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1. Úvod 

V roce 2014 začala pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. nová kapitola existence, 

neboť od začátku tohoto roku jsme přestali být občanským sdružením a stali jsme se spolkem. 

Jednalo se o změnu, kterou jsme museli učinit kvůli novému občanskému zákoníku. Na samotné 

fungování naší organizace tato změna právní formy neměla prakticky žádný vliv, přinesla nám 

však značnou administrativní a ekonomickou zátěž. Kromě přepracování našich stanov, které 

jsme upravili v předstihu již v roce 2013, máme dále za povinnost do konce roku 2015 upravit 

názvy všech našich organizačních jednotek (pobočných spolků) a do konce roku 2016 doplnit 

všechny potřebné údaje o všech našich pobočných spolcích do spolkového rejstříku. Tento rok se 

tedy nesl ve znamení příprav postupů a podmínek pro tyto povinné kroky.  

 

Vzhledem ke složité struktuře naší organizace a k velkému počtu našich pobočných spolků bylo 

nutné připravit celou akci tak, aby vše proběhlo bez větších problémů. Bohužel stát nám situaci 

neusnadnil, spíše naopak. Spolkový rejstřík nebyl funkční hned od začátku roku, byly zavedeny 

poplatky za zápisy do spolkového rejstříku, došlo k nejasnostem s nedokončeným zákonem o 

statusu veřejné prospěšnosti, apod. Bylo tedy nutné, abychom se aktivně zapojili do úpravy 

podmínek pro fungování spolků a spolkového rejstříku. Během roku 2014 jsme spolu s dalšími 

neziskovými organizacemi prosazovali zrušení soudních poplatků za zápisy do spolkového 

rejstříku, úpravu oficiálních výpisů ze spolkového rejstříku nebo úpravu požadavků pro získání 

statusu veřejné prospěšnosti. Naštěstí se většinu našich požadavků podařilo prosadit, což pro 

další fungování naší organizace bylo klíčové.  

 

Ráda bych ale zmínila také pozitivní události, ke kterým v roce 2014 došlo. Dařilo se nám 

v realizaci dlouhodobých projektů, jako např. rekondičních pobytů pro osoby se zdravotním 

postižením, a úspěšné byly i nové projekty. Nejviditelnější byly asi výstupy projektu „Držíme krok 

s dobou“, který se zaměřoval mimo jiné na získávání finančních prostředků a zviditelnění Svazu. 

V rámci tohoto projektu jsme v roce 2014 spustili nové facebookové stránky Svazu, zahájili jsme 

úpravu našich webových stránek a běžkyně reprezentující naši organizaci se zúčastnily pražského 

půlmaratonu Sportisimo 1/2Maraton Praha. Nejvýznamnější akcí pak bylo benefiční představení 

v divadle Ungelt. Byla to první akce tohoto druhu, kterou pražská centrála STP v ČR z. s. 

pořádala. Patronát nad tímto představením převzal ředitel divadla, pan Milan Hein, a divadlo 

Ungelt přijalo patronát nad naší organizací obecně. Věříme, že bude následovat další úspěšná 

spolupráce a že se podaří více z těchto úspěšně vyzkoušených aktivit dále rozvíjet. 

 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem našim regionálním organizačním jednotkám za 

jejich dlouhodobou činnost ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Není jednoduché 

přizpůsobovat se stále novým podmínkám a požadavkům a zachovávat si při tom elán a 

optimismus do další práce, většinou vykonávané dobrovolně a bez jakékoli finanční odměny. 

Zejména když nám všem přibývají léta. Naše organizace nás však denně svým přístupem 

přesvědčují, že to jde. I díky nim věříme, že Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 

bude mít i nadále své pevné místo mezi organizacemi pro lidi se zdravotním postižením. 

