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Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou, nezávislou 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 
31.12.2019 registrováno 204 členů, 12 zdrav. post. dětí, které zastupují rodinní příslušníci.  
      Poslání a cíl  organizace : sdružuje a spolčuje své členy s cílem všestranně podporovat a hájit 
specifické potřeby  a zájmy osob s tělesným i jiným zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah 
jejich postižení. Spolupracuje s dalšími organizacemi.  Cílem 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. STP v ČR z.s. MO Štětí má vypracovaný plán práce na r.  2020 schválený Výroční  
členskou schůzí, který se bude snažit plnit ve prospěch výše uvedených skupin. 

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.  

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 – pořádáme Paměťové terapie pro veřejnost, 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 – Den zdraví, 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.    
 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 2019 – 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 2019.  

 
Hospodaření STP v ČR z.s. MO Štětí v roce 2019 : 

   P ř í j m y  : 183 302,77 Kč.  V příjmech za rok 2019 jsou zahrnuty: členské příspěvky, platby za ozdravné 
pobyty, tržby za zapůjčení komp. a ortopedických pomůcek, sponzorské finanční dary : firem i jednotlivců, 
Grantový program MěÚ Štětí. Úroky z BÚ. 
   V ý d a j e  :  169 537,31 Kč. Ve výdajích za rok 2019 jsou zohledněny např. doprava na akce, výdaje 
spojené s provozem Informačního centra s půjčovnou pomůcek, ozdravné pobyty, poplatek za školení, 
pronájem prostor, ergoterapie, arteterapie, lektorné, cestovné, provozní režie, pronájem tělocvičny, režijní 
spotřeba, poštovné, občerstvení na členských schůzích.. Opravy kompenzačních pomůcek, tonery, papír, 
bankovní poplatky.    
  R o z d í l   mezi  příjmy a výdaji činí 13 765, 46 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 2019:  
Finanční dar:  MěÚ Štětí – Grantový program města Štětí, Mondi Štětí a.s., PANFLEX s.r.o. Statenice ,  
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod,, LUNA Zlatnictví  – Štětí, Český zahrádkářský svaz ZO Štětí,   
T. Hošťálková – Auris-Audio Přeštice , 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.  
 

Aktivity STP v ČR MO Štětí v roce 2019 :  
Průběžně po celý rok 2019 – 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 kdykoliv  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. Nechybí tištěné informace, lze nahlédnout do 
katalogů se zdravotními pomůckami a kody, které předepisují lékaři. Máme také v těchto prostorách 

Půjčovnu kompenzačních a ortopedických pomůcek – hole, mech. vozíky, chodítka, hrazdu k posteli,  
bílý program a  nově mechanické polohovací postele.  Pro sluchově postižené - baterie a příslušenství k 
sluchadlům. Pro zrakově postižené podpisovky, katalogy a možnost  objednat kalendáře ve zvětšeném 
černotisku, Braillu i pomoc Tyfloservisu Ústí n.L. V roce 2019 nás navštívilo celkem 638 klientů, /někteří 
opakovaně/. Informujeme pravidelně elektronickou poštou o změnách v legislativě a akcích 91 osob. Na 
částečné krytí provozu Inf. centra s půjčovnou, jsme získali finanční podporu.  Od  města Štětí máme 
výpůjčku prostor zdarma.  Po celý rok 2019 bylo zachováno Zdravotní cvičení a relaxace pro 



handicapované, seniory a veřejnost 1x týdně. Konzultant pro bariéry, náš člen M. Bradáč se vyjádřil v r. 
2019 k  34 projektům firem i jednotlivců.  
Leden 2019-  Začalo  hodinové Zdravotní cvičení s relaxací  na III. ZŠ Ostrovní.  
Únor 2019 :První letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. února 2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. 
post. a oslabené děti s doprovodem 17. - 23.2. 2019 byl podvacáté  v RS Zdravotník, Horní Vysoká . Akce, 
na kterou není státní dotace byla podpořena sponzory bez kterých se neobejdeme. Letos se zúčastnilo 14 
dětí a 15 dospělých. Děti vyrazily na stezku odvahy, proběhl i lov na lišku, výlet k ovečkám a na svačinu u 
velkého stolu v hlubokém lese.  Protože byl i sníh , jezdily na všem co bylo po ruce. Viděli jsme místa, kde 
se točil film „ Páni kluci“.  Pobyt na zdravém a čerstvém vzduchu byl prospěšný pro všechny.  Při 
dopolední i odpolední arteterapii i ergoterapii jsme vyráběli dekorace.  Asi nejvíc práce nám dalo vytvořit z 
lastur perlorodku a žábu, dospěláci si udělalli proutěný věnec zdobený škeblemi, lasturami a perličkami.  
Pracovali jsme všichni na společném obrázku, který můžete vidět na „poradenství“ v Tržnici. Nechybělo ani 
malé sportování v budově a soutěž mezi dospěláky a dětmi a Karneval.  
Březen 2019 –  Druhá letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. 3. 2019.  Vyúčtování  finančního 
příspěvku z Grantového programu Nadace GCP – společné nadace České pojišťovny a pojišťovny Generali 
bylo odesláno 4.3.2019. První letošní zájezd nás zavedl do České Televize Praha. Po dohodě s Diváckým 
centrem ČT, vedla prohlídková trasa pro méně mobilní výtahy – vozíčkář a účastníci s berlemi , pro ostatní 
po schodech. Viděli jsme zmenšený model všech budov na Kavčích horách.  Byl připraven krátký film o ČT, 
v němž byla pracoviště, která není možné navštívit z důvodu rušení vysílání např. ČT 24.  V sále byly 
pohádkové kostýmy,  filmové zbraně, paruky, klobouky, čepice, čelenky – samozřejmě jsme si vše 
vyzkoušeli. Zastavili jsme se ve Zpravodajském studiu a režii se spoustou kamer. V místnosti byly funkční 
kamery i čtečky. Zkoušeli jsme být kameramanem, moderátorem atp. Besedu pro sluchově postižené 
občany štětska jsme domluvili na 27. března 2019  od 13.00 hodin. Akci pořádáme  každoročně nejen pro 
členy organizace, ale také pro širokou veřejnost.  Zúčastnilo se 37 osob. Přednášejícím byl p. J. Paur- 
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Praha.  Naši členové se zúčastnili akce Hodina země ve 
Štětí 30.3.2019  
Duben 2019 –  Zajistili jsme Specifickou besedu pro zrakově postižené, kterou pořádáme 1x ročně dne  1. 
dubna 2019.  Akce je pořádána pro zrakově postižené a seniory bez rozdílu členství v organizaci. Klienti 
získali přehled o novinkách pro zlepšení života zrakově postižených. Zúčastnilo se 29 osob. Lektorkou byla 
Bc. N. Aková pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L z Krajského střediska sociální rehabilitace. Další Paměťová 
terapie byla  1. dubna 2019 opět od 16 hod. v Knihovně. Účastníci se zaobírali češtinou, tříděním odpadů a 
hádankami. Dne 20.4. jsme zajistili  tradičně 2. zájezd na Hrnčířské slavnosti na zámku Nelahozeves. 
Prezentace naší organizace proběhla v Knihovně v dubnu – akce, výrbky dětí I dospělých včetně fotografií. 
Dne 10.4.2019 na  Jarní členské schůzi  vystoupila Mgr.  Jarmila Dvořáková, Ph.D. - vedoucí sekce 
humanitární pomoci v ČR, Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Praha -  
informovala o projektu Odolná obec. Jedná se o podporu ohrožených obcí povodní, spolupráci s obcemi 
Štětí,  Počeplice, Křešice. Předala  přítomným “ Povodňového rádce “pro obyvatele Štětí - Počeplic.  
Květen 2019- Ke Dni dětí  jsme uspořádali 11.5. zájezd do ZOO Ústí nL na  Skautský den plný soutěží a 
různých úkolů.  Naše děti se zapojily za doprovodu dospělých do všech soutěží. Po prohlídce zvířat v 
celém areálu si za splnění úkolů mohly vybrat 3 odměny z nabídky. Paměťová terapie pro veřejnost v 
Knihovně Štětí 20.5.2019. Všech 21 účastníků se pobavilo nad příslovími ve vědecké češtině, postřehem, 
slovní zásobou  a přesmyčkami.  
Červen 2019 - Den dětí – našim registrovaným ZP dětem jsme předali přáníčko  a malý dárek. Výbor MO 
připravil již  19. 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 21 dětí,  41 dospělých a 6 hostů prožili za příjemného počasí aktivní odpoledne.  Všichni  
účastníci absolvovali bez rozdílu 9 disciplín převážně nevážných, každoročně prověřených. Po vší té námaze 
jsme si na ohništi opékali postupně uzeninu. Akce byla hodnocena účastníky jako velmi dobrá. Měli čas, si 
neformálně popovídat a užít si odpoledne v pohodě, ale aktivně.  Ozdravný pobyt   bez státní dotace  
v Roztokách u Křivoklátu  RS Ludmila v termínu  15. - 25.6.2019.  Po cestě  jsme se zastavili v Lánech. Chodili 
jsme na procházky,  účastníci absolvovali sociální poradenství,  Bingo, někteří ergoterapii, navštívili jsme 



