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 Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Štětí

  Výroční zpráva předsedkyně organizace  za rok 2016 - Reifová Eva 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou, nezávislou organizací, která sama o sobě a dále prostřednictvím 
svých organizačních jednotek jako samostatných právnických osob pomáhá zajišťovat a uspokojovat potřeby a zájmy
svých členů a dalších osob s tělesným a jiným zdravotním postižením a tyto zájmy chránit. Svaz tělesně  postižených 
v ČR je zapsaným spolkem dle Občanského zákoníku v platném znění.  Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní 
organizace Štětí byla zapsána do spolkového rejstříku  8.října 2015, IČ: 750 03 6 Místní organizace /MO/ Svazu těl. 
post. v ČR z.s. Štětí měla k 31.12.2015 registrováno 230 členů z toho 14 zdravotně postižených dětí, které zastupují 
rodinní příslušníci. Konzultant pro bariéry, náš člen M. Bradáč se vyjádřil v r. 2016 k 41 projektům firem i jednotlivců.

    Jsme neziskovou organizací. Všechny akce, které pořádáme, a to nejen pro zdrav. postižené členy, ale i 
širokou veřejnost, jsou bez státní dotace. Finanční prostředky, kterými disponujeme, jsou členské příspěvky a 
finanční či věcné dary věnované naší organizaci od sponzorů.  Předsedkyně organizace, výbor i pořadatelé akcí 
z řad členů vykonávají práci ve prospěch zdrav. post., seniorů  i veřejnost bez nároku na odměnu. Totéž platí o 
Informačním centru s půjčovnou pomůcek. 

    Cílová skupina – je tvořena klienty nejen z řad tělesně postižených bez rozdílu věku / rodiče zdrav. post. dětí, 
mentálně, zrakově sluchově a vnitřně postižení/ , seniorů, ale také  těch, kteří se ocitli v krizové situaci. Členství 
v organizaci není rozhodující.

   Cílem organizace je: hájit specifické potřeby a zájmy výše uvedené skupiny bez rozdílu věku, zkvalitňovat 
jejich život a poskytovat služby – soc. poradenství s půjčovnou pomůcek, odstraňování bariér, volnočasové aktivity 
– zdravotní cvičení, ozdravné pobyty jak dětí tak dospělých, Sportovní hry i tematické zájezdy, možnost 
zaměstnávání, integraci mezi zdravou populaci a účast na dění ve městech a obcích. Pomoc rodinám zdrav. post. 
dětí , pečovaným i pečujícím o osobu blízkou nebo jinou v domácím prostředí a těm, kteří se ocitnou v krizové situaci
/ úrazy, operace, nemoc/. Posílit sebevědomí této skupiny lidí, pomoci všem klientům, kteří takovou pomoc potřebují.
Spolupracovat s jinými organizacemi, Knihovnou Štětí, lékaři, státní správou  / úzce s MěÚ Štětí – OSV/ a nadále 
zastupovat handicapované a seniory v komisi Zdravého města, sociální a bytové, OkO STP v ČR z.s. Chomutov a KV 
KO STP v ČR z.s. Ústí n.L. STP v ČR z.s. MO Štětí má vypracovaný plán práce na r.  2017 schválený Výroční členskou
schůzí 28.11.2016, který se bude snažit plnit ve prospěch  zdrav. postižených bez rozdílu věku, seniorů a všech, kteří 
pomoc potřebují. 

Příjmem  MO jsou pouze členské příspěvky a sponzorské dary / finanční, věcné/ . V r. 2016 také peníze 
z Grantového systému města Štětí a Nadace GCP České pojišťovny.

