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Vážení členové, milí přátelé!
Rok 2014 byl pro nás pro všechny rokem značných změn. Uvedli jsme v život nové Stanovy SPMP ČR,
nastavili jsme novou strukturu a strategii fungování naší organizace pro další roky, zároveň zvolili nové
zástupce do výborů a stali se dle nové legislativy „Spolkem“.
Celému tomuto reformnímu procesu předcházely velké debaty v členských organizacích, na úrovni pracovních skupin i v republikovém výboru. Přínosem bylo, že jsme dokázali společně pojmenovat naše
silné i slabé stránky, naše možnosti i mantinely. Delegáti Národní konference v listopadu 2014 se shodli
na aktuální potřebě silné a kvalitní organizace, třeba zúžené, ale moderněji a pružněji vystavené, která
dokáže překonat byrokracii, zaregistrovat se, postavit se na pevný základ stabilní společnosti, „otesat se“
od zbytečností, posilovat to, co jede už jen setrvačností, a navázat na to, co se již tradičně daří. Zároveň
se musíme naučit trochu jinak přemýšlet, lépe se orientovat v nových možnostech, pružněji reagovat na
potřeby našich členů v našich více než sedmdesáti členských organizacích a tvrdohlavě a vytrvale hájit
právo lidí s mentálním a kombinovaným postižením na co nejkvalitnější život ve většinové společnosti.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům, kteří již velký kus práce v naší organizaci odvedli, všem
našim příznivcům za podporu, sekretariátu za jeho práci, a zároveň i nám všem ostatním, kteří i nadále
pracujeme ve prospěch SPMP ČR, popřát hodně zdraví a sil.

Osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům by měla být poskytována
nezbytná ochrana a pomoc. (Úmluva, Preambule)

Poradenské centrum SPMP
Posláním Poradenského centra je nabízet lidem s mentálním postižením a jejich blízkým potřebnou pomoc a podporu při hledání vhodných informací, služeb a dalších možností, díky kterým budou moci řešit
svou životní situaci, žít život podle svých představ a být součástí běžné společnosti.
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Poradenské centrum je tu pro lidi s mentálním postižením, jejich rodiny a blízké i pro širokou i odbornou
veřejnost. Obrátit se na nás mohou lidé z celé České republiky. V současnosti máme dvě pobočky – jednu
v Praze a jednu v Brně. Kromě osobní konzultace nabízíme také možnost konzultace telefonické nebo
e-mailové.
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V Poradenském centru poskytujeme podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace rodiny nebo
jednotlivce, informace o sociálních službách a školách, o sociálních dávkách a příspěvcích. Nabízíme také
asistenci při podávání žádostí a při jednání s úřady. Dále pomáháme s plánováním velkých životních změn
a při nastavení vhodné a přiměřené právní ochrany lidí s mentálním postižením a poradíme v otázkách
svéprávnosti. Pokud je k řešení rodinné situace potřeba dalšího odborníka (např. právníka, lékaře, psychologa, speciálního pedagoga atd.), můžeme pomoct při jeho kontaktování a zprostředkování setkání.
V roce 2014 se na naše Poradenské centrum obrátilo 601 lidí s různými dotazy. Kontaktovali nás především
rodinní příslušníci lidí s mentálním postižením. Jelikož v tomto roce vešel v platnost nový občanský zákoník,
který přinesl řadu změn v oblasti svéprávnosti a opatrovnictví u lidí s mentálním postižením, týkala se
významná část dotazů této problematiky. Informovali jsme mnoho rodinných příslušníků o možnostech,
které nový občanský zákoník nabízí a jaká jsou různá alternativní řešení k omezování svéprávnosti. Pomáhali jsme také při výběru vhodného řešení svéprávnosti. S několika lidmi s mentálním postižením

Pracovní skupina Budoucnost

Podpora rodin

Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany
společnosti a státu.

a jejich blízkými jsme navázali dlouhodobou spolupráci a pomáhali jim při nastavení vyhovující podpory,
která by jim umožnila o důležitých věcech v jejich životě rozhodovat co nejvíce samostatně. Poradci se
při nastavování vhodné podpory snaží zapojit blízké lidi z okolí člověka s mentálním postižením, kteří mu
mohou pomoci a podpořit ho při důležitých rozhodnutích v jeho životě.

Pracovní skupina Budoucnost při Republikovém výboru SPMP ČR se v roce 2014 sešla jedenkrát a to
1. 4. 2014. Tato pracovní schůzka byla věnována finalizaci bulletinu, ve kterém se pracovní skupina rozhodla zveřejnit výsledky své práce za uplynulé čtyřleté období. Začátkem července nečekaně uprostřed
rozdělané práce na bulletinu pracovní skupiny zemřel její předseda Jiří Slaměník, člen Republikového výboru SPMP ČR. Skupina přesto v intenzivní práci pokračovala a bulletin dokončila. Práce skupiny v roce
2014 spočívala zejména ve finálních úpravách článků do bulletinu, editace jednotlivých článků, výběru
fotografií, připomínkování grafických návrhů.

Bulletin Budoucnost v rozsahu 16 stran vyšel před Národní konferencí SPMP ČR v nákladu 500 ks. Obsahem bulletinu jsou výsledky dotazníkového průzkumu, který pracovní skupina provedla v roce 2012,
a další relevantní články k tématu osamostatňování lidí s mentálním postižením, včetně shrnutí ve snadno
srozumitelném jazyce, tak aby se s jeho obsahem mohli seznámit i lidé s mentálním postižením. Bulletin
jsme v elektronické formě rozeslali do všech poboček SPMP ČR a v tištěné podobě distribuovali v rámci
národní konference SPMP ČR 8. a 9. listopadu 2014. Bulletin dále rozdáváme i jako poradenský materiál
a rozesíláme zájemcům.

Rehabilitační pobyty
V roce 2014 bylo uspořádáno v 31 pobočných spolcích 61 rehabilitačních pobytů, z toho 56 bylo realizováno s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Pobyty probíhaly od ledna do prosince; zimní pobyty
často dávaly účastníkům možnost vyzkoušet si lyžování nebo túry na sněžnicích, v teplejších měsících
užívat hippoterapii, poznávat při procházkách krajinu nebo navštívit pamětihodnosti v blízkosti místa
pobytu. Tradičně se pak většina pobytů uskutečnila v době dovolených během letních prázdnin. Délka
pobytů se pohybovala v rozmezí od víkendových výjezdů po dvoutýdenní zotavovací akce, nejčastěji byly
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Podpora rodin
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Pobytů se zúčastnilo 879 podpořených osob s mentálním nebo kombinovaným postižením (od dětského
až po seniorský věk), popř. jejich doprovod a několik set dalších účastníků bez podpory MZ. Většina
přípravy, organizace, realizace a administrace pořádaných akcí byla zajištěna našimi členy a funkcionáři
bezúplatně, dobrovolnicky.

