
Sebeobhájci si zkouší volby nanečisto

Aktivity 2018
Uspořádali jsme
•   56 rehabilitačních pobytů pro lidi s mentálním a kombinovaným posti-
žením, případně  i  jejich rodinné příslušníky, z  toho 52 bylo realizová-
no s podporou Ministerstva zdravotnictví, pobytů se zúčastnilo 1050 
podpořených osob s mentálním nebo kombinovaným postižením (od 
dětského až po seniorský věk); 

•   44 docházkových akcí a 44 jednorázových akcí, jimiž prošlo 2169 osob 
v rámci Psychomotorické rehabilitace. Pobyty, akce a kroužky byly tra-
dičně podpořeny Ministerstvem zdravotnictví ČR ve výši 1 400 000 Kč;

•   s podporou Ministerstva kultury ČR 10 pololetních uměleckých a ar-
teterapeutických programů pro lidi s mentálním postižením v různých 
městech po celé ČR;

•   několik  revizních  návštěv  rehabilitačních  pobytů  a  zorganizovali  dva 
vzdělávací semináře pro předsedy pobočných spolků a vedoucí rehabi-
litačních pobytů, díky podpoře MZ, která činila 117.000,-Kč;

•   podpůrný víkend pod vedením psychoterapeuta Michala Knihy a soci-
ální pracovnice Anny Blažkové na téma samostatnost potomků s men-
tálním postižením věnovaný obavám a jak tyto obavy zmírnit, v rámci 
víkendu proběhla i beseda s Ombudsmanem pro zdraví;

•   inkluzivní víkend s rodiči – Podpora v rozhodování, kde se řešila vhodná 
právní podpora a zabezpečení majetku a financí za přítomnosti právníka;

•   konferenci O mých vztazích a přátelství, kde vystoupili jak rodiče a od-
borníci z ČR, tak ze zahraničí. Asi 130 účastníků si vyslechlo příspěvky 
na tato témata: podpora při osamostatňování lidi s mentálním postiže-
ním, Násilí a šikana lidí s mentálním postižením, Závislost ve vztazích, 
Agresivita  u  lidí  s  mentálním  postižením,  Co  je  problémové  chování 
a jaké jsou jeho příčiny. Rodiče měli možnost konzultovat i své případy.  

Vzdělávali jsme
•   pečující osoby – díky projektu Black & White a za podpory Úřadu vlády  
a Hl. m. Prahy  jsme  společně  s  nimi  plánovali  budoucnost  jejich po-
tomků a snažili se najít formu, jak ochránit jejich majetek, mluvili jsme 
o sexualitě jejich potomků a o dávkách pro lidi s mentálním postižením, 
věnovali jsme se prevenci agresivity; 

•   lidi s mentálním postižením – proběhly kurzy sociálních dovedností pro 
lidi s mentálním postižením v Praze a Brně. Kurz vedl odborník s člově-
kem s mentálním postižením. Dále proběhl kurz Jak být zdravý, kde si 
lidí s postižením povídali o zdravém životním stylu;

•   sociální pracovníky z Úřadu práce a z MPSV a pracovníky Kanceláře 
veřejného ochránce práv, odboru ochrany práv osob se zdravotním po-
stižením,  jak komunikovat s  lidmi s mentálním postižením a  jak  tvořit 
snadno srozumitelný text;

•   lidi s mentálním postižením, pečující, sociální a další pracovníky a poli-
cie v projektu BeSafe, kde jsme se zaměřili na bezpečnost na internetu, 
vytvořili jsme pět krátkých videí o nebezpečných situacích na internetu 
a jak je řešit;  rozšiřovali jsme povědomí o databázi, kde najdete různé 
tipy a rady, jak zabezpečit počítač sobě a svým blízkým viz http://safe-
labs.eu/en/database/;

•   lidi s mentálním postižením aby věděli,  jak si v případě potřeby zavolat 
záchrannou službu. Díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR jsme vy-
tvořili instruktážní video, které je k dispozici na webu www.ozdravi.org ;

•   členky našeho  týmu: proběhlo několik společných vzdělávacích semi-
nářů, aby tým rozšířil svoje dovednosti a kompetence v plánování bu-
doucnosti a při spolupráci s celou rodinou, semináře proběhly v rámci 
projektů k tématu Budoucnost podpořených z ESF ČR. 

Lidé s postižením obhajovali svá práva
•   na setkáních sebeobhájců, kde pravidelně každý týden diskutovali o té-
matech, která je zajímají;

•   na Velkém dni sebeobhájců, kam přijeli sebeobhájci z Chrudimi a z Mla-
dé Boleslavi. Diskutovali na téma ŠIKANA a společnými silami přišli na 
několik tipů, jak je možné se bránit proti šikaně. Zároveň zjistili, že kaž- 
dý druhý  sebeobhájce má  se  šikanou  v  nějaké  formě  zkušenosti.  Se-
beobhájci posílají  vzkaz všem  lidem s mentálním postižením, kteří  se 
potýkají s šikanou: „Nedejte se, nejste v tom sami!“; 

•   v rámci Poradního orgánu pro oblast ochrany práv osob se zdravotním 
postižením u ombudsmanky,  jehož členy  jsou od roku 2018 společně 
Marek Richter a Camille Latimier. Aktivně se účastní jednání (poradní 
orgán se schází 4krát do roka) a zapojují se do programu. Marek Rich-
ter je při aktivitách poradního orgánu podporován jednou ze zaměst-
nankyň z SPMP ČR v Brně.

