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Zpráva o činnosti za rok 2018    STP v ČR z.s MO Štětí 
předsedkyně organizace  - Reifová Eva 

 
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou,právnickou osobou - spolkem, která sama o sobě
 a dále prostřednictvím svých organizačních jednotek – pobočných spolků 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  z.s je spolkem dle zák. č. 89/ 
2012 Sb. , občanský  zákoník  v platném znění. Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Štětí 
byla zapsána do spolkového rejstříku  8.října 2015, IČ: 750 036694 . Poslední změna stanov byla 22.9.2018. 
Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem MO a za předsednictvo jedná navenek předseda nebo 
místopředseda MO. Místní organizace /MO/ Svazu těl. post. v ČR z.s. Štětí měla k 31.12.2018 registrováno 
217 členů, 12 zdrav. post. dětí, které zastupují rodinní příslušníci. 

   Cílem organizace je: hájit specifické potřeby a zájmy výše uvedené skupiny bez rozdílu věku, 
zkvalitňovat jejich život a poskytovat služby – informační centrum 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 , spolupracovat s lékaři a 
účastnit se  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. 

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 v tomto případě není podmínkou.                                                                            

Spolupráce   s jinými subjekty a státní správou – spolupracujeme s Měú Štětí s vedením města a úzce s 
Odborem soc. věcí. Předsedkyně MO nás zastupuje v komisi soc. služeb a bydlení, komisi Zdravého města 
a účastní se jednání skupiny LP – agentury pro sociální začleňování ve skupině bydlení. Spolupráce s 
vedením města Štětí a vedoucí OSV Mgr. P. Lípovou je nadstandardní. Pokračuje spolupráce  s Knihovnou 
Štětí, lékaři praktickými i odbornými,  Kinem Štětí – bezbariérové, Klubem důchodců, Domem dětí a 
mládeže Štětí,  OkO STP v ČR z.s. Litoměřice, organizacemi handicapovaných i mimo Ústecký kraj / SNN v 
ČR z.s. Praha, Tyfloservisem Ústí n.L i MO.  Podílíme se aktivně na akcích  Zdravého města Štětí – Fórum, 
Strategie rozvoje, kulaté stoly. Domníváme se, že naše práce je přínosná nejen pro zdravotně postižené a 
seniory, ale také pro město a širokou veřejnost.                                                                                                      

STP v ČR z.s. MO Štětí má vypracovaný plán práce na r.  2019 schválený Výroční  členskou schůzí 
27.11.2018, který se bude snažit plnit ve prospěch  zdrav. postižených bez rozdílu věku, seniorů a všech, 
kteří pomoc potřebují. 
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 Jsme neziskovou, neakreditovanou organizací. Všechny akce, které pořádáme, a to nejen pro zdrav. 
postižené členy, ale i širokou veřejnost, jsou bez státní dotace. Výbor, předsedkyně organizace i pořadatelé
akcí z  řad členů vykonávají práci bez nároku na odměnu. Totéž platí o Informačním centru s půjčovnou 
pomůcek. 

 Finanční prostředky, kterými disponujeme, jsou členské příspěvky a finanční či věcné dary věnované 
naší organizaci od sponzorů či sympatizantů. Příjmem jsou také finanční prostředky z vypsaných Grantů.  

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, 
Sportovní hry, částečná úhrada ozdravného pobytu pro zdrav. post. a oslabené  děti s doprovodem. 
Opravy kopírky a potřebné tonery do kopírky a tiskárny. Úhrada provozu Informačního centra s půjčovnou 
pomůcek.  Dárky od sponzorů pro zdrav. post. děti i dospělé  jsme předávali průběžně na akcích jako ceny.
Starší ošacení, které dostáváme předáváme potřebným. 

   
Revize hospodaření 2018– 2x ročně , hospodaření je v souladu s platnými předpisy a RK neshledala 

žádné nesrovnalosti ve vedení účetnictví. Daňové přiznání bylo předáno na FÚ Litoměřice v řádném 
termínu. Přehled o příjmech a výdajích, přehled MaZ byl odeslán dle nových směrnic na Městský soud 
Praha 2 včetně CD s účetní uzávěrkou za 2018. 

Hospodaření STP v ČR z.s. MO Štětí v roce 2018 :

P ř í j m y  : 179 914,86. V příjmech za rok 2018 jsou zahrnuty: členské příspěvky, platby za ozdravné 
pobyty, tržby za zapůjčení komp. a ortopedických pomůcek, sponzorské finanční dary : Grant MěÚ Štětí, 
firem a jednotlivců. Úroky z BÚ.

