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1. Úvod 

Rok 2013 byl pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. významný hned v několika 

aspektech. Zásadní otázkou se stala příprava na přeměnu z právní formy občanského sdružení 

na spolek, kterou přineslo přijetí nového občanského zákoníku. Vzhledem ke složité struktuře 

naší organizace a jejích organizačních jednotek bylo nutné rozhodnout o vhodné budoucí 

právní formě a připravit vše tak, aby přeměna proběhla bez větších problémů. Bohužel stát 

nám situaci neusnadnil, spíše naopak. Do poslední chvíle nebyla jasná situace týkající se 

nového spolkového rejstříku, přetíženost státních orgánů a převod kompetencí způsobily 

zpoždění v evidenci změn našich organizačních jednotek, došlo k zavedení poplatků za zápisy 

do spolkového rejstříku, apod. Přesto jsme připravili plán všech kroků, které bude třeba 

v souvislosti s přeměnou na spolek ještě provést v roce 2014 a v letech následujících, kdy nás 

čeká doplnění registrace celé organizace včetně všech organizačních jednotek ve spolkovém 

rejstříku, změna názvů organizačních jednotek, registračních listů, razítek, změna loga a další 

dokumentace. Pro občanská sdružení s celorepublikovou působností a složitou strukturou 

znamená změna občanského zákoníku velkou administrativní i ekonomickou zátěž. 

 

Kvůli přeměně na spolek bylo nutné připravit také změnu stanov organizace. Rozhodli jsme se 

stanovy připravit s předstihem a předložit je ke schválení na sjezdu organizace, aby v roce 

2014 nebylo nutné pro schválení stanov svolávat mimořádný sjezd. Nové stanovy byly 

zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR 31. prosince 2013 a nabyly účinnosti k 1. lednu 2014. 

 

Ráda bych zmínila také zahájení několika nových projektů. V roce 2013 jsme započali 

s realizací dvou rozsáhlých projektů spolufinancovaných z evropských fondů zaměřených na 

zaměstnávání a vzdělávání lidí se zdravotním postižením (Cesta k zaměstnání a Šance 

pracovat) a projektu Držíme krok s dobou, který je zaměřený na rozvoj a podporu naší 

organizace. Dalším novým projektem byl projekt Aktivní senioři, který finančně podpořilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

Nejvýznamnější událostí byl již zmíněný jubilejní V. sjezd Svazu tělesně postižených, který se 

konal v září 2013 v Benešově u Prahy. Na sjezdu proběhly také volby do vrcholných orgánů 

STP v ČR, o.s. a byla stvrzena linie, kterou naše organizace dlouhodobě sleduje. Zejména se 

jedná o stabilizaci organizace v současně panující finanční nejistotě a motivaci a vůli členů a 

organizačních jednotek ke vzájemné spolupráci. V tomto ohledu je nutné vyzdvihnout snahu 

našich organizačních jednotek pokračovat v činnosti, která i přes vysoký věk našich členů 

pomáhá držet pohromadě koncepci a směřování celého Svazu tělesně postižených. Díky 

vzájemné komunikaci, dobrým mezilidským vztahům a chuti učit se novým věcem je možné 

vstoupit do další etapy existence Svazu tělesně postižených.  

 

 

 

 

Helena Klasnová 

předsedkyně organizace 
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2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s. 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. (dále také Svaz tělesně postižených, Svaz 

nebo STP v ČR z. s.) se vyvinul z původní organizace Svazu invalidů. Jednalo se o celostátní 

společenskou organizaci sdružující občany se zdravotním postižením, bez ohledu na druh 

postižení. Svaz invalidů byl založen v roce 1952 a na jaře 1990 se transformoval ve čtyři svazy 

podle jednotlivých druhů hendikepu: 

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 

- Sjednocená organizace nevidomých v ČR, 

- Svaz tělesně postižených v České republice, který byl ustaven 8. května 1990. 

 

STP v ČR z. s. je organizací s celostátní působností a bohatou historií v oblasti všestranné 

podpory potřeb a zájmů osob s tělesným postižením. Posláním STP v ČR z. s. je napomáhat ke 

zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a seniorů a podporovat jejich zapojení do 

společnosti. 

 

Prvořadým úkolem našeho svazu je poskytování sociálních a zdravotních služeb včetně péče 

o osoby s tělesným postižením jak na celostátní úrovni, tak i na regionální úrovni našich 

organizačních složek. Přáním pracovníků a funkcionářů STP v ČR z. s. je, aby lidé 

s handicapem žili plnohodnotný život, proto podporují klienty v překonávání bariér a pomáhají 

jim řešit problémy spojené s jejich situací. Naše služby jsou poskytovány na profesionální 

úrovni všem klientům, kteří o ně projeví zájem. 

