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ZÁKLADNÍ INFORMACE OZÁKLADNÍ INFORMACE OZÁKLADNÍ INFORMACE OZÁKLADNÍ INFORMACE O STP STP STP STP    vvvv    ČR,ČR,ČR,ČR,    o.s.o.s.o.s.o.s.    

Poslání a cíle Poslání a cíle Poslání a cíle Poslání a cíle     

Naše občanské sdružení je organizací s celostátní působností, s bohatou historií v oblasti 
všestranné podpory potřeb a zájmů tělesně postižených občanů.  

Posláním Svazu tělesně postižených v České republice, o.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 tělesně postižené občany jak na celostátní úrovni, tak i na místní úrovni našich organizačních 
složek.  

Cílem pracovníků Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. je podporovat klienty 
v překonávání bariér a pomáhat jim řešit problémy spojené s jejich situací. 

Služby jsou poskytovány na profesionální úrovni všem klientům, kteří o ně projeví zájem. 

 

Cílová skupina Cílová skupina Cílová skupina Cílová skupina     

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. (STP v ČR, o.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, o.s. 

 

Organizační strOrganizační strOrganizační strOrganizační struktura STPuktura STPuktura STPuktura STP    vvvv    ČR,ČR,ČR,ČR,    o.s.o.s.o.s.o.s.    

Správní radaSprávní radaSprávní radaSprávní rada    
Předsedkyn ě: Helena Klasnová  
Místop ředseda:  Ing. Vlastimil Birčák 
Členové:  Ing. et Ing. Andrea Bělovská, JUDr. Oleg Brückler, Zdenka Hlavatá, Ing. Alena Říhová, 

Karla Zbořilová 

Dozorčí radaDozorčí radaDozorčí radaDozorčí rada    
Předseda:  Dušan Přikryl 
Členové:  Jaroslava Koukalová, Květoslav Kábrt (nahradil zesnulého Vlastimila Luňáka) 

 

Informace o organizačních jednotkáchInformace o organizačních jednotkáchInformace o organizačních jednotkáchInformace o organizačních jednotkách    

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. je zřizovatelem organizačních jednotek, které 
plní poslání a cíle organizace na místní úrovni. Tyto organizační jednotky sdružují jednotlivé členy, 
fyzické a právnické osoby.  

K 31.12.2011 měl Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 448 organizačních jednotek na 
místní, okresní (městské, obvodní) a krajské úrovni a celkový počet členů činil více než 44 000. 
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Mapa současných krajských, okresních (obvodních, městských) organizací STP v ČR, o.s.: 

 

 

Kontaktní údajeKontaktní údajeKontaktní údajeKontaktní 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 7. 7. 2008) 
Bankovní spojení:  KB Praha, číslo účtu: 15538081/0100 
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ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO    

V roce 2011 vstoupil Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. do druhé dvacítky své 
existence. Naším základním cílem je nadále podporovat lidi s tělesným postižením. Neustále se 
přesvědčujeme, že pomoc lidem se zdravotním postižením a seniorům, ochrana jejich práv, potřeb 
a zájmů mají své opodstatnění.  

Významnou událostí roku 2011 byla příprava tzv. sociální reformy. Naše organizace také 
vyjadřovaly své připomínky k navrhovaným zákonům a snažily se ve spolupráci s dalšími subjekty 
zamezit negativním dopadům reforem na osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné 
skupiny občanů. Přestože se nepodařilo prosadit všechna nápravná opatření, byla angažovanost 
organizací i jednotlivců přínosná. 

Další velkou změnou, která se ale projeví až v následujících letech, byla příprava nového 
občanského zákoníku. V této souvislosti jsme zahájili kroky k případné transformaci našeho 
občanského sdružení. 

Naše organizace i přes snižující se finanční příspěvky ze strany státních orgánů nepřetržitě vyvíjí 
svou činnost ve všech krajích České republiky a v počtu činných organizací i členské základně 
dochází jen k mírnému poklesu. Na tomto pozitivním stavu mají podíl zejména pracovníci 
regionálních organizací, kteří často pouze dobrovolně a ve svém volném čase organizují činnost 
pro své členy i další zájemce z řad osob se zdravotním postižením. K zachování a zvyšování 
kvality činnosti a služeb přispívá nemalou měrou také registrace našich organizačních jednotek 
jako profesionálních poskytovatelů sociálních služeb.  

