Setkání skupin sebeobhájců v Praze

Sebeobhájci si zkouší volby nanečisto

Konference Život jako každý jiný

Konference Europe in Action 2017

Výkaz zisků a ztrát 2017
Výnosy

Náklady
Kancelářské potřeby, drogerie
Pomůcky
Nákup DDHM

19 963,43
346,00
40 750,00

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z provozu kanceláří Karlín

Spotřeba materiálu - nákup SW

2 986,07

Úroky

Odborná literatura

8 667,00

Kursové zisky

Ostatní drobný matriál

7 127,00

Jiné ostatní výnosy

3 400,00
24 319,00
207 755,60
254,39
1 860,52
51 554,34

Cestovné místní

13 779,00

Jiné ostatní výnosy – přefakturace INCLUSION

657 987,09

Cestovné mezinárodní

54 564,51

Jiné ostatní výnosy – účastnické poplatky ostatní

174 750,00

Telefon

17 627,00

Jiné ostatní výnosy – přijaté nájemné

20 010,00

Webové služby

31 018,00

Jiné ostatní výnosy – dary na činnost

12 259,00

Přijaté příspěvky

15 339,00

Poštovné

4 087,00

Doprava

43 942,93

Nájemné

1 507 747,33

Přijaté příspěvky – dary
Provozní dotace – Úřad vlády

1 467 364,00

82 451,61

Provozní dotace – MPSV

893 650,00

Kurzy a školení zaměstnanců

26 653,00

Provozní dotace – MHMP

96 000,00

Účetnictví

250 170,00

Provozní dotace – MZ

Grafické práce, tisk

102 011,00

Provozní dotace – Nadace ostatní

192 200,00

Překlady a tlumočení

159 838,50

Provozní dotace – projekt SafeLabs

734 540,19

26 700,00

Provozní dotace – FOSI

445 876,92

6 176,00

Provozní dotace ostatní

294 638,32

Stravování účastníků akcí
Ubytování účastníků
Náklady na rehabilitační pobyty externí
Náklady na psychomotorickou rehabilitaci externí
Ostatní externí služby
Mzdové náklady – mzdy

177 486,50
1 235 750,00

39,93
1 971 586,00
161 560,00

Zákonné sociální pojištění

492 720,00

Zákonné zdravotní pojištění

177 375,00

Kursové ztráty

8 280,00
81 481,27

Bankovní polatky

7 179,44

Jiné ostatní náklady

8 347,17

Jiné ostatní náklady – nedaňové

5 668,78

Poskytnuté příspěvky – členské poplatky
Poskytnuté příspěvky

Celkem

HV (ztráta)

1 608 000,00

6 903 869,37
-177 011,46

91 801,36
5 000,00

7 080 880,83

Novinky z SPMP ČR
V roce 2017 se nám podařilo
• zorganizovat mezinárodní konferenci Europe in Action 2017 společně
s Inclusion Europe: O mých vztazích a přátelství, které se účastnilo přibližně
200 lidí z více než 30 zemí nejen Evropy. Podporu nám poskytl hlavně Úřad
vlády ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR;
• v ydat revizi brožury „Podpora, ochrana a svéprávnost lidí s mentálním
postižením podle nového občanského zákoníku: Pro ty, kteří pečují“;
• v rámci projektu Black & White sepsat „Etické principy poskytování podpory
při rozhodování“;

250 000,00

Mzdové náklady – DPP

Zákonné sociální náklady

Celkem
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2 111,00

Ostatní služby

Supervize

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

• sepsat další statut svěřenského fondu, připravený na míru pro rodinu

Podporují nás
Úřad vlády ČR, Ministerstvo práce s sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Hlavní město Praha, Erasmus+, Open Society Funds, ABB s.r.o., Nadační fond Avast,

člověka s mentálním postižením. Při práci na statusu nám významně
pomohla advokátní kancelář Bird & Bird, s. r. o.;

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Kerio, Alza.cz, a.s., Kooperativa pojišťovna,

• najít finanční manažerku a tím posílit tým SPMP ČR;

a.s., První návštěvnická, s.r.o.; PREMIER System, a.s.