Muzeum motocyklů na Křivoklátu. Na výlet jsme jeli do Rakovníka. Společenský večer s bohatou tombolou a 
harmonikářem neměl chybu. S vynikající partou jsme zažili  spousty legrace a nových zážitků.   

 Červenec  2019 -V době  dovolené jsme zajistili akutní pomoc 11 osobám.  
Srpen 2019 - Dne 20.8.2019 jsme se zúčastnili Letního koncertu a sousedského setkání s nevidomým 
zpěvákem Radkem Žaludem na zahradě  DsCHB u Cementárny. Zahájily mažoretky z DDM a potom už zpíval p. 
Žalud a přidávali se i přítomní návštěvníci koncertu. Akce byla pro handicapované a seniory.  Revize 
hospodaření za 1. pololetí 2019  proběhla dne 22.8.2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. post. dospělé a děti -  
integrační , v Holanech  u ČL , RS AERO v termínu 24.  –  31.8. 2019. Zúčastnilo se 23 dospělých a 15 dětí. 
Náplň  pobytu– mezigenerační vztahy, legislativa, ergoterapie, arteterapie, cvičení venku, vycházky,  plavání v 
bazénu, bingo, diskotéka pro děti, spol. večer s tombolou, táborák s opékáním uzeniny, projížďka na voze 
taženým koňmi. Jízda na koni pro děti a také večerní stezka odvahy i naučná  stezka s Morzeovkou se moc 
líbila.  Mezigenerační vztahy fungují. Rozdíl ve věku nejmladšího a nejstaršího účastníka byl 85 let.  
Září 2019- Proběhlo školení funkcionářů MO  8. – 12.9.2019. Stihli jsme i překontrolovat celou evidenci členů 
vč. adres, spojení telefonem ev. mailem a nahlašovaných změn. Byly vypracovány všechny potřebné 
seznamy. Tematický zájezd 21.9. 2019. Plavba lodí Porta Bohemica ze Štětí do Obříství a autobusem do 
ZooParku Zelčín, 45 osob. Labe má své kouzlo a okolí nás trochu mátlo. Fotili jsme krásná místa kolem Labe  
a přistáli v Obříství.  Na břehu už jsme měli připravený autobus na další putování za poznáním. Jeli jsme do 
ZooParku Zelčín, jež je malá rodinná ZOO. Děti si užily jízdu na koních, poznávání a krmení zvířat i hry v 
prostorách pro ně vybudovaných.  
Říjen 2019 - Férový piknik a Výstava na stromech  5.10.19 – naši členové se pravidelně akce zúčastňují. 
Paměťová terapie pro veřejnost 7.10.2019  s E. Reifovou v rámci spolupráce s Knihovnou Štětí. Všech   29 
účastníků si lámalo hlavu s češtinou, matematikou, postřehem a kombinací.  Zasedání Okresního výboru OkO 
STP Litoměřice 10.10.2019 – předsedkyně A. Dreherová. Přítomné zástupkyně MO předaly vyžádané  přehledy 
činností svých organizací do 9/2019. K 30.6.2019 ukončila činnost v OkO organizace STP Lovosice a bylo 
třeba zvolit novou předsedkyni Revizní komise. Všemi hlasy byla zvolena  Ilona Múllerová z naší organizace.    
Den zdraví ve Štětí 24.10.2019. Pro zájemce bylo připraveno zdarma měření glykémie, cholesterolu, tlaku a 
celkového stavu fyzické kondice. Proběhla prezentace naší MO s aktivitami, fotografiemi z akcí, možnost 
informovat se o kompenzačních pomůckách a vyzkoušet si jízdu na vozíku, která ani v bezbarérovém sále 
nebyla jednoduchá. Akce se zúčastnili v hojném počtu i naši členové. Poslední 5. Tematický zájezd 26.10.2019 
jsme uspořádali za utajovanou pohádkou do Kouzelného zámku Libochovice 26.10.2019. Účastníků: 42. 
Tentokrát nás čekalo 10 vtipně upravených pohádek. Děti si zatančily i na plese. Prosmáli jsme se všemi 
pohádkami a účinkující odměnili potleskem.  Fotili jsme v zámku i zámecké zahradě. Stejný den 26.10. 2019 
proběhla akce „Stromy pro Štětsko“. Bylo vysázeno 250 stromů. Také naši členové se do záslužné akce 
zapojili.  
Listopad 2019 - Fórum Zdravého města Štětí se uskutečnilo 14. 11.2019  na sále Kult. střediska. Zúčastnili se i 
naši členové, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost našeho města. Bylo také vyhlášení soutěže 
Rozkvetlé město a vytvořila se pocitová mapa Štětí. Paměťová terapie pro veřejnost proběhla v Knihovně 
Štětí 25.11.2019. Zúčastnilo se 29 osob. Všichni si odnesli za celoroční cvičení mozkových závitů dárek. Bylo  
vyhlášení celoroční fotografické soutěže pro zdrav. post.  a seniory „ Fascinace stromů“. Mezi prvními se 
umístila naše členka L. Bravencová.  
Prosinec 2019 - ke Světovému dni zdravotně postižených, který připadá každoročně na 3.12.  jsme připravili 
„Křížovkářskou olympiádu  a luštění sudoku“. Našim zdravotně postiženým dětem jsme předali přání s 
dárkem k nadcházejícím svátkům.  
     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. K předním úkolům patří:  Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování 
architektonických bariér /týká se i rodičů s kočárky/. Posílit  sebevědomí handicapovaných.  Zdravou 
veřejnost přesvědčit o možnostech plnohodnotného života lidí s postižením, ale také jejich potřebách a 
problémech. Sociální soudržnost a solidarita, pomoc společnosti pro všechny, od dětí až po seniory, 
handicapované a chronicky nemocné by měla být samozřejmostí. Je to smutné, ale není.   
 