Podpůrný víkend pro pečující
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Psychomotorická rehabilitace
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19.–20. 9. proběhl víkend pro rodiče v duchovním centru ve Vranově u Brna. Náplň víkendu pro pečující
osoby byla psychohygiena, relaxační techniky, zvládání stresu. Víkend vedl zkušený psychoterapeutu Michal Kniha, který tyto psychohygienické víkendy pro naše sdružení pořádá už několik let. V průběhu dvou
dnů byly na programu psychohygienické hry, návody, jak regulovat a zvládat každodenní stres, nácvik
relaxačních technik, sdílení zkušeností ze zvládání stresu.

V roce 2014 se do projektu „Psychomotorická rehabilitace pro osoby s mentálním postižením“, podporovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR, zapojilo 13 našich pobočných spolků z celé republiky. Celkem
probíhalo 34 nejrůznějších docházkových akcí pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, z toho
25 s dotační podporou MZ ČR.

V průběhu víkendu byl zajištěn i program pro lidi s mentálním postižením. Tento program byl volnočasový – součástí bylo předčítání, tvorba dárků do tomboly pro „Společenské odpoledne“, procházka,
povídání, sledování filmu.

Největší skupinu našich činností tradičně tvoří sportovní a sportovně rehabilitační aktivity přispívající
k udržení tělesné kondice, která má jinak u lidí s mentálním postižením tendenci rychleji poklesávat. Mají
také významný vliv na zlepšování koordinačních schopností. Pro posílení jemné motoriky jsou osvědčeným prostředkem tvořivé aktivity, které zároveň rozvíjejí představivost a další kognitivní funkce. V rámci
projektu byly uspořádány kurzy rehabilitačního či relaxačního plavání, tělocviku, atletiky, pohybové výchovy, rytmiky a tance, oblíbená je u našich členů a klientů i canisterapie.

Černá a bílá

Připravovali jsme také arteterapeutické a relaxační aktivity, které jsou pro lidi mentálním postižením nejpřístupnější formou duševní hygieny. Jejich efekt se významně projevuje především
v sebeobslužných a dalších dovednostech, jejichž udržování je podmínkou samostatného života. Mezi
aktivity jsme zařadili i kurzy zaměřené na konkrétní praktické dovednosti nebo na získávání informací
důležitých pro život, jako kurzy vaření a ručních prací. Již tradičně jsme nabídli kroužky ergoterapie,
dramaterapie, muzikoterapie a arteterapie, rozumově společenské výchovy, tréninky paměti atp. V Praze
a Mladé Boleslavi opět probíhaly kurzy „Večerní školy“, kde frekventanti posilují své sociální dovednosti.

Podpora rodin

Kromě pravidelné činnosti se konala řada jednorázových akcí jako např. olympiády, atletické závody,
turistické a lyžařské akce, sezónní bály apod. Díky dobré práci trenérů ve sportovních kroužcích se
řada atletů a plavců pravidelně účastní domácích i mezinárodních závodů. Za všechny uveďme například medailové úspěchy pražských plavců na mezinárodních závodech Speciální olympiády v Belgii.

Každý člověk má nezadatelné právo na plnou svéprávnost již z podstaty svého lidství. Projekt Černá
a bílá nabízí a ukazuje možnosti, jak toto právo naplnit i u lidí s mentálním postižením, kteří jsou často
zbytečně omezování ve svéprávnosti. SPMP ČR na projektu spolupracuje s organizací Quip již od ledna
roku 2012, finančně je podpořen nadací Open Society Fund. V minulém roce jsme pokračovali v individuální práci s lidmi s mentálním postižením, kteří chtěli něco ve svém životě změnit. Zorganizovali jsme
několik setkání organizací, které pracují s lidmi se zdravotním postižením, a diskutovali nad možnostmi
podpory a pomoci jednotlivým lidem, kteří usilují buď o vrácení svéprávnosti, nebo by rádi bydleli samostatně, odstěhovali se z ústavu a zároveň vyřešili svou finanční nezávislost.
Na konci roku, 1. a 2. prosince 2014, byl projekt uzavřen seminářem, který vedl John O´Brien ze Spojených států. John O´Brien se věnuje již několik let práci v oblasti zdravotního postižení a je celoživotním
zastáncem přístupu plánování zaměřeného na člověka. Jeho hlavním cílem je začlenit lidi s postižením do
společnosti tak, aby bylo uznáno právo na jejich sebeurčení.
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Podpora rodin

pořádány týdenní pobyty. Mnoho organizátorů pobytů má dlouhodobou dobrou spolupráci s ubytovateli, kteří ochotně vycházejí vstříc potřebám hostů s mentálním a kombinovaným postižením a zároveň
nabízejí i dalším pobočným spolkům SPMP ČR možnost využívat jejich služby za zvýhodněnou cenu.
Spontánně tak dochází k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe mezi našimi členy, kterou podporujeme a vítáme jako cestu ke zvyšování kvality rehabilitačních pobytů.
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Bílá kniha je dokument, kterým chceme realizovat změny v dosažení plné implementace čl. 12 Rovnost
před zákonem Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Ke stažení je na webových stránkách
organizace Quip.
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/026/002977.pdf
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Publikace „Podpora, ochrana a svéprávnost lidí s mentálním postižením
podle nového občanského zákoníku: Pro ty, kteří pečují“
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Rok 2014 přinesl vydáním nového občanského zákoníku velké změny. Rodičů, pečujících a lidí s mentálním postižením se týkají hlavně změny ohledně svéprávnosti, opatrovnictví, nových forem podpory
atd. Aby se tyto informace dostaly k co nejširšímu počtu lidí, rozhodli jsme se vydat publikaci „Podpora,
ochrana a svéprávnost lidí s mentálním postižením podle nového občanského zákoníku: Pro ty, kteří
pečují“, která se týká výše uvedených témat. Na publikaci se pracovalo průběžně během celého roku
2014. Součástí práce na publikaci byly konzultace s právníky, kteří ji odborně zaštiťovali a dbali na to,
aby publikace byla v souladu s novým občanským zákoníkem. Obsah publikace jsme konzultovali i s rodiči dětí s mentálním postižením, kde jsme si ověřovali, jestli je publikace psaná srozumitelným jazykem
a uspořádána tak, aby odpovídala jejich potřebám. Publikace vyšla díky finanční podpoře od společnosti
Alza CZ v nákladu 1 000 kusů a byla předána zástupcům SPMP ČR na XIII. Konferenci SPMP ČR.