Služby našeho Poradenského centra využili 
převážně rodiče lidí s mentálním postižením, ale i sami lidé s mentálním 
postižením a odborníci, celkem 301 osob, a to v těchto oblastech:
sociální dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením;
možnosti bydlení a vhodné sociální služby v případě osamostatňování lidí 
s mentálním postižením;
plánování budoucnosti, kdy jsme pomáhali rodinám s přípravou podmí-
nek pro budoucí uspořádání svéprávnosti člověka s mentálním postiže-
ním a s nastavením vhodné právní podpory; 
zajištění majetku, včetně vytvoření statusů svěřenských fondů;
vztahy, partnerství a sexualita.
Naše služba od roku 2018 nabízí přímou podporu právničky, která úzce 
spolupracuje se sociálními pracovnicemi.  

Obhajovali jsme, ovlivnili a podpořili
•   první velkou konferenci o svéprávnosti  pořádanou KVOP a Právnickou 
fakultou UK,  ředitelka SPMP ČR na konferenci mluvila na téma „Pod-
porované rozhodování ve světle Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením“;

•   návrh strategických cílů pro přípravu Plánu přechodu od ústavní péče 
k podpoře v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových 

Účastnici Setkání Předsedů, duben 2018

Novinky z SPMP ČR 
V roce 2018 se nám podařilo 
•  zvolit nový Republikový výbor. Jedna čtvrtina členů jsou nové 

tváře! Děkujeme novým i starým členům za jejich angažmá; 
•  schválit novou strategii organizace na 4 roky. V rámci přípravy 

strategie společně se sociologem jsme vypracovali individuální 
dotazník pro členy a podklady pro debaty v pobočných spolcích 
v podobě strukturovaných otázek. Podklady ke strategii byly 
shromažďovány a zpracovány pro konečnou verzi dokumentu; 

•  organizovat první setkání předsedů pobočných spolků, kde byli 
oceněni někteří členové SPMP ČR za dlouhodobou práci pro 
organizaci; 

•  přijmout 6 nových členek do našeho týmu, včetně dvou právni-
ček.  Zcela nové obsazení má i naše pobočka v Brně; 

•  zahájit realizaci dvou velkých projektů na téma plánování bu-
doucnosti. Díky realizaci projektu vznikne metodika práce s ne-
formálními pečujícími při mapování a řešení krizových situací a 
příručka pro rodiče zaměřená na plánování budoucnosti. Tyto 
nástroje usnadní práci s rodinou při identifikaci potřeb a při plá-
nování budoucnosti;

•  získat místo v poradním orgánu Kanceláře Veřejného ochránce 
práv, působíme zde jako poradce ombudsmanky pro témata ty-
kající se lidí s mentálním postižením;

•  zahájit mediální práci i díky podpoře externího poradce. Vyda-
li jsme několik tiskových zpráv, poskytli jsme rozhovory tisku, 
rozhlasu i televizi a psalo se o nás v několika článcích.
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Rehabilitační pobyt Hodonín na téma 
Letem Světem – cestování nás baví



Rozvaha 2018

Aktiva

Stavby – budova Karlín 4 653 912,71

Stavby Dana-Barrandov 1 659 840,00

Stavby SDM Hvozdy 8 492 206,00

Sam.mov.věci  – zařízení sekretariátu 27 921,00

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 -27 921,00

Pokladna CZK 4 270,00

Pokladna EUR 22 677,62

Pokladna GBP 1 920,73

Pokladna PLN 300,20

BÚ 17736-081/0100 KB 3,73

BÚ 43-9378070247/0100 KB 2 602 746,54

BÚ 2201226603/2010 FIO 3 051 046,36

BÚ 2501226605/2010 FIO 1 029 190,62

Odběratelé 32 250,00

Poskytnuté provozní zálohy – Hvozdy 34 882,67

Kalkulační účet provozní náklady budova Karlín -31 070,67

Pasiva
Dodavatelé 21 934,36

Přijaté zálohy 357 554,00

Přijaté zálohy – ESF 1 538 692,96

Přijaté zálohy – projekt SAVE LABS 84 699,20

Přijaté zálohy – IE – Pathways 2 210 648,74

Ostatní závazky 35 748,00

Pohledávky za zaměstnanci 5 700,00

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu – Úřad vlády 11 596,95

Jiné pohledávky – projekt BaW 190 660,00

Jiné pohledávky – projekt SAFE LABS -0,01

Jiné pohledávky – dotace Pal4Youth 1 796,00

Jiné pohledávky – dotace Action Mensch 74 874,96

Jiné pohledávky – dotace IE – Pathways 2 286 358,23

Výdaje příštích období 340,53

Vlastní jmění 19 844 983,46

Vlastní jmění – budova Karlín 137 638,72

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -2 655 313,24

sociálních služeb od MPSV v rámci platformy Jednoty pro DeInstitutio-
nalizaci (JDI). Také jsme se podíleli na tvorbě společné zprávy o lidech 
v ústavech v ČR  při příležitosti 5. výročí založení JDI a 70. výročí Všeo-
becné deklarace lidských práv;

