
V roce 2019 se nám podařilo

•  Oslavit 50 let od vzniku SPMP ČR a k výročí založení SPMP ČR zor-
ganizovat díky pobočného spolku SPMP Třebíč ples v Třebíči.

•   Vydat sborník k 50. výročí naší organizace, který popisuje různé 
iniciativy rodičů po celé republice.

•   Pokračovat v mediální práci – natočili jsme tři krátká videa ze života 
rodin s dětmi s mentálním postižením a magazín Klíč natočil jeden 
díl věnovaný SPMP ČR. 

•   Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR vytvořit leták ve snadno 
srozumitelné podobě k volbám do Evropského parlamentu.

•  Zorganizovat již druhé Setkání předsedů pobočných spolků SPMP 
ČR, kde hlavním tématem byla prezentace v médiích.

•  Společně se slovinskou organizací Zveza Sožitje jsme vydali brožu-
ru „Jak na dospívání: Pro rodiče mladých lidí s mentálním postiže-
ním“, kde se věnujeme otázkám partnerství a sexuality lidí s men-
tálním postižením. Brožura je určená (nejen) pečujícím osobám.

•  Začít pravidelně rozesílat online zpravodaj.
•  Uspořádat pro naše členy online semináře – na téma svéprávnost, 

zabezpečení majetku, o sociálních službách.
•  Posílit tým SPMP ČR o dva nové kolegy – Oskara Bábka a Jakuba 

Nepejchala, kteří obohatili čistě ženský tým o mužský prvek.

Uspořádali jsme

•  53 rehabilitačních pobytů pro lidi s mentálním a kombinovaným postiže-
ním, případně i jejich rodinné příslušníky, z toho 40 bylo realizováno s pod-
porou Ministerstva zdravotnictví, pobytů se zúčastnilo 851 podpořených 
osob s mentálním nebo kombinovaným postižením (od dětského až po se-
niorský věk). 
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•   55 docházkových akcí a 61 jednorázových akcí, jimiž prošlo 2382 osob 
v rámci Psychomotorické rehabilitace. Pobyty, akce a kroužky byly tradičně 
podpořeny Ministerstvem zdravotnictví ČR ve výši 1 550 000 Kč.

•  S podporou Ministerstva kultury ČR 10 pololetních uměleckých a artetera-
peutických programů pro lidi s mentálním postižením v různých městech 
po celé ČR.

•  Několik revizních návštěv rehabilitačních pobytů a zorganizovali jsem vzdě-
lávací semináře pro předsedy pobočných spolků a vedoucí rehabilitačních 
pobytů, díky podpoře MZ, která činila 110 000 Kč.

•  Díky projektu Podpora pečujících v krizových situacích a plánování bu-
doucnosti jsme zorganizovali semináře pro pečující na různá témata: Jak 
zacházet s problémovým chováním u potomka s mentálním postižením, 
Sexualita lidí s mentálním postižením, Jak na krizové situace, Svéprávnost 
a nástroje právní podpory.

•  Podpůrný víkend v Kolíně, v  jehož rámci jsme pro pečující zorganizovali 
semináře na téma podpora samostatnosti a jak komunikovat se sociálními 
službami. Lektorovali zkušení odborníci z Tudytam a Fosy.

•   Konferenci v rámci projektu BeSafe, která se zaměřila na bezpečnost na 
internetu pro lidi s mentálním postižením.

Vzdělávali jsme

•   Pečující osoby – za podpory MPSV, Úřadu vlády, Hl. m. Prahy a ESF jsme 
společně s nimi plánovali budoucnost jejich potomků a snažili se najít formu, 
jak ochránit jejich majetek, mluvili jsme o sexualitě jejich potomků a o dáv-
kách pro lidi s mentálním postižením, věnovali jsme se prevenci agresivity; 

•   Lidi s mentálním postižením, pečující, sociální a další pracovníky a policii 
v projektu BeSafe,  kde jsme se zaměřili na bezpečnost na internetu, rozšiřo-
vali jsme povědomí o databázi, kde najdete různé tipy a rady, jak zabezpečit 
počítač  sobě a svým blízkým viz http://safe-labs.eu/en/database/. Pro lidi 
s mentálním postižením jsme v rámci projektu BeSafe spoluorganizovali tý-
denní kurz v Polsku zaměřený na bezpečnost na internetu.

