestovné mezinárodní 13 663,08

Telefon 17 040,00

Internet 2 980,30

Webové a IT služby 35 115,00

Poštovné 5 032,00

Doprava 178 733,18

Provoz kanceláří Karlín 267 377,79

Nájemné 192 571,79

Ostatní služby 137 845,20

Kurzy a školení zaměstnanců 36 306,00

Účetnictví 246 950,00

Grafické práce, tisk 311 809,00

Překlady a tlumočení 134 515,00

Supervize 12 800,00

Stravování účastníků akcí 96 346,00

Konferenční poplatky 11 354,70

Ubytování účastníků 80 504,80

Náklady na rehabilitační pobyty externí 1 250 000,00

Náklady na psychomotorickou rehabilitaci externí 250 000,00

Mzdové náklady – mzdy 2 027 014,00

Mzdové náklady – DPP 265 720,00

Mzdové náklady – náhrady za nemoc 4 125,00

Zákonné sociální pojištění 506 758,00

Zákonné zdravotní pojištění 182 436,00

Zákonné sociální náklady 8 515,00

Kursové ztráty 19 677,66

Bankovní polatky 9 399,73

Jiné ostatní náklady 7 300,00

Jiné ostatní náklady – nedaňové 96 489,24

Poskytnuté příspěvky – členské poplatky 91 499,56

Poskytnuté příspěvky 15 000,00

Celkem 6 592 318,21

Náklady
Tržby za vlastní výrobky 5 290,00

Tržby z prodeje služeb 119 074,96

Tržby z provozu kanceláří  Karlín 210 168,91

Úroky 550,78

Kursové zisky 148,77

Jiné ostatní výnosy 2 977,15

Jiné ostatní výnosy – přefakturace INCLUSION 11 672,62

Jiné ostatní výnosy – přijaté nájemné 20 000,00

Jiné ostatní výnosy – dary na činnost 200,00

Dotace – Úřad vlády 1 080 000,00

Dotace – MPSV 848 000,00

Dotace – MZ 1 692 000,00

Dotace – NROS 612 676,17

Dotace – projekt Safa labs 641 488,39

Dotace – FOSI 775 935,80

Dotace – Projekt V4 265 024,37

Dotace ostatní 66 874,50

Celkem 6 352 082,42

HV (ztráta) 240 235,79

Rozvaha 2016
Aktiva
Stavby – budova Karlín 4 490 525,99

Stavby Dana-Barrandov 1 659 840,00

Stavby SDM Hvozdy 8 492 206,00

Sam. mov. věci – zařízení sekretariátu 74 069,00

Pozemky – Dana Barrandov 848 062,00

Oprávky k stavbám – dokoupený podíl budova Karlín -23 009,00

Oprávky k stavbám– Dana Barrandov -498 560,00

Oprávky k stavbám – SDM Hvozdy -2 833 472,00

Oprávky  Zařízení sekretariátu -74 069,00

Pokladna CZK 208,00

Pokladna EUR 1 294,26

Pokladna GBP 2 458,97

Pokladna PLN 71,06

BÚ 17736-081/0100 KB 1 818 014,55

BÚ 34278-219756021/0100 KB 1 884 990,05

BÚ 43-9378070247/0100 KB 1 046 851,94

Odběratelé 18 550,00

Odběratelé Inclusion 141 593,20

Poskytnuté provozní zálohy – Hvozdy 34 882,67

Poskytnuté provozní zálohy – ostatní 2008 1 031,00

Provozní záloha na provoz Karlín 23 741,10

Ostatní pohledávky 28 000,00

Pohledávky za zaměstnanci 4 200,00

Jiné pohledávky – dotace FOSI 359 879,48

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 25 055,00

Celkem 18 106 187,02

Pasiva
Dodavatelé 51 727,59

Přijaté zálohy 192 200,00

Přijaté zálohy – projekt SAVE LABS 107 553,08

Přijaté zálohy – V4 37 655,63

Přijaté zálohy – IE – Pathways 2 210 648,74

Přijaté zálohy TOPSIDE 133 210,30

Ostatní závazky 6 510,00

Vlastní jmění 19 844 983,46