 

STP v ČR z. s. poskytuje služby osobám se zdravotním postižením (i dočasným) a seniorům 

žijícím či působícím v České republice, bez rozdílu druhu a rozsahu postižení, bez věkového 

omezení a bez ohledu na členství klientů v STP v ČR z. s. 
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3. Činnost STP v ČR z. s. v roce 2013 

 

3.1 Významné události v roce 2013 

V souvislosti se schválením nového občanského zákoníku, který mimo jiné zrušil zákon o 

sdružování občanů (č. 83/1990 Sb.) a jehož účinnost nastala od 1. 1. 2014, se náš Svaz a jeho 

organizační jednotky v roce 2013 intenzivně připravovaly na změnu právního postavení, 

kdy dle občanského zákoníku budou registrovány jako spolek a jeho pobočné spolky. Z důvodu 

předpokládané změny zákona o sociálních službách a obavy, že spolky nebudou moci 

poskytovat sociální služby, si 14 našich organizačních jednotek včetně centra v Praze založilo 

obecně prospěšnou společnost.  

 

V této souvislosti se na obecně prospěšné společnosti transformovala také Centra pro 

zdravotně postižené v jednotlivých krajích, jejichž členem byl i Svaz tělesně postižených. Po 

jejich transformaci na obecně prospěšné společnosti se Svaz stal zakladatelem Centra pro 

zdravotně postižené v Moravskoslezském kraji.  

 

Ve dnech 20. – 21. 9. 2013 se konal V. sjezd 

našeho Svazu. Kromě volby předsedy, správní 

rady a dozorčí rady byly schváleny nové stanovy, 

které již reagovaly na ustanovení nového 

občanského zákoníku o přeměně našeho 

občanského sdružení na spolek.  

 

Během roku 2013 jsme zahájili realizaci tří 

nových projektů financovaných 

z evropských fondů. Jedná se o projekt Cesta 

k zaměstnání (OP PA), Šance pracovat (OP LZZ) a Držíme krok s dobou (OP PA). 

 

Za důležitý a zajímavý počin považujeme i vydání odborné publikace pro odborné sociální 

poradenství „Problematika partnerského vztahu a sexuálního života osob se zdravotním 

postižením“. 

 

Naše organizace se v roce 2013 zúčastnila několika 

veletrhů a výstav, na kterých prezentovala svou 

činnost a výrobky svých klientů:  

 Velikonoční jarmark chráněných dílen Prahy 8 

(20. 3. 2013, Praha) 

 Veletrh neziskových organizací NGO Market (3. 5. 

2013, Praha) 

 Veletrh Rehaprotex (14. – 17. 5. 2013, Brno) 

 Vánoční jarmark chráněných dílen Prahy 8 

(11. 12. 2013, Praha)  
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3.2 Sociální služby 

Naše organizace poskytuje odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Uvedené služby jsou poskytované v naší 

poradně, která je místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné pomoci. Poradna 

poskytuje odborné rady, informace a pomoc lidem, kteří potřebují podpořit v řešení nepříznivé 

životní situace, do které se dostali, nebo která jim hrozí a nezvládají ji řešit vlastními silami. 

Služby tedy nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, ale mají široký záběr a zasahují do 

mnoha oblastí lidského života, přičemž jsou poskytovány ambulantně, terénně, telefonicky 

nebo písemně. Cílovou skupinu poradny tvoří osoby žijící či působící v České republice. 

Konkrétně jsou služby určeny především pro osoby s tělesným postiženým, osoby s interním 

postižením a seniory. Na sociální služby jsme v roce 2013 obdrželi dotaci z prostředků 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Hlavního města Praha a Nadačního fondu VEOLIA. 

 

 

3.2.1 Poradenské služby 

Posláním odborného sociálního poradenství je 

poskytnout uživateli informace, návody nebo 

kontakty a podpořit uživatele v jejich samostatném 

využití tak, aby přispěly ke zlepšení jeho nepříznivé 

životní situace. Poradenská služba se zaměřuje na 

zjišťování rozsahu, příčin a charakteru nepříznivé 

sociální situace klienta. Na základě toho pak 

pracovníci napomáhají k řešení této situace. 

Poradenská služba spojuje či integruje jednotlivé kroky řešení uživatelovy obtížné situace, 

pomáhá mu při volbě možných řešení, může ho provázet delší dobu a podporuje ho při 

osamostatňování se i při obnově nebo navazování pozitivních sociálních vztahů a vazeb.   

Sociální poradenství se konkrétně zaměřuje především na oblast sociálních služeb, důchodové 

pojištění, příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, výhody 

pro osoby se zdravotním postižením, bydlení, jednání se státními institucemi nebo dluhové 

poradenství. Při poskytování služby je kladen důraz na to, aby byl uživatel v roli partnera, 

který se orientuje ve svém problému a chce spolupracovat na jeho řešení. Pomoc je tedy 

poskytována tak, aby uživatel nejen přijímal pomoc či podporu, ale aby se aktivizovaly jeho 

schopnosti a dovednosti (např. samostatná spolupráce s úřady při vyřizování dávek). 