 

 

 

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. Cílem 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 sdružování osob s tělesným a jiným zdravotním postižením a 

poskytování sociálních a zdravotních služeb 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 2014 

 

3.1 Významné události v roce 2014 

V souvislosti se schválením nového občanského zákoníku náš Svaz od 1. 1. 2014 přestal být 

občanským sdružením a stal se spolkem a naše organizační jednotky se staly pobočnými 

spolky. Od 1. 1. 2014 také začaly platit naše nové stanovy, které byly schváleny na sjezdu 

v roce 2013. V roce 2014 jsme zahájili přípravu na změnu názvů, registračních listů, razítek a log 

všech našich organizačních jednotek a doplňování údajů do spolkového rejstříku. Zapojili jsme se 

také do prosazování změn právních předpisů týkajících se soudních poplatků za zápisy do 

spolkového rejstříku a také povinností vyplývajících pro spolky z připravovaného zákona o statusu 

veřejné prospěšnosti. Dále jsme prosazovali změnu formátu výpisů ze spolkového rejstříku. 

 

Během roku 2014 jsme zahájili realizaci nového projektu financovaného z evropských 

fondů, a to projektu Chci práci bez bariér (OP PA). Hlavním cílem tohoto projektu je integrace 

osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce. Byly dokončeny projekty EU Cesta 

k zaměstnání (OP PA) a Držíme krok s dobou (OP PA).  

 

Zřídili jsme facebookové stránky pro STP v ČR z. s.: 

https://www.facebook.com/SvazTelesnePostizenych a 

začali jsme pracovat na úpravě našich webových stránek. 

 

Běžkyně reprezentující naši organizaci se 5. 4. 2014 

zúčastnily pražského půlmaratonu Sportisimo 1/2Maraton 

Praha v rámci akce Vím, proč běžím.  

 

16. 10. 2014 uspořádal STP v ČR z. s. benefiční představení v divadle 

Ungelt. Tato akce byla zaměřená na propagaci a podporu naší organizace. 

Před představením proběhla tisková konference, na které Svaz prezentoval 

Mgr. Tomáš Drábek, sociální pracovník pražské poradny. Patronát nad tímto 

benefičním představením převzal ředitel divadla, pan Milan Hein, a divadlo 

Ungelt přijalo patronát nad naší organizací obecně. 

 

Během roku 2014 došlo ke změně provozní doby poradny Praha - Karlín. 

Došlo také k úpravě provozní doby a kontaktů v karlínské půjčovně 

kompenzačních pomůcek.  

 

Naše organizace se zúčastnila několika veletrhů a 

výstav, na kterých prezentovala svou činnost a výrobky 

svých klientů:  

 Velikonoční jarmark chráněných dílen Prahy 8 

(26. 3. 2014) 

 Veletrh neziskových organizací NGO Market 

(25. 4. 2014) 

 Den zdraví a sociálních služeb Prahy 8 (19. 5. 2014) 

 Vánoční jarmark chráněných dílen Prahy 8 

(10. 12. 2014)  
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3.2 Sociální služby 

Naše organizace poskytuje dvě registrované sociální služby: 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 2014 obdrželi finanční podporu od 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Hlavního města Praha, Městské části Praha 8, Nadace Charty 

77, Nadačního fondu VEOLIA a advokátní kanceláře Bříza & Trubač. 

 

 

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). 

Ve druhé polovině roku 2014 došlo k úpravě provozní doby poradny. V souvislosti se změnou 

zákona o sociálních službách byla z poradenských služeb vyňata půjčovna kompenzačních 

pomůcek, která nadále funguje samostatně mimo režim sociálních služeb. 

 

Počet uživatelů služeb v roce 2014: 237 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 131 000,00 

Hlavní město Praha  52 400,00 

Bříza & Trubač – advokátní kancelář 10 000,00 

Celkem 193 400,00 
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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. 

Ve druhé polovině roku 2014 došlo k omezení rozsahu služby. 

 

Počet uživatelů služeb v roce 2014: 132 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Nadace Charty 77 50 000,00 

Městská část Praha 8 10 000,00 

Nadační fond VEOLIA 6 467,00 

Celkem 66 467,00 

 

 

3.2.2.1 Výtvarný kroužek  

Také v roce 2014 se pravidelně 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 provozní náklady. Na projektu 

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

Grant Nadačního fondu VEOLIA jsme čerpali za období 2013 - 2014. 

