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                                                          ÚVODEM                                                          ÚVODEM                                                          ÚVODEM                                                          ÚVODEM    

 
Poslání a cíle Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. 
 
 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. sídlí na Praze 8, Karlínské náměstí 12 v prostorách 1. patra. Naše 

organizace je organizací s celostátní působností, s bohatou historií v oblasti zajišťování potřeb a zájmů pro tělesně a 

těžce tělesně postižené občany.  

Prvořadým úkolem našeho svazu v tomto období bylo poskytování sociálních a zdravotních služeb včetně péče o 

tělesně a těžce tělesně postižené občany jak na celostátní úrovni, tak i na místní úrovni našich organizačních složek. 

Služby byly a jsou poskytovány na profesní úrovni všem klientům, kteří o ně projevili zájem.   

 

Cílová skupina  
 

Cílová skupina je tvořena klienty z řad tělesně a těžce tělesně postižených občanů a seniorů, kteří projeví 

zájem o naše služby a při jejich poskytování s námi spolupracují. Věková hranice klientů není rozhodující, ani 

členství tělesně postižených v naši organizaci. 

 

Řízení činnosti organizace 
 

Činnost našeho svazu je řízena voleným orgánem – Republikovým výborem STP v ČR, o.s , který pracuje ve 
složení: 

  
Republikový výbor: 
 

předseda - Klasnová Helena    

1. místopředseda - Ošťádal Mojmír    

místopředseda - Řízek Čestmír    

členové výboru - Věra Houžvičková Roubych Karel Hlavatá Zdeňka Macek Zdeněk 

  Vodička Václav Víznerová Zlata Mocňáková Zdeňka Zbořilová Karla 

  Janků Mojmír Muřínová Antonie Mgr. Stuchlíková Jitka 

    
 
 

 

Revizní komise: předseda Přikryl Dušan  

 členové Luňák Vlastimil Kábrt Květoslav Bínová Alena 

  Jaroslava Koukalová  
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Jednotlivé orgány naší organizace se v roce 2006 zabývaly řešením aktuálních problémů souvisejících zejména s: 
 

- ekonomickými a organizačními otázkami organizace a s připravovanou změnou financování sociálních 
služeb z rozpočtů krajů a povinností vedení podvojného účetnictví všech našich organizačních složek 
s právní subjektivitou v návaznosti na přijatý zákon o sociálních službách. 

 
- návrhem rozpočtu na rok 2007 a schválením účetní závěrky za rok 2006 včetně zprávy auditora k této 

závěrce     
 
- realizací jednotlivých projektů dotovaných z prostředků Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a  

sociálních věcí a Magistrátu hl. m.Prahy 
 

- realizace projektů v roce 2006 financovaných z fondů Evropské unie realizovaných v rámci okresních 
organizací STP v ČR, o.s 

 
- poskytováním půjček z účelového jmění organizace pro naše členy 

 
- činností půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro zdravotně postižené občany v rámci 

center denních služeb 
 

- zajištění dopravy pro těžce tělesně postižené občany speciálně upravenými mikrobusy 
 

- činností sekretariátu STP v ČR,o.s. 
 

- dalšími aktuálními otázkami souvisejícími zejména s realizací projektů center denních služeb a operativním 
řešením technicko organizačních záležitostí 

 
 
A. Poskytování sociálních služeb. 
 

V rámci poskytování sociálních služeb realizovala naše organizace 2 projekty, jeden projekt dotován 
z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a jeden z prostředků Magistrátu hl. města Prahy.  

 
Jednalo se o projekty: 
1.) Centra denních služeb Okresních výborů STP v ČR            - financován z prostředků MPSV   

2.) Centrum denních služeb Svazu tělesně postižených v ČR   - financován z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy   

 
 
Ad  A1.) Projekt „Centra denních služeb OV STP v ČR“. 
 

Realizace aktivit v Centrech denních služeb v jednotlivých okresech probíhala pro klienty většinou 

v prostorách OV STP.     