 Ze sponzorských finančních prostředků bylo hrazeno –  doprava autobusem na akce a tematické zájezdy, 
poplatek za pronájem tělocvičny, materiál na ergoterapie, arteterapii a akce pořádané MO, částečná úhrada 
ozdravného pobytu pro zdrav. post. a oslabené  děti s doprovodem. Opravy kopírky a potřebné tonery do kopírky a 
tiskárny. Nákup pomůcek pro potřeby Půjčovny pomůcek.  Dárky od sponzorů pro zdrav. post. děti i dospělé  jsme 
předávali průběžně na akcích jako ceny.

   
Revize hospodaření 2016 – hospodaření je v souladu s platnými předpisy a RK neshledala žádné nesrovnalosti 

ve vedení účetnictví. Daňové přiznání bude předáno na FÚ Litoměřice v řádném termínu . 

Hospodaření STP v     ČR z.s. MO Štětí v     roce 2016 :

P ř í j m y  : 214.398,21 Kč. V příjmech za rok 2016 jsou zahrnuty: členské příspěvky, úhrada klientů za ozdravné 
pobyty, tržby za zapůjčení komp. a ortop. pomůcek, sponzorské finanční dary: Grant MěÚ Štětí, Grant Nadace GSP 
Praha, firem a jednotlivců. Úroky z BÚ.

V     ý d a j e  : 194.352,83 Kč. Ve výdajích za rok 2016 jsou zohledněny např. doprava na akce, výdaje spojené 
s provozem Informačního centra a půjčovny pomůcek, ozdravné pobyty, poplatek za školení, pronájem prostor, 

mailto:svtp@seznam.cz


ergoterapie, arteterapie, lektorné, cestovné, provozní režie, pronájem tělocvičny, režijní spotřeba, poštovné, 
občerstvení na členských schůzích. Bankovní poplatky. Zakoupení i opravy pomůcek, oprava PC, bankovní poplatky.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 20.045,38 Kč. Účetnictví je kdykoliv k dispozici a je uloženo v archivu MO Štětí- 
DPS, Školní 700, Štětí.

Přehled o příjmech a výdajích, přehled MaZ za 2016 byl odeslán dle nových směrnic na Městský soud Praha 2 
včetně CD s účetní uzávěrkou za 2016. 

Sponzoři STP v     ČR z.s. MO  Štětí v     roce 2016:   
Finanční dar:  MěÚ Štětí – Grantový program města Štětí, Mondi Štětí a.s., Nadace GCP Praha, Česká zbrojovka 

a.s. Uherský Brod, PANFLEX s.r.o. Statenice, Auris s.r.o. Štětí, LUNA Zlatnictví  – Čermákovi Štětí,  Hybská Marie 
z Vědomic, Český zahrádkářský svaz ZO Štětí, Linhartovi – papírnictví, R. Sirowatka,  Hrnčířová M. , Mullerová I., – 
členky MO Štětí. 

Věcný dar: MěÚ Štětí, AXIS a.s. Hradec Králové, manželé Krejčovi – Zahrad. potřeby Štětí, Papírnictví Linhart 
Štětí , sponzoři, kteří nechtějí být jmenovaní a členové MO. 

Poděkování jistě patří i všem, kteří nám bezplatně pomáhají, také vedoucím středisek  RS Ludmila Roztoky u 
Křivoklátu, RS AERO Holany u České Lípy, RS Zdravotník Horní Vysoká a autodopravci p. Gerlickému. 
        Kromě toho přebíráme od dárců použité i nové  ošacení/  dětské i pro  dospělé/  a předáváme jej potřebným.

Práce se dá dělat s     nadšením, bezplatně a pro dobro věci, ale finanční prostředky jsou potřebné. Pro potřeby klientů 
Půjčovny pomůcek bychom rádi rozšířili nabídku pomůcek, provoz „poradenství“  není také možný bez financí. 
Pořádání akcí i jejich náplň, doprava, vše stojí peníze, ale akce jsou pro klienty přínosné a tak finance sháníme a 
snažíme se širokou veřejnost informovat o práci organizace a jejím poslání na vývěskách, ve Zpravodaji města, také
 Knihovně 2x ročně na prezentaci organizace. Pořádáme nejen Specifické akce pro členy zrakově a sluchově 
postižené, ale také pro širokou veřejnost.  Pokusíme se získat sponzorské dary jak finanční tak věcné i v r. 2017.