Přestože zejména z finančních důvodů musíme některé své aktivity omezovat, snažíme se na 
druhé straně některé další činnosti rozšiřovat, a to především s podporou finančních prostředků 
z fondů Evropské unie. V roce 2011 mezi ně patřila zejména realizace projektu na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Věříme, že si jako jedna z největších členských organizací osob se zdravotním postižením nadále 
udržíme své postavení, rozsah a úroveň činností, abychom mohli za pomoci našich pracovníků, 
spolupracujících organizací, státních orgánů a dalších subjektů trvale působit ve prospěch všech 
osob se zdravotním postižením a seniorů, jimž jsou naše služby určeny.  

V naší výroční zprávě za rok 2011 vás chceme seznámit s činnostmi, službami a projekty 
STP v ČR, o.s. podrobněji. 

 

 

Helena Klasnová 
předsedkyně organizace 

 

Informace oInformace oInformace oInformace o významných událostech v významných událostech v významných událostech v významných událostech v    roce 20roce 20roce 20roce 2011111111    

STP v ČR, o.s. se v souvislosti s přípravou legislativních změn v sociální a zdravotní oblasti 
aktivně účastnil připomínkování zákon ů a protestních a peti čních akcí  především ve spolupráci 
s Národní radou osob se zdravotním postižením CR a Sdružením zdravotně postižených v České 
republice. 
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Během roku 2011 se naše organizace zúčastnila n ěkolika veletrh ů a výstav:  
• Den zdraví a sociálních služeb městské části Praha 8  

(19. 5. 2011, Praha) 
• Velikonoční jarmark chráněných dílen Prahy 8 

(13. 4. 2011, Praha) 
• Veletrh Non-Handicap (19. - 21. 4. 2011, Praha) 
• Veletrh neziskových organizací NGO Market  

(29. 4. 2011, Praha) 
• Týden sociálních služeb ČR: (11. 10. 2011, Praha) 
• Výstava Medical fair - Rehaprotex  

(18. - 21. 10. 2011, Brno) 
• Vánoční jarmark chráněných dílen Prahy 8  

(7. 12. 2011, Praha)  

STP v ČR, o.s. na těchto akcích prezentoval činnost organizace a výrobky zdravotně postižených 
klientů. Díky těmto aktivitám se informace o našich službách a činnosti dostávají k širšímu okruhu 
zájemců. 

 



  

6 

   

 

OBSAHOBSAHOBSAHOBSAH    

Základní informace o STP v ČR, o.s................................................................................................2 

Poslání a cíle ...............................................................................................................................2 

Cílová skupina .............................................................................................................................2 

Organizační struktura STP v ČR, o.s............................................................................................2 

Informace o organizačních jednotkách .........................................................................................2 

Kontaktní údaje ............................................................................................................................3 

Úvodní slovo ...................................................................................................................................4 

Informace o významných událostech v roce 2011........................................................................4 

Aktivity.............................................................................................................................................7 

Sociální služby .............................................................................................................................7 

Zdravotní služby.........................................................................................................................10 

Projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie..............................................................12 

Další projekty a služby ...............................................................................................................14 

Přehled hospodaření .....................................................................................................................16 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2011 ....................................................................................16 

Výrok auditora............................................................................................................................18 

Poděkování ...................................................................................................................................19 



  

7 

   

AKTIVITYAKTIVITYAKTIVITYAKTIVITY    

SSSSociálníociálníociálníociální služ služ služ službbbbyyyy    

Naše organizace poskytuje dvě sociální služby - odborné sociální poradenství a sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Na tyto služby jsme v roce 2011 obdrželi dotaci z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Hlavního města Prahy a Městské části Praha 8.  
 

Odborné sOdborné sOdborné sOdborné sociální poradenstvíociální poradenstvíociální poradenstvíociální poradenství    

Poskytovatel dotace P řidělená dotace v K č 

MPSV 104 000,00 

MČ Praha 8 25 000,00 

HMP 32 300,00 

    
Poradenské služby 

V rámci poradenství poskytujeme uživatelům požadované informace, kterými se snažíme pomoci 
řešit jejich nepříznivou životní situaci. Služba má působit také preventivně k zamezení sociálního 
vyloučení. Služba zahrnuje i doprovod na úřady, pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc 
při vyřizování odvolání a žádostí o podporu v nepříznivé sociální situaci, poskytování informací o 
možnostech sociální podpory, informací o kompenzačních pomůckách, pomoci při řešení 
psychických, zdravotních, sociálních a ekonomických důsledků zdravotního postižení uživatelů, 
informace o působnosti úřadů, podporu při uplatňování práv a zájmů uživatelů, apod. 