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -2 238 065,99

Celkem 18 346 422,81

HV (ztráta) -240 235,79

Podpořili nás:  
Úřad vlády ČR, MZ ČR, MPSV ČR, Kooperativa, Kerio, Premier Systém, Alza.cz, Fond pro NNO, Erasmus +, 
Nadace OSF, V4.
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Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

PorodŽivot muže



Konference sebeobhájců – září 2016, Praha a procházka na hrad v rámci kon-

ference sebeobhájců – září 2016, Praha

Školení v Jánských lázních – únor 2016, Jánské Lázně

Konference sebeobhájců – září 2016, Praha

Konference sebeobhájců – září 2016

Aktivity 2016

Uspořádali jsme

•  60 rehabilitačních pobytů pro lidi s mentálním a kombinovaným 

postižením, případně i jejich rodinné příslušníky; z toho 45 pobytů bylo 

financováno z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1 250 000 Kč, 

pobytů se účastnilo více než 1 500 lidí;

•  46 docházkových akcí v rámci Psychomotorické rehabilitace na základě 

dotací Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 250 000 Kč, dále se uskutečnilo 

39 jednorázových akcí, kterými prošlo asi 3 000 lidí. Pobočné spolky 

celoročně po celé ČR organizují např. sportovní aktivity, lekce dramaterapie, 

arteterapie, ergoterapie, tance a společenského vystupování;

•  školení v Jánských Lázních pro vedoucí a pořadatele rehabilitačních 

pobytů, kterého se účastnilo 56 lidí z pobočných spolků celé ČR. Účastníci 

zde byli seznámení s etickou směrnicí pro pořádání pobytů, byli uvedeni 

do problematiky, jak zvládat agresi a problémové chování účastníků 

pobytů, nebo si zopakovali základy poskytování první pomoci;

•  seminář „Sexualita žen s mentálním postižením“ v rámci projektu „Už vím! 

Srozumitelně o těle a duši žen s mentálním postižením“ financovaného 

z Fondu pro NNO – hlavními tématy byly: zdraví ženy, sexuální výchova, 

vztahy, sexualita a sexuální násilí u žen s mentálním postižením a velkým 

přínosem byla účast odborníků z Islandu;

•  jeden podpůrný víkend v Praze, který byl veden zkušenými 

psychoterapeuty. Rodinným příslušníkům byl poskytnut bezpečný 

prostor pro sdílení a řešení starostí i radostí, které každodenně prožívají 

v souvislosti se soužitím s potomkem s mentálním postižením;

•  v Novém Městě na Moravě, v Praze a Mladé Boleslavi v rámci projektu 

Černá a bílá 3 setkání s rodiči a jejich potomky, kde jsme se zamýšleli nad 

plánováním budoucnosti a také jsme promýšleli, jak nejlépe ochránit jejich 

majetek a finance;

•  2 setkání pro poskytovatele sociálních služeb, lidi s postižením a pečující, 

na kterých byl prostor pro vzájemné sdílení jak pozitivních zkušeností 

s vytvářením právní ochrany, tak obav, které jsou s procesem navrácení 

svéprávnosti spojené, taktéž v rámci projektu Černá a bílá;

•  uspořádali jsme 2 fokusní skupiny, které se měly věnovat hledání odpovědi 

na otázku „Chtějí dát rodiče své dítě s postižením do ústavu?“.

