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Historie Svazu tělesně postižených 
v České republice, o.s.

Počátky vzniku Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. sa-
hají do roku 1990, kdy se rozhodovalo o zrušení Svazu invalidů, or-
ganizace sdružující zdravotně postižené osoby bez ohledu na druh 
postižení, a o vytvoření právního nástupce této společenské organi-
zace.
Právním nástupcem Svazu invalidů se stalo Sdružení zdravotně po-
stižených v ČR, které sdružovalo nově vzniklé organizace, a to:

 - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
 - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
 - Sjednocená organizace nevidomých v ČR
 - Svaz tělesně postižených v České republice.

2. až 4. dubna 1990 v Hodoníně u Kunštátu proběhla národní kon-
ference nově vznikajícího Svazu tělesně postižených v České repub-
lice. Konference řešila otázku nových stanov Svazu, organizační 
otázky a věcnou náplň připravovaného I. sjezdu Svazu tělesně po-
stižených v České republice.

Dne 8. května 1990 došlo k registraci stanov Svazu Ministerstvem 
vnitra ČR. Svaz tělesně postižených v České republice byl v tento 
den právně ustaven.

I. sjezd Svazu tělesně postižených v České 
republice

Sjezd se konal ve dnech 26. až 28. října 1990 v Hodoníně u Kun-
štátu. Na sjezdu byla schválena organizační struktura Svazu a jeho 
kompetence. Členská základna byla v tuto dobu přibližně 71 tisíc 
členů. Do funkce předsedy byl zvolen pan Jiří Beneš.
Na sjezdu bylo přijato programové prohlášení, jehož hlavním cílem 
bylo zajištění dlouhodobé informovanosti členské základny tělesně 
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postižených o právních nárocích a službách vyplývajících pro ně 
z obecně závazných právních předpisů a nařízení.

Svaz tělesně postižených v České republice jako nově vzniklá orga-
nizace obdržela po konzultaci se státními orgány příslib finančních 
prostředků na realizaci programů sociální rehabilitace. Proto jed-
ním z prvních úkolů nově vzniklých organizačních jednotek Svazu 
- okresních výborů - bylo technické a organizační zajištění akcí, spa-
dajících do oblasti sociální rehabilitace pro rok 1991, tj. kurzy, před-
nášky, semináře se sociální problematikou.
Byl proveden průzkum informovanosti poživatelů invalidního dů-
chodu, kde jen 15 % jich uvedlo, že ví, o jaké výhody a služby mo-
hou příslušné státní orgány žádat.

Těmito akcemi se začala rozbíhat činnost nově vzniklého Svazu tě-
lesně postižených v České republice. 

II. sjezd STP v ČR

Sjezd probíhal ve dnech 30. září až 2. října 1994 v Benešově. Za 
předsedu organizace byl zvolen Ing. Jan Skopec.
Úkoly a cíle Svazu tělesně postižených v České republice po II. sjez-
du navazovaly na praktické zkušenosti získané v průběhu předcho-
zího čtyřletého období fungování Svazu. Jednou z priorit bylo za-
jištění léčebné a pracovní rehabilitace osob s tělesným postižením. 
Cílem bylo kromě realizace ozdravných pobytů napomáhat tělesně 
postiženým občanům vyrovnat se se svým postižením, rozvíjet své 
pracovní schopnosti, získat potřebné odborné znalosti a návyky 
a pokud možno zapojit se do pracovního procesu.

Dalšími úkoly, stanovenými II. sjezdem, byly např. zainteresování 
Svazu při výstavbě bytů zvláštního určení, vyvíjení tlaku na státní or-
gány ohledně zvýšení příspěvku pro bezmocnost a zastoupení STP 
v ČR ve Vládním výboru pro zdravotně postižené.