28. ledna 2020       Reifová Eva -předsedkyně  



   
   Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Štětí 

                                        ČSA 515 , 411 08 Štětí,   IČO  750 03694, účet 104509784/0600 
                                            kontaktní adresa : Eva Reifová , ČSA 515, 411 08 Štětí . E-mail : svtp@seznam.cz  
 
   Zpráva o činnosti za rok 2019  STP v ČR z.s MO Štětí  
    předsedkyně organizace  - Reifová Eva  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou, nezávislou 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 
31.12.2019 registrováno 204 členů, 12 zdrav. post. dětí, které zastupují rodinní příslušníci.  
      Poslání a cíl  organizace : sdružuje a spolčuje své členy s cílem všestranně podporovat a hájit 
specifické potřeby  a zájmy osob s tělesným i jiným zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah 
jejich postižení. Spolupracuje s dalšími organizacemi.  Cílem 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. STP v ČR z.s. MO Štětí má vypracovaný plán práce na r.  2020 schválený Výroční  
členskou schůzí, který se bude snažit plnit ve prospěch výše uvedených skupin. 

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.  

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 – pořádáme Paměťové terapie pro veřejnost, 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 – Den zdraví, 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.    
 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 2019 – 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 2019.  

 
Hospodaření STP v ČR z.s. MO Štětí v roce 2019 : 

   P ř í j m y  : 183 302,77 Kč.  V příjmech za rok 2019 jsou zahrnuty: členské příspěvky, platby za ozdravné 
pobyty, tržby za zapůjčení komp. a ortopedických pomůcek, sponzorské finanční dary : firem i jednotlivců, 
Grantový program MěÚ Štětí. Úroky z BÚ. 
   V ý d a j e  :  169 537,31 Kč. Ve výdajích za rok 2019 jsou zohledněny např. doprava na akce, výdaje 
spojené s provozem Informačního centra s půjčovnou pomůcek, ozdravné pobyty, poplatek za školení, 
pronájem prostor, ergoterapie, arteterapie, lektorné, cestovné, provozní režie, pronájem tělocvičny, režijní 
spotřeba, poštovné, občerstvení na členských schůzích.. Opravy kompenzačních pomůcek, tonery, papír, 
bankovní poplatky.    
  R o z d í l   mezi  příjmy a výdaji činí 13 765, 46 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 2019:  
Finanční dar:  MěÚ Štětí – Grantový program města Štětí, Mondi Štětí a.s., PANFLEX s.r.o. Statenice ,  
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod,, LUNA Zlatnictví  – Štětí, Český zahrádkářský svaz ZO Štětí,   
T. Hošťálková – Auris-Audio Přeštice , 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.  
 

Aktivity STP v ČR MO Štětí v roce 2019 :  
Průběžně po celý rok 2019 – 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 kdykoliv  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. Nechybí tištěné informace, lze nahlédnout do 
katalogů se zdravotními pomůckami a kody, které předepisují lékaři. Máme také v těchto prostorách 

Půjčovnu kompenzačních a ortopedických pomůcek – hole, mech. vozíky, chodítka, hrazdu k posteli,  
bílý program a  nově mechanické polohovací postele.  Pro sluchově postižené - baterie a příslušenství k 
sluchadlům. Pro zrakově postižené podpisovky, katalogy a možnost  objednat kalendáře ve zvětšeném 
černotisku, Braillu i pomoc Tyfloservisu Ústí n.L. V roce 2019 nás navštívilo celkem 638 klientů, /někteří 
opakovaně/. Informujeme pravidelně elektronickou poštou o změnách v legislativě a akcích 91 osob. Na 
částečné krytí provozu Inf. centra s půjčovnou, jsme získali finanční podporu.  Od  města Štětí máme 
výpůjčku prostor zdarma.  Po celý rok 2019 bylo zachováno Zdravotní cvičení a relaxace pro 



handicapované, seniory a veřejnost 1x týdně. Konzultant pro bariéry, náš člen M. Bradáč se vyjádřil v r. 
2019 k  34 projektům firem i jednotlivců.  
Leden 2019-  Začalo  hodinové Zdravotní cvičení s relaxací  na III. ZŠ Ostrovní.  
Únor 2019 :První letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. února 2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. 
post. a oslabené děti s doprovodem 17. - 23.2. 2019 byl podvacáté  v RS Zdravotník, Horní Vysoká . Akce, 
na kterou není státní dotace byla podpořena sponzory bez kterých se neobejdeme. Letos se zúčastnilo 14 
dětí a 15 dospělých. Děti vyrazily na stezku odvahy, proběhl i lov na lišku, výlet k ovečkám a na svačinu u 
velkého stolu v hlubokém lese.  Protože byl i sníh , jezdily na všem co bylo po ruce. Viděli jsme místa, kde 
se točil film „ Páni kluci“.  Pobyt na zdravém a čerstvém vzduchu byl prospěšný pro všechny.  Při 
dopolední i odpolední arteterapii i ergoterapii jsme vyráběli dekorace.  Asi nejvíc práce nám dalo vytvořit z 
lastur perlorodku a žábu, dospěláci si udělalli proutěný věnec zdobený škeblemi, lasturami a perličkami.  
Pracovali jsme všichni na společném obrázku, který můžete vidět na „poradenství“ v Tržnici. Nechybělo ani 
malé sportování v budově a soutěž mezi dospěláky a dětmi a Karneval.  
Březen 2019 –  Druhá letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. 3. 2019.  Vyúčtování  finančního 
příspěvku z Grantového programu Nadace GCP – společné nadace České pojišťovny a pojišťovny Generali 
bylo odesláno 4.3.2019. První letošní zájezd nás zavedl do České Televize Praha. Po dohodě s Diváckým 
centrem ČT, vedla prohlídková trasa pro méně mobilní výtahy – vozíčkář a účastníci s berlemi , pro ostatní 
po schodech. Viděli jsme zmenšený model všech budov na Kavčích horách.  Byl připraven krátký film o ČT, 
v němž byla pracoviště, která není možné navštívit z důvodu rušení vysílání např. ČT 24.  V sále byly 
pohádkové kostýmy,  filmové zbraně, paruky, klobouky, čepice, čelenky – samozřejmě jsme si vše 
vyzkoušeli. Zastavili jsme se ve Zpravodajském studiu a režii se spoustou kamer. V místnosti byly funkční 
kamery i čtečky. Zkoušeli jsme být kameramanem, moderátorem atp. Besedu pro sluchově postižené 
občany štětska jsme domluvili na 27. března 2019  od 13.00 hodin. Akci pořádáme  každoročně nejen pro 
členy organizace, ale také pro širokou veřejnost.  Zúčastnilo se 37 osob. Přednášejícím byl p. J. Paur- 
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Praha.  Naši členové se zúčastnili akce Hodina země ve 
Štětí 30.3.2019  
Duben 2019 –  Zajistili jsme Specifickou besedu pro zrakově postižené, kterou pořádáme 1x ročně dne  1. 
dubna 2019.  Akce je pořádána pro zrakově postižené a seniory bez rozdílu členství v organizaci. Klienti 
získali přehled o novinkách pro zlepšení života zrakově postižených. Zúčastnilo se 29 osob. Lektorkou byla 
Bc. N. Aková pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L z Krajského střediska sociální rehabilitace. Další Paměťová 
terapie byla  1. dubna 2019 opět od 16 hod. v Knihovně. Účastníci se zaobírali češtinou, tříděním odpadů a 
hádankami. Dne 20.4. jsme zajistili  tradičně 2. zájezd na Hrnčířské slavnosti na zámku Nelahozeves. 
Prezentace naší organizace proběhla v Knihovně v dubnu – akce, výrbky dětí I dospělých včetně fotografií. 
Dne 10.4.2019 na  Jarní členské schůzi  vystoupila Mgr.  Jarmila Dvořáková, Ph.D. - vedoucí sekce 
humanitární pomoci v ČR, Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Praha -  
informovala o projektu Odolná obec. Jedná se o podporu ohrožených obcí povodní, spolupráci s obcemi 
Štětí,  Počeplice, Křešice. Předala  přítomným “ Povodňového rádce “pro obyvatele Štětí - Počeplic.  
Květen 2019- Ke Dni dětí  jsme uspořádali 11.5. zájezd do ZOO Ústí nL na  Skautský den plný soutěží a 
různých úkolů.  Naše děti se zapojily za doprovodu dospělých do všech soutěží. Po prohlídce zvířat v 
celém areálu si za splnění úkolů mohly vybrat 3 odměny z nabídky. Paměťová terapie pro veřejnost v 
Knihovně Štětí 20.5.2019. Všech 21 účastníků se pobavilo nad příslovími ve vědecké češtině, postřehem, 
slovní zásobou  a přesmyčkami.  
Červen 2019 - Den dětí – našim registrovaným ZP dětem jsme předali přáníčko  a malý dárek. Výbor MO 
připravil již  19. 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 21 dětí,  41 dospělých a 6 hostů prožili za příjemného počasí aktivní odpoledne.  Všichni  
účastníci absolvovali bez rozdílu 9 disciplín převážně nevážných, každoročně prověřených. Po vší té námaze 
jsme si na ohništi opékali postupně uzeninu. Akce byla hodnocena účastníky jako velmi dobrá. Měli čas, si 
neformálně popovídat a užít si odpoledne v pohodě, ale aktivně.  Ozdravný pobyt   bez státní dotace  
v Roztokách u Křivoklátu  RS Ludmila v termínu  15. - 25.6.2019.  Po cestě  jsme se zastavili v Lánech. Chodili 
jsme na procházky,  účastníci absolvovali sociální poradenství,  Bingo, někteří ergoterapii, navštívili jsme 



