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Zážitkový víkendový kurz pro lidi s mentálním postižením, září 2021.
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V roce 2021 se nám podařilo
• Vytvořit nové webové stránky a nové logo (využíváno od roku 2022)!

• Ustanovit tři rodičovské skupiny v Domažlicích, v Praze a v Liberci. Tyto skupiny rodičů
v rámci projektu „Z hnízda“ iniciují vznik kvalitních komunitních služeb pro své děti.

• Pokračovat dál v naší činnosti a poskytovat podporu lidem, kteří ji potřebovali.
• Podpořit pečující osoby a rodiny při řešení těžkých situací, při životních změnách. Pomáhali jsme nalézat dobrá řešení.

• Zorganizovat mezinárodní setkání pro pečující s Jyrki Pinomaa, předsedou Inclusion Europe. Jyrki s námi sdílel zkušenosti se založením přístupného bydlení pro své dva potomky s velkou potřebou podpory.

• Zveřejnit zprávu „Žít jako ostatní“ o stavu pobytových služeb pro lidi s mentálním postižením. Ta ukazuje, že 9,4 tisíce lidí s mentálním postižením žije v sociálních službách, které
nesplňují podmínky pro kvalitní život a začlenění do společnosti.

Redesign webu Ondra Trnka
a Jakub Sládek ze studia Onkubator

nictví ČR
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• Vést úspěšnou kampaň proti nekvalitní novele zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, která by lidem s postižením zdražila služby a snížila kvalitu péče.
• Vydat publikaci na téma Rodičovství, která doplní naši sérii publikací o životě mužů a žen
s mentálním postižením.
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• Uspořádat první ze série pilotních školení „Srozumitelný úřad“ pro 15 úředníků z celé
republiky. Učili se zde aplikovat principy snadného čtení, které pomůžou k lepší orientaci
na úřadech.
• Vydali jsme také publikaci „Srozumitelný úřad: Průvodce pro seniory“, která shrnuje situace, které senioři ve svém životě řeší nejčastěji.

• Natočit náš první webcast na téma „Vztahy, sexualita a rodičovství lidí s mentálním postižením“, kde jsme mimo jiné animovali ilustrace z již vyšlých publikací.

Další publikace ve snadném čtení z oblíbené série „Už vím“.

Průvodce ve srozumitelném jazyku shrnuje
životní situace, které senioři nejčastěji řeší.

Sociální pracovníci

Sociální služby
Na sociální služby je dobré se obrátit v případě, že potřebujete pomoc a podporu v situaci, kterou se
Vám nedaří řešit vlastními silami nebo za pomoci rodiny a blízkých.
Existuje více druhů služeb a ty nejčastější postupně představíme v následující kapitole. Pracovníci služeb
za vámi buď mohou přijít domů, nebo tam, kam si přejete, těmto službám se říká terénní služby. Pokud vy
docházíte do místa, kde je služba poskytovaná, jsou to služby ambulantní. Existují také služby pobytové
a to jsou ty, které jsou spojené i s ubytováním. Za většinu služeb musíte platit. Na to můžete využít
příspěvek na péči.

Rodičovství

V celé České republice je hodně organizací, které poskytují velké množství
různých služeb. Pokud potřebujete poradit s hledáním a výběrem služby, je
dobré se zeptat na sociálním odboru ve vaší obci. Služby můžete také vyhledávat na internetu v online registru služeb. Můžete vyhledávat služby podle
místa, druhu služby a dalších kritérií.

Srozumitelný úřad:
Průvodce
pro seniory

Tato příručka obsahuje vybrané informace o sociálních službách pro základní
porozumění.10

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Každá obec by měla zajistit, abyste se dostali k informacím, na koho se
můžete obrátit. Tyto informace se zpravidla dají najít na různých letácích,
v místním tisku, na nástěnkách nebo na internetu. Kontakt by vám také
mohl dát váš ošetřující lékař.
První krok, který můžete udělat, je obrátit se na sociální pracovníky na úřadech. Myslete na to, že se o vás pracovníci sami nedozví, a tak vás nemohou
podpořit. S kontaktováním sociálního pracovníka vám mohou pomoct třeba
vaši blízcí nebo sousedi. Můžete zajít na úřad osobně, nebo tam zavolat,
nebo i napsat email.
Sociální pracovník s vámi probere, v čem potřebujete podpořit nebo poradit.
Zjistí vaše přání a potřeby a nabídne vám možnosti, jak situaci řešit. Dá vám
například i kontakty na konkrétní služby. Sociální pracovník by měl respektovat vaše přání a vůli, měl by respektovat vaši důstojnost, neměl by vás do
ničeho nutit. Pracovník také musí respektovat vaše soukromí a informace,
které mu sdělíte, budou důvěrné.