III. sjezd STP v ČR

Sjezd se konal ve dnech 25. až  27. září 1998, předsedou byl opět 
zvolen Ing. Jan Skopec.
Tento sjezd řešil prioritně otázky přiznávání a využívání státních do-
tací. V této oblasti došlo ke zpřísňování podmínek pro jejich přiznání 
i pro jejich využití. Dotace byly poskytnuty zejména z Ministerstva 
práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.
Byla konstatována pozitivní tendence v oblasti zaměstnávání těles-
ně postižených osob. Rozšiřuje se sortiment kompenzačních po-
můcek v půjčovnách, jejichž počet se vedle pražské půjčovny zvýšil 
o dalších 12 v okresních městech.
Členská základna se rozšířila na 83 tisíc členů.

IV. sjezd STP v ČR

Sjezd se uskutečnil ve dnech 20. až 22. září 2002. Byly projednány 
úpravy stanov týkající se právní subjektivity nižších organizačních 
složek a nastavené priority v dalším volebním období, mezi které 
patřilo zejména poskytování sociálně právního poradenství, roz-
voj půjčoven v rámci republiky a profesionalizace na všech řídících 
stupních (centra i organizačních složek). 
Předsedkyní byla zvolena paní Helena Klasnová.

V. sjezd STP v ČR, o.s.

Sjezd se konal ve dnech 30. září až 2. října 2006. Byla řešena otáz-
ka profesionalizace řídících orgánů centra i organizačních jednotek 
Svazu, změna kompetencí v přerozdělování finančních prostředků 
z centrálních orgánů na krajské státní orgány. Na sjezdu byla také 
schválena změna názvu organizace na Svaz tělesně postižených 
v České republice, o.s.
Stěžejní otázkou se stalo získávání finančních zdrojů realizací pro-
jektů spolufinancovaných z Evropské unie a změny ve financování 
a poskytování sociálních služeb v souvislosti se zákonem č. 108/2006 
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Sb., o sociálních službách, kde sjezd organizačním jednotkám, jako 
samostatným právním subjektům, doporučil získání registrace po-
skytovatele sociálních služeb v souladu s tímto zákonem.

Mimořádný sjezd STP v ČR, o.s.

V souvislosti se zajištěním aktivit a služeb, poskytovaných Svazem 
nižším organizačním složkám včetně jejich finančního zajištění, stá-
le více vystupovala do popředí otázka změny řízení na úrovni centra. 

V únoru 2008 bylo 
svoláno společné 
jednání předsedů 
obvodních, měst-
ských, okresních 
a krajských orga-
nizací STP v ČR, 
o.s. s cílem sezná-
mit organizace 
s připravovanými 
personálními změ-
nami a změnou 
stanov.

Předchozí aktivity vyústily svoláním mimořádného sjezdu STP v ČR, 
o.s. konaného ve dnech 27. až 28. června 2008. Na tomto sjezdu 
došlo k nastavení nových pravidel v oblasti řízení a profesionalizace 
STP v ČR, o.s. Touto cestou naše organizace pokračuje doposud.

Současnost STP v ČR, o.s. - základní 
informace

Činnost organizace v současnosti, její poslání 
a cíle

STP v ČR, o.s. je organizací s celostátní působností, s bohatou histo-
rií v oblasti všestranné podpory potřeb a zájmů tělesně postižených 
občanů. 
Posláním Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. je napo-
máhat ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a seniorů 
a podporovat jejich zapojení do společnosti.
Prvořadým úkolem našeho svazu je poskytování sociálních a zdra-
votních služeb včetně péče o tělesně postižené občany jak na celo-
státní úrovni, tak i na místní úrovni našich organizačních složek. 
Cílem pracovníků Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. 
je podporovat klienty v překonávání bariér a pomáhat jim řešit pro-
blémy spojené s jejich situací.
Služby jsou poskytovány na profesionální úrovni všem klientům, 
kteří o ně projeví zájem.  