Muzeum motocyklů na Křivoklátu. Na výlet jsme jeli do Rakovníka. Společenský večer s bohatou tombolou a 
harmonikářem neměl chybu. S vynikající partou jsme zažili  spousty legrace a nových zážitků.   

 Červenec  2019 -V době  dovolené jsme zajistili akutní pomoc 11 osobám.  
Srpen 2019 - Dne 20.8.2019 jsme se zúčastnili Letního koncertu a sousedského setkání s nevidomým 
zpěvákem Radkem Žaludem na zahradě  DsCHB u Cementárny. Zahájily mažoretky z DDM a potom už zpíval p. 
Žalud a přidávali se i přítomní návštěvníci koncertu. Akce byla pro handicapované a seniory.  Revize 
hospodaření za 1. pololetí 2019  proběhla dne 22.8.2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. post. dospělé a děti -  
integrační , v Holanech  u ČL , RS AERO v termínu 24.  –  31.8. 2019. Zúčastnilo se 23 dospělých a 15 dětí. 
Náplň  pobytu– mezigenerační vztahy, legislativa, ergoterapie, arteterapie, cvičení venku, vycházky,  plavání v 
bazénu, bingo, diskotéka pro děti, spol. večer s tombolou, táborák s opékáním uzeniny, projížďka na voze 
taženým koňmi. Jízda na koni pro děti a také večerní stezka odvahy i naučná  stezka s Morzeovkou se moc 
líbila.  Mezigenerační vztahy fungují. Rozdíl ve věku nejmladšího a nejstaršího účastníka byl 85 let.  
Září 2019- Proběhlo školení funkcionářů MO  8. – 12.9.2019. Stihli jsme i překontrolovat celou evidenci členů 
vč. adres, spojení telefonem ev. mailem a nahlašovaných změn. Byly vypracovány všechny potřebné 
seznamy. Tematický zájezd 21.9. 2019. Plavba lodí Porta Bohemica ze Štětí do Obříství a autobusem do 
ZooParku Zelčín, 45 osob. Labe má své kouzlo a okolí nás trochu mátlo. Fotili jsme krásná místa kolem Labe  
a přistáli v Obříství.  Na břehu už jsme měli připravený autobus na další putování za poznáním. Jeli jsme do 
ZooParku Zelčín, jež je malá rodinná ZOO. Děti si užily jízdu na koních, poznávání a krmení zvířat i hry v 
prostorách pro ně vybudovaných.  
Říjen 2019 - Férový piknik a Výstava na stromech  5.10.19 – naši členové se pravidelně akce zúčastňují. 
Paměťová terapie pro veřejnost 7.10.2019  s E. Reifovou v rámci spolupráce s Knihovnou Štětí. Všech   29 
účastníků si lámalo hlavu s češtinou, matematikou, postřehem a kombinací.  Zasedání Okresního výboru OkO 
STP Litoměřice 10.10.2019 – předsedkyně A. Dreherová. Přítomné zástupkyně MO předaly vyžádané  přehledy 
činností svých organizací do 9/2019. K 30.6.2019 ukončila činnost v OkO organizace STP Lovosice a bylo 
třeba zvolit novou předsedkyni Revizní komise. Všemi hlasy byla zvolena  Ilona Múllerová z naší organizace.    
Den zdraví ve Štětí 24.10.2019. Pro zájemce bylo připraveno zdarma měření glykémie, cholesterolu, tlaku a 
celkového stavu fyzické kondice. Proběhla prezentace naší MO s aktivitami, fotografiemi z akcí, možnost 
informovat se o kompenzačních pomůckách a vyzkoušet si jízdu na vozíku, která ani v bezbarérovém sále 
nebyla jednoduchá. Akce se zúčastnili v hojném počtu i naši členové. Poslední 5. Tematický zájezd 26.10.2019 
jsme uspořádali za utajovanou pohádkou do Kouzelného zámku Libochovice 26.10.2019. Účastníků: 42. 
Tentokrát nás čekalo 10 vtipně upravených pohádek. Děti si zatančily i na plese. Prosmáli jsme se všemi 
pohádkami a účinkující odměnili potleskem.  Fotili jsme v zámku i zámecké zahradě. Stejný den 26.10. 2019 
proběhla akce „Stromy pro Štětsko“. Bylo vysázeno 250 stromů. Také naši členové se do záslužné akce 
zapojili.  
Listopad 2019 - Fórum Zdravého města Štětí se uskutečnilo 14. 11.2019  na sále Kult. střediska. Zúčastnili se i 
naši členové, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost našeho města. Bylo také vyhlášení soutěže 
Rozkvetlé město a vytvořila se pocitová mapa Štětí. Paměťová terapie pro veřejnost proběhla v Knihovně 
Štětí 25.11.2019. Zúčastnilo se 29 osob. Všichni si odnesli za celoroční cvičení mozkových závitů dárek. Bylo  
vyhlášení celoroční fotografické soutěže pro zdrav. post.  a seniory „ Fascinace stromů“. Mezi prvními se 
umístila naše členka L. Bravencová.  
Prosinec 2019 - ke Světovému dni zdravotně postižených, který připadá každoročně na 3.12.  jsme připravili 
„Křížovkářskou olympiádu  a luštění sudoku“. Našim zdravotně postiženým dětem jsme předali přání s 
dárkem k nadcházejícím svátkům.  
     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. K předním úkolům patří:  Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování 
architektonických bariér /týká se i rodičů s kočárky/. Posílit  sebevědomí handicapovaných.  Zdravou 
veřejnost přesvědčit o možnostech plnohodnotného života lidí s postižením, ale také jejich potřebách a 
problémech. Sociální soudržnost a solidarita, pomoc společnosti pro všechny, od dětí až po seniory, 
handicapované a chronicky nemocné by měla být samozřejmostí. Je to smutné, ale není.   
 