V ý d a j e    :  147 972,46 Kč. Ve výdajích za rok 2018 jsou zohledněny např. doprava na akce, výdaje 
spojené s provozem Informačního centra a půjčovny pomůcek, ozdravné pobyty, poplatek za školení, 
pronájem prostor, ergoterapie, arteterapie, lektorné, cestovné, provozní režie, pronájem tělocvičny, režijní 
spotřeba, poštovné, občerstvení na členských schůzích, poštovné. Opravy kompenzačních pomůcek, 
tonery, papír, bankovní poplatky.   

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 31 942,40 Kč. Účetnictví je kdykoliv k dispozici a je uloženo v archivu 
MO Štětí,  U tržnice 701, přízemí vpravo, Štětí.

Sponzoři STP v     ČR z.s. MO  Štětí v roce 2018:   
Finanční dar  :  MěÚ Štětí – Grantový program města Štětí, Mondi Štětí a.s., Česká zbrojovka a.s. Uherský 
Brod, PANFLEX s.r.o. Statenice, LUNA Zlatnictví  – Čermákovi Štětí, Český zahrádkářský svaz ZO Štětí,  
T. Hošťálková – Auris-Audio Přeštice pomůcky pro sluchově postižené, Dekorace _ květiny E. Štěvulová,  
členové MO Štětí.                                                                                       
Věcný dar  : manželé Krejčovi – Zahrad. potřeby Štětí, Papírnictví Linhart Štětí , K,. Škaroupková – Dekorace 
Motýl, 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.  
 Zprávu o činnosti předsedkyně předáváme organizacím, sponzorům, sympatizantům a spolupracovníkům  
STP v ČR z.s. MO Štětí. 

Průběžně po celý rok 2018 – probíhalo v Informačním centru poradenství pro zdrav. post., seniory a 
veřejnost,   neakreditovaná služba, každý čtvrtek 10 – 12 hod. Štětí, U tržnice 701. 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. Pro sluchově postižené - baterie a příslušenství k sluchadlům, pro zrakově 



postižené podpisovky, katalogy a lze objednat kalendáře ve zvětšeném černotisku, Braillu i časopisy a 
pomoc Tyfloservisu Ústí n.L. V roce 2018 nás navštívilo celkem 671 klientů, /někteří opakovaně/. 
Informujeme pravidelně elektronickou poštou o změnách v legislativě a akcích 93 členů. Na částečné krytí 
provozu Inf. centra s půjčovnou, jsme získali finanční podpory. Od  města Štětí máme výpůjčku prostor.  
Konzultant pro bariéry, náš člen M. Bradáč se vyjádřil v r. 2018 k  38 projektům firem i jednotlivců. Po celý 
rok 2018 bylo zachováno Zdravotní cvičení a relaxace pro handicapované, seniory a veřejnost 1x týdně. 