Cílová skupina

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. poskytuje služby 
osobám se zdravotním postižením (i dočasným) a seniorům žijí-
cím či působícím v České republice, bez rozdílu druhu a rozsahu 
postižení, bez věkového omezení a bez ohledu na členství klientů 
v STP v ČR, o.s.
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Organizační struktura STP v ČR, o.s.
v současnosti

Správní rada
předsedkyně: Helena Klasnová 
místopředseda: Ing. Vlastimil Birčák
členové: Ing. et Ing. Andrea Bělovská, JUDr. Oleg Brückler,
Zdenka Hlavatá, Ing. Alena Říhová, Karla Zbořilová

Dozorčí rada
předseda: Dušan Přikryl
členové: Jaroslava Koukalová, Vlastimil Luňák

Informace o organizačních jednotkách

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. je zřizovatelem or-
ganizačních jednotek, které plní poslání a cíle Svazu na regionální 
úrovni. Tyto organizační jednotky sdružují jednotlivé členy, fyzické 
a právnické osoby. 
K 31.12.2009 měl Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 
369 místních organizací, 76 okresních, městských nebo obvodních 
organizací a 13 krajských organizací. Celkový počet členů v těchto 
organizačních jednotkách přesáhl 46 000.

Kontaktní údaje

adresa: Karlínské náměstí 12, 186 00  Praha 8 - Karlín
telefon: +420 222 317 489
fax: +420 224 819 083
e-mail: anna.bircakova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz
IČO: 00536334
DIČ: CZ00536334
registrace: VSP/1-131/90-R (změna stanov 7. 7. 2008)
bankovní spojení: KB Praha číslo účtu: 15538081/0100
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Služby poskytované Svazem tělesně 
postižených v České republice, o.s.

Během let se nabídka našich aktivit a služeb pro osoby se zdravot-
ním postižením měnila. Kromě služeb, které poskytujeme i v dneš-
ní době, realizovala naše organizace také např. následující služby 
a projekty: pečovatelská služba pro těžce tělesně postižené (1998 
- 2004), psychorehabilitační pobyty rodičů s tělesně postiženými 
dětmi (1998), rehabilitačně výchovné pobyty pro občany amputo-
vané na dolních končetinách (1998 - 1999), salon zdravotně posti-
žených výtvarníků (1999 - 2003), moravská výstava výtvarných prací 
(2001).
Nabízené služby a jejich rozsah v daném roce závisely vždy na 
podmínkách pro poskytování konkrétních služeb, na zájmu klientů 
o služby a v neposlední řadě na finančních prostředcích získaných 
na poskytování služby. Vývoj některých služeb je znázorněn v gra-
fech uvedených v následujícím přehledu aktuálních služeb.

V současnosti naše organizace poskytuje ve spolupráci se svými or-
ganizačními jednotkami sociální, zdravotní, vzdělávací a další služ-
by osobám s tělesným postižením a dalším skupinám občanů. Mezi 
naše stěžejní služby patří:

Sociální poradenství

Poradenství v oblasti sociálních služeb, sociálního systému a v dal-
ších oblastech. Zajišťujeme pomoc při začleňování osob se zdravot-
ním postižením do společnosti, pomoc při řešení nepříznivé životní 
situace. V rámci poradenství nabízíme také např. doprovod na úřa-
dy, pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při vyřizování 
žádostí o podporu v nepříznivé sociální situaci, poskytování infor-
mací o možnostech sociální podpory, informací o kompenzačních 
pomůckách, pomoc při řešení psychických, zdravotních, sociálních 

a ekonomických důsledků zdravotního postižení klientů, informace 
o působnosti úřadů, podporu při uplatňování práv a zájmů klientů, 
apod. 

Půjčovny kompenzačních pomůcek

V půjčovnách kompen-
začních pomůcek si 
mohou osoby s trvalým 
i dočasným postižením 
zapůjčit pomůcku pro 
zmírnění svého handica-
pu (např. invalidní vozík, 
polohovací postel, scho-
dolez). Pomůcka je po-
skytnuta do doby, než si 
klient vyřídí pomůcku do 
trvalého užívání, nebo 
během doby, kdy má pomůcku v opravě. Dále je pomůcka posky-
tována osobám dočasně zdravotně postiženým, kde jde o rychlou 
pomoc při akutních zraněních. Pomůcky také zapůjčujeme nedo-
statečně vybaveným školám, organizacím na ozdravné pobyty pro 
tělesně a těžce tělesně postižené děti i hotelům a ostatním ubyto-
vacím zařízením pro jejich klienty. Součástí poskytnutí pomůcky 
je i poradenství a instruktáž o manipulaci, ovládání a technických 
parametrech pomůcky. Poskytováním kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek pomáháme lidem s tělesným postižením překonávat 
obtíže běžného denního života. 