28. ledna 2020       Reifová Eva -předsedkyně  



   
   Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Štětí 
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   Zpráva o činnosti za rok 2019  STP v ČR z.s MO Štětí  
    předsedkyně organizace  - Reifová Eva  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou, nezávislou 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 
31.12.2019 registrováno 204 členů, 12 zdrav. post. dětí, které zastupují rodinní příslušníci.  
      Poslání a cíl  organizace : sdružuje a spolčuje své členy s cílem všestranně podporovat a hájit 
specifické potřeby  a zájmy osob s tělesným i jiným zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah 
jejich postižení. Spolupracuje s dalšími organizacemi.  Cílem 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. STP v ČR z.s. MO Štětí má vypracovaný plán práce na r.  2020 schválený Výroční  
členskou schůzí, který se bude snažit plnit ve prospěch výše uvedených skupin. 

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.  

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 – pořádáme Paměťové terapie pro veřejnost, 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 – Den zdraví, 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.    
 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 2019 – 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 2019.  

 
Hospodaření STP v ČR z.s. MO Štětí v roce 2019 : 

   P ř í j m y  : 183 302,77 Kč.  V příjmech za rok 2019 jsou zahrnuty: členské příspěvky, platby za ozdravné 
pobyty, tržby za zapůjčení komp. a ortopedických pomůcek, sponzorské finanční dary : firem i jednotlivců, 
Grantový program MěÚ Štětí. Úroky z BÚ. 
   V ý d a j e  :  169 537,31 Kč. Ve výdajích za rok 2019 jsou zohledněny např. doprava na akce, výdaje 
spojené s provozem Informačního centra s půjčovnou pomůcek, ozdravné pobyty, poplatek za školení, 
pronájem prostor, ergoterapie, arteterapie, lektorné, cestovné, provozní režie, pronájem tělocvičny, režijní 
spotřeba, poštovné, občerstvení na členských schůzích.. Opravy kompenzačních pomůcek, tonery, papír, 
bankovní poplatky.    
  R o z d í l   mezi  příjmy a výdaji činí 13 765, 46 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 2019:  
Finanční dar:  MěÚ Štětí – Grantový program města Štětí, Mondi Štětí a.s., PANFLEX s.r.o. Statenice ,  
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod,, LUNA Zlatnictví  – Štětí, Český zahrádkářský svaz ZO Štětí,   
T. Hošťálková – Auris-Audio Přeštice , 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.  
 

Aktivity STP v ČR MO Štětí v roce 2019 :  
Průběžně po celý rok 2019 – 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 kdykoliv  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. Nechybí tištěné informace, lze nahlédnout do 
katalogů se zdravotními pomůckami a kody, které předepisují lékaři. Máme také v těchto prostorách 

Půjčovnu kompenzačních a ortopedických pomůcek – hole, mech. vozíky, chodítka, hrazdu k posteli,  
bílý program a  nově mechanické polohovací postele.  Pro sluchově postižené - baterie a příslušenství k 
sluchadlům. Pro zrakově postižené podpisovky, katalogy a možnost  objednat kalendáře ve zvětšeném 
černotisku, Braillu i pomoc Tyfloservisu Ústí n.L. V roce 2019 nás navštívilo celkem 638 klientů, /někteří 
opakovaně/. Informujeme pravidelně elektronickou poštou o změnách v legislativě a akcích 91 osob. Na 
částečné krytí provozu Inf. centra s půjčovnou, jsme získali finanční podporu.  Od  města Štětí máme 
výpůjčku prostor zdarma.  Po celý rok 2019 bylo zachováno Zdravotní cvičení a relaxace pro 



handicapované, seniory a veřejnost 1x týdně. Konzultant pro bariéry, náš člen M. Bradáč se vyjádřil v r. 
2019 k  34 projektům firem i jednotlivců.  
Leden 2019-  Začalo  hodinové Zdravotní cvičení s relaxací  na III. ZŠ Ostrovní.  
Únor 2019 :První letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. února 2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. 
post. a oslabené děti s doprovodem 17. - 23.2. 2019 byl podvacáté  v RS Zdravotník, Horní Vysoká . Akce, 
na kterou není státní dotace byla podpořena sponzory bez kterých se neobejdeme. Letos se zúčastnilo 14 
dětí a 15 dospělých. Děti vyrazily na stezku odvahy, proběhl i lov na lišku, výlet k ovečkám a na svačinu u 
velkého stolu v hlubokém lese.  Protože byl i sníh , jezdily na všem co bylo po ruce. Viděli jsme místa, kde 
se točil film „ Páni kluci“.  Pobyt na zdravém a čerstvém vzduchu byl prospěšný pro všechny.  Při 
dopolední i odpolední arteterapii i ergoterapii jsme vyráběli dekorace.  Asi nejvíc práce nám dalo vytvořit z 
lastur perlorodku a žábu, dospěláci si udělalli proutěný věnec zdobený škeblemi, lasturami a perličkami.  
Pracovali jsme všichni na společném obrázku, který můžete vidět na „poradenství“ v Tržnici. Nechybělo ani 
malé sportování v budově a soutěž mezi dospěláky a dětmi a Karneval.  
Březen 2019 –  Druhá letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. 3. 2019.  Vyúčtování  finančního 
příspěvku z Grantového programu Nadace GCP – společné nadace České pojišťovny a pojišťovny Generali 
bylo odesláno 4.3.2019. První letošní zájezd nás zavedl do České Televize Praha. Po dohodě s Diváckým 
centrem ČT, vedla prohlídková trasa pro méně mobilní výtahy – vozíčkář a účastníci s berlemi , pro ostatní 
po schodech. Viděli jsme zmenšený model všech budov na Kavčích horách.  Byl připraven krátký film o ČT, 
v němž byla pracoviště, která není možné navštívit z důvodu rušení vysílání např. ČT 24.  V sále byly 
pohádkové kostýmy,  filmové zbraně, paruky, klobouky, čepice, čelenky – samozřejmě jsme si vše 
vyzkoušeli. Zastavili jsme se ve Zpravodajském studiu a režii se spoustou kamer. V místnosti byly funkční 
kamery i čtečky. Zkoušeli jsme být kameramanem, moderátorem atp. Besedu pro sluchově postižené 
občany štětska jsme domluvili na 27. března 2019  od 13.00 hodin. Akci pořádáme  každoročně nejen pro 
členy organizace, ale také pro širokou veřejnost.  Zúčastnilo se 37 osob. Přednášejícím byl p. J. Paur- 
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Praha.  Naši členové se zúčastnili akce Hodina země ve 
Štětí 30.3.2019  
Duben 2019 –  Zajistili jsme Specifickou besedu pro zrakově postižené, kterou pořádáme 1x ročně dne  1. 
dubna 2019.  Akce je pořádána pro zrakově postižené a seniory bez rozdílu členství v organizaci. Klienti 
získali přehled o novinkách pro zlepšení života zrakově postižených. Zúčastnilo se 29 osob. Lektorkou byla 
Bc. N. Aková pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L z Krajského střediska sociální rehabilitace. Další Paměťová 
terapie byla  1. dubna 2019 opět od 16 hod. v Knihovně. Účastníci se zaobírali češtinou, tříděním odpadů a 
hádankami. Dne 20.4. jsme zajistili  tradičně 2. zájezd na Hrnčířské slavnosti na zámku Nelahozeves. 
Prezentace naší organizace proběhla v Knihovně v dubnu – akce, výrbky dětí I dospělých včetně fotografií. 
Dne 10.4.2019 na  Jarní členské schůzi  vystoupila Mgr.  Jarmila Dvořáková, Ph.D. - vedoucí sekce 
humanitární pomoci v ČR, Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Praha -  
informovala o projektu Odolná obec. Jedná se o podporu ohrožených obcí povodní, spolupráci s obcemi 
Štětí,  Počeplice, Křešice. Předala  přítomným “ Povodňového rádce “pro obyvatele Štětí - Počeplic.  
Květen 2019- Ke Dni dětí  jsme uspořádali 11.5. zájezd do ZOO Ústí nL na  Skautský den plný soutěží a 
různých úkolů.  Naše děti se zapojily za doprovodu dospělých do všech soutěží. Po prohlídce zvířat v 
celém areálu si za splnění úkolů mohly vybrat 3 odměny z nabídky. Paměťová terapie pro veřejnost v 
Knihovně Štětí 20.5.2019. Všech 21 účastníků se pobavilo nad příslovími ve vědecké češtině, postřehem, 
slovní zásobou  a přesmyčkami.  
Červen 2019 - Den dětí – našim registrovaným ZP dětem jsme předali přáníčko  a malý dárek. Výbor MO 
připravil již  19. 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 21 dětí,  41 dospělých a 6 hostů prožili za příjemného počasí aktivní odpoledne.  Všichni  
účastníci absolvovali bez rozdílu 9 disciplín převážně nevážných, každoročně prověřených. Po vší té námaze 
jsme si na ohništi opékali postupně uzeninu. Akce byla hodnocena účastníky jako velmi dobrá. Měli čas, si 
neformálně popovídat a užít si odpoledne v pohodě, ale aktivně.  Ozdravný pobyt   bez státní dotace  
v Roztokách u Křivoklátu  RS Ludmila v termínu  15. - 25.6.2019.  Po cestě  jsme se zastavili v Lánech. Chodili 
jsme na procházky,  účastníci absolvovali sociální poradenství,  Bingo, někteří ergoterapii, navštívili jsme 