Stát zajistí vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti, nadání a kreativity osob s postižením. Osoby s postižením mají přístup k inkluzivnímu, kvalitnímu vzdělání v místě, kde žijí.
Stát umožní osobám s postižením získat praktické a sociální dovednosti, které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života společnosti. (Úmluva,
článek 24)

Vzdělávání

Vzdělávání

Semináře pro lidi s mentálním postižením a pečující
Svéprávnost, opatrovnictví a nové formy podpory
Od 1. 1. 2014 platí nový občanský zákoník a ten přišel s novými formami podpory u lidí s omezenou
schopností samostatného rozhodování. Lidi nejen s mentálním postižením není nutné omezovat na
svéprávnosti, neboť nový občanský zákoník nabízí cesty, jak člověka ochránit i bez omezování svéprávnosti. Omezení svéprávnosti by mělo zůstat jen krajním řešením, pokud jiné formy podpory již
nedostačují.
Během roku 2014 jsme proto zorganizovali 6 seminářů, které se věnovaly svéprávnosti, opatrovnictví a novým formám podpory. Tyto semináře se uskutečnily v Brně, Mladé Boleslavi, Poděbradech,
Šumperku, Hradci Králové a Třebíči. Lektorem byl JUDr. Maroš Matiaško, LL. M., který spolupracuje
jako právník s Ligou lidských práv a dalšími organizacemi a má vlastní advokátní kancelář. Ve výše
uvedených městech proběhly paralelně dva semináře – jeden pro rodiče a další blízké lidí s mentálním
postižením a jeden pro lidi s mentálním postižením.
O semináře byl velký zájem a účastnící seminářů se aktivně účastnili a dotazovali na vše, co je
zajímalo a z čeho měli obavy. Nejvíce se obávali toho, že jakmile člověk nebude omezen na svéprávnosti, nebude dostatečně chráněn. Zjistili, že omezení svéprávnosti není jediná cesta, jak člověka ochránit, a tak se velmi živě zajímali hlavně o „smlouvu o nápomoci“, „zastoupení členem
domácnosti“ či o „svěřenský fond“. Diskuze byly někdy hodně emotivní, ale účastnící odcházeli ze
semináře spokojení a s možností se na JUDr. Matiaška v případě potřeby kdykoli obrátit a požádat
o pomoc.
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Vzdělávání

Na semináři se diskutovalo o zkušenostech získaných v průběhu pilotního projektu, o úspěších, ale také
o strastech a slepých uličkách. Uvažovalo se nad způsoby, jak dosáhnout toho, aby lidé s postižením
dosáhli plné svéprávnosti a zároveň měli takovou podporu, která by jim pomohla vést život podle jejich
představ.
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Rok 2014 byl rokem evropských parlamentních voleb. Rozhodli jsme se proto uspořádat kurz pro lidi
s mentálním postižením, neboť víme, že i oni se chtějí voleb zúčastnit a uplatnit své právo na svobodnou volbu svých zástupců, ať již do Parlamentu ČR, Senátu ČR, Evropského parlamentu, obecních
zastupitelstev nebo při volbě prezidenta atd.

Od září do listopadu jsme pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově zorganizovali kurz o právech lidí se zdravotním postižením, který proběhl v Aši.
Účastníky byli lidé, kteří v rámci projektu „Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace
Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově přešli z Domova pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení v Aši a blízkém okolí.

Během prvního dne se dozvěděli něco o Evropském parlamentu, kdo může volit a kde. Druhý den si
prakticky vyzkoušeli, jak se volí a co vše si musí k volbám vzít s sebou. Obou dnů se zúčastnila také Česká televize, která o kurzu připravila krátkou reportáž do hlavní zpravodajské relace na ČT 1 – Událostí.

Komunální volby
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Tento kurz jsme zorganizovali v Brně těsně před volbami do obecních zastupitelstev 10. října 2014. Lektory kurzu byli pracovnice sekretariátu SPMP ČR Barbora Uhlířová a Lukáš Karnet. Jeden z lektorů –
Lukáš Karnet má zkušenost s prací lidí s mentálním postižením a zároveň pravidelně pracuje ve volební
komisi a je komunálním politikem. Kurz byl 3 hodinový a jeho náplní bylo:
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1. Seznámit lidi s mentálním postižením s procedurou voleb – jak najít volební místo, jak se ve svém
volebním místě zorientovat, jak volit, jak volit s asistentem. Tento bod programu kurzu proběhl formou
praktického nácviku.
2. Seznámit se s dalšími důležitými skutečnostmi ohledně voleb: hlavní volební strany do komunálních
voleb 2014, jejich volební programy – jak jim rozumět, kde je najít. Volební kampaně – na co si dát pozor,
jak se nás různé volební strany snaží přesvědčit.
3. Debata o tom, kdo chodí volit, jak si strany vybírá atd. a o tom, kdo by chtěl jít volit, ale nemůže. Co je
potřeba udělat, když chci volit.
Na konci pan Karnet účastníkům pověděl o práci komunálního politika, o čem politici rozhodují a jak,
jak je možné se s jednotlivými politiky setkat a co je pro to potřeba udělat. V průběhu kurzu účastníci
aktivně pracovali a sdíleli své znalosti a zkušenosti s politiky a volební účasti. Vzdělávací akce jsme mohli
zorganizovat díky podpoře Úřadu vlády.

Vzdělávání

Kurz o právech lidí se zdravotním postižením v Aši

Vytvořily se 3 skupiny složené ze 4 až 5 účastníků a s každou skupinou jsme se sešli 4 x. Jednotlivé
setkání trvalo 4 hodiny. Celkem jsme tedy proškolili 14 lidí. V tomto kurzu jsme s lidmi s mentálním postižením mluvili o tom, jak se rozhodujeme, kdo nám pomáhá dělat závažná rozhodování, bavili jsme se
o špatných rozhodnutích, jak se jim vyhnout a co dělat, když se špatně rozhodneme. Povídali jsme si
o tom, co to znamená, když je někdo omezený ve svéprávnosti, kdo je to opatrovník a co je jeho úkolem.
Kurz byl veden interaktivní formou za použití videa, obrázků, příkladů a her.