• pokračovat ve spolupráci s festivalem Jeden svět na zpřístupnění této akce
i pro lidi s mentálním postižením;

Děkujeme také našim individuálním dárcům!
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SPMP ČR

• dokončit databázi bezpečných pravidel v rámci projektu SafeLabs, kde jsou
praktické návody, ukázky a tipy, jak zabezpečit počítač, čeho se vyvarovat
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

a jak se bezpečně chovat na internetu;
• v ytvořit texty ve snadno srozumitelní formě na zakázku MPSV, které můžete
najít na www.trass.cz;
• v rámci projektu SafeLabs sepsat brožuru „Nebezpečí skryté na internetu
při používání počítače v počítačových učebnách pro lidi s mentálním
postižením“.

Aktivity

Rozvaha 2017

Uspořádali jsme

Aktiva

• 5
 4 rehabilitačních pobytů pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením,
případně i jejich rodinné příslušníky, kterých se zúčastnilo přes 1300 účastníků. Dále 30 docházkových akcí a 41 nejrůznějších kroužků v rámci Psychomotorické rehabilitace, pro více než 2600 účastníků. Pobyty, akce a kroužky byly
tradičně podpořeny Ministerstvem zdravotnictví ČR ve výši 1 500 000 Kč;
• podpůrný víkend pro rodiče dětí a dospělých lidí s mentálním postižením z Prahy a Středočeského kraje. Povídali jsme si o přínosech a úskalích osamostatňování potomků s postižením. Rodiče si vyměnili různorodé zkušenosti a navzájem
se pobavili veselými příhodami ze života s potomkem s mentálním postižením;
• ve spolupráci s MPSV a organizací Rytmus, o.p.s. konferenci na téma Život
jako každý jiný, která byla určena lidem s mentálním postižením. Program byl
zaměřen hlavně na lidi, kteří se chystají na odchod z ústavů, a byl ve snadno
srozumitelném jazyce;
• víkend pro rodiče a pečující o lidi s mentálním postižením v Praze, zaměřený
na témata: co bude s mým potomkem, až tady nebudu, finanční zabezpečení
a otázky svéprávnosti, opatrovnictví a možné formy právní podpory;
• letní školu společenského chování ve Vranově u Brna, které se zúčastnilo
14 lidí s mentálním postižením. Účastníci zde pracovali na dovednostech
v oblasti společenského chování a vystupování. Akce proběhla v rámci projektu „Krok sun krok do společnosti“ za podpory Nadačního fondu Avast;
• 7 seznamovacích setkání pro lidi s mentálním postižením – v Praze, v Brně
a v Ostravě, na kterých jsme se seznamovali a povídali si například o tom,
co je vhodné a co ne v komunikaci s novými lidmi. Těchto setkání se zúčastnilo celkem 90 osob a uskutečnila se za finanční podpory NF Avast;
• společně s organizací Quip v rámci projektu „Black & White setkání pečujících a odborníků, kteří diskutovali o tom, jak nejlépe nastavit podporu při
rozhodování u lidí s mentálním postižením;
• muzikoterapii na víkendovém pobytu SPMP ČR Hodonín v Kopánkách.

Vzdělávali jsme
• p
 ečující osoby – díky projektu Black & White za podpory Úřadu vlády jsme
společně s nimi plánovali budoucnost jejich potomků a snažili se najít formu,
jak ochránit jejich majetek;
• lidi s mentálním postižením – i v roce 2017 jsme pokračovali v Kurzech první
pomoci, kde se lidé s postižením učili, jak mohou pomoci zraněným lidem
a základy první pomoci;
• pracovníky městského úřadu a pracovníky na úřadu práce v Kolíně v rámci
spolupráce s MPSV, kdy jsme je seznamovali, jak komunikovat s lidmi s mentálním postižením a jak tvořit snadno srozumitelný text;
• sociální pracovníky z Běloruska z organizace Belapdi, jak tvořit snadno srozumitelné texty, a to jak v Praze, tak v Minsku. Lidi s mentálním postižením
jsme v Minsku školili v korektorských dovednostech;
• lidi s mentálním postižením, pečující, učitele i sociální pracovníky v projektu
SafeLabs, kde jsme se zaměřili na bezpečné používání počítačů a internetu
(Facebook, Twitter, internetové seznamky).