Setkání sebeobhájců – Brusel, prosinec

http://safe-labs.eu/en/database/


•  Sociální pracovníky z MPSV — jak komunikovat s lidmi s mentálním postiže-
ním a jak tvořit snadno srozumitelný text.

•  Členy našeho týmu: proběhlo několik společných vzdělávacích seminářů, 
kde si tým mohl rozšířit svoje dovednosti a kompetence v plánování bu-
doucnosti a při spolupráci s celou rodinou, semináře proběhly v rámci pro-
jektů k tématu Budoucnost podpořených z ESF ČR.

Lidé s postižením obhajovali svá práva

•  Na setkáních sebeobhájců, kde pravidelně každý týden diskutovali o  téma-
tech, která je zajímají.

•   Na konferenci „Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postiže-
ním“, kterou pořádala veřejná ochránkyně práv.

•  Na setkání sebeobhájců v Bratislavě, kterou organizovala naše sesterská 
organizace ZPMP. 

•  Na mezinárodním kurzu o právech žen s postižením v Bruselu.
•   V rámci Poradního orgánu pro oblast ochrany práv osob se zdravotním po-

stižením u ombudsmanky, jehož členy jsou společně Marek Richter a Ca-
mille Latimier. Aktivně se účastní jednání a zapojují se do programu. Marek 
Richter 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 280 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 v souvislosti s přemýšlením nad další buducností 
lidí s mentálním postižením.

•   Svéprávnost, opatrovnictví a právní podpora, kdy jsme pomáhali rodi-
nám s přípravou podmínek pro budoucí uspořádání svéprávnosti člověka 
s mentálním postižením a s nastavením vhodné právní podpory.

Konference „Jak na dospívání“ – Praha, listopad



•   Krizové situace a promýšlení krizových scénářů.
•   Zajištění majetku, včetně možností vytvoření statusů svěřenských fondů.
•  Vztahy, partnerství a sexualita.
Naše služba nabízí přímou podporu právničky, která úzce spolupracuje se 
sociálními pracovnicemi.

Obhajovali jsme, ovlivnili a podpořili

•   Deinstitucionalizace: Aktivně jsme se podíleli na přípravě panelové disku-
ze (Ne)zapomenutelní, kterou Jednota pro deinstitucionalizaci uspořádala 
15.10 v rámci Forum 2000: účastnili se mimo jiných bývalý eurokomisař 
a premiér české vlády Vladimir Špidla a ředitel Inclusion Europe, Milan Šve-
řepa.  

•  V rámci Aliance 12 — platforma pro diskuzi a řešení různých aspektů člán-
ku 12 Úmluvy o svéprávnosti — jsme organizovali workshop na téma zá-
ruk bezpečí (ochrana proti zneužití a zasahování do rozhodování člověka 
a ochrana rozhodnutí člověka s podporou). Díky tomuto expertnímu se-
tkání se doladil dokument, který navrhuje systémové změny v oblasti své-
právnosti. Dokument bude sloužit pro další adkvokační aktivity SPMP ČR 
v té oblastí. 

•  V roce 2019 se nám podařilo, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, 
ovlivnit návrh zákona o správě voleb tak, aby lidé s mentálním posti-
žením s omezenou svéprávnosti mohli volit. Návrh zákona obsahuje 
 i další opatření, která zlepší přístupnost voleb pro lidi s mentálním postiže-
ním a možnosti využit asistenta.  