Vzdělávali jsme

•  pečující osoby – díky projektu Černá a bílá a Úřadu vlády jsme s nimi 

plánovali budoucnost jejich potomků a snažili se najít formu, jak ochránit 

jejich majetek;

•  lidi s mentálním postižením – i v roce 2016 jsme pokračovali v Kurzech první 

pomoci, kde se lidé s postižením učili, jak mohou pomoci zraněným lidem 

a základy první pomoci. V Bezdědicích jsme na seznamovací několikadenní 

akci Centra 83 (Mladá Boleslav) zorganizovali malý kurz o vztazích 

a sexualitě;

•  studenty zdravotnických oborů a příbuzných oborů, které jsme seznamovali 

s tím, jak komunikovat s lidmi s mentálním postižením – v Brně, Ostravě, 

Hradci Králové, Praze;

•  pracovníky v sociálních službách – zorganizovali jsme školení na klíč 

v Denním a týdenním stacionáři Jihlava, kde jsme s personálem mluvili o tom, 

jak nejlépe trénovat sociální dovednosti lidí s mentálním postižením.

Lidé s postižením obhajovali svá práva

•  na setkáních sebeobhájců, kde pravidelně každý týden řešili problémy, které 

je zajímají. Setkali se se skupinou sebeobhájců z Kytlice a domluvili se na 

spolupráci. Pravidelně píší články a chtějí přispívat do Kytlického zpravodaje;

•  na třídenním mezinárodním setkání sebeobhájců ze zemí V4 – celé setkání 

bylo v režii sebeobhájců z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, 

sami si vymysleli program, podíleli se na organizaci a podíleli se na 

organizaci doprovodného programu.

Služby našeho Poradenského centra využili

�převážně�rodiče�lidí�s mentálním�postižením,�ale�i�sami�lidé�s mentálním�

postižením�a�odborníci�–�celkem�540�osob;�v těchto�oblastech:

• sociálních dávek a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením;

•  možnosti bydlení a vhodných sociálních služeb v případě osamostatňování 

lidí s mentálním postižením;

•  svéprávnosti člověka s mentálním postižením, kdy jsme pomáhali 

s nastavením vhodné právní podpory;

• vztahů, partnerství a sexuality – na Petra Eisnera se obrátilo 47 lidí.

Obhajovali jsme, ovlivnili a podpořili

•  založení Aliance 12, společně s organizací Quip, jejímž cílem je hledat silné 

spojence v oblasti svéprávnosti a podporovaného rozhodování a vytvořit 

silný základ pro dialog s Ministerstvem spravedlnosti ČR o dalších krocích 

k implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením;

•  novelu zákona o veřejném ochránci práv, protože novela obsahuje 

kompetence v oblasti monitoringu Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením. Na podporu přijetí alespoň části zákona jsme společně 

s Quipem poslali veřejný dopis do Parlamentu ČR, který podepsalo 57 

dalších neziskových organizací;

•  volební právo lidí s postižením - spolupracovali jsme s Nejvyšším soudem 

ČR, kde jsme chtěli dosáhnout toho, aby v rámci řízení o svéprávnosti 

nedocházelo k omezování volebního práva lidí s mentálním postižením;

•  transformaci sociálních služeb a deinstitucionalizaci – v rámci iniciativy 

JDI (Jednota pro deinstitucionalizaci) jsme vystoupili proti financování 

rozšiřování Domovů se zvláštním režimem (DZR) z programu IROP, což 

se nakonec podařilo a Evropská komise zastavila financování tohoto druhu 

služby z IROP; 

•  novelu o sociálních službách, kterou jsme připomínkovali ve spolupráci s JDI 

a Sdružením zdravotně postižených v ČR;

•  práva a podporu pečujících osob – seznámili jsme naše členy s výsledky 

projektu Fondu dalšího vzdělávání „Neformální pečovatelé“, který navrhuje, 

jak potřeby pečujících dále systémově prosazovat, a zapojili jsme se do 

výzkumného projektu Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek 

na péči, který Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí zadalo MPSV. 

Zúčastnili jsme se fokusní skupiny pro profesionály a do výzkumu jsme 

zároveň přispěli několika kazuistikami.
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