Školící a vzdělávací akce

Nejčastěji jsou nabízeny kurzy počítačových dovedností zaměřené 
na běžně používané programy, které klienti mohou využít v zaměst-
nání, při vyhledávání informací, pro komunikaci apod. Smyslem 
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kurzů je umožnit 
a podpořit za-
členění a samo-
statnost cílové 
skupiny. Dále 
jsou pořádány 
např. semináře 
se zaměřením 
na oblast soci-
ální, zdravotní, 
pracovní, práv-
ní, apod.

Rekondiční a rehabilitační pobyty

Pobyty jsou určeny pro občany postižené na horních a dolních kon-
četinách a pro vozíčkáře. Jedná se o pobytové akce s odborným pro-
gramem, který zahrnuje cvičení, rehabilitaci, školení, společné akce 
účastníků. Základním cílem je zlepšení zdravotního a psychického 
stavu účastníků. Aktivita přispívá také k podpoře samostatnosti, 

zvládání sebeobsluhy (po poúrazových a pooperačních stavech), 
rozvíjení pohybové aktivity, zvyšuje informovanost a pomáhá k za-
řazení tělesně postižených občanů do plnohodnotného života. 

Rehabilitace a sport

Aktivity jsou zaměřeny na sportovní rehabilitaci a zlepšování nebo 
udržování zdravotního stavu tělesně a těžce tělesně postižených ob-
čanů v průběhu celého roku. Hlavními sportovními činnostmi jsou 
plavání a cvičení.

Ozdravné pobyty pro tělesně postižené děti 
a mládež

Tyto pobytové akce jsou jako jediné zaměřeny na tělesně a těžce 
tělesně postižené děti a mládež. Pobyty jsou pojaty formou tábo-
rů v období letních prázdnin pro děti a mládež z celé republiky. 
Ozdravné pobyty jsou sportovně zaměřeny s ohledem na možnos-
ti a konkrétní dovednosti určené skupiny dětí. Všechny turnusy se 
uskutečňují v bezbariérovém prostředí, do programů pobytů jsou 
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zařazovány i aktivity týkající 
se rozvoje osobnosti účastní-
ků, rehabilitace, procvičování 
sebeobsluhy a poznání sama 
sebe. Mladí lidé mají možnost 
získat informace o možnos-
tech a způsobech realizování 
vlastních plánů v současné 
společnosti. Konají se společ-
né výlety, soutěže, přednášky 
na atraktivní témata včetně 
společenské zábavy. Děti zde 
navazují nová přátelství a učí 
se taktu a ohleduplnosti vůči 
svým stejně postiženým vrs-
tevníkům. Pobyty znamenají 
velký přínos pro postižené 
děti a mládež jak po stránce 
zdravotní, tak i společenské.

Pomoc při vyhledávání pracovního uplatnění

Pomáháme zájemcům při začlenění na trh práce a zlepšení sociální 
situace. Služba zahrnuje pomoc při vyhledávání pracovního místa, 
kontaktování zaměstnavatelů, sjednávání pracovních podmínek, 
doprovod uživatelů služeb na schůzky se zaměstnavateli, pomoc při 
psaní životopisů a vytváření další dokumentace, pomoc při kontak-
tování úřadů, apod. Nedílnou součástí této aktivity je spolupráce 
naší organizace s úřady, se zaměstnavateli a s dalšími neziskovými 
organizacemi. Provádíme také motivaci zaměstnavatelů k zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením, poskytujeme informace o bez-
bariérových úpravách pracoviště, o kompenzačních pomůckách, 
o příspěvcích na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Kroužky ručních prací