Tak jako v minulých letech bylo významnou součástí služby také zajišťování a zprostředkování 

kompenzačních pomůcek v naší půjčovně.  

 

Počet uživatelů služeb v roce 2013: 199 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 100 000,00 

Hlavní město Praha  70 200,00 

Celkem 170 200,00 
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3.2.1.1 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek poskytovala v roce 2013 služby širokému 

spektru lidí s tělesným postižením. Zápůjčky těchto pomůcek byly realizovány denně, 

v pracovních dnech.  

V půjčovně si mohou osoby s trvalým i dočasným 

postižením zapůjčit pomůcku pro zmírnění svého 

handicapu. Pomůcka je poskytnuta na nezbytně dlouhou 

dobu dle požadavku uživatele, tj. do doby, než si uživatel 

vyřídí pomůcku do trvalého užívání, nebo během doby, kdy 

má pomůcku v opravě. Dále je pomůcka poskytována 

osobám dočasně zdravotně postiženým, kde jde o rychlou 

pomoc při akutních zraněních. Pomůcky také zapůjčujeme 

nedostatečně vybaveným školám, organizacím na ozdravné 

pobyty pro tělesně a těžce tělesně postižené děti i hotelům a ostatním ubytovacím zařízením 

pro jejich klienty. Součástí poskytnutí pomůcky je i instruktáž pro uživatele služeb o 

manipulaci, ovládání a technických parametrech pomůcky. 

Uživatelé služeb dostávali informace z číselníků VZP, týkající se čísla pomůcky, do jaké výše je 

pomůcka hrazena pojišťovnou a který odborný lékař na ni může vystavit poukaz. Poskytováním 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek jsme výrazně pomáhali lidem s tělesným postižením 

překonávat obtíže běžného denního života. 

Počet uživatelů služeb v roce 2013: 106 

Počet zapůjčených pomůcek v roce 2013: 118 

 

 

3.2.2 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Posláním sociálně aktivizační služby je podporovat uživatele v rozvíjení či udržení jejich 

schopností a dovedností, v jejich samostatnosti a v navazování kontaktu se společenským 

prostředím a podporovat seberealizaci uživatelů ve všech jejich životních oblastech. Sociálně 

aktivizační služba má přispět k vyšší míře zapojení uživatelů do společenského života a 

nabízenými aktivitami napomoci k obnovení, udržení a rozvoji jejich duševních sil a schopností.  

Služba je konkrétně zaměřena na podporu při hledání vhodného pracovního uplatnění, 

distribuci pracovních nabídek pro lidi se zdravotním postižením, zprostředkování vzdělávacích 

kurzů, realizaci volnočasových aktivit, vyhledání a zprostředkování vhodných zájmových 

aktivit, doprovod uživatele na jednání, podpůrné konzultace k rozvoji nebo udržení osobních 

sociálních schopností, aj. Při poskytování služby je kladen důraz na osamostatňování uživatele. 

 

Počet uživatelů služeb v roce 2013: 194 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 200 000,00 

Nadační fond VEOLIA 48 737,00 

Celkem 248 737,00 
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3.2.2.1 Čtvrteční kroužek - klub výroby dekoračních předmětů 

Také v roce 2013 se pravidelně každý čtvrtek konala setkání seniorů a lidí se zdravotním 

postižením, zaměřená na výrobu dekoračních předmětů, drobných ručních výrobků, apod. 

Cílem této aktivity je umožnit cílové skupině kontakt se společenským prostředím, aktivizace 

jejich schopností a dovedností, podpora sebevědomí, rozvoj motorických funkcí. V neposlední 

řadě je naším cílem, aby účastníci měli radost z povedeného výrobku. Tuto službu využívají 

osoby s různými druhy a závažností zdravotního postižení, proto je nutné uplatňovat k nim 

individuální přístup. Na setkáních uživatelé služeb vyrábějí dekorace a výrobky, které sociální 

pracovník navrhuje s ohledem na možnosti zúčastněných. 

   

Díky projektu Výtvarné aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory, který byl 

podpořen z prostředků Nadačního fondu VEOLIA, bylo možné na výtvarný kroužek zakoupit 

potřebný materiál a výtvarné potřeby a částečně hradit také mzdové náklady. Na projektu 

spolupracoval i pracovník společnosti Česká voda – Czech Water, a.s. Granty Nadačního fondu 

VEOLIA jsme čerpali za období 2012 - 2013 a 2013 - 2014. 

V roce 2013 jsme vyráběli např. plstěná zvířátka, drobné dárkové předměty, šperky, podzimní 

věnce, adventní věnce, vitrážky aj. 