Muzeum motocyklů na Křivoklátu. Na výlet jsme jeli do Rakovníka. Společenský večer s bohatou tombolou a 
harmonikářem neměl chybu. S vynikající partou jsme zažili  spousty legrace a nových zážitků.   

 Červenec  2019 -V době  dovolené jsme zajistili akutní pomoc 11 osobám.  
Srpen 2019 - Dne 20.8.2019 jsme se zúčastnili Letního koncertu a sousedského setkání s nevidomým 
zpěvákem Radkem Žaludem na zahradě  DsCHB u Cementárny. Zahájily mažoretky z DDM a potom už zpíval p. 
Žalud a přidávali se i přítomní návštěvníci koncertu. Akce byla pro handicapované a seniory.  Revize 
hospodaření za 1. pololetí 2019  proběhla dne 22.8.2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. post. dospělé a děti -  
integrační , v Holanech  u ČL , RS AERO v termínu 24.  –  31.8. 2019. Zúčastnilo se 23 dospělých a 15 dětí. 
Náplň  pobytu– mezigenerační vztahy, legislativa, ergoterapie, arteterapie, cvičení venku, vycházky,  plavání v 
bazénu, bingo, diskotéka pro děti, spol. večer s tombolou, táborák s opékáním uzeniny, projížďka na voze 
taženým koňmi. Jízda na koni pro děti a také večerní stezka odvahy i naučná  stezka s Morzeovkou se moc 
líbila.  Mezigenerační vztahy fungují. Rozdíl ve věku nejmladšího a nejstaršího účastníka byl 85 let.  
Září 2019- Proběhlo školení funkcionářů MO  8. – 12.9.2019. Stihli jsme i překontrolovat celou evidenci členů 
vč. adres, spojení telefonem ev. mailem a nahlašovaných změn. Byly vypracovány všechny potřebné 
seznamy. Tematický zájezd 21.9. 2019. Plavba lodí Porta Bohemica ze Štětí do Obříství a autobusem do 
ZooParku Zelčín, 45 osob. Labe má své kouzlo a okolí nás trochu mátlo. Fotili jsme krásná místa kolem Labe  
a přistáli v Obříství.  Na břehu už jsme měli připravený autobus na další putování za poznáním. Jeli jsme do 
ZooParku Zelčín, jež je malá rodinná ZOO. Děti si užily jízdu na koních, poznávání a krmení zvířat i hry v 
prostorách pro ně vybudovaných.  
Říjen 2019 - Férový piknik a Výstava na stromech  5.10.19 – naši členové se pravidelně akce zúčastňují. 
Paměťová terapie pro veřejnost 7.10.2019  s E. Reifovou v rámci spolupráce s Knihovnou Štětí. Všech   29 
účastníků si lámalo hlavu s češtinou, matematikou, postřehem a kombinací.  Zasedání Okresního výboru OkO 
STP Litoměřice 10.10.2019 – předsedkyně A. Dreherová. Přítomné zástupkyně MO předaly vyžádané  přehledy 
činností svých organizací do 9/2019. K 30.6.2019 ukončila činnost v OkO organizace STP Lovosice a bylo 
třeba zvolit novou předsedkyni Revizní komise. Všemi hlasy byla zvolena  Ilona Múllerová z naší organizace.    
Den zdraví ve Štětí 24.10.2019. Pro zájemce bylo připraveno zdarma měření glykémie, cholesterolu, tlaku a 
celkového stavu fyzické kondice. Proběhla prezentace naší MO s aktivitami, fotografiemi z akcí, možnost 
informovat se o kompenzačních pomůckách a vyzkoušet si jízdu na vozíku, která ani v bezbarérovém sále 
nebyla jednoduchá. Akce se zúčastnili v hojném počtu i naši členové. Poslední 5. Tematický zájezd 26.10.2019 
jsme uspořádali za utajovanou pohádkou do Kouzelného zámku Libochovice 26.10.2019. Účastníků: 42. 
Tentokrát nás čekalo 10 vtipně upravených pohádek. Děti si zatančily i na plese. Prosmáli jsme se všemi 
pohádkami a účinkující odměnili potleskem.  Fotili jsme v zámku i zámecké zahradě. Stejný den 26.10. 2019 
proběhla akce „Stromy pro Štětsko“. Bylo vysázeno 250 stromů. Také naši členové se do záslužné akce 
zapojili.  
Listopad 2019 - Fórum Zdravého města Štětí se uskutečnilo 14. 11.2019  na sále Kult. střediska. Zúčastnili se i 
naši členové, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost našeho města. Bylo také vyhlášení soutěže 
Rozkvetlé město a vytvořila se pocitová mapa Štětí. Paměťová terapie pro veřejnost proběhla v Knihovně 
Štětí 25.11.2019. Zúčastnilo se 29 osob. Všichni si odnesli za celoroční cvičení mozkových závitů dárek. Bylo  
vyhlášení celoroční fotografické soutěže pro zdrav. post.  a seniory „ Fascinace stromů“. Mezi prvními se 
umístila naše členka L. Bravencová.  
Prosinec 2019 - ke Světovému dni zdravotně postižených, který připadá každoročně na 3.12.  jsme připravili 
„Křížovkářskou olympiádu  a luštění sudoku“. Našim zdravotně postiženým dětem jsme předali přání s 
dárkem k nadcházejícím svátkům.  
     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. K předním úkolům patří:  Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování 
architektonických bariér /týká se i rodičů s kočárky/. Posílit  sebevědomí handicapovaných.  Zdravou 
veřejnost přesvědčit o možnostech plnohodnotného života lidí s postižením, ale také jejich potřebách a 
problémech. Sociální soudržnost a solidarita, pomoc společnosti pro všechny, od dětí až po seniory, 
handicapované a chronicky nemocné by měla být samozřejmostí. Je to smutné, ale není.   
 