Cílem je umožnit cílové skupině kontakt se společenským prostře-
dím, aktivizace jejich schopností a dovedností, podpora sebevědo-
mí, rozvoj motorických funkcí a v neposlední řadě radost z vytvoření 
krásného výrobku. Na se-
tkáních klienti vyrábějí de-
korace a drobné užitkové 
předměty, např. přání, ve-
likonoční a vánoční deko-
race, dárkové předměty, 
výrobky z papíru, textilu, 
přírodnin, adventní věn-
ce, apod.
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Další sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením

Pomáhají osobám se zdravotním postižením začlenit se do společ-
nosti, rozvíjet své schopnosti a sociální dovednosti. Mezi oblíbené 
aktivity patří např. kurzy trénování paměti, semináře.

Doprava pro občany se zdravotním postižením

Přepravu zajišťu-
jeme speciálně 
upravenými auto-
mobily vybavený-
mi zdvihací ploši-
nou a fixací vozíku 
uvnitř vozidla pro 
přepravu vozíčká-
řů na elektrických 
nebo mechanic-
kých vozících.

Službu využívají klienti pro dopravu 
do zaměstnání, do zdravotnických 
zařízení, na rehabilitační pobyty, do 
lázeňských zařízení, na letiště, na 
kulturní akce, odvoz dětí do školy 
a další. Pro většinu těžce tělesně po-
stižených lidí a zejména vozíčkářů je 
veřejná hromadná doprava obtížně 
dostupná a právě pro tuto skupinu 
představuje námi poskytovaná služ-
ba často jedinou pomoc.

Provoz bezbariérového střediska Březejc

V dětském středis-
ku Březejc jsou po-
řádány pobyty pro 
postižené děti z celé 
republiky. Jsou za-
bezpečeny i poby-
ty rodičů s dětmi 
v prázdninových 
měsících, škola v pří-
rodě, rekondiční po-
byty, psychorehabi-
litační kurzy, školení. 
Dále zde probíhají 

školení vedoucích 
pro děti a mládež 
zdravotně postiže-
né, se zaměřením na 
mimoškolní aktivity. 
V objektu je zajiště-
no ubytování, stra-
vování, k dispozici 
je venkovní bazén, 
tříkolky LOPED, kola, 
kuželníky. V suterénu 
pavilonu je tělocvič-
na, posilovna a spo-
lečenská místnost.
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Distribuce Euroklíčů

STP v ČR, o.s. je od roku 1995 distri-
butorem Euroklíčů pro zdravotně po-
stižené v rámci celé České republiky. 
Euroklíče jsou využitelné zpravidla 
na veřejně přístupných sociálních 
zařízeních (WC) a u technických 
kompenzačních zařízení (výtahy, 
schodišťové plošiny, apod.). Je mož-
né je používat nejen v ČR, ale hlavně 
při cestách ve státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně 
vyšší. Možnost vlastnit Euroklíč odstraňuje nejistotu a řadu psycho-
logických bariér a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se 
sníženou schopností pohybu v každodenním životě. 

Společenské akce

Jednotlivé organi-
zační jednotky pro 
své členy i další 
zájemce organi-
zují během roku 
společenské akce 
a volnočasové akti-
vity mezi které pa-
tří: výlety, zájezdy, 
rekreační pobyty, 
návštěvy divadel, 
koncerty, plesy, 
sportovní hry, akce 
pro děti se zdravot-
ním postižením, 
pravidelná setkání 
členů, apod.

Poskytování půjček z účelového jmění STP 
v ČR, o.s.

Naše organizace poskytuje svým členům půjčky z účelového jmě-
ní organizace. Tyto půjčky jsou poskytovány na řešení havarijního 
stavu domácnosti (nákup spotřebičů), na usnadnění tíživé životní 
situace, na opravu osobního automobilu, na úpravy bytu (bezba-
riérovost, vytápění), na zakoupení rehabilitační nebo kompenzační 
pomůcky, apod. Jednotlivé žádosti posuzuje komise a poskytnutí 
konkrétní půjčky schvaluje správní rada.