Počet setkání v roce 2013: 49 

Počet uživatelů služeb v roce 2013: 15 

 

 

3.2.2.2 PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením  

V roce 2013 byly kurzy počítačových dovedností opět realizovány v rámci samostatného 

projektu podpořeného prostřednictvím programu Úřadu vlády ČR Podpora veřejně účelných 

aktivit občanských sdružení zdravotně postižených (viz Další projekty a služby). Tento projekt 

nespadal pod sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

nicméně i v roce 2013 jsme prostřednictvím této sociální služby PC kurzy zprostředkovávali. 
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3.3 Zdravotní služby 

V rámci poskytování zdravotních služeb realizovala v roce 2013 naše organizace 4 projekty 

dotované z prostředků Ministerstva zdravotnictví a 1 projekt dotovaný z prostředků Hlavního 

města Praha. Tyto projekty jsou z převážné části realizovány regionálními organizačními 

jednotkami, řízení a organizace probíhá na centrální úrovni. 

 

 

3.3.1 Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a 

dolních končetinách 

Jednalo se o projekt určený pro specifickou skupinu osob tělesně postižených na horních a 

dolních končetinách. Rekondiční pobyty probíhaly ve 49 organizačních jednotkách po celé ČR. 

Jejich realizace probíhala dle odborného programu zpracovaného lékařským garantem 

sestaveného na základě zhodnocení celkového zdravotního stavu účastníků, např.: plavání 

v bazénu s možností nácviku správného plaveckého stylu, kondiční skupinové cvičení 

v tělocvičně s důrazem na nácvik správného držení těla, posilovací a protahovací cviky, 

dechové a relaxační cvičení, využití cvičebních pomůcek apod. Dalšími body odborného 

programu akce jsou ucelené informace formou přednášek a diskusí na téma zdravého životního 

stylu, výživy, psychohygieny, ergonomie apod.  

   

Základním cílem projektu bylo zlepšení zdravotního a psychického stavu. Pobyty v roce 2013 

jednoznačně přispěly k výcviku v samostatnosti, v sebeobsluze (při poúrazových a 

pooperačních stavech), projekt řešil dostupnost informací a pomáhal výraznou měrou 

k zařazení tělesně postižených občanů do plnohodnotného života.  

 

Služby tohoto projektu využilo v roce 2013 celkem 662 osob s tělesným postižením.  

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 1 200 000,00 

Celkem 1 200 000,00 
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3.3.2 Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany pohybující se pomocí 

vozíku 

Pobyty byly zaměřeny především na upevňování návyků při sebeobsluze a na praktický výcvik 

manipulace s kompenzačními pomůckami, protahování zkrácených svalů, nácvik 

automobilizačních cviků. Vše probíhalo pod vedením odborné rehabilitační pracovnice nebo 

fyzioterapeuta. Probíhal také výcvik v plavání, při kterém byl přítomen rehabilitační pracovník. 

Velký důraz byl kladen na bezbariérovost vybraného prostředí s možností sportovního vyžití. 

V rámci pobytů probíhaly přednášky z oblasti zdravotní, kde přednášku vedl odborník na 

prevenci obezity, léčbu dekubitů, správnou výživu, muzikoterapii, praktický nácvik a 

manipulaci s kompenzačními pomůckami. 

 

Služby tohoto projektu využilo v roce 2013 celkem 87 osob. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 179 700,00 

Celkem 179 700,00 

 

 

3.3.3 Rehabilitace a sport (cvičení a plavání) 

Realizace projektu podpořila motivaci k zapojování do kolektivního života. Pomohla ke zlepšení 

a udržování kondice tělesně a těžce tělesně postižených osob. Akce probíhaly celoročně 

v bazénech a tělocvičnách pod odborným vedením rehabilitačních pracovníků nebo pracovníků 

zaměřených na cvičení tělesně postižených a seniorů. 

Plavání a cvičení probíhalo celoročně v 17 organizačních 

jednotkách, docházka účastníků byla písemně 

evidována. Rehabilitační cvičení bylo prováděno jak ve 

vodě, tak na podložkách, dle zdravotního stavu. Všechny 

cviky byly zaměřené na zlepšení stabilizace a udržování 

tělesné kondice, vše dle možností a osobních dispozic 

cvičenců. Pravidelné plavání a cvičení bylo vhodnou 

pomocí, jak doplnit osobní program jednotlivců 

s účelným využitím času.  

 

Služby tohoto projektu využilo v roce 2013 celkem 435 osob. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 350 000,00 

Celkem 350 000,00 

 

 



 

11 

3.3.4 Ozdravné pobyty pro tělesně postižené děti a mládež 

Ozdravné pobyty probíhaly v době letních prázdnin. Byly zabezpečené speciálními táborovými 

programy. Tyto programy umožňovaly těžce tělesně postiženým dětem a mládeži komplexní 

rehabilitaci, seberealizaci a prožitky, které 

jsou v jejich životě méně dostupné, než u 

jejich zdravých vrstevníků. Realizace 

ozdravných pobytů pro těžce tělesně 

postižené děti a mládež byla zaměřena 

především na procvičování se 

v sebeobsluze, v jemné motorice, na herní 

aktivity, do kterých byly zapojené všechny 

děti, i děti s těžkým stupněm postižení. 