Poradenství je poskytováno ambulantně (uživatelé služeb navštěvují naše pracoviště), terénně 
(pracovníci docházejí za uživateli služeb), telefonicky či písemně (i elektronickou poštou). 
Uživatelé služeb mají právo vystupovat anonymně, což využívají zejména při jiném než osobním 
kontaktu (např. telefonické poradenství). Okruh nejčastějších dotazů: příspěvek na péči, 
bezbariérové bydlení, důchody, průkazy mimořádných výhod, zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, vzdělávání, sportovní aktivity, doprava a cestování, kompenzační pomůcky, 
volnočasové aktivity pro zdravotně postižené.  

Počet uživatelů služeb v roce 2011: 181 

Půjčovna kompenza čních pom ůcek 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
poskytovala v roce 2011 služby širokému spektru občanů s 
tělesným postižením. Zápůjčky těchto pomůcek byly 
realizovány denně, v pracovních dnech. Od 1. 9. 2011 došlo 
ke změně pracovní doby na: pondělí, středa a pátek 9:00 - 
14:00 hod., úterý a čtvrtek 9:00 - 17:00 hod. 

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 
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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 2011: 140 
Počet zapůjčených pomůcek v roce 2011: 167 
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímSociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímSociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímSociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením    

Poskytovatel dotace P řidělená dotace v K č 

MPSV 187 000,00 

HMP 40 900,00 

    
Vzdělávací kurzy pro seniory a osoby se zdravotním post ižením 

Také v roce 2011 navštěvovali uživatelé služeb kurzy 
počítačových dovedností. Kurzy byly zaměřeny na nejčastěji 
používané programy, které uživatelé služeb mohou využít 
v zaměstnání, při vyhledávání informací, pro komunikaci, 
apod., a jejich smyslem bylo umožnit a podpořit začlenění a 
samostatnost cílové skupiny. Obsah kurzů: MS Windows XP, 
internet, elektronická pošta, MS Word, MS Excel (45 
vyučovacích hodin).  

Kurzu pro pokročilé (13. 10. 2010 - 23. 2. 2011) se zúčastnilo 
celkem 9 seniorů a osob se zdravotním postižením, z nichž 8 
kurz úspěšně dokončilo. Kurzu pro pokročilé (2. 3. 2011 - 8. 6. 2011) se zúčastnilo celkem 11 
uživatelů služeb, 6 z nich kurz úspěšně dokončilo. Kurzu pro začátečníky (10. 3. 2011 - 15. 6. 
2011) se zúčastnilo celkem 8 uživatelů služeb, 7 z nich kurz úspěšně dokončilo. Dalšího kurzu pro 
začátečníky (20. 9. 2011 - 13. 12. 2011) se zúčastnilo celkem 8 uživatelů služeb, 7 z nich kurz 
úspěšně dokončilo. Posledního kurzu pro pokročilé (21. 9. 2011 - 21. 12. 2011) se zúčastnilo 
celkem 10 uživatelů služeb a 9 z nich kurz úspěšně dokončilo.  

Lektor kurzu, který má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním OZP, přizpůsobuje obsah a tempo 
výuky individuálním schopnostem a možnostem účastníků. Kurzy probíhaly v počítačové učebně 
DDM hlavního města Prahy. 

Počet uživatelů služeb v roce 2011: 46 

Klub výroby dekora čních p ředmětů 

V roce 2011 se pravidelně každý čtvrtek od 14:30 hod. do 17:00 hod. 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. Tuto službu 
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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.  

Jednalo se např. o velikonoční 
dekorace, drobné dárkové předměty, 
šperky, adventní věnce, svícny, 
magnety. 