Ve vymezeném časovém prostoru byly poskytovány klientům (členům i nečlenům STP) odborné konzultace 

v  oblasti sociální, právní, konzultace v oblasti úprav bytů, možnosti rekvalifikace a používání ortopedických          

a jiných kompenzačních pomůcek, konzultace k problematice zdravotní, problematice vztahující se 

k architektonickým bariérám, osobní soběstačnosti, působení chráněných dílen aj. Okresní výbory organizovaly pro 

své klienty školení se sociálně zaměřenou tématikou. 
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Pracovní rozvrh Center počítal s dostatečným časovým prostorem i pro externí pracovníky v oblasti sociálně 

právní, zdravotní, sociální i s pracovníky Úřadů práce dle konkrétních možností příslušného OkO STP, o.s.   

Klienty byly vyžadovány i informace o konkrétní činnosti jednotlivých stupňů orgánů státní správy i místní 

samosprávy, a to prakticky ke všem otázkám týkajícím se jejich životních problémů. 

K činnosti Center patřila i přednášková činnost a besedy. Evidence klientů, kterým byly poskytnuty konzultace, 

byla vedena v knize klientů s uvedením dne poskytovaných služeb.     

Podle průběhů konzultací byla prověřovaná možnost a účinnost účasti klienta na seminární akci, jejímž hlavním 

posláním je proškolení a vytváření podmínek ke zlepšení životní situace klienta. 

Účast na semináři byla dále podmíněna i doporučením ošetřujícího lékaře s udáním doporučených úkonů, které 

tvořily doplňující program školicích akcí. 

S ohledem na počet uspokojených klientů můžeme konstatovat, že byly naplněny cíle projektu, sledující 

poskytování služeb a pomoci cílové skupině klientů, sdružujících se v našem občanském sdružení. 

Podnětem pro zlepšení činnosti OkO a MěO  jsou klientská hodnocení jednotlivých aktivit a akcí. 

Rozhodujícím kritériem pro hodnocení úspěšnosti projektu je neustálý zájem klientů o poskytované služby a jejich 

osobní pozitivní hodnocení průběhu akce. V průběhu roku 2006 tuto službu poskytovalo 27 okresních organizací 

STP v ČR, o.s. Byly organizovány konzultační dny, přednášky a besedy.  

Projekt využilo celkem 17 767 klientů. 

 

Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná  v Kč Vratka  v Kč 
2 072 800,,00 2 072 800,00 0,00 

 
 
 
Ad  A2.) Projekt „Centrum denních služeb Svazu tělesně postižených v ČR“. 
 

V rámci tohoto projektu poskytovala naše organizace následující služby:  
 
 

1. Pomoc při vyhledávání zaměstnání zdravotně postižených občanů. 
 
Tuto službu zajišťujeme již jedenáctým rokem pro všechny zájemce tělesně a těžce tělesně postižené s cílem 

poskytnout jim sociálně - právní a psychologickou pomoc při pracovním uplatnění s konkrétním vytipováním          

a zprostředkováním zaměstnání. Vhodná volná pracovní místa vybíráme z naší aktuální nabídky s přihlédnutím 

k dosažené kvalifikaci a praxi klienta a jeho současnému zdravotnímu stavu. Pro lepší možnost uplatnění našich 

klientů na trhu práce organizujeme kurzy na počítači, v roce 2006 byly 4 kurzy, které absolvovalo 28 klientů.. 

Klienti absolvovali školení v nejčastěji užívaných počítačových programech v prostředí Windows – Word a Excel. 

Naší zprostředkovatelské činnosti využívaly firmy mající zájem zaměstnat zdravotně postižené, jak jim ukládá 

zákon o zaměstnanosti a nařízení vlády o stanovení povinného podílu osob se ZPS.  
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Služba s uživateli byla realizována většinou po telefonu, u složitějších případů byl preferován osobní 

kontakt. Klienti byli zařazeni do databáze uchazečů o zaměstnání na neomezenou dobu. Zůstáváme s nimi 

v kontaktu i po nalezení volného pracovního místa a pomáháme jim zvládnout úskalí adaptační doby, které s sebou 

nese řadu problémů a je nejčastější příčinou selhávání klientů. Klientům jsme rovněž poskytovali odbornou 

psychologickou, psychoterapeutickou a právní pomoc tak, aby byli schopni sami si aktivně vyhledávat zaměstnání 

a tak obstát na trhu práce.  

Při zprostředkování zaměstnání jsme spolupracovali s úřady práce, občanskými sdruženími a organizacemi 

sdružujícími zdravotně postižené občany - Pražskou organizací vozíčkářů, organizací Paraple, s Centry služeb pro 

zdravotně postižené, ale i s Klinikou rehabilitačního lékařství Albertov a Jedličkovým ústavem.  