Děti se tak učily ohleduplnosti a taktu při 

poskytování pomoci příteli. Kolektiv, který 

se vytvořil na dětském táboře, se učil 

odpoutávat od závislosti na rodičích a hledal si nové přátelské vztahy. 

 

Pobytů se v roce 2013 zúčastnilo celkem 88 osob. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví  221 000,00 

Celkem 221 000,00 

 

 

3.3.5 Rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením (Praha, 

STP v ČR, o.s.) 

V rámci projektu byly realizovány dva rekondiční pobyty, a to ve spolupráci s krajskou 

organizací kraje Praha. Rekondiční pobyt byl určen pro osoby se zdravotním postižením, 

zejména pro osoby s tělesným a chronickým postižením. Jednalo se o pobytovou akci 

s odborným programem, který zahrnuje cvičení, rehabilitaci, školení, společné akce účastníků. 

Záměrem projektu byla stabilizace, resp. posílení celkové kondice osob se zdravotním 

postižením, podpora aktivního způsobu života a zodpovědnosti za vlastní zdraví, udržení 

soběstačnosti.  

 

Pobytu se zúčastnilo celkem 40 osob. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Hlavní město Praha 60 000,00 

Celkem 60 000,00 
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3.4 Projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie 

V roce 2013 byly realizovány následující projekty v rámci programů OP PA, OP LZZ a IOP. 

 

 

3.4.1 Cesta k zaměstnání (OP PA) 

STP v ČR z. s. zahájil v únoru 2013 realizaci projektu, který je financovaný z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a ze státního 

rozpočtu ČR (číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/35194).  

 

 

 

 

 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

 

Projekt je zaměřen na začleňování osob se zdravotním postižením (OZP) na trh práce, cílové 

skupině přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti a k získání nebo udržení pracovního místa. Do 

projektu bylo k 31. 12. 2013 aktivně zapojeno 67 klientů, z nichž: 

13 klientů prošlo bilanční a pracovní diagnostikou 

5 klientů se zapojilo do výuky znakového jazyka 

15 klientů využilo možnosti zvýšit své znalosti PC v počítačových kurzech 

a 2 klienti byli zaměstnáni na mzdový příspěvek. 

Doba trvání projektu: březen 2013 - prosinec 2014. Celkové náklady projektu za rok 2013 

činily 1 512 481 Kč. 

 

 

3.4.2 Šance pracovat (OP LZZ) 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR (číslo projektu 

CZ.1.04/2.1.01/91.00246).  

 

 

 

 

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením v regionu 

Praha a snaží se cílové skupině přispět k získání nebo udržení pracovního místa. Do projektu 

bylo k 31. 12. 2013 aktivně zapojeno 33 klientů 

Aktivity: motivace a aktivizace cílové skupiny, mapování pracovních možností a předpokladů, 

bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace klientů, rozvoj a nácvik pracovních dovedností 

klientů, umístění klientů na pracovní místa, poradenství, individuální podpora klientů, práce se 

zaměstnavateli, řízení projektu. Projekt probíhá od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015. Náklady 

projektu v roce 2013 činily 990 541 Kč. 
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3.4.3 Držíme krok s dobou (OP PA) 

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Praha Adaptabilita a ze státního rozpočtu ČR (číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/36398) a zabývá 

se rozvojem organizace a jejích zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

 

Projekt je zaměřený na rozvoj aktivit STP v ČR z. s. a přispívá ke zkvalitnění poskytování 

služeb a rozvoji a stabilizaci organizace. Cílovou skupinou jsou pracovníci organizace.  

Aktivity: fundraising, vzdělávání pracovníků organizace, supervize, řízení projektu. Realizace 

probíhá od 1. 9. 2013 do 30. 11. 2014. Náklady projektu za rok 2013 byly 185 428 Kč. 

 

 

3.4.4 Půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených v České 

republice, o.s. (IOP) - udržitelnost projektu 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (číslo 

projektu: CZ.1.06/3.2.01/02.06114). V rámci udržitelnosti projektu byl v roce 2013 financován 

z vlastních zdrojů STP v ČR z. s. 

 

 

 

 

 

Předmětem projektu bylo vytvoření spolupracující, dobře vybavené sítě půjčoven 

kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením a jejich provozování na území 

8 krajů ČR. V projektu bylo pořízeno téměř 500 nových pomůcek. V rámci projektu bylo 

zřízeno 8 nových půjčoven kompenzačních pomůcek, a to v těchto místech: Blansko, Brno-

město, Brno-venkov, Hodonín, Znojmo, Zlín, Vsetín a Příbram, a byla rozšířena nabídka 14 

stávajících půjčoven kompenzačních pomůcek. 