Další sociální služby

Regionální organizační jednotky STP v ČR, o.s. poskytují také další 
druhy sociálních služeb, a to osobní asistenci, centrum denních slu-
žeb, denní stacionář, odlehčovací služby. 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí oso-
bám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžadu-
je pomoc jiné osoby. Služba obsahuje zejména pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby 
poskytované osobám, které mají  sníženou soběstačnost a o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služ-
by je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba 
obsahuje zejména tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně te-
rapeutické činnosti.
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zejména pomoc při osobní hy-
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gieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a akti-
vizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře-
dím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, je-
jichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služ-
ba zahrnuje především pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-
mínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti.

Další činnost Svazu tělesně postižených 
v České republice, o.s.

Kromě poskytová-
ní služeb klientům 
a členům vyvíjí Svaz 
tělesně postižených 
v České republice, 
o.s. aktivitu také 
v oblasti osvěty, 
podpory a ochrany 
práv a zájmů osob se 
zdravotním postiže-
ním a zapojuje se do 

projektů přínosných pro osoby se zdravotním postižením.

Do této oblasti spadá např.:

• účast na veletrzích, výstavách
 a konferencích zaměřených na
 osoby se zdravotním postižením 

• spolupráce a výměna informací
 se zahraničními a mezinárodní-
 mi organizacemi

• sledování a spolupráce při při-
 pomínkování legislativních změn
 a opatření

• zapojení do projektů zaměře-
 ných na různé aspekty života
 osob se zdravotním postižením
 (např. sport)
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projekty společně s EU

STP v ČR, o.s. je členem těchto organizací:

• Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

• Česká rada humanitárních organizací

• STP v ČR, o.s. je zakládajícím členem Sdružení zdravotně postiže-
 ných v České republice

• STP v ČR, o.s. je zakládajícím členem Center pro zdravotně posti-
 žené

Projekty spolufinancované z prostředků 
Evropské unie

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. pro podporu svých 
aktivit zaměřených zejména na pracovní uplatnění a sociální začle-
ňování osob se zdravotním postižením využívá také programy Ev-
ropské unie. Z prostředků EU naše organizace realizovala a realizuje 
následující projekty v rámci programů IOP, OPLZZ, SROP a JPD 3.

Půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu 
tělesně postižených v České republice, o.s. 
(IOP)

V roce 2009 a 2010 byl realizován projekt v rámci Integrovaného 
operačního programu, spolufinancovaný Evropskou unií z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj.

Předmětem projektu bylo vytvoření spolupracující, dobře vybavené 
sítě půjčoven kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným posti-
žením na území 8 krajů ČR. 

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nástroj prevence zdravotních 
rizik u lidí s tělesným postižením, která vznikají z důvodu nedostup-
nosti kompenzačních pomůcek. Dále budou půjčovny umožňovat 
zapůjčení či vyzkoušení specifických, doplňujících či pro klienta 
dosud neznámých pomůcek. V rámci projektu bylo zřízeno 8 no-
vých půjčoven kompenzačních pomůcek a byla rozšířena nabídka 
14 stávajících půjčoven kompenzačních pomůcek. Celkové náklady 
projektu činily 9 754 000 Kč.
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projekty společně s EU

Aktivity: zajištění výběrových řízení, vybavení půjčoven kompenzač-
ních pomůcek, publicita, řízení a koordinace projektu. Projekt pro-
bíhal od 15. 12. 2009 do 31. 8. 2010.

Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním 
postižením (OPLZZ)

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a ze státního 
rozpočtu ČR byl zahájen 1.5.2010 a je plánován do 29.2.2012. Pro-
jekt probíhá v 7 krajích ČR.

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním 
postižením. Cílové skupině přispěje k získání nebo udržení pracov-
ního místa. V rámci projektu nabízíme klientům semináře a besedy 
na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále 
poradenství a zmapování pracovních schopností a možností, zvý-
šení kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů, umožníme klientům 
přístup k PC v prostorách realizace projektu. Dalšími aktivitami bu-
deme podporovat klienty při hledání zaměstnání, informovat a mo-
tivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním.