Cílem této služby je plná sociální rehabilitace a integrace zdravotně postižených  prostřednictvím pracovního 

uplatnění. Služba je určena především zájemcům z Prahy a okolí, kteří pro své postižení nesplňují požadavky úřadů 

práce. V roce 2006 jsme evidovali 253 uchazečů o zaměstnání. Z toho 7 klientů našlo trvalé zaměstnání, 16 

absolvovalo kurz práce s PC a se cca 40 klienty se dále intenzivně pracuje na možnosti vyhledání vhodného 

pracovního uplatnění metodou individuální práce. 

 
2. Sociálně právní poradenství. 
 

V rámci tohoto projektu byly poskytovány poradenské služby klientům z řad tělesně postižených občanů  

centrem STP v ČR, o.s., řešena byla zejména následující problematika: 

 
- informovanost klientů o jejich aktuálních nárocích a právech státní sociální pomoci včetně nároků jejich 

rodinných příslušníků 
 
- poskytnutí základní informace o možnostech řešení obtížné sociální situace, která vyplývá ze zákonných 

právních norem v oblasti sociální problematiky 
 

- prodej publikace JUDr. Hutaře - Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené občany  
 

- možnosti uplatnění klientů na trhu práce 
 

- zajištění přímého kontaktu klientů s odbory sociálními a zdravotními a Úřady práce  
 

- možnosti kolektivního řešení oprávněných požadavků na orgánech státní správy 
 

- účelnosti organizování celorepublikových seminářů s právním výkladem za účelem vzájemné výměny 
praktických zkušeností samotnými postiženými.  

 
Tato služba byla poskytnuta pro 140 klientů. 
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3. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 
 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek poskytovala v roce 2006 služby širokému spektru 

tělesně postižených občanů. Zápůjčky těchto pomůcek byly realizovány denně v pondělí až pátek od 8.00 hod do 

16.00 hod. Počet kompenzačních pomůcek k 31.12.2006 byl 77 ks. 

 Pomůcky byly zapůjčovány na nezbytně dlouhou dobu, tj. do doby, kdy si klient vyřídil u zdravotní 

pojišťovny pomůcku do trvalého užívání  

- trvale tělesně a těžce tělesně postiženým na dobu, kdy čekají na přidělení vlastní pomůcky nebo ji mají 
v opravě 

- osoby dočasně zdravotně postižené - jde o rychlou pomoc při akutních případech (zranění) 

- prodej znaků (samolepky vozíčkáře) celkem 156 ks 

-     celkem počet klientů v půjčovně kompenzačních pomůcek 445 

Další z možností zapůjčení je zápůjčka dlouhodobá a týkala se např. občanů dlouhodobě ležících (polohovací 

postel), či zapůjčení pomůcek nedostatečně vybaveným školám (schodolezy, lyžiny) nebo pomůcky pro seniory 

(chodítka). Naše organizace je připravena pomoci i zahraničním návštěvníkům, kterým se v době pobytu v ČR 

pomůcka porouchá (mechanické či elektrické vozíky pro invalidy). Další forma zápůjček realizovaná v roce 2006 

byla na ozdravné pobyty pro tělesně a těžce tělesně postižené děti, kde často dochází k poruchám vlastních 

pomůcek.  

Klienti dostávali průběžně podle potřeby a požadavků informace z číselníků VZP, týkající se čísla pomůcky, 

do jaké výše je pomůcka hrazena pojišťovnou a který odborný lékař na ni může vystavit poukaz. Významná byla 

spolupráce s firmami: Patron, Ortoservis, Meyra, Sivak, Altech, které zajišťují poradenství, servis a prodej 

rehabilitačních pomůcek.  

Poskytováním kompenzačních a rehabilitačních pomůcek jsme výrazně pomáhali tělesně a těžce tělesně 

postiženým překonávat obtíže běžného denního života.  

 
4. Doprava pro těžce tělesně postižené občany. 

 
Náš svaz v roce 2006 poskytoval dopravu všem zdravotně handicapovaným, jednotlivcům i organizacím 

sdružujícím zdravotně postižené v celé České republice. Dopravu jsme poskytovali speciálně upravenými vozidly  

MERCEDES 308D a dvěma auty RENAULT MASTERS. Auta jsou upravena pro přepravu tělesně postižených a 

těžce tělesně postižených včetně namontování speciální plošiny pro vozíčkáře. 