Kurz prezentačních dovedností
Tento kurz se uskutečnil v rámci projektu „Jdeme dál! Skupiny sebeobhájců na nové cestě“ financovaného německou dobročinnou nadací Aktion Mensch.
Kurz byl určen pro 10 sebeobhájců z různých skupinek z Prahy, Brandýsa nad Labem, Hradce Králové a
Slatiňan. Cílem tohoto kurzu bylo naučit sebeobhájce prezentovat aktivity své skupiny a hnutí sebeobhájců obecně při různých příležitostech (konferencích pro sebeobhájce, informačních setkáních pro veřejnost nebo akcích pro rodinné příslušníky), aby mohli dále šířit povědomí o sebeobhájcovských aktivitách.
Sebeobhájci v rámci tohoto kurzu trénovali různé dovednosti, které jsou potřeba k mluvení před větším
publikem – jako je nestydět se mluvit před větší skupinou lidí, umět mluvit nahlas, umět mluvit srozumitelně, umět si vymyslet, co chci druhým lidem sdělit, umět zorganizovat setkání atd. Kurz byl veden
především formou nácviku. Účastníci si zkoušeli mluvení před publikem a byli při tom natáčeni na video.
Na videu pak mohli vidět, co jim jde, a na základě pozitivní zpětné vazby od lektora a ostatních účastníků
mohli zlepšovat potřebné dovednosti. Každá skupinka sebeobhájců si během kurzu připravila powerpointovou prezentaci o svých aktivitách, připravila si svůj výstup a zkusila si ho prezentovat na slavnostním
závěrečném setkání před ostatními skupinkami sebeobhájců.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014

Vzdělávání

Evropské parlamentní volby
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Pro organizaci Rytmus Benešov o.p.s. jsme uskutečnili kurz na klíč – „Jak pracovat s pomocníkem lektora při kurzu vaření“. Kurzu se zúčastnili dva lektoři kurzu vaření a jeden pomocný lektor s mentálním
postižením. V rámci tohoto kurzu jsme nejdříve společně mapovali, jaké činnosti lektoři v rámci jejich
kurzu vaření dělají. Dále jsme společně s naším pomocným lektorem předali naše zkušenosti, co všechno
pomocný lektor může dělat v rámci kurzu za aktivity a ukázali pár videoukázek z dříve proběhlých kurzů,
kde pomocník lektora dělá jednotlivé aktivity. Nakonec jsme sestavili plán, jak může být pomocník lektora zapojen do kurzu vaření, a předvedli modelovou hodinu kurzu vaření s ukázkami jednotlivých aktivit
pomocného lektora.

Osvěta
Zvýšit povědomí v celé společnosti o situaci osob s postižením a podporovat respektování
práv a důstojnosti osob s postižením. (Úmluva, článek 8)

Osvěta

Vzdělávání

Kurz o spolupráci s pomocníkem lektora

Státy uznávají a umožnují osobám se zdravotním postižením používání všech přístupných
prostředků, způsobů a formátů komunikace dle jejich vlastní volby při úředních jednáních.
(Úmluva, článek 21)

Seminář o zaměstnávání mladých lidí s mentálním postižením
Ve dnech 19. až 20. května uspořádala SPMP ČR společně s Pedagogickou fakultou UK a britskou University of Leeds symposium „ Podpora mladých lidí s mentálním postižením ve světě práce“. U kulatého
stolu debatovali zástupci osmi českých neziskových organizací, představitelé univerzit a desítka zahraničních studentů. Záměrem setkání bylo zejména využít možnost pro sdílení dobré praxe a vyslechnout
životní zkušenosti účastníků s mentálním postižením. Symposium se konalo s podporou MHMP.

12

Na začátku roku nás pozvaly pracovnice Městské knihovny Sedlčany na besedu se žáky druhého stupně základní školy. Tématem „Jak se žije a čte lidem s postižením“ chtěla knihovna v průběhu roku žákům prezentovat
specifika lidí s různým typem postižení. O svém životě a vášni ke knihám povyprávěl spolupracovník sekretariátu SPMP ČR Pavel Cvengroš tak zajímavě, že se poté strhla živá debata, do které se zapojila většina účastníků.

Reforma příspěvku na péči

Publikace vydané v roce 2014

Zástupkyně Sekretariátu SPMP ČR se v průběhu roku 2014 zúčastnily několika setkání expertní skupiny
odboru sociálních služeb MPSV ČR k posuzování stupně závislosti. Skupina měla za úkol připravit „Normativní instrukce pro Úřad práce České republiky“ týkající se sociálního šetření při řízení o nepojistné
sociální dávce spojené s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (tedy příspěvku na péči).

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014

Debata se žáky ZŠ
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Obhajoba práv

SPMP ČR v první polovině roku 2014 pokračovala v práci v iniciativě JDI – Jednota pro deinstitucionalizaci.
JDI bylo oficiálně ustaveno v roce 2013, 10. 12., na den lidských práv zveřejněním výzvy „5 minut po 12“.
Jedná se o neformální uskupení organizací, které se zasazují o deinstitucionalizaci sociálních služeb v ČR.

Osoby s postižením by měly mít příležitost se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů,
zejména do těch, které se jich přímo týkají. (Úmluva, Preambule)

V roce 2014 byl hlavní událostí seminář „Podpora procesu přechodu z ústavní na komunitní péči v ČR,
který se uskutečnil 22. 5. 2014 v budově Úřadu vlády. Iniciativa JDI se tohoto semináře aktivně zúčastnila
byla velmi aktivní i při jeho organizaci. Členové JDI byli mezi moderátory, řečníky i posluchači. V průběhu
semináře byly všem přítomným předány Vize, cíle a principy JDI. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, ministryně práce a sociálních věcí Marxová a zástupci
Evropské komise a mezinárodních neziskových organizací zabývajících se deinstitucionalizací.

Jdeme dál! Skupiny sebeobhájců na nové cestě

Obhajoba práv

Osvěta

Deinstitucionalizace

Skupina sebeobhájců Sami a Spolu si pro rok 2014 vytyčila několik cílů. Hlavním cílem bylo, pokračování
v projektu „Jdeme dál! Skupiny sebeobhájců na nové cestě“, během kterého měli sebeobhájci možnost
se v roce 2014 zúčastnit těchto aktivit:

Pravidelná setkání sebeobhájců
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10. 12. a 11. 12. 2014 se téma deinstitucionalizace přesunulo do Bruselu, kde proběhlo slyšení
v Evropském parlamentu������������������������������
organizované European Expert Group
�������������������������������������������
on Transition from Instutional to Community Based Care (dále EEG) 10. 12. 2014 a pracovní schůzka o transformaci institucionální péče
na komunitní péči 11. 12. 2014. Tato dvě setkání byla financována z projektu EEG, za sekretariát SPMP
ČR se jich zúčastnila Barbora Uhlířová. První setkání se odehrálo v Evropském parlamentu v Bruselu,
bylo zde přítomno několik europoslanců, zástupci EEG, zástupci dalších organizací (UNICEF, Eurochild)
a zástupci nastupující předsednické země Lotyšska. Na setkání promluvilo několik mluvčích, kromě jiného i eurokomisařka pro regionální rozvoj Corina Cretu. Celé jednání měla za účel projednat možnosti,
jakým způsobem z evropské úrovně ovlivnit to, aby jednotlivé členské státy (zejména příjemci finanční
pomoci, nefinancovali z evropských peněz budování nových a posilování starých ústavních služeb. Druhé
setkání sloužilo spíše jako platforma pro sdílení zkušeností v oblasti transformace ústavní péče na péči
komunitní a účastnili se ho zástupci neziskového sektoru z celé EU, představitelé státní správy a zástupci
evropských struktur.