Aktivity: zajištění výběrových řízení, vybavení půjčoven kompenzačních pomůcek, publicita, 

řízení a koordinace projektu. Projekt probíhal od 15. 12. 2009 do 31. 8. 2010. Celkové náklady 

projektu byly 9 754 000 Kč. 
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3.5 Další projekty a služby 

 

3.5.1 Administrativní servis organizačních jednotek Svazu tělesně 

postižených v ČR, o.s.  

Tento projekt podpořený z prostředků Úřadu vlády ČR zahrnoval financování hospodářsko-

správních a administrativních činností, nutných k zabezpečení chodu organizačních jednotek 

STP v ČR z. s. (krajských, okresních, obvodních, městských a místních organizací) při 

zajišťování celostátních a regionálních programů.  

Celkem se na realizaci projektu podílelo 45 organizačních jednotek, z toho 4 krajské, 

38 okresních (obvodních, městských) a 3 místní organizace. 

Projekt byl prospěšný členům naší organizace a dalším osobám, které využívaly našich služeb. 

Pro všechny zúčastněné je kromě kvality služeb velmi důležitá také dostupnost služeb. Naše 

organizace působí i v malých městech a obcích, kde nabízí klientům podporu bez nutnosti 

náročného cestování za službou. Považujeme za velmi důležité, že se v roce 2013 podařilo 

zachovat činnost těchto regionálních organizačních jednotek a umožnit jim takové podmínky, 

aby mohly stále zlepšovat své služby a přispívat ke spokojenosti klientů. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Úřad vlády ČR 715 540,00 

Celkem 715 540,00 

 

 

3.5.2 Problematika partnerského vztahu a sexuálního života osob se 

zdravotním postižením - publikace pro odborné sociální poradenství  

Tento projekt podpořený z prostředků Úřadu vlády ČR byl zaměřen 

na šíření ucelených informací, které se týkají tématiky partnerského 

a sexuálního života u lidí s různým typem zdravotního postižení. 

Klíčovou aktivitou tohoto projektu bylo sestavení ucelené publikace, 

která byla v tištěné podobě distribuována poskytovatelům odborného 

sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením v rámci 

celé České republiky Publikace byla vydaná v nákladu 550 ks. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Úřad vlády ČR 70 000,00 

Celkem 70 000,00 
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3.5.3 Administrativní servis centra Svazu tělesně postižených v České 

republice, o.s. 

Tento projekt byl podpořený z prostředků Úřadu vlády ČR v roce 2013 částkou 300 000,00 Kč. 

Zahrnoval financování hospodářsko-správních a administrativních nákladů spojených s činností 

centra STP v ČR z. s. při zajišťování služeb pro své organizační jednotky a pro osoby se 

zdravotním postižením (OZP). Konkrétně se jednalo např. o provoz půjčovny kompenzačních 

pomůcek, poradenství, pomoc při hledání zaměstnání pro OZP, vzdělávací kurzy, zajištění 

administrativní podpory organizačních jednotek (např. tisk členských průkazek, přihlášek, 

apod.). V projektu se realizovaly i další činnosti, které centrum STP v ČR z. s. zajišťuje pro své 

regionální organizační jednotky, a to např.: informační systém uvnitř celého Svazu a 

jednotlivých organizačních jednotek, příprava a pomoc při zpracováváni nadregionálních 

projektů zaměřených na podporu OZP, školení zástupců organizačních jednotek - Sjezd STP 

v ČR, o.s., podpora organizačních jednotek při poskytování služeb klientům - metodika, 

konzultace, žádosti o dotace, apod. 

   

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Úřad vlády ČR 300 000,00 

Celkem 300 000,00 

 

 

3.5.4 PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením 

Na PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením jsme 

v roce 2013 obdrželi dotaci z prostředků Úřadu vlády 

ČR v celkové výši 50 000,00 Kč. V těchto kurzech se 

klienti naučili základy ovládání PC, práci s internetem, 

elektronickou poštou a některými základními programy 

(např. MS Word, MS Excel).  

Kurzy se realizovaly ve dvou úrovních, které na sebe 

zpravidla navazovaly – pro začátečníky a pro mírně 

pokročilé. Během roku 2013 se v rámci projektu 

uskutečnily 2 kurzy pro začátečníky a 2 kurzy pro 

pokročilé. Kurzy byly realizovány pro menší skupiny s ohledem na individuální přístup a 
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možnost přizpůsobení výuky zdravotnímu postižení účastníků. Pro vedení výuky jsme využili 

našeho stálého lektora, který má bohaté zkušenosti s cílovou skupinou, zná potřeby osob se 

zdravotním postižením a dovede výuku přizpůsobit dle jejich individuálních možností. Kurzy 

byly realizovány v plně bezbariérovém prostředí. Účast na kurzech byla často spojena s další 

vzájemnou spoluprací (např. podpora účastníků při hledání pracovního uplatnění, poradenství).  