Aktivity STP v ČR MO Štětí v roce 2018: 
Leden 2018: Začalo zdravotní cvičení pro handicapované, seniory a veřejnost v prostorách III. ZŠ Ostrovní 
300, Štětí, které vede předsekyně MO. Cvičení je doporučováno odbor. i prakt. lékaři.  Celoroční 
fotografická soutěž pro seniory a zdrav. postižené na téma „ Fantazie kolem nás“ -  fotografie reálné i 
abstraktní . 
Únor 2018 : Ozdravný pobyt o Jarních prázdninách 11. - 17.2. 18  v RS Zdravotník, Horní Vysoká. Akce, na 
kterou není státní dotace byla podpořena sponzory.  Zúčastnilo 11 dětí a 12 dospělých klientů. Pobyt byl 
prospěšný pro všechny.  Při dopolední i odpolední arteterapii i ergoterapii jsme vyráběli velikonoční 
dekorace, polštářek, přání, závěs na dveře a provázkovou kočku.  Pracovali jsme také  všichni na 
společném obrázku, který máme na „poradenství“ v Tržnici. Práce u všech rozvíjela motorické schopnosti 
a představivost. Nechybělo ani malé sportování ani Karneval se soutěžemi. Děti dostaly za soutěže a 
výkony drobné dárky.  Ani dospělé jsme neošidili. Rozvíjení mezigeneračních vztahů a pomoc slabším je 
na akci samozřejmostí.  První Paměťová terapie pro veřejnost 2018 v rámci spolupráce s Knihovnou Štětí 
vede  E. Reifová a byla 26.2.2018. Účastníci se trápili s humorem nad  všeobecným testem,  krátkodobou 
pamětí, postřehem a pozorností.
Březen 2018 – Byla domluvena spolupráce s nově založeným spolkem ve Štětí  Dobro-volně  z.s. ve 
prospěch nejen našich členů, ale všech potřebných bez rozdílu věku.    Další  paměťová terapie – 
Nebezpečné zapomínání proběhla  19. 3. 2018. Účastníci trénovali slovní zásobu, logiku, postřeh , češtinu a
zeměpis. Akci jsme pořádali v rámci Národního týdne paměti 2018. Beseda pro sluchově postižené občany 
štětska,  21. 3. 2018. Přednášející p. J. Paur- ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Praha. 
Lektorné  bylo uhrazeno z darovaných finančních prostředků.  Zúčastnilo se 31 klientů  a 3 hosté. 
Prezentace naší organizace proběhla v bezbariérových prostorách Knihovny Štětí. Přiblížení pobytu včetně
fotografií a práce pro veřejnosti i naše členy. 
Duben 2018 – Předsedkyně organizace převzala 5.4.2018 cenu Křesadlo za r. 2017 udělovanou 
dobrovolníkům z Ústeckého kraje - „Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Cena je 
poděkováním za čas i kus sebe ve prospěch potřebných. Na cenu ji nominovalo město Štětí. Zástupci 
města s 2 členkami výboru MO ji podpořily na slavnostním předání v hotelu Větruše , Ústí n.L. Slíbila, že 
bude „páchat dobro dál“ za pomoci lidí, kterým není osud handicapovaných, slabších a seniorů lhostejný.  
Zajistili jsme Specifickou besedu pro zrakově postižené dne  9. 4.2018. Klienti získali přehled o novinkách 
pro zlepšení života zrakově postižených – slabozrakých, nevidomých i lidí s horšícím se zrakem.  
Zúčastnilo se 31 osob. Lektorkou byla N. Aková pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L z Krajského střediska 
sociální rehabilitace. Třetí Paměťová terapie byla  16. 4. 2018 opět  v Knihovně. Zájezd -   Hrnčířské  
slavnosti na zámku Nelahozeves dne 21.4.2018, 43 účastníků. K vidění byla ukázka řemesel a tradiční 
jarmark. Děti se aktivně zapojily do soutěží, dobových her i dalších akcí.
KVĚTEN 2018 - Dne 9.5.proběhlo  Okresní shromáždění STP v ČR z.s. Chomutov v Klášterci n.O. Druhý 
Tematický zájezd 21. 5.  2018 – Hrad Houska a Čertovy kameny Žělízy, účastníků :   39 . Tentokrát to vypadalo, 
že jedeme odhalovat tajemství. Nejdříve jsme se zastavili u Čertových hlav v Želízech a potom nás čekal 
Tajemný hrad Houska. Navštívili jsme i dřevěné pohyblivé peklo.
ČERVEN  2018 - Den dětí – našim registrovaným ZP dětem jsme předali přáníčko  a malý dárek. Krajský výbor 
STP  Ústí n.L poslal 4.6.2018  oznámení o  likvidaci Krajské organizace k 30.6.2018. Výbor STP v ČR z.s. MO 
Štětí připravil 2. června 2018 již  17. Sportovní  hry pro zdrav. post. bez rozdílu věku - integrační. Je to naše 
největší akce. Z řad členů MO byl i realizační tým. Akce byla pořádána v rámci spolupráce s DDM Štětí a 
organizací Dobro-volně Štětí. Celkem 29 dětí,  53 dospělých a 4 hosté prožili aktivní odpoledne. Děti  i dospělí 
absolvovali bez rozdílu 9 disciplín převážně nevážných, každoročně prověřených a odnesli si ceny za účast. 
Měli čas, si neformálně popovídat a užít si odpoledne v pohodě, ale aktivně. Dík patří sponzorům za podporu 