Naše služby jsou poskytovány v každou denní dobu, o sobotách a nedělích, příp. i o svátcích. Pro lepší orientaci 

jsme v roce 2006 zajišťovali tyto převozy: odvoz do a ze zaměstnání, odvoz dětí do školy, odvoz do 

zdravotnických zařízení, na rehabilitační pobyty, do lázeňských zařízení, odvozy na a z letiště, různé kulturní akce  

a další. Dopravní služby byly poskytovány v podstatě nepřetržitě 24 hod denně dle přání klientů, pro 411 klientů,  

mimo to je zajišťována hromadná přeprava zdravotně postižených dětí formou ranního svozu do stacionáře a jejích 

odpoledního rozvozu – denně je takto průměrně přepraveno 21 dětí s kombinovaným postižením. 
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Pro většinu těžce tělesně postižených a zejména vozíčkářů je veřejná hromadná doprava nedostupná a právě pro 

tuto skupinu představuje námi poskytovaná služba často jedinou pomoc. 

Celkové vyhodnocení účinnosti projektu Centrum služeb Svazu tělesně postižených v ČR je velmi pozitivní, 

jeho nabídky služeb v roce 2006 využilo celkem 1 249 klientů.   

 

Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná v Kč Vratka v Kč 

685 000,00 685  000,00 0,00 

 

 

 

B. Poskytování zdravotních služeb. 
 

V rámci poskytování zdravotních služeb realizovala v roce 2006 naše organizace 4 projekty dotované 

z prostředků Ministerstva zdravotnictví.  

Jednalo se o projekty: 
B.1 ) Projekt „Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních 
končetinách“ 
 
B.2 ) Projekt „Psychorehabilitační pobyty pro vozíčkáře“  

B.3 ) Projekt „Rehabilitace a sport“ 

B.4 ) Projekt „Ozdravné pobyty pro tělesně postižené děti a mládež“ 

 
 B.1 ) Projekt „Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetinách“. 
 

Jednalo se o projekt určený pro specifickou skupinu tělesně postižených osob. Jeho realizace probíhala dle 

odborného programu, vždy zpracovaného lékařským garantem. 

Základní ideou projektu bylo výrazné zlepšení zdravotního a psychického stavu. Realizace tohoto projektu 

v roce 2006 jednoznačně přispěla k výcviku v samostatnosti, v sebeobsluze (po poúrazových a pooperačních 

stavech), projekt řešil dostupnost informací, porad a pomáhá výraznou měrou k zařazení tělesně a těžce tělesně 

postižených občanů do plnohodnotného života. Služby tohoto projektu využilo 1 869 tělesně postižených osob. 

   
 

Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná v Kč Vratka v Kč 
3 265 000,00 3 262 500,00 2 500,00 

 
 
B.2 )  Projekt  „Psychorehabilitační pobyty pro vozíčkáře“. 
 

Projekt byl opět určen pro zlepšení zdravotního a psychického stavu specificky tělesně postižených občanů - 

vozíčkářů. Základní ideou bylo  přispívat k výcviku v samostatnosti u cílové skupiny osob, rozvíjet jejich pohybové 

aktivity, pomáhat v sebeobsluze (hlavně po poúrazových a pooperačních stavech), v soběstačnosti, v základních 
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životních potřebách, řešit dostupnost informací souvisejících s konkrétním postižením, překonávat psychické 

bariéry z izolovanosti a pomoc při jejich integraci do společnosti. 

Služby tohoto projektu využilo 205 osob. 

 
Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná v Kč Vratka v Kč 

416 000,00 410 750,00 5 250,00 

 
 
B.3 )  Projekt „Rehabilitace a sport “. 
 

Projekt byl určen ke sportovní rehabilitaci tělesně a těžce tělesně postižených občanů v průběhu celého roku 

2006. Hlavními aktivitami realizovanými v rámci tohoto projektu bylo plavání a cvičení. Projekt je mezi uživateli 

velmi oblíbený. Jeho realizace je rozčleněna na období celého roku dle konkrétních možností organizace. 

Služby tohoto projektu využilo 1 180 osob. 