28. ledna 2020       Reifová Eva -předsedkyně  



   
   Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Štětí 
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                                            kontaktní adresa : Eva Reifová , ČSA 515, 411 08 Štětí . E-mail : svtp@seznam.cz  
 
   Zpráva o činnosti za rok 2019  STP v ČR z.s MO Štětí  
    předsedkyně organizace  - Reifová Eva  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou, nezávislou 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 
31.12.2019 registrováno 204 členů, 12 zdrav. post. dětí, které zastupují rodinní příslušníci.  
      Poslání a cíl  organizace : sdružuje a spolčuje své členy s cílem všestranně podporovat a hájit 
specifické potřeby  a zájmy osob s tělesným i jiným zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah 
jejich postižení. Spolupracuje s dalšími organizacemi.  Cílem 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. STP v ČR z.s. MO Štětí má vypracovaný plán práce na r.  2020 schválený Výroční  
členskou schůzí, který se bude snažit plnit ve prospěch výše uvedených skupin. 

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.  

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 – pořádáme Paměťové terapie pro veřejnost, 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 – Den zdraví, 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.    
 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 2019 – 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 2019.  

 
Hospodaření STP v ČR z.s. MO Štětí v roce 2019 : 

   P ř í j m y  : 183 302,77 Kč.  V příjmech za rok 2019 jsou zahrnuty: členské příspěvky, platby za ozdravné 
pobyty, tržby za zapůjčení komp. a ortopedických pomůcek, sponzorské finanční dary : firem i jednotlivců, 
Grantový program MěÚ Štětí. Úroky z BÚ. 
   V ý d a j e  :  169 537,31 Kč. Ve výdajích za rok 2019 jsou zohledněny např. doprava na akce, výdaje 
spojené s provozem Informačního centra s půjčovnou pomůcek, ozdravné pobyty, poplatek za školení, 
pronájem prostor, ergoterapie, arteterapie, lektorné, cestovné, provozní režie, pronájem tělocvičny, režijní 
spotřeba, poštovné, občerstvení na členských schůzích.. Opravy kompenzačních pomůcek, tonery, papír, 
bankovní poplatky.    
  R o z d í l   mezi  příjmy a výdaji činí 13 765, 46 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 2019:  
Finanční dar:  MěÚ Štětí – Grantový program města Štětí, Mondi Štětí a.s., PANFLEX s.r.o. Statenice ,  
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod,, LUNA Zlatnictví  – Štětí, Český zahrádkářský svaz ZO Štětí,   
T. Hošťálková – Auris-Audio Přeštice , 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.  
 

Aktivity STP v ČR MO Štětí v roce 2019 :  
Průběžně po celý rok 2019 – 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 kdykoliv  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. Nechybí tištěné informace, lze nahlédnout do 
katalogů se zdravotními pomůckami a kody, které předepisují lékaři. Máme také v těchto prostorách 

Půjčovnu kompenzačních a ortopedických pomůcek – hole, mech. vozíky, chodítka, hrazdu k posteli,  
bílý program a  nově mechanické polohovací postele.  Pro sluchově postižené - baterie a příslušenství k 
sluchadlům. Pro zrakově postižené podpisovky, katalogy a možnost  objednat kalendáře ve zvětšeném 
černotisku, Braillu i pomoc Tyfloservisu Ústí n.L. V roce 2019 nás navštívilo celkem 638 klientů, /někteří 
opakovaně/. Informujeme pravidelně elektronickou poštou o změnách v legislativě a akcích 91 osob. Na 
částečné krytí provozu Inf. centra s půjčovnou, jsme získali finanční podporu.  Od  města Štětí máme 
výpůjčku prostor zdarma.  Po celý rok 2019 bylo zachováno Zdravotní cvičení a relaxace pro 



handicapované, seniory a veřejnost 1x týdně. Konzultant pro bariéry, náš člen M. Bradáč se vyjádřil v r. 
2019 k  34 projektům firem i jednotlivců.  
Leden 2019-  Začalo  hodinové Zdravotní cvičení s relaxací  na III. ZŠ Ostrovní.  
Únor 2019 :První letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. února 2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. 
post. a oslabené děti s doprovodem 17. - 23.2. 2019 byl podvacáté  v RS Zdravotník, Horní Vysoká . Akce, 
na kterou není státní dotace byla podpořena sponzory bez kterých se neobejdeme. Letos se zúčastnilo 14 
dětí a 15 dospělých. Děti vyrazily na stezku odvahy, proběhl i lov na lišku, výlet k ovečkám a na svačinu u 
velkého stolu v hlubokém lese.  Protože byl i sníh , jezdily na všem co bylo po ruce. Viděli jsme místa, kde 
se točil film „ Páni kluci“.  Pobyt na zdravém a čerstvém vzduchu byl prospěšný pro všechny.  Při 
dopolední i odpolední arteterapii i ergoterapii jsme vyráběli dekorace.  Asi nejvíc práce nám dalo vytvořit z 
lastur perlorodku a žábu, dospěláci si udělalli proutěný věnec zdobený škeblemi, lasturami a perličkami.  
Pracovali jsme všichni na společném obrázku, který můžete vidět na „poradenství“ v Tržnici. Nechybělo ani 
malé sportování v budově a soutěž mezi dospěláky a dětmi a Karneval.  
Březen 2019 –  Druhá letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. 3. 2019.  Vyúčtování  finančního 
příspěvku z Grantového programu Nadace GCP – společné nadace České pojišťovny a pojišťovny Generali 
bylo odesláno 4.3.2019. První letošní zájezd nás zavedl do České Televize Praha. Po dohodě s Diváckým 
centrem ČT, vedla prohlídková trasa pro méně mobilní výtahy – vozíčkář a účastníci s berlemi , pro ostatní 
po schodech. Viděli jsme zmenšený model všech budov na Kavčích horách.  Byl připraven krátký film o ČT, 
v němž byla pracoviště, která není možné navštívit z důvodu rušení vysílání např. ČT 24.  V sále byly 
pohádkové kostýmy,  filmové zbraně, paruky, klobouky, čepice, čelenky – samozřejmě jsme si vše 
vyzkoušeli. Zastavili jsme se ve Zpravodajském studiu a režii se spoustou kamer. V místnosti byly funkční 
kamery i čtečky. Zkoušeli jsme být kameramanem, moderátorem atp. Besedu pro sluchově postižené 
občany štětska jsme domluvili na 27. března 2019  od 13.00 hodin. Akci pořádáme  každoročně nejen pro 
členy organizace, ale také pro širokou veřejnost.  Zúčastnilo se 37 osob. Přednášejícím byl p. J. Paur- 
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Praha.  Naši členové se zúčastnili akce Hodina země ve 
Štětí 30.3.2019  
Duben 2019 –  Zajistili jsme Specifickou besedu pro zrakově postižené, kterou pořádáme 1x ročně dne  1. 
dubna 2019.  Akce je pořádána pro zrakově postižené a seniory bez rozdílu členství v organizaci. Klienti 
získali přehled o novinkách pro zlepšení života zrakově postižených. Zúčastnilo se 29 osob. Lektorkou byla 
Bc. N. Aková pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L z Krajského střediska sociální rehabilitace. Další Paměťová 
terapie byla  1. dubna 2019 opět od 16 hod. v Knihovně. Účastníci se zaobírali češtinou, tříděním odpadů a 
hádankami. Dne 20.4. jsme zajistili  tradičně 2. zájezd na Hrnčířské slavnosti na zámku Nelahozeves. 
Prezentace naší organizace proběhla v Knihovně v dubnu – akce, výrbky dětí I dospělých včetně fotografií. 
Dne 10.4.2019 na  Jarní členské schůzi  vystoupila Mgr.  Jarmila Dvořáková, Ph.D. - vedoucí sekce 
humanitární pomoci v ČR, Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Praha -  
informovala o projektu Odolná obec. Jedná se o podporu ohrožených obcí povodní, spolupráci s obcemi 
Štětí,  Počeplice, Křešice. Předala  přítomným “ Povodňového rádce “pro obyvatele Štětí - Počeplic.  
Květen 2019- Ke Dni dětí  jsme uspořádali 11.5. zájezd do ZOO Ústí nL na  Skautský den plný soutěží a 
různých úkolů.  Naše děti se zapojily za doprovodu dospělých do všech soutěží. Po prohlídce zvířat v 
celém areálu si za splnění úkolů mohly vybrat 3 odměny z nabídky. Paměťová terapie pro veřejnost v 
Knihovně Štětí 20.5.2019. Všech 21 účastníků se pobavilo nad příslovími ve vědecké češtině, postřehem, 
slovní zásobou  a přesmyčkami.  
Červen 2019 - Den dětí – našim registrovaným ZP dětem jsme předali přáníčko  a malý dárek. Výbor MO 
připravil již  19. 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 21 dětí,  41 dospělých a 6 hostů prožili za příjemného počasí aktivní odpoledne.  Všichni  
účastníci absolvovali bez rozdílu 9 disciplín převážně nevážných, každoročně prověřených. Po vší té námaze 
jsme si na ohništi opékali postupně uzeninu. Akce byla hodnocena účastníky jako velmi dobrá. Měli čas, si 
neformálně popovídat a užít si odpoledne v pohodě, ale aktivně.  Ozdravný pobyt   bez státní dotace  
v Roztokách u Křivoklátu  RS Ludmila v termínu  15. - 25.6.2019.  Po cestě  jsme se zastavili v Lánech. Chodili 
jsme na procházky,  účastníci absolvovali sociální poradenství,  Bingo, někteří ergoterapii, navštívili jsme 