Potřebujete poradit v těžké životní situaci? Pro odborné rady se můžete obrátit
na sociální poradny, kde vám bezplatně poradí s právně sociálními otázkami. Například pokud potřebujete řešit dědictví, příspěvky, rady ohledně sociálních služeb atd. Můžete se také obrátit pro radu na obecní úřad.

Jak žádat o sociální služby

Prožíváte nějakou těžkou situaci, potřebujete si o ní popovídat a sdílet s někým svá
trápení? Můžete zavolat na krizové telefonní linky, kde vás pracovníci vyslechnou
a krizovou situací vás provedou. Můžete také napsat na online chaty krizových
linek. Krizové linky jsou anonymní. Čísla začínající na trojčíslí 800 jsou bezplatná.

S některými sociálními službami je nutné uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby. Většinou
nejdříve kontaktujete sociální službu a oni vám vysvětlí postup. Často se vyplňuje žádost o službu,
někdy také vyjádření ošetřujícího lékaře. Se sociálním pracovníkem proberete svá přání, a co služba
nabízí. Celý proces s vámi může absolvovat někdo blízký.

10 Podrobné informace o sociálních službách najdete v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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Sociální pracovníci vám můžou pomoc řešit různé životní situace. Jsou tu pro vás
a najdete je na obecních nebo městských úřadech a v sociálních službách. Jejich
úlohou je poskytnout vám odbornou pomoc, například poradenství, jaké typy
sociálních služeb můžete využít, jak lze vaši konkrétní situaci ulehčit, pomohou
vám zorientovat se v dávkových systémech nebo s podáním žádostí o dávky
či sociální služby.

Pokud se dohodnete, že budete službu využívat a uzavřete smlouvu, měly by v ní být následující
informace:
• Obě strany, které smlouvu uzavírají.
• O jakou službu se jedná.
• Jaký bude rozsah poskytování služby.
• Kde a v jaký čas bude služba poskytovaná.
• Kolik bude služba stát peněz, jak se bude vyúčtovávat a jakým způsobem se bude platit.
41
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Uspořádali jsme
• 47 rehabilitačních pobytů pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením pro 1538

osob s mentálním nebo kombinovaným postižením (od dětského až po seniorský věk).
• 40 docházkových a jednorázových akcí, do kterých se dohromady zapojilo 767 účastníků

s mentálním nebo kombinovaným postižením v rámci psychomotorické rehabilitace.
• Setkání pečujících v Toulcově dvoře v Praze, kde se pečující učili účinné relaxaci, udržení

psychické kondice a přípravě na krizové situace.

• Setkání lidí s mentálním postižením z celé České republiky u příležitosti Evropského dne

pro nezávislý život 5.5 – celá akce byla organizovaná lidmi s mentálním postižením.
• Setkání předsedů pobočných spolků, spojených s návštěvou pražských sociálních služeb.

Účastníci se dozvěděli informace z našeho výzkumu o dostupnosti komunitních pobytových služeb pro lidi s mentálním postižením v České republice. Účastníci si také vyměnili
zkušenosti z regionů a v rámci workshopů promýšleli vznik a nastavení potřebných služeb
v jejich kraji.

• Zážitkový kurz „Odvaž se! Domluv se! Prosaď se!“, kde se lidé s mentálním postižením

učili praktickým sociálním a komunikačním dovednostem.

Zážitkový víkendový kurz pro lidi s mentálním postižením, září 2021.

Natáčení webcastu SPMP ČR „Vztahy, sexualita a rodičovství lidí s mentálním postižením“.
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Poradna SPMP ČR
• Celkově s námi za rok 2021 konzultovalo 237 osob, někteří využili možnost setkat se s na-

• O radu nebo podporu se na nás obrací i odborníci ze spolupracujících organizací.

šimi pracovníky v jim blízkém prostředí (pracoviště, domov).
• Vnímáme zvýšený zájem o psychologické poradenství podporující duševní pohodu a vy• Témata, která s klienty nejčastěji řešíme, jsme přehledně rozdělili a popsali na našich no-

vých webových stránkách.

rovnanost. Stále nejvíce řešíme téma svéprávnosti, kde nabízíme hledání toho, jakou
a v čem člověk potřebuje podporu v právním jednání.

• Vedle běžné agendy (zahrnující poradenskou činnost lidem s mentálním postižením

a pečujícím) se snažíme o větší zapojení širší rodiny, především sourozenců, a také dobrovolníků.