Skupiny sebeobhájců měly možnost pravidelně se setkávat za podpory asistentů v Praze, Brandýse nad
Labem, Hradci Králové a v Brně. Na těchto schůzkách sebeobhájci řešili především problémy, se kterými
se potýkají v každodenním životě, ale pracovali i na dalších aktivitách projektu.

Setkání sebeobhájců s odborníky
Sebeobhájci z Prahy, Hradce Králové a Brandýsa nad Labem uspořádali velké setkání pro odborníky
z oblasti sociální práce a speciální pedagogiky. Zde se poprvé naše skupiny nejen prezentovali, ale i diskutovaly s odbornou veřejností o tom, co je to sebeobhajování, co by chtěly do budoucna změnit nebo co
pro ně samotné znamená být sebeobhájce.

Setkání sebeobhájců s rodiči
Rodina je v životě lidí s mentálním postižením nepostradatelná. Je proto důležité, aby rodiče sebeobhájců
věděli o tom, co sebeobhájci dělají, a spolupracovali společně navzájem. Proto sebeobhájci upořádali
další z řady setkání s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014

V červnu byla SPMP ČR při ustavující schůzce moravské sekce JDI, která se konala 26. 6. 2014 v brněnském centru Kociánka. Schůzky se zúčastnila i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která celému hnutí
vyjádřila podporu. Iniciativa Jdi na Moravě dále uspořádala 15. 10. setkání zástupců JDI s kandidátem na
senátora Zdeňkem Papouškem, který se ve své kampani otevřeně hlásil k deinstitucionalizaci péče o sociálně
znevýhodněné děti. Zdeněk Papoušek, který byl o 3 dny později senátorem zvolen, přislíbil JDI spolupráci
a podporu.
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Skupiny sebeobhájců zapojených do projektu se zhostily role koordinátora konference a vznikla tak první
velká konference sebeobhájců v Praze s mezinárodní účastí. Konference o sebeobhajování se zúčastnili
i sebeobhájci se svými asistenty z Německa z organizace Lebenshilfe. Návštěva trvala tři dny. Jeden celý
den, byl věnovaný konferenci, na kterou se sjely i spřátelené skupiny sebeobhájců z Chrudimy a Slatiňan.
Sestavování programu i moderování konference se zhostili sami sebeobhájci a byla to pro ně velká zkušenost. Z konference vznikla tři krátká videa, která můžete vidět na kanálu youtube. Skupiny sebeobhájců
byly z možnosti výměny zkušeností a navázaní bližších kontaktů mezi sebou nadšené a už v tuto chvíli
plánují další podobné setkání.

Během letních měsíců pracovnice sekretariátu několikrát (elektronicky, telefonicky i osobně) konzultovaly
obsah stanov s právničkou, jejíž služby jsme mohli využít díky spolupráci s Pro bono aliancí. V září jsme
pak přijímali a zapracovávali připomínky, které zasílali naši členové. Souběžně s prací na stanovách byl
upraven Organizační a jednací řád SPMP ČR, který používáme jako vnitřní směrnici.
Výsledky své práce prezentovala pracovní skupina pro přípravu stanov Republikovému výboru během
jeho druhé schůze 17.–18. října. RV odsouhlasil finální podobu stanov, jak později byla předložena ke
schvalování Národní konferencí������������������������������������������������������������������
SPMP ČR, seznámil se s Organizačním řádem SPMP ČR, připravil harmonogram kroků pro postupnou registraci SPMP ČR a všech jejích pobočných spolků .

Obhajoba práv

Obhajoba práv

Konference sebeobhájců

XIII. Národní konference SPMP ČR

Šíření myšlenky o sebeobhajování
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Příprava nových Stanov SPMP ČR
Uplynulý rok byl z pohledu administrativního zajištění organizace charakterizován především implementací změn dle nového občanského zákoníku, zpracováním nových Stanov SPMP ČR a přípravou Národní
delegátské konference, která se uskutečnila v listopadu v Praze jakožto shromáždění našeho nejvyššího
orgánu. Pořádána bývala dosud jednou za čtyři roky, dle nově schválených stanov se bude nadále konat
každé dva roky. Zmíněná témata byla hlavní náplní schůze Republikového výboru (dále jen RV), která se
konala ve dnech 6.–7. června. Republikový výbor zkontroloval průběžné plnění úkolu SPMP ČR při administraci transformace zařízení, převodu organizačních jednotek pod rejstřík MS ČR a přípravné kroky
k nové registraci zapsaného spolku i pobočných spolků a pověřil sekretariát vytvořením metodických
materiálů pro další postup. Dále schválil nový koncept Stanov SPMP ČR, který vychází z potřeb členské
základny a je výsledkem práce Pracovní skupiny pro přípravu nových stanov, která se při RV zformovala
po její schůzi v říjnu 2013, a od té doby se opakovaně scházela k připomínkování.

V přímé volbě byla jednomyslně zvolena předsedkyní SPMP ČR paní Ivana Ambrosová, dále proběhly
volby do Republikového výboru a Republikové kontrolní komise pro období 2015 – 2018. Po diskuzi byl
stanoven a odsouhlasen „Strategický plán“ pro následující čtyřleté období. Část dvoudenního programu
měla i vzdělávací, informativní a osvětový charakter. Pro účastníky konference s mentálním postižením,
kteří nebyli přítomni jako delegáti, byl zajištěn paralelní program a osobní asistence. Konference se konala v sídle úřadu Středočeského kraje v Praze 5. Při neformální večeři 8. listopadu jsme si s hrdostí připomněli 45. výročí založení našeho spolku. Kladné ohlasy na kvalitně připravený program konference byly
zaznamenány na sekretariátu i u členů Republikového výboru a Předsednictva SPMP ČR.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014
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Sebeobhájci uspořádali několik besed pro další lidi s mentálním postižením. Na těchto besedách, mluvili
o svých zkušenostech, o tom, čeho dosáhli, a o tom, proč je dobré umět převzít zodpovědnost za svá
rozhodnutí. Lidé s mentálním postižením měli možnost otevřeně se zepta, na všechno, co je zajímá. Na
základně těchto setkání se poté v Praze pod záštitou sekretariátu SPMP ČR začala scházet nová skupina
začínajících sebeobhájců s novou asistentkou.