Počet setkání v roce 2011: 47 
Počet uživatelů služeb v roce 2011: 6 

Podpora p ři hledání pracovního uplatn ění 

Tato služba byla uživatelům služeb poskytována v průběhu celého roku 2011 a jejím cílem je 
pomoc při začlenění cílové skupiny na trh práce a zlepšení sociální situace uživatelů služeb. 
Služba zahrnuje pomoc při vyhledávání pracovního místa, kontaktování zaměstnavatelů, 
sjednávání pracovních podmínek, doprovod uživatelů služeb na schůzky se zaměstnavateli, 
pomoc při psaní životopisů a vytváření další dokumentace, pomoc při kontaktování úřadů, apod. 
Nedílnou součástí této aktivity je spolupráce naší organizace s úřady (např. ÚP, ČSSZ), se 
zaměstnavateli (i pravidelná dlouhodobá spolupráce) a s dalšími neziskovými organizacemi. 
Provádíme také motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
poskytujeme informace o bezbariérových úpravách pracoviště, o kompenzačních pomůckách, 
o příspěvcích na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Počet uživatelů služeb v roce 2011: 129 
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ZdravotníZdravotníZdravotníZdravotní služb služb služb službyyyy    

V rámci poskytování zdravotních služeb realizovala v roce 2011 naše organizace 5 projektů 
dotovaných z prostředků Ministerstva zdravotnictví a 1 projekt podpořený z prostředků Hlavního 
města Prahy.  

Tyto projekty jsou z převážné části realizovány regionálními organizačními jednotkami, řízení a 
organizace probíhá na centrální úrovni. 
 

RehabRehabRehabRehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetináchilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetináchilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetináchilitačně 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 zpracovaného lékařským 
garantem. Základním cílem projektu bylo zlepšení 
zdravotního a psychického stavu. Pobyty v roce 2011 
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 2011 celkem 556 osob s tělesným postižením.  

Poskytovatel dotace P řidělená dotace v K č 

MZ ČR 1 000 000,00 
 

Psychorehabilitační pobyty pro voPsychorehabilitační pobyty pro voPsychorehabilitační pobyty pro voPsychorehabilitační pobyty pro vozíčkářezíčkářezíčkářezíčkáře    

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 při poúrazových a 
pooperačních stavech), v soběstačnosti, v základních životních potřebách, řešit dostupnost 
informací souvisejících s konkrétním postižením, překonávat psychické bariéry z izolovanosti a 
poskytovat pomoc při integraci vozíčkářů do společnosti. 

Služby tohoto projektu využilo v roce 2011 celkem 100 osob. 

Poskytovatel dotace P řidělená dotace v K č 

MZ ČR 180 000,00 
 

Rehabilitace a sportRehabilitace a sportRehabilitace a sportRehabilitace a sport    

Projekt byl určen ke sportovní rehabilitaci tělesně a těžce tělesně postižených občanů v průběhu 
celého roku 2011. Hlavními aktivitami realizovanými v rámci tohoto projektu bylo plavání a cvičení. 

Služby tohoto projektu využilo v roce 2011 celkem 240 osob. 

Poskytovatel dotace P řidělená dotace v K č 

MZ ČR 200 000,00 
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Ozdravné pobyty pro tělesně posOzdravné pobyty pro tělesně posOzdravné pobyty pro tělesně posOzdravné pobyty pro tělesně postižené děti a mládežtižené děti a mládežtižené děti a mládežtižené 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. Ozdravné 
pobyty byly sportovně zaměřeny s ohledem na možnosti a konkrétní dovednosti určených skupin 
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. Konaly se společné výlety, soutěže, 
přednášky na atraktivní témata včetně společenské zábavy. Děti zde 
navázaly nová přátelství a učily se taktu a ohleduplnosti vůči svým 
stejně postiženým vrstevníkům. Pobyty znamenaly velký přínos pro 
postižené děti a mládež jak po stránce zdravotní, tak i společenské. 
Pobyty řídili a organizovali vedoucí, kteří mají již dlouhodobé 
praktické zkušenosti i požadované teoretické znalosti potřebné pro 
práci s postiženými dětmi a mládeží. V roce 2011 byla kvůli snížení 
finančních prostředků omezena realizace pobytů pouze na 
STP v ČR, o.s. Praha. 

Pobytů se v roce 2011 zúčastnilo celkem 53 dětí. 

Poskytovatel dotace P řidělená dotace v K č 

MZ ČR 220 000,00 
 

Rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením Praha Rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením Praha Rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením Praha Rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením Praha ---- STP v ČR, o.s. STP v ČR, o.s. STP v ČR, o.s. STP v ČR, o.s.    

V rámci projektu byl realizován 1 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 
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 28 osob. 