V roce 2014 jsme vyráběli např. plstěné ozdoby, drobné dárkové 

předměty, šperky, velikonoční a adventní věnce, aj. 

Počet setkání v roce 2014: 17 

Počet uživatelů služeb v roce 2014: 14 
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3.2.2.2 PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením  

V roce 2014 byly kurzy počítačových dovedností opět realizovány v rámci samostatného projektu 

podpořeného prostřednictvím programu Úřadu vlády ČR Podpora veřejně účelných aktivit 

občanských sdružení zdravotně postižených a podpořeného prostřednictvím programu Nadačního 

fondu Veolia MiNiGRANT (viz Další projekty a služby). Tento projekt nespadal pod sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nicméně i v roce 2014 jsme 

prostřednictvím této sociální služby PC kurzy zprostředkovávali. 
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3.3 Zdravotní služby 

V rámci poskytování zdravotních služeb realizovala v roce 2014 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. Organizační jednotky STP v ČR z. s. po celé ČR uskutečnily celkem 52 rekondičních 

pobytů. 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 2014 

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 2014 celkem 648 osob s tělesným postižením.  

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 1 150 000,00 

Celkem 1 150 000,00 
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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 probíhá pod vedením odborného rehabilitačního pracovníka 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 přednášky vedli odborníci na 

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

s kompenzačními pomůckami.  

 

Služby tohoto projektu využilo v roce 2014 celkem 90 osob. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 180 000,00 

Celkem 180 000,00 

 

 

3.3.3 Rehabilitace a sport (plavání a cvičení) 

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 19 

organizačních jednotkách STP v ČR z. s., 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 2014 celkem 354 osob. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 350 000,00 

Celkem 350 000,00 
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3.3.4 Ozdravné pobyty pro tělesně a těžce tělesně postižené děti a mládež 

Ozdravné pobyty probíhaly v měsících březen, 

červenec a říjen 2014. 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 2014 zúčastnilo celkem 70 osob. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ministerstvo zdravotnictví  230 000,00 

ALPAKO INVEST, spol. s r.o. 5 000,00 

Olperer s.r.o. 5 000,00 

Celkem 240 000,00 

 

Dále jsme na pobyt získali věcné dary od firem BETEXA, zásilková služba s.r.o. a SCA Hygiene 

Products, s.r.o. v celkové hodnotě 11 703,00 Kč. 

 

 

 

3.3.5 Rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením  

V rámci projektu byl realizován jeden rekondiční pobyt, 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 

zahrnoval 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 v roce 2014 zúčastnilo celkem 40 osob. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Hlavní město Praha 75 000,00 

Celkem 75 000,00 
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3.4 Projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie 

V roce 2014 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. dokončil v prosinci 2014 realizaci projektu, který byl 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 byl zaměřen na začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce, 

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

projektu bylo celkem aktivně zapojeno 73 klientů, kteří prošli mapováním svých pracovních 

možností a dovedností, pracovní a bilanční diagnostikou, absolvovali vzdělávací aktivity (kurzy 

PC, specifické rekvalifikační kurzy, kurzy znakového jazyka) a semináře. Většina absolvovala 

několik konzultací v personální agentuře a v rámci projektu bylo vytvořeno 12 pracovních míst. 

Kromě vytvoření pracovních míst byli někteří klienty zaměstnáni na volném trhu práce. Doba 

trvání projektu: březen 2013 - prosinec 2014. Celkové náklady projektu byly 4 075 556 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. 2014 aktivně zapojeno 74 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 2014 činily 1 729 884 Kč. 
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3.4.3 Držíme krok s dobou (OP PA) 

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha 

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

rozvojem organizace a jejích zaměstnanců. Tento projekt byl dokončen v listopadu 2014. 

 

 

 

 

 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

 

Projekt byl zaměřený na rozvoj aktivit STP v ČR z. s. a přispíval ke zkvalitnění poskytování služeb 

a rozvoji a stabilizaci organizace. Cílovou skupinou byli pracovníci organizace.  

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

Realizace probíhala od 1. 9. 2013 do 30. 11. 2014. Celkové náklady projektu činily 885 814 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 2014 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 České republice, o.s.  