Ve dnech 8. -9. listopadu se konala XIII. Národní konference SPMP ČR, na niž bylo přihlášeno 114 účastníků z celé republiky, z toho asi 80 delegátů našich členských organizací, dále hosté, lidé s mentálním
postižením, řečníci a pořadatelé. Letošní konference měla pro organizaci mimořádný význam. Delegáti
schválili nové Stanovy SPMP ČR, které zásadním způsobem upravují celou organizační strukturu SPMP
ČR včetně systému voleb do Předsednictva a Republikového výboru SPMP ČR (podrobně popsáno v Organizačním a jednacím řádu SPMP ČR). Od listopadu také používáme nově upravený název Společnost
pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
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• V rámci poradenství jsme poskytovali poradenství opatrovníkům, lidem s mentálním postižením i poskytovatelům sociálních služeb v oblasti svéprávnosti a nových změn.
• V rámci vzdělávání jsme pokračovali ve vzdělávacích seminářích pro rodiče a seminářích pro lidi
s mentálním postižením o novém občanském zákoníku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014

• Začali jsme zpracovávat informační brožuru, která postihuje hlavní změny, které přináší nový občanský zákoník a novou filozofii v pohledu na svéprávnost lidí s mentálním postižením a opatrovnictví.
Brožura je určena hlavně pro pečující rodiče a pro opatrovníky. Obsahuje praktické příklady podpory lidí
s mentálním postižením při rozhodování i vzory pro různé návrhy pro opatrovnický soud.
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V rámci věcného záměru zákona o opatrovnictví se prodiskutovala především otázka kontrolních mechanismů opatrovníků. Platforma organizací zastupujících lidi s postižením dále vystupuje ve vztahu k Ministerstvu
a považuje problematiku opatrovnictví, a tedy i připravovaného zákona, pro členy organizací za zcela zásadní. Po tamní povolební personální výměně je třeba obnovit kontakty s novým vedením Ministerstva. Ředitelka
SPMP ČR vystupovala na konferenci SMO na téma Obce a veřejné opatrovnictví, která se konala dne 18.
června 2014. Počítá se také s další spoluprací se SMO na podzim v rámci přípravy zákona o opatrovnictví.
V červenci, jsme v rámci projektu Černá a Bílá dokončili Bílou knihu k implementaci čl. 12 Úmluvy
o právech osob se zdravotním postižením. Bílá kniha se ukázala jako užitečný doplněk pro lobbování.
Bílá kniha je založena na všeobecném komentáři k čl. 12. Úmluvy, který publikoval výbor OSN pro práva
osob se zdravotním postižením (UN CRPD Committee). Vyjadřuje své základní myšlenky a interpretace
v českém jazyce, poskytuje další vyjasnění závazků ČR a několik krátkých případových studií ilustrujících
skutečnost v oblasti svépravnosti a na závěr doporučení, jak implementovat článek 12 na národní, regionální a místní úrovni pro statní a další aktéry, jakož pro jiné nestátní aktéry. Bílá kniha byla distribuována
v elektronické podobě prostřednictvím mailů a je zveřejněna na našem webu.

Obhajoba práv

Svéprávnost lidí s mentálním postižením a opatrovnictví – první pololetí roku 2014 jsme velmi pozorně
sledovali, k jakým dojde změnám a krokům ze strany soudů s přijetím nového občanského zákoníku. Také
jsme nadále spolupracovali s Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci přípravy zákona o opatrovnictví.
Naše práce v této oblasti probíhala v několika rovinách:

Bílá kniha (příloha č. 3) byla poslána do několika státních subjektů a byla předán�����������������������
á����������������������
na setkáních s veřejným ochráncem práv (srpen 2014), s vedoucím Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (říjen
2014), se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (září a říjen 2014), zástupci ministerstva spravedlnosti (listopad 2014 a leden 2015), zástupci ministerstva vnitra (prosinec 2014). Dopis s Bílou knihou
v přiloze byl také poslán Ministrovi pro lidská práva s žádostí o schůzku. Další schůzky jsou planováné
v roce 2015.
Specifický dopis byl zaslán na podzim ministryni spravedlnosti ohledně zákona o opatrovnictví a implementaci článku 12, s naším zopakováním návrhu spolupráce v této oblasti. I když jsme obdrželi kladnou
odpověď, nic se od té doby neuskutečnilo. Také jsme použili doporučení z Bílé knihy, abychom předložili
konkrétní návrhy pro nový Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
2015–2020, který byl vypracovány na podzim roku 2014. Konečný plán prochází v současné době meziresortním�������������������������������������������������������������������������������������
připomínkovým řízení����������������������������������������������������������������
m a SPMP ČR připravuje připomínky v rámci tohoto procesu. Na základě přípravy Narodního plánu a na pozvání z VVZPO proběhly výše zmíněné tři schůzky s MS a s MV.
V neposlední řadě byl, obsah Bílé Knihy také použit pro přípravu alternativní zprávy EU pro CRPD výboru (přes Inclusion Europe pracovní skupiny pro lidská práva), jakož i odpovědi na seznam otázek výboru
OSN pro Českou republiku v rámci přípravy zasedání v dubnu 2015.
V prosinci 2014 jsme poslali naše připomínky k zákonu o opatrovnictví (který je přísně omezen na veřejné
opatrovnictví). Poslali jsme naše stanovisko přímo i prostřednictvím Veřejného ochránce práv a Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby spolu s některými návrhy udělat alespoň částečné změny
v novém občanském zákoníku, kde jsou jasné bariéry pro implementaci nových nástrojů pro podporu lidí
v rozhodování.
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Spolupráce s knihovnami
V roce 2014 pokračovala spolupráce s knihovnami. V červenci se pracovnice Sekretariátu SPMP ČR
zúčastnila letní školy Kabinetu informačních a knihovnických služeb Masarykovy univerzity. V rámci
workshopu o snadno srozumitelných informacích se účastníci letní školy dozvěděli o tom, kdo to jsou lidé
s mentálním postižením, diskutovali o tom, jak tuto skupinu občanů zapojit do života knihovny a jak jim
prostředí knihoven přizpůsobit, aby pro ně bylo srozumitelné a příjemné. V říjnu 2014 pracovnice Sekretariátu SPMP ČR hovořila v rámci Bloku expertů, který organizuje Kabinet informačních a knihovnických
služeb Masarykovy univerzity o přístupnosti veřejného prostoru a služeb pro lidi s mentálním postižením
pro studenty a odbornou veřejnost.
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Tento projekt má za úkol podpořit dostupnost sociálních služeb pro jejich uživatele. Realizuje ho Ministerstvo práce a sociálních věcí a jsou do něj zapojeni odborníci z mnoha oblastí sociální péče. SPMP ČR
není přímo zapojeno do žádné z pracovních skupiny, ale v roce 2014 jsme se účastnili schůzek pracovní
skupiny č. 13 – Podpora asistivních technologií. V rámci této pracovní skupiny jsme navrhli rozšíření
seznamu kompenzačních pomůcek o některé položky, které by mohly v budoucnu pomáhat lidem s mentálním postižením. Jedná se zejména o moderní asistivní technologie a softwary, které usnadní lidem
s mentálním postižením používání internetu, počítače nebo aplikace, které lidem s mentálním postižením
pomohou v sebeobsluze, péči o domácnost, pohybu venku a podobně.