Letní pobyt pro pečující v Toulcově dvoře, červenec 2021.

Rehabilitační pobyt, léto 2021
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Obhajovali jsme, ovlivnili a podpořili
• Přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením Organiza-

• Aktivní občanství: na Facebooku proběhla kampaň k podzimním parlamentním volbám. Ve

ce spojených národů. Na schválení Opčního protokolu se čekalo více než 10 let. Opční
protokol stanovuje dva postupy zaměřené na posílení dodržování lidských práv, které
lidé s postižením mohou využít: 1) „individuální komunikace“, která umožňuje fyzickým
osobám podávat výboru Úmluvy (mezinárodním expertům v oblasti postižení) žaloby na
porušení jejich práv a 2) tzv. „prováděcí nástroj“, který dává výboru pravomoc vyšetřovat
závažná nebo systematická porušení práv vyplývajících z Úmluvy.

spolupráci s Ministerstvem vnitra jsme, mimo jiné, vytvořili letáky ve snadném čtení k volbám.
• Deinstitucionalizaci: spolu s Jednotou pro deinstitucionalizaci jsme připravili podklady

k implementaci článku 19 Úmluvy o právech osob s postižením. Účastnili jsme se online
diskuze k deinstitucionalizaci, kterou organizoval Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením.

• Přístupnou společnost: kromě letáků ve snadném čtení k pandemické situaci a očková-

• Svéprávnost pro všechny: námi iniciovaná Odborná skupina pro podporu osob s ome-

ní proti koronaviru jsme podporovali pracovníky veřejné správy v postupném převádění
úředních dokumentů do snadného čtení. Pilotní školení „Srozumitelný úřad“ vnímáme
jako důležitý krok k velmi potřebné systémové změně.

zenou schopností právně jednat (pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením) se setkala dvakrát během roku 2021 a průběžně připravuje návrhy na zlepšení
systému podpory.

Letní pobyt v Toulcově dvoře, červenec 2021.

Setkání Předsedů pobočných spolků říjen 2022.
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Výkaz zisků a ztrát 2021

Rozvaha 2021

NÁKLADY
Kancelářské potřeby, vybavení a materiál
Cestovné místní

AKTIVA
136 182
33 041

Dlouhodobý majetek celkem

3895

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

5367
-1471

Služby

6 181 364

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Mzdové náklady – mzdy

4 299 101

Krátkodobý majetek celkem

Mzdové náklady – DPP
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
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354 300

Pohledávky celkem

1 073 822

Krátkodobý finanční majetek celkem

12408
1795
10582

389 681

Jiná aktiva celkem

26

Zákonné sociální náklady

18 188

Aktiva celkem

16 299

Ostatní náklady

58 756

Poskytnuté příspěvky – členské poplatky

80 152

Náklady celkem

PASSIVA

12 624 587

VÝNOSY

Vlastní zdroje celkem

12902

Jmění celkem

12904

Výsledek hospodaření celkem

-2

Tržby

241 540

Cizí zdroje celkem

3397

Ostatní výnosy

123 111

Krátkodobé závazky celkem

3397

Přijaté příspěvky – dary

68 400

Dotace – Úřad vlády

1 355 719

Dotace – MPSV

1 447 639

Dotace – MHMP

241 700

Dotace – MZ

4 346 696

Dotace – EHP

918 191

Dotace – ESF

2 423 736

Dotace ostatní

1 455 261

Výnosy celkem
HV (ztráta)

12 621 993
-2 594

Pasiva celkem

16 299

Podporují nás

Děkujeme naším dárcům

Úřad Vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Evropský sociální fond v ČR –
Operační program Zaměstnanost, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Hlavní město Praha,
program Active Citizens Fund, Open Society Funds, Fondy EHP a Norska, Abakus nadační
fond zakladatelů Avastu, Nadace ČEZ, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
Kerio Systems, PREMIER System, a.s.

Asociace pro HANDICAP
Dočkálková Xenie
Šebera Jaromír
Kútnik Dušan

Výroční zpráva 2021
Autoři textu: Camille Latimier,
Martin Prudil, Jana Stejskalová a Hana Kniha
Grafická úprava: Helena Neubertová, www.prooko.cz
©Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v České republice, z. s. 2022

SPMP ČR
Karlínské nám. 59/12
Praha 8 – Karlín
186 03
IČO: 00443093
Číslo účtu: 2201226603/2010 Fio banka
Telefon: +420 776 237 799, +420 770 626 202 (Poradna)
E-mail: spmp@spmpcr.cz
www.spmpcr.cz