Tento projekt realizovaný za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro 

zdravotně postižené občany 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 38 organizačních jednotek, z toho 2 krajské, 

32 okresních (obvodních, městských) a 4 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 2014 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 720 113,00 

Celkem 720 113,00 

 

 

3.5.2 Administrativní servis centra Svazu tělesně postižených v České 

republice, o.s. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru 

pro zdravotně postižené občany. 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, 

podpora organizačních jednotek při poskytování služeb klientům - metodika, konzultace, žádosti o 

dotace, apod. 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Úřad vlády ČR 295 000,00 

Celkem 295 000,00 
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3.5.3 PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením 

V počítačových kurzech se klienti naučili základy ovládání 

PC, práci s internetem, elektronickou poštou a některými 

základními programy (zejména MS Word, MS Excel).  

Kurzy se realizovaly ve dvou úrovních, které na sebe 

zpravidla navazovaly – pro začátečníky a pro mírně 

pokročilé. Během roku 2014 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 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). Projekt byl realizován za finanční 

podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a za 

finanční podpory Nadačního fondu Veolia.  

 

Počet účastníků kurzů v roce 2014: 35 (z toho 28 kurz úspěšně dokončilo) 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Úřad vlády ČR 50 000,00 

Nadační fond Veolia 22 400,00 

Celkem 72 400,00 

 

 

3.5.4 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek poskytovala v roce 2014 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 klienta, 

tj. do doby, než si klient 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 klienty o manipulaci, ovládání a technických parametrech pomůcky. 

Klienti dostávali také 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 
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kompenzačních a rehabilitačních pomůcek jsme výrazně pomáhali lidem s tělesným postižením 

překonávat obtíže běžného denního života. 

Počet klientů půjčovny v roce 2014: 111 

Počet zapůjčených pomůcek v roce 2014: 114 

 

Poskytovatel dotace Přidělená dotace v Kč 

Ludmila Rákosová 30 000,00 

Československá obchodní banka, a. s. 5 000,00 

Celkem 35 000,00 

 

 

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 byly Euroklíče na území Prahy poskytovány zdarma 

v rámci projektu financovaného Hlavním městem Praha.  

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.  

 

Počet předaných Euroklíčů v roce 2014: zdarma 54 ks, prodané 41 ks.  

 

 

3.5.6 Provoz bezbariérového střediska Březejc 

Náš Pavilon C v dětském středisku Březejc provozujeme 

v rámci Sdružení Březejc společně s Centrem Kociánka. 

V Pavilonu C se uskutečnily pobyty pro děti se zdravotním 

postižením, pobyty rodičů s dětmi, rekondiční pobyty pro 

dospělé, sportovní akce, apod. Ubytování ve středisku 

Březejc je zcela bezbariérové a klientům nabízíme také 

stravování přímo ve středisku. Kromě pokojů mohou 

ubytovaní klienti využívat společenské místnosti, případně 

se zapojit do zájmové činnosti v dílnách dětského 

střediska. Jednotlivé dílny jsou specializovány na 

keramiku, tkaní, práci s proutím, aj.  

 

Během roku 2014 se v našem Pavilonu C ubytovalo 256 dětí a dospělých.  

 

Na provoz střediska Březejc jsme v roce 2014 získali věcné dary od firem Procter&Gamble – 

Rakona, s. r. o., Dallmayr, KOLIMAX spol. s r.o. a YATE spol. s r.o. 
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3.5.7 Poskytování půjček z účelového jmění STP v ČR z. s. 

Naše organizace poskytovala i v roce 2014 svým členům půjčky z účelového jmění organizace. 

Tyto půjčky jsou poskytovány např. na řešení havarijního stavu domácnosti, na usnadnění tíživé 

životní situace, na opravy osobních automobilů, na bezbariérové úpravy bytu, apod. Jednotlivé 

žádosti o poskytnutí konkrétní půjčky posuzovala a schvalovala komise.  