Poskytovatel dotace P řidělená dotace v K č 

HMP 30 000,00 
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Projekty spoProjekty spoProjekty spoProjekty spolufinancované z lufinancované z lufinancované z lufinancované z prostředků Evropské unieprostředků Evropské unieprostředků Evropské unieprostředků Evropské unie    

V roce 2011 byly realizovány následující projekty v rámci programů IOP, OP LZZ a SROP. 
 

Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením (OP LZZ)Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením (OP LZZ)Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením (OP LZZ)Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením (OP LZZ)    

STP v ČR, o.s. pokračoval v roce 2011 v realizaci projektu, který je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR. 

 
 
 

 

Projekt má cílové skupině přispět k získání nebo udržení pracovního místa, zvýšit zaměstnatelnost 
a integraci osob se zdravotním postižením. V rámci projektu nabízíme klientům semináře a besedy 
na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále poradenství a zmapování 
pracovních schopností a možností, zvýšení kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů, umožňujeme 
klientům přístup k PC v prostorách realizace projektu. Dalšími aktivitami podporujeme klienty při 
hledání zaměstnání, informujeme a motivujeme zaměstnavatele k zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Projekt je realizován v 18 regionech: Benešov, Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Břeclav, Hodonín, Hořovice, Jeseník, Kolín, Kutná Hora, Louny, Nový Jičín, Nymburk, 
Příbram, Tábor, Vyškov, Zlín, Znojmo.  

Aktivity: motivace klientů, aktivizace, poradenství, pracovní diagnostika, rozvoj dovedností klientů, 
osobní podpora, rekvalifikace klientů, práce se zaměstnavateli, řízení projektu. Projekt probíhá od 
1. 5. 2010 do 30. 4. 2012. Celkové náklady projektu jsou plánovány na 4 093 000 Kč. 
 

Půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postiženýcPůjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postiženýcPůjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postiženýcPůjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených vh vh vh v    České republice, o.s. České republice, o.s. České republice, o.s. České republice, o.s. 

(IOP)(IOP)(IOP)(IOP)    ---- udržitelnost projektu udržitelnost projektu udržitelnost projektu udržitelnost projektu    

Projekt byl spolufinancován Evropskou unii z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci 
udržitelnosti projektu byl v roce 2011 financován z vlastních zdrojů STP v ČR, o.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.  

Naším cílem bylo umožnit více lidem půjčit si potřebnou pomůcku, zlepšit dostupnost půjčoven, 
doplnit a rozšířit nabídku pomůcek, vytvořit nástroj prevence zdravotních rizik u lidí s tělesným 
postižením. V projektu bylo pořízeno téměř 500 nových pomůcek. Půjčovny nabízejí kompenzační 
pomůcky v situacích, kdy je lidé s trvalým nebo dočasným tělesným postižením nejvíc potřebují, 
ale z různých důvodů k nim v dané chvíli nemají přístup. Půjčovny také umožňují zapůjčení či 
vyzkoušení specifických, doplňujících či pro klienta dosud neznámých pomůcek. V rámci projektu 
bylo zřízeno 8 nových půjčoven kompenzačních pomůcek, a to v těchto místech: Blansko, Brno-
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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. 
 

Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území 

Jihomoravského kraje (SROP) Jihomoravského kraje (SROP) Jihomoravského kraje (SROP) Jihomoravského kraje (SROP) ---- udržitelnost projektu udržitelnost projektu udržitelnost projektu udržitelnost projektu    

Projekt byl spolufinancován Evropskou unii, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem 
Jihomoravského kraje. V rámci udržitelnosti projektu byl v roce 2011 financován z vlastních zdrojů 
STP v ČR, o.s. 

 

 
 
Hlavní náplní projektu byla pomoc tělesně postiženým a těžce tělesně postiženým občanům žijícím 
na území Jihomoravského kraje v začlenění do společnosti a na trh práce. Aktivity: poradenství, 
vzdělávací kurzy, semináře, zprostředkování zaměstnání. Projekt probíhal od 1. 9. 2006 do 
31. 1. 2008. Celkové náklady projektu byly 4 532 000 Kč. Během udržitelnosti projektu jsme 
pokračovali v realizaci aktivit v omezeném rozsahu. Udržitelnost projektu byla dokončena  
30. 6. 2011 
 

Sociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně poSociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně poSociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně poSociální služby a podpora pracovního uplatnění pro tělesně postižené občany na území stižené občany na území stižené občany na území stižené občany na území 

Středočeského kraje (SROP) Středočeského kraje (SROP) Středočeského kraje (SROP) Středočeského kraje (SROP) ---- udržitelnost projektu udržitelnost projektu udržitelnost projektu udržitelnost projektu    

Projekt byl spolufinancován Evropskou unii, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem 
Středočeského kraje. V rámci udržitelnosti projektu byl v roce 2011 financován z vlastních zdrojů 
STP v ČR, o.s. 