 

Počet účastníků kurzů v roce 2013: 33 (z toho 28 kurz úspěšně dokončilo) 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Úřad vlády ČR 50 000,00 

Celkem 50 000,00 

 

 

3.5.5 Distribuce EUROklíčů 

STP v ČR z. s. je od roku 1995 distributorem EUROklíčů pro lidi se zdravotním postižením 

v rámci celé České republiky. Do distribuce EUROklíčů jsou zapojeny také některé regionální 

organizační jednotky STP v ČR z. s. Od června 2008 jsou EUROklíče na území Prahy 

poskytovány zdarma v rámci projektu „Výroba a zajištění distribuce EUROklíčů pro občany 

Hl. m. Prahy“ financovaném Hlavním městem Praha. EUROklíč zdarma může získat občan 

s tělesným postižením, držitel průkazky ZTP a ZTP/P a s trvalým bydlištěm v Praze.  

EUROklíče jsou využitelné zpravidla na veřejně přístupných sociálních zařízeních (WC) a 

u technických kompenzačních zařízení (výtahy, schodišťové plošiny, 

apod.). Je možné je využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách 

ve státech EU. 

Možnost vlastnit EUROklíč odstraňuje nejistotu a řadu psychologických 

bariér, a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou 

schopností pohybu v každodenním životě. Seniorům a osobám 

krátkodobě zdravotně indisponovaným jsou EUROklíče půjčovány 

přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, apod.). 

 

Počet předaných EUROklíčů v roce 2013: zdarma 24 ks, prodané 18 ks.  

 

 

 

3.5.6 Provoz bezbariérového střediska Březejc 

Na dětském středisku Březejc byly pořádány pobyty pro postižené děti z celé republiky. Byly 

zabezpečeny i pobyty rodičů s dětmi v prázdninových měsících, škola v přírodě, rekondiční 

pobyty, psychorehabilitační kurzy, školení.  

Ubytování v DS Březejc je ve třech pavilonech, každé oddělení je samostatné. Pokoje jsou 

dvou a třílůžkové, které společně se sociálním zařízením vyhovují klientům se zdravotním 

postižením. Kromě pokojů mají klienti k dispozici společenské místnosti vybavené televizí, 

počítačem, pracovními stoly. Zájmová činnost pro klienty probíhá v dílnách pod vedením 

pracovníků sociální péče se zaměřením na pracovní terapii 
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Jednotlivé dílny jsou specializovány na keramiku, hmatové modelování ATM, práci s proutím aj. 

Výrobky jsou prezentovány také na výstavách. 

   

Mezi aktivity konané v DS Březejc patří zejména: 

 osobní rozvoj každého jedince 

 podpora samostatnosti 

 pracovní terapie 

 keramika 

 Axmanova technika modelování 

 pletení z pedigu 

 zájmové kroužky 

 výtvarný kroužek - malování na sklo a hedvábí, tradiční i netradiční výtvarné techniky 

 kroužek tkaní 

 pohybové a míčové hry, jízda na kole, turistika 

 country tance 

 florbal 

 náboženství 

 rehabilitace, relaxační a pohybové cvičení 

V roce 2013 se na středisku vystřídalo 18 stálých těžce tělesně a jinak zdravotně 

postižených dětí a 488 dočasně ubytovaných dětí a dospělých.  

 

 

3.5.7 Poskytování půjček z účelového jmění STP v ČR z. s. 

Naše organizace poskytovala i v roce 2013 svým členům půjčky z účelového jmění organizace. 

Tyto půjčky jsou poskytovány na řešení havarijního stavu domácnosti (nákup spotřebičů), na 

usnadnění tíživé životní situace, na opravu osobního automobilu, na úpravy bytu 

(bezbariérovost, vytápění) apod. Jednotlivé žádosti o poskytnutí konkrétní půjčky posuzovala a 

schvalovala komise.  

Za rok 2013 byly vyřízeny 2 žádosti o půjčku, poskytnutí půjčky bylo schváleno 

oběma žadatelům. 
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3.5.8 Aktivní senioři - celoroční informační servis pro seniory a vzdělávací 

semináře k pohybovým aktivitám seniorů 

Projekt pro seniory byl zaměřený na dvě oblasti, a to na přístup k informacím a upevňování 

zdravotního stavu vhodnými pohybovými aktivitami. Po celý rok 2013 jsme provozovali 

informační servis, v rámci kterého mohli senioři získávat informace zaměřené na sociální 

oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, aj. 

Informace byly seniorům poskytovány elektronickou cestou (web, e-mail) a osobně (ve 

spolupráci s regionálními organizacemi STP v ČR z. s. a při poskytování služeb). Informační 

servis byl přímo e-mailem poskytován cca 300 seniorům.  