 

Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná v Kč Vratka v Kč 
412 000,00 411 515,00 485,00 

 
 
 
B.4 ) Projekt „Ozdravné pobyty pro tělesně postižené děti a mládež“. 
 

Tento projekt jako jediný byl zaměřen na realizaci konkrétních aktivit pro tělesně a těžce tělesně postižené 

děti a mládež. Projekt byl realizován formou táborů v období letních prázdnin pro děti z celé republiky. Ozdravné 

pobyty byly sportovně zaměřeny s ohledem na možnosti a konkrétní dovednosti  pro určené skupiny dětí. Všechny  

turnusy se uskutečnily v bezbariérovém prostředí, do programů pobytů byly zařazovány aktivity zaměřené na 

rozvoj osobnosti účastníka, rehabilitace, procvičování sebeobsluhy a poznání sama sebe. Mladí lidé měli možnost 

získat informace o možnostech a způsobech realizování vlastních plánů v současné společnosti. Realizovaly se 

společné výlety, soutěže, přednášky na atraktivní téma včetně společenské zábavy. Děti zde navázaly nová 

přátelství a učily se taktu a ohleduplnosti vůči svým stejně postiženým vrstevníkům. Pobyty řídili a organizovali  

vedoucí, kteří mají již dlouhodobé praktické zkušenosti i požadované teoretické znalosti potřebné pro práci 

s postiženými dětmi. Tím se pobyty stávají velkým přínosem pro postižené děti jak po stránce zdravotní, tak            

i společenské.    

O pobyty byl velký zájem jak ze strany rodičů, tak i ze strany samotných dětí.     

Pobytů se v roce 2006 účastnilo celkem 188 dětí, z toho OkO STP v ČR , o.s. pobyty pro děti 98 a Praha 90 dětí. 

   
Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná v Kč Vratka v Kč 

468 250,00 468 250,00 0,00 
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C. Ostatní aktivity Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. 
 
I. Aktivity financované z prostředků Ministerstva zdravotnictví:   

C.1 ) Projekt „FIMITIC - zajištění zahraničních styků v mezinárodní federaci     

                     těl. postižených“ 

C.2 ) Projekt „Organizačně administrativní servis STP v ČR, o.s.“ 

C.3 ) Projekt „Rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek“ 

   
C.1 ) Projekt „FIMITIC – zajištění zahraničních styků v mezinárodní federaci tělesně postižených    

v rámci Evropské unie“.         
 

Cílem projektu bylo získávání zkušeností a poznatků ze zahraničí a jejich využití ve prospěch zdravotně 

postižených osob v České republice a příprava vstupu organizací zdravotně postižených do struktur Evropské unie. 

Naší snahou bylo navázat partnerské vztahy s organizacemi států Evropské unie, zabývajícími se problematikou 

zdravotně postižených, získávat poznatky prostřednictvím informačních médií, zúčastnit se seminářů, kongresů        

a jednání za účelem výměny vzájemných poznatků a zkušeností a připravit tak vstup naší organizace jako 

rovnocenného partnera do těchto struktur.   

 

Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná v Kč Vratka v Kč 
86 000,00 86 000,00 0,00 

 
 
C.2 ) Projekt „Organizačně-administrativní servis STP  v ČR“. 
 

Tento projekt zajišťoval realizaci těchto činností: organizaci seminářů a školení pracovníků okresních            

a městských výborů, tisk Směrnice o hospodaření STP v ČR, o.s., členských průkazek, evidenčních listů, náklady 

na koordinaci činnosti s krajskými a okresními organizacemi, úhradu režijních nákladů na energii, pronájmy, 

telefony, údržbu PC, mzdové náklady, finanční poplatky apod.  

 
Projekt byl realizován pouze v centru Svazu STP v ČR, o.s. Praha. 

Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná v Kč Vratka v Kč 
860 000,00 860 000,00 0,00 

 
 
C.3 ) Projekt „Rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek“ 
 

Dotace přidělená v Kč Dotace čerpaná v Kč Vratka v Kč 
228 000,00 228 000,00 0,00 
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II. Aktivity financované z prostředků Evropské unie, rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtu 
Jihomoravského kraje a rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy.   
 

V roce 2006 byla zahájena realizace těchto projektů, zaměřených na možnosti pracovního uplatnění na trhu 

práce tělesně postižených občanů: 

 
C.4 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ  PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
OBČANY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE - projekt  je spolufinancován Evropskou unii, státním 
rozpočtem České republiky a rozpočtem Středočeského kraje.  
 