naší ojedinělé akce v okrese Litoměřice i Ústeckém kraji.  Ozdravný     pobyt  STP v ČR  z.s. MO Štětí / bez státní 
dotace/ v Roztokách u Křivoklátu  RZ Ludmila v termínu  11. - 21.6 .2018, 26 klientů.   Pobytová akce byla 
zaměřena na regeneraci fyzickou i psychickou, doplňkový program.  Účastníci absolvovali cvičení venku, 
sociální poradenství, paměťovou terapii, někteří ergoterapii  i společné čtení z historie. V průběhu pobytu 
měli možnost využít přítomnost nevidomé masérky, která prováděla průběžně masáže za úplatu. Chodili 
jsme na procházky nejen kolem Berounky. S mobilnějšími jsme se vydali na Křivoklát pěšky, méně mobilní 
klienti mohli využít dopravu auty. Na výlet jsme jeli do Berouna a Nižboru. Společenský večer s harmonikářem
a bohatou tombolou i táborák zakončil pobyt. 
ČERVENEC 2018 - dovolená, zajistili jsme akutně pomoc 9 klientům. 
SRPEN 2018- Ozdravný pobyt pro členy MO dospělé a děti, integrační / mezigenerační vztahy/ Holany u Č. 
Lípy v termínu 25.8. - 1.9. 2018 – RS AERO Holany u České Lípy, účastníků 30. Náplň pobytu– mezigenerační 
vztahy, legislativa, ergoterapie, arteterapii, cvičení venku, vycházky,  plavání v bazénu, paměťová terapie, 
diskotéka pro děti, spol. večer s tombolou, táborák s opékáním uzeniny, projížďka na voze taženým koňmi, 
hipoterapie pro děti, retro letní kino pro dětí i dospělé. Asi největším zážitkem pro všechny bylo plavení koní a
výlov rybníka u Holan.  Pro děti i dospělé jsme připravili večerní stezku odvahy i naučnou stezku s 
Morzeovkou. 
ZÁŘÍ 2018 – Proběhlo Školení funkcionářů STP v ČR z.s. MO Štětí - Roztoky u Kř. 10. - 14. 9. 2018.  Školení 
určeno pro členy výboru a revizní komise. Všichni účastníci byli podrobně seznámeni s nařízením  GDPR, 
které definuje požadavky ohledně ochrany osobních údajů a zpracováním údajů v naší evidenci. Byl zvážen a 
přijat návrh o vystoupení    z OkO STP Chomutov a vstoupit do OkO Litoměřice. Důvodem přestupu je špatná 
komunikace s výborem i vzdálenost na zasedání OkO. Nejdříve schválí členská schůze v listopadu 2018.
Mimořádný zájezd 15.9.2018  - Plavba lodí Orion z Roudnice n.L do Štětí. Účastníci:  27 dospělých a  17 dětí.  
Zajistili jsme pro naše členy a děti /integrační/  možnost zúčastnit se mimořádné plavby na Jarmark. Pro 
všechny byla plavba velkým zážitkem. 
ŘÍJEN 2018 -  Předsedkyně MO vypracovala a odeslala 7.10.2018  žádost z  Grantového programu Nadace 
GCP –  /společné nadace ČP a pojišťovny Generali/  na chodítko, mech. vozík odlehčený  a kopírku pro 
potřeby klientů, poradenství a členů MO. Garantem je pí Dvořáková H. z ČP Štětí, která možnost nabídla. 
Férový piknik a Výstava na stromech  6.10.18 – naši členové se pravidelně akce zúčastňují. Letos přálo  
počasí a tak si návštěvníci užili piknik, dozvěděli se i o výrobě bot v Agře. Den zdraví ve Štětí 25.10.2018. Pro 
zájemce bylo připraveno měření glykémie, cholesterolu, tlaku a celkového stavu fyzické kondice. Zúčastnili 
jsme se také a proběhla prezentace naší MO s aktivitami i poradenství STP Štětí nejen pro zdrav. post. včetně 
fotografií z akcí. Letošní 5. tematický zájezd nás tradičně zavedl na Kouzelný zámek Libochovice s pohádkou 
27.10.18. Počet účastníků: 44. Tentokrát nás čekalo 10 vtipně upravených pohádek. Dospělí i děti  
spolupracovaly s herci a dotvářely pohádky. Na nádvoří byly rukodělné výrobky, pamlsky a zahrada u zámku 
s pávy většinu účastníků  zlákala k procházce. 
LISTOPAD 2018– zúčastnili jsme se  Fóra Zdravého města Štětí 15.11. 2018 a  dali jsme podněty v 6 oblastech 
k možnému řešení. Proběhla Výroční členská schůze a veřejným hlasováním. Byl přijat návrh nadpoloviční 
většinou členů MO, aby MO Štětí přestoupila pod Okresní organizaci STP  v ČR z.s. Litoměřice od 1.1,.2019. 
PROSINEC 2018    – Dne 6.12.2019 proběhla naše tradiční akce „ Křížovkářská olympiáda a sudoku“,  kterou  
pořádáme k Mezinárodnímu dni  handicapovaných. Grant Nadace GCP - přišlo oznámení a  smlouva o 
přiznání částky na nákup komp. pomůcek a kopírky. Zdrav. post. dětem z naší MO byla předána přání k 
Vánocům a malý dárek. Proběhlo poslední zdravotní cvičení a budeme pokračovat v dalším roce. 

K předním úkolům patří: 
Předcházení sociálního vyloučení, odstraňování architektonických bariér /týká se i rodičů s kočárky/, 
sebevzdělávání, spolupráce se státní správou, prakt. a odbornými lékaři, získávat a hledat informace nejen z 
legislativy, prosazovat zájmy zdravotně postižených. Pokusíme se o to, aby  veřejnost byla informovaná o 
životě s postižením a přijímala a respektovala takové lidi.
Posílit  u handicapovaných I seniorů sebevědomí, aktivity, samostatnost a vyrovnanost, protože každý má 
svůj potenciál. S každým handicapem se musí člověk vyrovnat a  najít sílu se mu vzepřít. 
Budeme se snažit i nadále pomáhat vyrovnat se s postižením a dokázat, že lze  plnohodnotně žít. 



9. března 2018 Reifová E.
 Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Štětí 
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