   

V rámci druhé oblasti jsme uspořádali dva semináře, na kterých byli účastníci teoreticky i 

prakticky seznámeni s vhodnými pohybovými aktivitami a cvičením pro seniory. Těchto 

seminářů se zúčastnili lidé, kteří v rámci naší organizace nebo jiných neziskových organizací 

organizují a realizují pohybové aktivity a rekondiční programy pro seniory. Účast na seminářích 

pomohla účastníkům vylepšit způsoby cvičení se seniory, uplatnit nové metody a získali nový 

impuls a povzbuzení pro další práci se seniory. Pro seniory, kteří se daných pohybových aktivit 

účastní, budou kvalitnější pohybové aktivity přínosem pro jejich zdravotní stav a celkovou 

kondici. 

E-mailový informační servis využívalo cca 300 seniorů a seminářů se zúčastnilo 

celkem 34 osob. 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 165 766,00 

Celkem 165 766,00 
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4. Přehled hospodaření  

 

4.1 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 v celých tisících Kč 

ve zjednodušeném rozsahu 

   
Název položky 

Činnosti 

hlavní hospodářská 

A. NÁKLADY     

Spotřebované nákupy celkem 1 580,00 0,00 

Služby celkem 9 168,00 0,00 

Osobní náklady celkem 4 243,00 0,00 

Daně a poplatky celkem 49,00 0,00 

Ostatní náklady celkem 1 001,00 0,00 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 

položek celkem 
1 652,00 0,00 

Poskytnuté příspěvky celkem 1,00 0,00 

Daň z příjmu celkem 0,00 0,00 

Náklady celkem 17 694,00 0,00 

B. VÝNOSY     

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2 169,00 0,00 

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0,00 0,00 

Aktivace celkem 0,00 0,00 

Ostatní výnosy celkem 41,00 0,00 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem 
12,00 0,00 

Přijaté příspěvky celkem 4 742,00 0,00 

Provozní dotace celkem 6 371,00 0,00 

Výnosy celkem 13 335,00 0,00 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -4 359,00 0,00 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -4 359,00 0,00 
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4.2 Náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Výnosy 
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4.4 Zpráva nezávislého auditora 
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5. Organizační struktura STP v ČR z. s.  

 

5.1 Vrcholné orgány 

Správní rada  

do 20. 9. 2013: Helena Klasnová (předsedkyně), Ing. Vlastimil Birčák (místopředseda), 

Ing. et Ing. Andrea Bělovská, JUDr. Oleg Brückler, Zdenka Hlavatá, Ing. Alena Říhová, 

Karla Zbořilová 

od 20. 9. 2013: Helena Klasnová (předsedkyně), Ing. Vlastimil Birčák (místopředseda), 

Ing. et Ing. Andrea Bělovská, JUDr. Oleg Brückler, Ing. Alena Říhová, Karla Zbořilová, 

PhDr. Zdenka Zahrádková 

 

Dozorčí rada 

do 25. 4. 2013: Dušan Přikryl (předseda), Jaroslava Koukalová, Květoslav Kábrt  

od 25. 4. 2013 do 20. 9. 2013: Květoslav Kábrt (zastupující předseda), Jaroslava Koukalová, 

Milada Netroufalová 

od 20. 9. 2013: Květoslav Kábrt (předseda), Jaroslava Koukalová, Milada Netroufalová 

 

 

5.2 Informace o organizačních jednotkách 

STP v ČR z. s. je zřizovatelem organizačních jednotek, které plní poslání a cíle organizace na 

regionální úrovni. Tyto organizační jednotky sdružují jednotlivé členy, fyzické a právnické 

osoby. K 31. 12. 2013 měl STP v ČR z. s. celkem 411 organizačních jednotek, s více než 

40 000 členy. 
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Organizační jednotka Počet 

Krajské organizace 12 

Okresní, obvodní, městské organizace 70 

Místní organizace 329 

Celkem 411 

 

 

5.3 Kontaktní údaje 

Adresa:  Karlínské náměstí 59/12, 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 31. 12. 2013) 

Bankovní spojení: KB Praha, číslo účtu: 15538081/0100 

 

 

 

 

mailto:anna.bircakova@svaztp.cz
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6. Poděkování 

 

Děkujeme všem dárcům a organizacím, kteří nás v roce 2013 podpořili (v abecedním pořadí): 

 

ALPAKO INVEST, spol. s r.o. 

Evropský sociální fond  

Hlavní město Praha 

LMC s.r.o. 

Microsoft s.r.o. (Sdružení VIA, program TechSoup) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Nadační fond VEOLIA 

Olperer s.r.o. 

SCA Hygiene Products, s.r.o. 

Úřad vlády ČR 

 

Poděkování patří i všem ostatním dárcům. 

 

 

Velký dík také náleží všem pracovníkům Svazu tělesně postižených v České republice z. s., 

pracovníkům a členům regionálních organizačních jednotek, sympatizantům, podporovatelům a 

dobrovolníkům.  

 