               

  

Realizace projektu byla zahájena v lednu 2006 s celkovým rozpočtem 5 601 409,- Kč. 

  
C.5 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ   
OBČANY NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - projekt je spolufinancován Evropskou unii, státním  
rozpočtem České republiky a rozpočtem Jihomoravského kraje.   
            

                        

 
Realizace projektu byla zahájena v září 2006 s celkovým rozpočtem 4 899 579,- Kč. 

 
C.6 ) ŽÍT NAPLNO - projekt je financován státním rozpočtem ČR, rozpočtem Hlavního města Prahy a   
Evropským sociálním fondem.      
 

                                                                   
 
Realizace projektu byla zahájena v září 2006 s celkovým rozpočtem 4 088 000,- Kč.    
 
 
III. Aktivity financované z vlastních zdrojů: 

C.7 ) Poskytování půjček z účelového jmění STP v ČR, o.s. 

C.8 ) Využití Střediska STP v ČR, o.s. Březejc 

C.9 ) Mikulášská nadílka pro tělesně postižené děti a mládež 

 
C.7 ) Poskytování půjček z účelového jmění STP v ČR, o.s. 
 

Naše organizace poskytovala i v roce 2006 svým členům půjčky z účelového jmění organizace, které jsou 

poskytovány členům na dovybavení domácnosti spotřebiči, které jim usnadní tíživou situaci, na opravu osobního 
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automobilu, koupi bytu apod. Jednotlivé žádosti posuzovala komise a republikový výbor schvaloval poskytnutí 

konkrétní půjčky.  Za rok 2006 bylo již vyřízeno celkem 19 žadatelů o tuto půjčku.  

 
C.8 ) Využití „Střediska STP v ČR Březejc“. 
 

            Na 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     

i mezinárodní tábory. Dále proběhlo školení vedoucích pro děti a mládež zdravotně postižené, se zaměřením na 

mimoškolní aktivity.   

Během prázdnin se na středisku vystřídalo 37 stálých těžce tělesně a zdravotně postižených dětí a 1392 dětí a 

dospělých. Zájem o pobyty na tomto našem středisku byl i v roce 2006 velmi velký, požadavky všech zájemců 

nebyly pokryty.   

 
C.9 ) „Mikulášska nadílka pro tělesně postižené děti“. 
 

STP v ČR, o.s. připravil v prosinci 2006 již tradiční Mikulášskou nadílku pro děti z Prahy a okolí. Pod 

heslem „Mikulášská diskotéka“ byl pro postižené děti a mládež připraven bohatý program spojený s nadílkou, na 

které se podílela řada sponzorů s širokou nabídkou např. cukrovinek, pečiva, limonád, hraček apod. Sponzorům 

bylo zasláno písemné poděkování. 

INGO Casino, a.s. Františkovy Lázně, Lichtenbergovo pekařství, Beverages ČR, a.r.o., MADE Group spol. 

s.r.o., AVON Cosmetics spol. s.r.o., Cukrářství Kostelecký a Pazdera, VVISS a.s., DELTA MLÝN s.r.o., Roman 

Torn RTC s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., OLYMPIA s.r.o. 

 
 

ZÁVĚR 
 

Z výčtu uvedených činností našeho občanského sdružení za rok 2006 jednoznačně vyplývá, že poskytování 

služeb v oblasti sociální a zdravotní je velmi široké. K tomu se řadí další zajišťování různých aktivit. a to 

kulturních, sportovních, zabezpečování porad, školení, seminářů, další společenské akce, a mnoho jiných aktivit, 

např. zájmová činnost, zaměřená na využití volného času našich klientů dětí, mládeže i dospělých. Poskytování 

zavedených služeb chceme i nadále zlepšovat a udržet je na vysoké úrovni a jsme přesvědčeni, že za pomoci 

státních orgánů, kteří se podílí rozhodující měrou na financování, se nám podaří tento trend udržet ve prospěch 

všech zdravotně postižených, jimž jsou tyto služby určeny a mají nezastupitelnou úlohu v naši společnosti.  

 
Praha, duben 2007                                                
              
 

Klasnová Helena 
  předsedkyně STP v ČR, o.s. 
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