•   letáky k volbám do zastupitelstev a do Senátu http://www.spmpcr.cz/
informacni-letaky-k-volbam/ ve spolupráci s Ministerstvem vnitra;

•   metodiku  pro  tvorbu  srozumitelných  sdělení  ve  veřejné  správě,  také 
ve spolupráci s Ministerstvem vnitra;

•   mediální  povědomí  o  životě  lidí  s mentálním  postižením:  vydali  jsme 
několik  tiskových  zpráv,  poskytovali  jsme  rozhovory  tisku,  rozhlasu 
a TV a psalo se o nás v několika článcích. Jeden z rozhovorů pro rozhlas 
je věnován rodičům lidí s postižením, zabývá se jejich podporou a pří-
pravou na budoucnost;

•   festival Jeden Svět, aby byl přístupný pro diváky s mentálním postižením.

Podporují nás
Úřad Vlády ČR, Ministerstvo práce a  sociálních věcí ČR, Evropský  sociální  fond v ČR 
–  Operační  program  Zaměstnanost,  Ministerstvo  zdravotnictví  ČR, Ministerstvo  kul-
tury  ČR,  Hlavní  město  Praha,  Erasmus+,  Open  Society  Funds,  Nadační  fond  Avast,  
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Kerio Systems, Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
PREMIER System, a.s.

Děkujeme také našim individuálním dárcům!
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Výnosy
Tržby za vlastní výrobky 5 250,00

Tržby z prodeje služeb 24 826,00

Tržby z provozu kanceláří  Karlín 220 286,80

Úroky 333,00

Kursové zisky 7 807,03

Jiné ostatní výnosy 32 011,04

Jiné ostatní výnosy – přefakturace nákladů 30 259,13

Jiné ostatní výnosy – účastnické poplatky ostatní 52 800,00

Jiné ostatní výnosy – přijaté nájemné 20 010,00

Jiné ostatní výnosy – dary na činnost 2 627,00

Přijaté příspěvky – dary 500,00

Provozní dotace – Úřad vlády 1 307 747,05

Provozní dotace – MPSV 1 029 230,00

Provozní dotace – MHMP 329 400,00

Provozní dotace – MZ 1 967 000,00

Provozní dotace – Ministerstvo kultury 70 000,00

Provozní dotace – Nadace ostatní 42 446,00

Provozní dotace – projekt Be.Safe 294 646,37

Provozní dotace – projekt Pal4Youth 1 796,00

Provozní dotace – ESF 1 664 193,54

Provozní dotace ostatní 668 498,26

Celkem 7 771 667,22

Zisk 18 063,01

Předání ocenění za práci pro SPMP ČR při příležitosti  
50. výročí SPMP ČR.

SPMP ČR
Karlínské nám. 59/12
186 03 Praha 8 – Karlín, 
+420 221 890 436
+420 776 237 799
spmp@seznam.cz
č.ú. 17736081/0100
IČO 00443093

www.spmpcr.cz

Výkaz zisků a ztrát 2018
Náklady
Kancelářské potřeby, drogerie 21 614,27

Pomůcky 8 300,00

Nákup DDHM 106 460,00

Spotřeba materiálu 5 555,21

Odborná literatura 793,00

Ostatní drobný matriál 26 506,00

Opravy a udržování – SW a výpočetní technika 1 670,00

Cestovné místní 21 463,00

Cestovné mezinárodní 32 089,98

Telefon 20 617,95

Webové  služby 31 693,28

Poštovné 3 838,00

Doprava 52 981,02

Nájemné 416 148,24

Ostatní služby 181 275,00

Kurzy a školení zaměstnanců 42 346,00

Účetnictví 275 480,00

Grafické práce, tisk 17 301,00

Tisk a grafické práce – externí 4 350,00

Překlady a tlumočení 14 875,00

Supervize 31 100,00

Ostatní služby – přímá podpora 7 200,00

Ostatní služby – Nákup SW 9 387,18

Stravování účastníků akcí 105 489,81

Ubytování účastníků 64 704,87

Náklady na rehabilitační pobyty externí 1 400 000,00

Náklady na psychomotorickou rehabilitaci externí 400 000,00

Ostatní externí služby 39,93

Mzdové náklady – mzdy 2 835 169,00

Mzdové náklady – DPP 460 457,00

Zákonné sociální pojištění 708 797,00

Zákonné zdravotní pojištění 255 164,00

Zákonné sociální náklady 11 910,00

Úroky 0,22

Kursové ztráty 1 742,19

Bankovní polatky 758,64

Jiné ostatní náklady 5 800,00

Jiné ostatní náklady – nedaňové 85 750,26

Poskytnuté příspěvky – členské poplatky 84 777,16

Celkem 7 753 604,21

Národní konference, listopad 2018. 