 

Za rok 2014 byly schváleny 3 žádosti o půjčku. 
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4. Přehled hospodaření  

 

4.1 Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 

v celých tisících Kč  

   
Název položky 

Činnosti 

hlavní hospodářská 

A. NÁKLADY     

Spotřebované nákupy celkem 1 305 0 

Služby celkem 10 174 0 

Osobní náklady celkem 4 735 0 

Daně a poplatky celkem 8 0 

Ostatní náklady celkem 1 116 0 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 

položek celkem 
902 0 

Poskytnuté příspěvky celkem 1 0 

Daň z příjmu celkem 0 0 

Náklady celkem 18 241 0 

B. VÝNOSY     

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 909 0 

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 

Aktivace celkem 0 0 

Ostatní výnosy celkem 140 0 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem 
17 0 

Přijaté příspěvky celkem 4 694 0 

Provozní dotace celkem 8 214 0 

Výnosy celkem 14 974 0 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -3 267 0 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -3 267 0 

 

 

                                  Náklady       Výnosy 
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4.2 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 v celých 

tisících Kč  

   
AKTIVA 

stav k prvnímu dni 

účetního období 

stav k poslednímu 

dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 14 876 14 011 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 95 120 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 38 156 38051 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 23 375 24 160 

B. Krátkodobý majetek celkem 27 129 22 055 

I. Zásoby celkem 59 58 

II. Pohledávky celkem 14 259 7 734 

III. Krátkodobý finanční majetek 12 805 14 263 

IV. Jiná aktiva celkem 6 0 

AKTIVA CELKEM 42 005 36 066 

PASIVA   

A. Vlastní zdroje 36 605 33 370 

I. Jmění celkem 40 964 36 637 

II. Výsledek hospodaření -4 359 -3 267 

B. Cizí zdroje celkem 5 400 2 696 

I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 557 459 

IV. Jiná pasiva celkem 4 843 2 237 

PASIVA CELKEM 42 005 36 066 
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4.3 Výňatek ze zprávy nezávislého auditora 
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5. Organizační struktura STP v ČR z. s.  

 

5.1 Vrcholné orgány 

Správní rada  

Předsedkyně: Helena Klasnová  

Místopředseda: Ing. Vlastimil Birčák 

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

PhDr. Zdenka Zahrádková 

 

Dozorčí rada 

Předseda: Květoslav Kábrt 

Členové: Jaroslava Koukalová, Milada Netroufalová 

 

 

5.2 Informace o organizačních jednotkách 

STP v ČR z. s. je zřizovatelem organizačních jednotek (pobočných spolků), které plní poslání a 

cíle organizace na regionální úrovni. Tyto organizační jednotky sdružují jednotlivé členy. 

K 31. 12. 2014 měl STP v ČR z. s. celkem 412 organizačních jednotek a téměř 40 000 členů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační jednotka Počet 

Krajské organizace 12 

Okresní, obvodní, městské organizace 70 

Místní organizace 330 

Celkem 412 
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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 

Facebook:  https://www.facebook.com/SvazTelesnePostizenych 

IČO:   00536334 

DIČ:   CZ00536334 

Registrace:  L 149 vedená u Městského soudu v Praze 

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

 

 

 

 

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

 

Děkujeme všem dárcům, organizacím a jednotlivcům, kteří nás v roce 2014 podpořili 

(v abecedním pořadí): 

 

ALPAKO INVEST, spol. s r.o. 

BETEXA, zásilková služba s.r.o. 

Bříza & Trubač – advokátní kancelář 

Československá obchodní banka, a. s. 

Dallmayr 

DitioNET s.r.o. 

Evropský sociální fond  

Hlavní město Praha 

KOLIMAX spol. s r.o. 

Květinový ateliér U Elišky 

Ludmila Rákosová 

Městská část Praha 8 

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Nadace Charty 77 

Nadační fond VEOLIA 

Olperer s.r.o. 

Procter&Gamble – Rakona, s. r. o. 

Radek Moravec 

SCA Hygiene Products, s.r.o. 

Úřad vlády ČR 

YATE spol. s r.o. 

 

Poděkování patří i všem ostatním dárcům a podporovatelům. 

 

 

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

pracovníkům a členům regionálních organizačních jednotek, dobrovolníkům a sympatizantům.  

 