 

            
  
 

Realizace projektu probíhala od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 s celkovým rozpočtem 5 601 000 Kč. 
Aktivity: motivace a osvěta, vzdělávací kurzy, vyhledávání zaměstnavatelů, bezbariérové úpravy 
pracovišť, publicita. Během udržitelnosti projektu jsme pokračovali v realizaci aktivit v omezeném 
rozsahu. Udržitelnost projektu byla dokončena 10. 2. 2011. 
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Další pDalší pDalší pDalší projektrojektrojektrojekty y y y a službya službya službya služby    

 

Administrativní servis organizačních jednotek Svazu tělesně postižených vAdministrativní servis organizačních jednotek Svazu tělesně postižených vAdministrativní servis organizačních jednotek Svazu tělesně postižených vAdministrativní servis organizačních jednotek Svazu tělesně postižených v    ČR, o.s.ČR, o.s.ČR, o.s.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, o.s. (krajských, okresních, obvodních, městských a místních organizací) při zajišťování 
celostátních a regionálních programů.  

Poskytovatel dotace P řidělená dotace v K č 

Úřad vlády ČR 621 000,00 

    

Distribuce EUROklíčůDistribuce EUROklíčůDistribuce EUROklíčůDistribuce EUROklíčů    

STP v ČR, o.s. je od roku 1995 distributorem EUROklíčů pro zdravotně postižené v rámci celé 
České republiky. Do distribuce EUROklíčů jsou zapojeny také některé regionální organizační 
jednotky STP v ČR, o.s. Od června 2008 jsou EUROklíče na území hl. m. 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 na území hl. m. Prahy. V roce 
2011 podpořil STP v ČR, o.s. také projekt NRZP ČR, v rámci kterého byly nabízeny EUROklíče 
zdarma pro občany Středočeského kraje. 

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, kde je možnost jejich použití podstatně vyšší. 

Regiony, v nichž jsou veřejně přístupné budovy osazeny „eurozámky“, 
jsou pro cílovou skupinu mnohem atraktivnější. 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 2011: EUROklíče zdarma 60 ks, prodané EUROklíče 39 ks. 

    

PoskytováPoskytováPoskytováPoskytování půjček zní půjček zní půjček zní půjček z    účelového jmění STPúčelového jmění STPúčelového jmění STPúčelového jmění STP    vvvv    ČRČRČRČR,,,,    o.s.o.s.o.s.o.s.    

Naše organizace poskytovala i v roce 2011 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), na zakoupení rehabilitační nebo kompenzační pomůcky, apod. Jednotlivé žádosti 
posuzovala komise a správní rada schvalovala poskytnutí konkrétní půjčky.  

Za rok 2011 bylo vyřízeno celkem 5 žádostí o tuto půjčku, poskytnutí půjčky bylo schváleno všem 
5 žadatelům. 
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Provoz bezbariérového sProvoz bezbariérového sProvoz bezbariérového sProvoz bezbariérového střediska Březejctřediska Březejctřediska Březejctřediska 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. 
Jednotlivé dílny jsou specializovány na keramiku, 
hmatové modelování ATM, práci s proutím aj. Výrobky 
jsou prezentovány také na výstavách. 

V sezóně, tj. od jara do zimy, bylo ve středisku ubytováno 754 dětí, asistentů a dospělých. Klíč pro 
pobyty byl stanoven správní radou STP v ČR,  o.s. Přednost mají malé děti s rodiči, děti, mládež. 
Kromě ubytování poskytujeme i stravu 5x denně. K dispozici je venkovní bazén, tříkolky LOPED, 
kola, kuželníky. V suterénu pavilonu je tělocvična, posilovna a společenská místnost. Pro lepší 
přístupnost pro vozíčkáře slouží výtah. 