Výroční zprávu předsedkyně předáváme organizacím, sponzorům, sympatizantům a spolupracovníkům  STP 
v     ČR z.s. MO Štětí. 

Jsou samozřejmě věci a plány které se nedaří. Nedaří se pomoc při zaměstnávání ZP, integrace, ovlivňovat 
legislativu i změnit přístup některých lidí ke zdravotně postiženým, ale i obráceně. 
Převažuje však to pozitivní. Budeme i nadále pomáhat těm, kteří to potřebují.

K předním úkolům patří: 
    Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování architektonických bariér /týká se i rodičů s kočárky/, působení 
na veřejnost při odstraňování bariér v lidech, sebevzdělávání, spolupráce se státní správou, praktickými a odbornými
lékaři, získávat a hledat informace, prosazovat zájmy zdravotně postižených. Posílit sebevědomí handicapovaných.  
Zdravou veřejnost se snažíme přesvědčit o možnostech plnohodnotného života lidí s postižením, ale také jejich 
potřebách a problémech. Někdy stačí vteřina a život se obrátí naruby. S každým postižením či vážnou nemocí se 
člověk musí vyrovnat a najít sílu se osudu vzepřít.

Aktivity STP v ČR MO Štětí v roce 2016 : 

Leden 2016    -   Celoroční akce – zdravotní cvičení pro handicapované a seniory, veřejnost v areálu III.ZŠ Ostrovní 
300, každou středu 18-19 hod.. Od ledna byla opět možnost navštěvovat každý měsíc v Kině / bezbariérové/  Štětí 
dopolední představení nejen pro seniory a handicapované za snížené vstupné 60 Kč. Revize hospodaření za 2. 
pololetí 2015.
Únor 2016 – Spolupráce s bezbariérovou Knihovnou Štětí – 1. Paměťová terapie pro veřejnost, připravuje i v r. 2016 
pí Reifová E. 
Březen 2016 - Ozdravný pobyt Horní Vysoká , RS Zdravotník, 6.3. – 12.3.2016, pro zdravotně post. A oslabené děti s 
doprovodem , akce integrační. Zúčastnilo se 12 dětí a 13 dospělých. Ergoterapie, arteterapie, vycházky, naučná 
stezka i stezka odvahy, nenásilná rehabilitace , sportovní hry, mezigenerační vztahy. Specifická alce – beseda pro 
zrakově postižené z MO i pro veřejnost. Přednášející byly pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L z     Krajského střediska 
sociální rehabilitace. Zlepšení života zrakově postižených – slabozrakých, nevidomých i lidí s horšícím se zrakem.   
Knihovna Štětí – 2. Paměťová terapie pro veřejnost. Dětem z naší MO jsme předali přání k     svátkům jara s dárkem, 
Duben 2016 – Specifická akce - beseda pro sluchově postižené členy organizace, ale také pro širokou veřejnost. 
Přednášející p. J. Paur- prezident Svazu neslyšících a nedoslýchavých v     ČR Praha. Pomůcky pro sluchově 