•  Přístupnost – díky spolupráci s Ministerstvem vnitra jsme připomínkovali 
metodiku pro úředníky, aby mohli připravit srozumitelné sdělení. Metodika 
je k dispozici na webu Ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/
zvysovani-srozumitelnosti-materialu-verejne-spravy-etr.aspx. Po schválení 
metodiky jsme dále spolupracovali na vytváření dalšího záměru k aplikaci 
metodiky ETR, která by měla řešit pracovní skupina s cílem pilotně ověřit 
ucelený vzdělávací program.  

•   spolupráce s Kanceláří veřejného ochránce práv. Společně jsme připravo-
vali a okomentovali různé materiály pro lidi s mentálním postižením. Zá-
stupci SPMP ČR se také zúčastnili 4 jednání Poradního orgánu, pro které 
přinesli podněty ze zkušenosti lidí s mentálním postižením a  jejich rodin 
(z různých oblastí: vzdělávání, zaměstnávání, zdraví a přístupnost).

Konference „O sexualitě a partnerství“ – Lublaň, červen

https://www.mvcr.cz/clanek/zvysovani-srozumitelnosti-materialu-verejne-spravy-etr.aspx
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Rozvaha 2019

AKTIVA 

Budovy 5 905 943

Zařízení 27 921

Pozemky 848 062

Oprávky k stavbám -1 915 296

Oprávky  Zařízení -27 921

Pokladny 2 534

Bankovní účty 5 969 896

Odběratelé 31 000

Pohledávka prodejní cena 3 786 000

Ostatní pohledávky 22 975

Jiné pohledávky – projekt Be.Safe 178 784

Jiné pohledávky – dotace Pal4Youth 200 979

Náklady příštích období 7 623

AKTIVA celkem 15 038 501

PASIVA
Vlastní jmění 10 545 241

HV 2019 3 134 355

Záloha na provozní náklady budova Karlín 31 071

Dodavatelé 37 744

Přijaté zálohy – ESF 1 145 457

Přijaté zálohy – projekt  Pal4Youth 32 743

Zúčtování s institucemi – SP a ZP 29 638

Odvod daní z mezd 15 502

Jiné závazky – cestovné 7 522

Jiné závazky –  převod mzdy na účet 59 228

PASIVA 15 038 501



Výkaz zisků a ztrát 2019

NÁKLADY

Materiál 328 770

Cestovné 130 914

Služby 3 992 572

Mzdové náklady – mzdy a DPČ 3 715 302

Mzdové náklady – DPP 208 880

Zákonné sociální a  zdravotní pojištění 1 243 614

Zákonné sociální náklady 15 074

Kursové ztráty 22 438

Jiné ostatní náklady 161 420

Zůstatková cena prodaného majetku 4 630 904

Členské poplatky 89 503

NÁKLADY CELKEM 14 539 391

VÝNOSY

Tržby 395 009

Jiné ostatní výnosy 40 496

Tržby z prodeje nemovitosti 3 786 000

Přijaté příspěvky – dary (hodnota nemovitosti dar 2010) 3 981 693

Provozní dotace – Úřad vlády 1 296 923

Provozní dotace – MPSV 1 227 859

Provozní dotace – MHMP 96 000

Provozní dotace – Minsterstvo Zdravotnictví 1 750 000

Provozní dotace – Ministerstvo kultury 50 000

Provozní dotace – Nadace ostatní 357 554

Provozní dotace – projekt Be.Safe 637 471

Provozní dotace – projekt Pal4Youth 400 943

Provozní dotace – ESF 2 790 237

Provozní dotace – EU 128 475

Provozní dotace ostatní 735 087

VÝNOSY CELKEM 17 673 746

HV zisk 3 134 355

z toho: prodej nemovitosti, nedaňový zisk 3 125 860

                 běžná činnost 8 495



Podporují nás

Úřad Vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
Evropský sociální fond v ČR – Operační program Zaměstnanost, 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo kultury ČR,  
Hlavní město Praha, Erasmus+, Open Society Funds,  
Nadační fond Avast, Nadace ČEZ, V 
ýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,  
Kerio Systems, PREMIER System, a.s.

Děkujeme také našim individuálním dárcům!
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