V červnu 2014 se Fond dalšího vzdělávání (FDV) obrátil na SPMP ČR s žádostí o pomoc při oslovování
zájemců z řad rodičů a dalších osob, kteří pečují o lidi s mentálním postižením s nabídkou účasti ve výzkumu pečujících osob. Tento výzkum prováděl Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu „Podpora neformálních pečovatelů“. Zájemci o účast ve výzkumu se poté účastnili jednak fokusních skupin, jednak s nimi
zástupci agentury Stem/Mark, která měla na starosti kvantitativní část výzkumu, dělali strukturované
rozhovory. Fokusní skupiny a kvantitativní výzkum měl za úkol získat podrobné informace o skutečných
potřebách a problémech pečujících osob. Podněty a zjištění z fokusních skupin mají být využity při vytváření vhodných nástrojů pro zvýšení kvality péče v této oblasti a budou dále podstoupeny Ministerstvu
práce a sociálních věcí. Součástí projektu byly i fokusní skupiny s odborníky, kterých se zúčastnili dva
zaměstnanci Sekretariátu SPMP ČR – 2. 10. v Praze a 7. 10. v Brně.

Přístupnost

S cílem umožnit osobám s postižením žít nezávislým způsobem života stát zajistí přístup
k fyzickému prostředí, dopravě, informacím a komunikaci a k dalším zařízením a službám.
(Úmluva, článek 9)

Projekt FDV „Podpora neformálních pečovatelů“

Spolupráce s Vysokou školou báňskou
V roce 2014 pokračovala spolupráce se 2 studenty Fakulty elektrotechniky VŠB. V červenci 2014 oba
studenti představili beta verze aplikací, které vyvíjejí v rámci svých diplomových prací, na schůzce v Brně.
Této schůzky se kromě studentů zúčastnili pracovníci sociálních služeb, kteří pracují v přímé péči, aby
studentům mohli dát zpětnou vazbu. Jedná se konkrétně o 3 aplikace pro mobilní telefony se systémem
Android:
•
•
•

Nácvik samostatného cestování
Nácvik obsluhy domácích spotřebičů
Hlídání osobního rozpočtu

Tato schůzka přinesla studentům řadu nových nápadů a podnětů, díky kterým mohou v práci úspěšně
pokračovat a v roce 2015 nám představit hotové aplikace.
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na budoucí povolání mladí lidé s mentálním postižením. Tito lidé chodili na univerzitu se svými vrstevníky
a účastnili se univerzitního života. Dále jsme dostaly pozvání na reykjavickou radnici, kde nás přivítala
pracovnice antidiskriminačního oddělení – žena s mentálním postižením.

Státy uznávají význam mezinárodní spolupráce a jejího prosazování a přijmou odpovídající
účinná opatření na mezinárodní úrovni, a případně v partnerské spolupráci s příslušnými
mezinárodními a regionálními organizacemi a občanskou společností, zejména organizacemi
osob s postižením. (Úmluva, článek 32)

Mezinárodní aktivity

Mezinárodní aktivity

Mezinárodní aktivity

Europe in Action
Výroční konference Inclusion Europe proběhla v roce 2014 v Belfastu v Severním Irsku. Prezentace přednášejících byly zaměřeny na téma „Vyrůstat s mentálním postižením“. Mohli jsme vidět, jak lidé s mentálním postižením chtějí trávit volný čas s ostatními vrstevníky, jaké mají zájmy a přání do budoucna.
Zajímavá byla ukázka podpory mladých lidí s mentálním postižením, kteří založili rodinu.

Výsledkem navázaného partnerství s Islandskou
univerzitou je společný projekt Už vím!, realizovaný
v roce 2015 a 2016.

Diskutovalo se o vhodné podpoře lidí s mentálním postižením v samostatném rozhodování, životě v komunitě a osamostatňování dospělých lidí od rodičů.
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Mikrogrant Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením
V říjnu 2014 Sekretariát SPMP ČR uspěl s žádostí o mikrogrant Fondu pro nestátní neziskové organizace.
Díky tomuto malému grantu mohly dvě pracovnice Sekretariátu SPMP ČR vycestovat v listopadu 2014
na Island a navštívit Centrum pro výzkum postižením Islandské univerzity. Hlavním cílem této cesty byla
příprava projektu do 2. grantové výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace a získání partnerů pro
tento projekt. Cíl projektu byl na 100 % splněn, Centrum pro výzkum postižení přislíbilo svou účast
v projektu Už vím! O duši a těle pro ženy s mentálním postižením. Kromě navázání spolupráce jsme
v Reykjavíku navštívily Pedagogickou fakultu Islandské univerzity, kde se ve speciálním kurzu připravovali

Zakládáte skupinu sebeobhájců
a nevíte, jak na to?
Kontaktujte nás:
Společnost pro podporu
lidí s mentálním postižením
v České republice, z.s.
Karlínské náměstí 12
186 06 Praha 8 – Karlín
221 890 436
776 237 799
spmp@seznam.cz
www.spmpcr.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice

Co je sebeobhajování?
• Sebeobhájci jsou skupiny lidí s mentálním postižením.
• Sebeobhajování má svoji historii,
mezinárodní organizaci
a tisíce lidí, kteří se stali sebeobhájci.
Sebeobhájci jsou lidé s mentálním postižením,
kteří mluví sami za sebe.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice (SPMP ČR)
hájí práva a zájmy lidí s mentálním
a kombinovaným postižením.
Sdružuje lidi s postižením, jejich rodiny a blízké,
poskytovatele služeb a další odborníky.
V rámci svých aktivit, podporuje hnutí a rozvoj
sebeobhájců v České republice.
Je také členem Evropské organizace sebeobhájců
(EPSA).
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Chtěli byste chodit do skupiny sebeobhájců?

Zástupkyně SPMP ČR přednesla příspěvek na téma Rozhodování s podporou. Příspěvek vycházel ze
zkušeností a příkladů dobré praxe získaných v průběhu projektu Černá a bílá. Na konferenci navazovalo
Generální zasedání Inclusion Europe, na kterém byl představen plán Inclusion Europe na další rok a proběhla volba členů Rady a prezidenta organizace.