Sociální služby a podpora pracovního 
uplatnění pro tělesně postižené občany na 
území Jihomoravského kraje (SROP)

Projekt byl spolufinancován Evropskou unii, státním rozpočtem Čes-
ké republiky a rozpočtem Jihomoravského kraje. V rámci udržitel-
nosti projektu je dále financován z vlastních zdrojů STP v ČR, o.s.

Hlavní náplní projektu byla pomoc tělesně postiženým a těžce tě-
lesně postiženým občanům žijícím na území Jihomoravského kra-
je v začlenění do společnosti a na trh práce. Aktivity: poradenství, 
vzdělávací kurzy, semináře, zprostředkování zaměstnání. Projekt 
probíhal od 1. 9. 2006 do 31. 1. 2008. Celkové náklady projektu byly 
4 532 000 Kč. Během udržitelnosti projektu pokračujeme v realizaci 
aktivit v omezeném rozsahu.

Sociální služby a podpora pracovního 
uplatnění pro tělesně postižené občany na 
území Středočeského kraje (SROP)

Projekt byl spolufinancován Evropskou unii, státním rozpočtem Čes-
ké republiky a rozpočtem Středočeského kraje. V rámci udržitelnosti 
projektu je dále financován z vlastních zdrojů STP v ČR, o.s.

Realizace projektu probíhala od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 s celkovým 
rozpočtem 5 601 000 Kč. Aktivity: motivace a osvěta, vzdělávací kur-
zy, vyhledávání zaměstnavatelů, bezbariérové úpravy pracovišť, pu-
blicita. Během udržitelnosti projektu pokračujeme v realizaci aktivit 
v omezeném rozsahu.

Žít naplno (JPD 3)

Projekt byl spolufinancován státním rozpočtem České republiky, 
rozpočtem Hlavního města Prahy a Evropským sociálním fondem.
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financování činnosti STP v ČR, o.s.

Byl zaměřen na sociální integraci tělesně postižených občanů, ži-
jících na území hlavního města Prahy, do společnosti a na trh prá-
ce. Aktivity: poradenství, vzdělávací kurzy, semináře, předpracovní 
rehabilitace, zprostředkování zaměstnání. Realizace projektu probí-
hala od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2008. Celkové náklady projektu činily 
3 854 000,- Kč.
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Financování činnosti STP v ČR, o.s.

Financování činnosti STP v ČR, o.s., jakožto nestátní neziskové orga-
nizace, je otázkou neustávajícího úsilí o získání dostatečných zdrojů 
na udržení kvality a rozsahu služeb, na provoz a zajištění existence 
organizace. Jsme rádi, že se nám stále daří obhajovat svou pozi-
ci a že naši podporovatelé považují naši činnost a služby za hodny 
podpory.

Následující grafy jsou ukázkou hlavních finančních zdrojů čerpa-
ných ze státního rozpočtu prostřednictvím centrálních orgánů stát-
ní správy (MPSV, MZ) a zdrojů z fondů Evropské unie. Tyto zdroje 
tvoří pouze část našeho rozpočtu, dále získáváme finanční podporu 
např. od úřadů veřejné správy na krajské, městské a obecní úrovni, 
od individuálních sponzorů, nadací, prostřednictvím členských pří-
spěvků, atd. 

Data v grafech jsou součtem prostředků přidělených na činnost 
všem organizačním jednotkám STP v ČR, o.s.
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poděkování

Poděkování

Děkujeme všem dárcům, organizacím a institucím, které nás pod-
porují. V celorepublikovém měřítku patří poděkování za dlouhodo-
bou podporu zejména těmto institucím (v abecedním pořadí):

Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Upřímné poděkování patří i všem ostatním dárcům.

Velký dík také náleží všem pracovníkům Svazu tělesně postižených 
v České republice, o.s., dobrovolníkům a členům regionálních orga-
nizačních jednotek.
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