postižené, novinky, drobné opravy a seřízení sluchadel. Lektorné hradíme z dotace Grantového programu Města 
Štětí. Tematický zájezd na zámek  Nelahozeves – Hrnčířské slavnosti  16.4.2016.  Jarní členské schůze STP v     ČR z.s. 
MO  Štětí, která se konala na sále KS  ve Štětí -  zúčastnilo se 94 osob, 3 hosté. 
Květen 2016 – účast  našich členů ve výtvarné soutěži vyhlášené hejtmanem O.  Bubeníčkem ve spolupráci s 
Krajskou radou seniorů Ústeckého kraje -  SENIOR ART 2016  / fotografie a ruční práce/.   Účetní závěrka za rok 2014 i 
2015 byla odeslána dle nových směrnic  na Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00  Praha 2 v řádném termínu. 
Předsedkyně MO se zúčastnila jednání Krajského výboru v Ústí n. L. Druhý tematický zájezd  28.5.2016 – zámek 
Lemberk , sv. Zdislava – světnička, studánka.
Červen 2016  - Den dětí – našim registrovaným ZP dětem jsme předali přáníčko, rébusy, hádanky a malý dárek. 
Ozdravný     pobyt  v     Roztokách u Křivoklátu  6. – 16. června 2016, RS Ludmila - Účastníci absolvovali cvičení venku, 
sociální poradenství, paměťovou terapii a Bingo, někteří i ergoterapii. Využili přítomnost nevidomé masérky, která 
prováděla průběžně masáže. Chodili jsme na procházky po okolí, využili jsme Kneipovu medicínu. S mobilnějšími 
jsme se vydali na Křivoklát pěšky, méně mobilní klienti mohli využít dopravu autem. Navštívili jsme koncert vážné 
hudby se členy České filharmonie v místním kostele s doprovodným slovem herce St. Zindulky. Na výlet jsme jeli do 
Berouna a Nižboru. Táborák i Společenský večer s bohatou tombolou na konci pobytu se také vydařil. 

      Červenec 2016 - V době červencové dovolené jsme akutně zajistili pomoc 15 osobám
Srpen 2016 -  Revize hospodaření za 1. pololetí 2016 proběhla 18.8.2016. Ozdravný pobyt v     Holanech u České Lípy,  
RS AERO , integrační, bez státní dotace 20.8.  –  27.8.2016. Počet účastníků : 27 dospělých, 12 dětí.  Společné 
procházky do okolí RS – určeno pro mobilnější. V areálu a blízkém okolí to byly procházky pro méně mobilní. 
Všichni měli možnost jet v kočáře taženým koníky. Dospělí i děti si při arteterapii vyrobili pavouka z kamínku, 
ergoterapie cvičila prsty na rukou a dospělí pracovali s vlnou. Každodenní posezení prostě jen tak, zpříjemnilo 
pobyt. V průběhu pobytu se téměř všichni koupali, nechybělo ani noční koupání v rozsvíceném bazénu. Měli jsme 
spol. večírek s bohatou tombolou a hodně zpíváním. Odvážní jezdili i na lodičkách. Poseděli jsme u táboráku a 
opekli uzeninu. Mezigenerační vztahy fungují, pomoc dětí mezi sebou, ale i dospělým byla samozřejmostí. 