4 490 525,99

Stavby Dana-Barrandov

1 659 840,00

Stavby SDM Hvozdy

8 492 206,00

Sam.mov.věci – zařízení sekretariátu
Pozemky – Dana Barrandov
Oprávky k stavbám – dokoupený podíl budova Karlín
Oprávky k stavbám – Dana Barrandov
Oprávky k stavbám – SDM Hvozdy
Oprávky Zařízení sekretariátu

Muzikoterapie na víkendovém pobytu SPMP ČR Hodonín v Kopánkách

Služby našeho Poradenského centra využili
převážně rodiče lidí s mentálním postižením, ale i sami lidé s mentálním postižením a odborníci, celkem 309 osob, 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 podmínek
pro budoucí uspořádání svéprávnosti člověka s mentálním postižením
a s nastavením vhodné právní podpory;
• zajištění majetku, kdy jsme pomáhali ve spolupráci s právníky na vytvoření
prvních statusů svěřenských fondů;
• vztahy, partnerství a sexualita.

Obhajovali jsme, ovlivnili a podpořili
•

•

•

•

Lidé s postižením obhajovali svá práva
• n
 a setkáních sebeobhájců, kde pravidelně každý týden diskutovali o tématech, které je zajímají;
• na velkém setkání skupin sebeobhájců z ČR při příležitosti Mezinárodního
dne lidských práv, kde sdíleli své zkušenosti a mluvili o svých potřebách.

Stavby – budova Karlín

•

práva a podporu neformálních pečujících – Fond dalšího vzdělání organizuje setkávání 2 poradních skupin, a to odborníku, které se účastní i SPMP
ČR, a pečujících osob. V rámci projektu FDV „Pečující“ má skupina odborníků za cíl nastartování systematické mezioborové spolupráce různých
aktérů nad oblastí neformální péče a etablování problematiky pečujících
jako agendy, která si zaslouží dlouhodobou pozornost;
lidi s mentálním postižením připomínkováním materiálně-technického
standardu, který ošetřuje, jaké má být vybavení nově vybudovaných chráněných bydlení, a další dokumenty, které se vztahují ke zřizování kvalitních
služeb v komunitě;
lidi se zdravotním postižením obecně tím, že jsme se zasadili o rozšíření
kompetencí veřejného ochránce práv při monitorování práv lidí se zdravotním postižením;
společně s organizacemi Quip a Liga lidských práv volební právo lidí s mentálním postižením vypracováním analýzy, která měla ovlivnit stanovisko
Nejvyššího soudu, tak aby se volební právo neomezilo;
společně s organizací Quip další setkání Aliance 12, jejímž cílem je hledat
silné spojence v oblasti svéprávnosti a podporovaného rozhodování. Výstupem je již zmíněný dokument „Etické principy poskytování podpory při
rozhodování“.

74 069,00
848 062,00
-23 009,00
-498 560,00
-2 833 472,00
-74 069,00

Pokladna CZK

514,00

Pokladna EUR

2 878,36

Pokladna GBP

1 922,33

Pokladna PLN

302,11

BÚ 17736-081/0100 KB
BÚ 34278-219756021/0100 KB

1 334 002,95
3 582,35

BÚ 43-9378070247/0100 KB

1 047 106,33

BÚ 2201226603/2010 FIO

1 713 512,85

BÚ 2501226605/2010 FIO

790 654,55

Odběratelé
Odběratelé Inclusion

480,00
143 024,00

Poskytnuté provozní zálohy – Hvozdy

34 882,67

Provozní záloha na provoz Karlín

23 741,10

Kalkulační účet provozní náklady budova Karlín

49 007,16

Pohledávky za zaměstnanci

3 500,00

Jiné pohledávky – projekt BaW

174 956,74

Jiné pohledávky – projekt SAFE LABS

259 382,84

Jiné pohledávky – dotace Action Mensch

74 874,96

Jiné pohledávky – dotace IE - Pathways 2

286 358,23

Jiné pohledávky – dotace Topside

218 539,56

Celkem

18 298 816,08

Pasiva
Dodavatelé

138 187,42

Přijaté zálohy

400 000,00

Přijaté zálohy – projekt SAVE LABS

224 738,52

Přijaté zálohy – IE – Pathways 2

210 648,74

Přijaté zálohy TOPSIDE

133 210,30

Jiné závazky – cestovné

2 360,88

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

Celkem
HV (ztráta)

19 844 983,46
-2 478 301,78

18 475 827,54
-177 011,46