Díky podpoře německé
nadace Aktion Mensch
Tento leták je ﬁnancován německou nadací Aktion Mensch.

můžeme šířit myšlenku sebeobhajování u nás.
letak-sebeobhajci-tisk-02.indd 1
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md

dal

Stavby - budova Karlín

4 490 525,99

0,00

Přijaté zálohy TOPSIDE

0,00

46 284,52

Stavby Dana-Barrandov

1 659 840,00

0,00

Ostatní závazky - budova Karlín

0,00

27 033,92

Stavby SDM Hvozdy

8 492 206,00

0,00

Pohledávky za zaměstnanci

4 200,00

0,00

46 148,00

0,00

Jiné pohledávky - dotace FOSI

611 012,17

0,00

848 062,00

0,00

Jiné pohledávky - dotace Action Mensch

363 393,81

0,00

-23 009,00

0,00

Jiné pohledávky - dotace IE - Pathways 2

286 358,23

0,00

-498 560,00

0,00

Jiné pohledávky - dotace Topside

218 539,56

0,00

-2 833 472,00

0,00

Jiné závazky - převod mzdy na účet

0,00

-9 239,00

-46 148,00

0,00

Výdaje příštích období

0,00

7 272,87

15 797,00

0,00

Příjmy příštích období

137 159,27

0,00

0,00

19 844 983,46

0,00

-2 030 451,34

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
Pokladna CZK
Pokladna EUR

12 602,94

0,00

Vlastní jmění

Pokladna GBP

2 197,80

0,00

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

Pokladna PLN

76,59

0,00

Ztráta

2 014 090,78

0,00

793 498,45

0,00

1 044 377,56

0,00

163 302,00

0,00

60 618,98

0,00

1 227,00

0,00

34 882,67

0,00

1 031,00

0,00

50 775,02

0,00

9 914,00

0,00

Dodavatelé

0,00

32 810,44

Dodavatelé EUR

0,00

55 130,00

Přijaté zálohy

0,00

4 062,51

Přijaté zálohy - IE - Pathways 2

0,00

210 648,74

BÚ 17736-081/0100 KB
BÚ 34278-219756021/0100 KB
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BÚ 43-9378070247/0100 KB
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Odběratelé
Odběratelé Inclusion
Poskytnuté provozní zálohy - na projekty
Poskytnuté provozní zálohy - Hvozdy
Poskytnuté provozní zálohy - ostatní 2008
Provozní záloha na provoz Karlín
Ostatní pohledávky

Hospodaření

Výkaz zisků a ztrát 2014

-227 888,30
17 960 647,82

17 960 647,82

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014

Hospodaření

Hospodaření

25

14 735,86
36 962,00
2 926,78
355,00
711,00
2 700,00
21 500,00
23 894,00
18 250,81
12 696,00
3 750,00
11 348,00
4 141,00
113 219,81
315 654,65
179 263,20
93 158,80
15 500,00
239 460,00
130 847,45
10 000,00
67 891,90
10 875,00
133 235,91
89 509,83
1 300 000,00
200 000,00
1 543 782,00
172 450,00
385 802,00
138 892,00
6 484,00
2 877,08
9 135,63
2 110,01
11 045,00
92 222,25

NÁKLADY CELKEM

5 417 386,97

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z provozu kanceláří Karlín
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy - přefakturace INCLUSION
Jiné ostatní výnosy - účastnické poplatky ostatní
Jiné ostatní výnosy - přijaté nájemné
Jiné ostatní výnosy - dary na činnost
Přijaté příspěvky - dary
Provozní dotace - Úřad vlády
Provozní dotace - MPSV
Provozní dotace - MHMP
Provozní dotace - MZ
Provozní dotace - NROS
Provozní dotace - projekt Aktion mensch
Provozní dotace - FOSI
Provozní dotace - projekt Pathways
Provozní dotace - projekt TOPSIDE

2 320,00
92 039,32
134 179,90
4 657,33
1 837,88
41 601,66
146 498,27
75 000,56
20 000,00
201 000,00
138 298,00
1 040 000,00
539 000,00
42 200,00
1 500 000,00
43 089,49
556 473,99
611 012,27
145,00
145,00

VÝNOSY CELKEM

5 189 498,67

ztráta

Provozní dotace

-227 888,30
Úřad vlády
MPSV
MHMP
MZ
NROS
projekt Aktion mensch
FOSI

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014

Hospodaření
VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2014
26

NÁKLADY
Kancelářské potřeby
Nákup DDHM
Spotřeba materiálu - nákup SW
Odborná literatura
Drogerie a čistídí prostředky
Ostatní drobný matriál
Opravy a udržování - SW a výpočetní technika
Cestovné místní
Cestovné mezinárodní
Telefon
Internet
Webové služby
Poštovné
Doprava
Provoz kanceláří Karlín
Nájemné
Ostatní služby
Kurzy a školení zaměstnanců
Účetnictví
Grafické práce, tisk
Lektoři
Překlady a tlumočení
Supervize
Stravování účastníků akcí
Ubytování účastníků
Náklady na rehabilitační pobyty externí
Náklady na psychomotorickou rehabilitaci externí
Mzdové náklady - mzdy
Mzdové náklady - DPP
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Kursové ztráty
Bankovní polatky
Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady - nedaňové
Poskytnuté příspěvky - členské poplatky

projekt Pathways
projekt TOPSIDE
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zlepšit podmínky života občanů s mentálním postižením
žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení.

Předsedkyně:

Místopředsedkyně:

Ivana Ambrosová

Vznik
Hana Ryšánková a Jitka Soldánová

Členové:
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Věra Novotná
Olga Bartošová
Šárka Káňová
Jana Čajková
Dana Lacinová
Marie Kotačková
Jaromíra Růžičková
Pavel Pojeta
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Josef Boldiš
Luďka Jiránková
Pavla Burdová
Jana Baronová
Eva Hovorková
Miroslava Kálalová
Martina
Smětáková1
obalka-umluva.indd
Ivana Klodnerová

Karlínské nám. 12/59, 186 03 Praha 8-Karlín
Tel.: 221 890 436, 776 237 799
V roce 2014 naše aktivity podpořili:
Email: spmp@seznam.cz, poradna@spmpcr.cz
Úřad vlády, MZ ČR, MPSV ČR, MHMP, Kooperativa, Kerio, Premier System, Alza.cz, a.s. a Loterijní fond nadace
Aktion Mensch.
Web: www.spmpcr.cz

této publikace podpořily: Úřad vlády České republiky v rámci
programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení
zdravotně postižených, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
a Kooperativa pojišťovna, a.s..

Ředitelka:
Camille Latimier

Republiková kontrolní komise SPMP ČR pro období
2015–2108
Petr Kučera
Ludmila Basovníková
Milena Maryšková

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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Republikový výbor SPMP ČR
pro období 2015–2018

Kontakt:
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