Září 2016 - Největší naší akcí byly 15. Sportovní hry Štětí  3.9.2016  bez rozdílu věku - integrační. Akce byla    
pořádána v rámci spolupráce s DDM Štětí. Celkem 29 dětí, 59 dospělých a 4 hosté, prožilo aktivní odpoledne. Všichni
účastníci, děti i dospělí absolvovali bez rozdílu 9 disciplín převážně zcela nevážných. Byly to: hod na plechovky 
z papíru, hod holínkou, průhoz, šipky, zahození mobilního telefonu do koše, petangue, kroket, kroužky a nervy 
drásající chytání ryb. Přidal se i místostarosta MěÚ Štětí Ing. Andrt M. Nechyběla legrace a dobrá nálada.  Nebylo 
vítězů ani poražených. Všichni si odnesli za své výkony malé dárky, které jsme získali od sponzorů nebo jsme je 
uhradili z darovaných financí. 3. Tematický zájezd  10.9.2016 - ZOO Ústí n.L a návštěva Větruše s     bludišti.  Akce 
„ Budeme si hrát“ byla určena pro rodiny s dětmi a podporuje společně strávený čas zajímavými aktivitami. Bylo  
připraveno 10 stanovišť  - venkovní společenské hry kriket, petanque, bludiště, kroužky, některé v nadživotní 
velikosti.  Někteří z nás všechna stanoviště nenašla. Děti si užily také prolézačky, klouzačky i další atrakce. Všichni 
měli čas si prohlédnout zvířata nejen venku, ale také v pavilonech a některá i nakrmit. Dalším zážitkem byl výlet na 
Větruši - stavba jako z pohádky. V areálu je  zrcadlové bludiště s 26 zrcadly. Přírodní bludiště je ze ze zelených tújí. 
Zúčastnili jsme se Školení funkcionářů místních a okresních organizací pořádané Krajským výborem STP v ČR z.s. 
Ústí n.L v  Roztokách u Kř. pro Ústecký a Karlovarský kraj.  Lektoři z STP v ČR  -  Ing. Birčák V., A. Birčáková,  Ing. 
Alena Říhová . Transformace na spolky, veřejný rejstřík, zveřejňování ve spolkovém rejstříku účetní závěrky. 
Podrobné informace o vedení jednoduchého účetnictví. 
Říjen 2016 -  Paměťová terapie 3.10.2016 s pí Reifovou pro veřejnost v Knihovně Štětí, Den Zdraví- prezentace práce, 
ukázky z činnosti, poradenství, kompenzační pomůcky, informační materiály.  Již 4. tematický zájezd -   Kouzelný 
zámek Libochovice a návštěva Muzea Českého granátu Třebenice, akce pro zdrav. post. děti a dospělé, integrační.     
Kouzelný zámek Libochovice – ukončení sezony s pohádkou. Tentokrát nás čekala upravená a zmodernizovaná 
pohádka „ Princové jsou na draka“. 
Listopad 2016 - poslední Paměťová terapie. Výroční čl. schůze naší organizace  - 104 členů, 6 hostů. 
Prosinec 2016 - Křížovkářská olympiáda a sudoku  - akce k Světovému  dni zdravotně postižených 3. prosince.  
Handicapovaným dětem z naší MO jsme předali přání k Vánocům s malým dárkem a od MONDI a.s. Štětí dostaly 
sladkosti. 

Průběžně po celý rok 2016 – probíhalo v     Informačním centru poradenství pro zdrav. post., seniory a potřebné , 
neakreditovaná služba, každý čtvrtek 10 – 12 hod v DPS Štětí, Školní 700. Pokud někdo potřebuje okamžitou pomoc, 
je možné kontaktovat předsedkyni MO.  Klienti mohou získat informace o změnách v legislativě, specifické informace
vzhledem ke svému postižení – zrakově, sluchově, tělesně, vnitřně a mentálně postižení, pečující i pečovaní klienti, 
tištěné informace, nahlédnout do katalogů se zdravotními pomůckami, které předepisují lékaři. Máme také v těchto 
prostorách Půjčovnu kompenzačních a ortopedických pomůcek, prodáváme baterie a příslušenství k sluchadlům. 
V     roce 2016 nás navštívilo celkem 631 klientů, /někteří opakovaně/, informujeme pravidelně elektronickou poštou o 



změnách v legislativě a akcích 89 členů. Na částečné krytí provozu Inf. centra s půjčovnou, jsme získali z Grantu 
města Štětí finanční dotaci a pomohl i finanční dar od MONDI Štětí a.s. 

Spolupráce s     vedením města Štětí a vedoucí OSV Mgr. P. Lípovou je nadstandartní.  

Sociální soudržnost a solidarita, pomoc společnosti pro všechny, od dětí až po seniory, handicapované a chronicky 
nemocné by měla být samozřejmostí. Bohužel si v této hektické době nic takového lidé nepřipouštějí. Domnívají se, 
že se jich to prostě netýká. 

18. února 2017 Reifová Eva – předsedkyně 
STP v ČR z.s. místní organizace Štětí
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