V roce 2011 se na středisku vystřídalo 20 stálých těžce tělesně a jinak zdravotně postižených dětí 
a 734 dětí a dospělých. Zájem o pobyty byl i v roce 2011 vysoký.  

    

MikulášskMikulášskMikulášskMikulášskáááá nadílka pro tělesně postižené děti nadílka pro tělesně postižené děti nadílka pro tělesně postižené děti nadílka pro tělesně postižené děti    

STP v ČR, o.s. připravil 3. 12. 2011 již tradiční Mikulášskou 
nadílku, které se zúčastnilo 109 dětí z Prahy a okolí. Pod heslem 
„Mikulášská diskotéka“ byl pro zdravotně 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.  

        

Poskytování potravinové pomociPoskytování potravinové pomociPoskytování potravinové pomociPoskytování potravinové pomoci    

Ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha, o.s. zajišťuje STP v ČR, o.s. bezplatnou distribuci 
potravin osobám v tísni. 

V roce 2011 využilo potravinové pomoci 31 klientů. 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍPŘEHLED HOSPODAŘENÍPŘEHLED HOSPODAŘENÍPŘEHLED HOSPODAŘENÍ    

VýkVýkVýkVýkaz zisku a ztráty ke dni 31.az zisku a ztráty ke dni 31.az zisku a ztráty ke dni 31.az zisku a ztráty ke dni 31.    12.12.12.12.    2020202011111111 v v v v    celých tisících Kčcelých tisících Kčcelých tisících Kčcelých tisících Kč    
ve zjednodušeném rozsahuve zjednodušeném rozsahuve zjednodušeném rozsahuve zjednodušeném rozsahu    

Činnosti Název položky 

hlavní hospodá řská 

A. NÁKLADY   

I. Spotřebované nákupy celkem 1 597,00 0,00 

II. Služby celkem 7 696,00 0,00 

III. Osobní náklady celkem 4 790,00 0,00 

IV. Daně a poplatky celkem 6,00 0,00 

V. Ostatní náklady celkem 3 263,00 0,00 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 

2 356,00 0,00 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1,00 0,00 

VIII. Daň z příjmu celkem 0,00 0,00 

Náklady celkem 19 709,00 0,00 

B. VÝNOSY    

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2 293,00 0,00 

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0,00 0,00 

III. Aktivace celkem 0,00 0,00 

IV. Ostatní výnosy celkem 1 126,00 0,00 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 

15,00 0,00 

VI. Přijaté příspěvky celkem 7 015,00 0,00 

VII. Provozní dotace celkem 4 210,00 0,00 

Výnosy celkem 14 659,00 0,00 

C. Výsledek hospoda ření před zdan ěním -5 050,00 0,00 

D. Výsledek hospoda ření po zdan ění -5 050,00 0,00 
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NákladyNákladyNákladyNáklady    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

VýnosyVýnosyVýnosyVýnosy    

    

 

Ostatní výnosy 
7,68 %

Tržby z prodeje 
majetku, zúčtování 
rezerv a oprav. pol. 

0,10 %

Tržby za vlastní 
výkony a za zboží 

15,64 %

Provozní dotace 
28,72 %

Přijaté příspěvky 
47,85 %

Osobní náklady 
24,30 %

Služby 
39,05 %

Spotřebované 
nákupy 
8,10 %

Odpisy, prodaný 
majetek, rezervy 

a opravné položky 
11,95 %

Daně a poplatky 
0,03 %

Poskytnuté 
příspěvky 
0,01 %

Ostatní náklady 
16,56 %
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Výrok audiVýrok audiVýrok audiVýrok auditoratoratoratora    
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PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ    

Děkujeme všem dárcům a organizacím, kteří nás v roce 2011 podpořili (v abecedním pořadí): 

 

ALPAKO INVEST, spol. s r.o. 

Československá obchodní banka, a. s. 

Evropský sociální fond 

Hlavní město Praha 

JWT Wien Werbeagentur GmbH, organizační složka 

MADE GROUP, a.s. 

Městská část Praha 8 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Olperer s.r.o. 

Ovocný Světozor - Hájek a Boušová, spol. s r.o. 

PASCUAS a.s.  

Potravinová banka Praha, o.s. 

Radomír Slánský - ŘEZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ 

Růžena DUBSKÁ - Lichtenbergovo pekařství 

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, o.s., 
pracovníkům a členům regionálních organizačních jednotek, sympatizantům, podporovatelům a 
dobrovolníkům.  