Muzeum motocyklů na Křivoklátu. Na výlet jsme jeli do Rakovníka. Společenský večer s bohatou tombolou a 
harmonikářem neměl chybu. S vynikající partou jsme zažili  spousty legrace a nových zážitků.   

 Červenec  2019 -V době  dovolené jsme zajistili akutní pomoc 11 osobám.  
Srpen 2019 - Dne 20.8.2019 jsme se zúčastnili Letního koncertu a sousedského setkání s nevidomým 
zpěvákem Radkem Žaludem na zahradě  DsCHB u Cementárny. Zahájily mažoretky z DDM a potom už zpíval p. 
Žalud a přidávali se i přítomní návštěvníci koncertu. Akce byla pro handicapované a seniory.  Revize 
hospodaření za 1. pololetí 2019  proběhla dne 22.8.2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. post. dospělé a děti -  
integrační , v Holanech  u ČL , RS AERO v termínu 24.  –  31.8. 2019. Zúčastnilo se 23 dospělých a 15 dětí. 
Náplň  pobytu– mezigenerační vztahy, legislativa, ergoterapie, arteterapie, cvičení venku, vycházky,  plavání v 
bazénu, bingo, diskotéka pro děti, spol. večer s tombolou, táborák s opékáním uzeniny, projížďka na voze 
taženým koňmi. Jízda na koni pro děti a také večerní stezka odvahy i naučná  stezka s Morzeovkou se moc 
líbila.  Mezigenerační vztahy fungují. Rozdíl ve věku nejmladšího a nejstaršího účastníka byl 85 let.  
Září 2019- Proběhlo školení funkcionářů MO  8. – 12.9.2019. Stihli jsme i překontrolovat celou evidenci členů 
vč. adres, spojení telefonem ev. mailem a nahlašovaných změn. Byly vypracovány všechny potřebné 
seznamy. Tematický zájezd 21.9. 2019. Plavba lodí Porta Bohemica ze Štětí do Obříství a autobusem do 
ZooParku Zelčín, 45 osob. Labe má své kouzlo a okolí nás trochu mátlo. Fotili jsme krásná místa kolem Labe  
a přistáli v Obříství.  Na břehu už jsme měli připravený autobus na další putování za poznáním. Jeli jsme do 
ZooParku Zelčín, jež je malá rodinná ZOO. Děti si užily jízdu na koních, poznávání a krmení zvířat i hry v 
prostorách pro ně vybudovaných.  
Říjen 2019 - Férový piknik a Výstava na stromech  5.10.19 – naši členové se pravidelně akce zúčastňují. 
Paměťová terapie pro veřejnost 7.10.2019  s E. Reifovou v rámci spolupráce s Knihovnou Štětí. Všech   29 
účastníků si lámalo hlavu s češtinou, matematikou, postřehem a kombinací.  Zasedání Okresního výboru OkO 
STP Litoměřice 10.10.2019 – předsedkyně A. Dreherová. Přítomné zástupkyně MO předaly vyžádané  přehledy 
činností svých organizací do 9/2019. K 30.6.2019 ukončila činnost v OkO organizace STP Lovosice a bylo 
třeba zvolit novou předsedkyni Revizní komise. Všemi hlasy byla zvolena  Ilona Múllerová z naší organizace.    
Den zdraví ve Štětí 24.10.2019. Pro zájemce bylo připraveno zdarma měření glykémie, cholesterolu, tlaku a 
celkového stavu fyzické kondice. Proběhla prezentace naší MO s aktivitami, fotografiemi z akcí, možnost 
informovat se o kompenzačních pomůckách a vyzkoušet si jízdu na vozíku, která ani v bezbarérovém sále 
nebyla jednoduchá. Akce se zúčastnili v hojném počtu i naši členové. Poslední 5. Tematický zájezd 26.10.2019 
jsme uspořádali za utajovanou pohádkou do Kouzelného zámku Libochovice 26.10.2019. Účastníků: 42. 
Tentokrát nás čekalo 10 vtipně upravených pohádek. Děti si zatančily i na plese. Prosmáli jsme se všemi 
pohádkami a účinkující odměnili potleskem.  Fotili jsme v zámku i zámecké zahradě. Stejný den 26.10. 2019 
proběhla akce „Stromy pro Štětsko“. Bylo vysázeno 250 stromů. Také naši členové se do záslužné akce 
zapojili.  
Listopad 2019 - Fórum Zdravého města Štětí se uskutečnilo 14. 11.2019  na sále Kult. střediska. Zúčastnili se i 
naši členové, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost našeho města. Bylo také vyhlášení soutěže 
Rozkvetlé město a vytvořila se pocitová mapa Štětí. Paměťová terapie pro veřejnost proběhla v Knihovně 
Štětí 25.11.2019. Zúčastnilo se 29 osob. Všichni si odnesli za celoroční cvičení mozkových závitů dárek. Bylo  
vyhlášení celoroční fotografické soutěže pro zdrav. post.  a seniory „ Fascinace stromů“. Mezi prvními se 
umístila naše členka L. Bravencová.  
Prosinec 2019 - ke Světovému dni zdravotně postižených, který připadá každoročně na 3.12.  jsme připravili 
„Křížovkářskou olympiádu  a luštění sudoku“. Našim zdravotně postiženým dětem jsme předali přání s 
dárkem k nadcházejícím svátkům.  
     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. K předním úkolům patří:  Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování 
architektonických bariér /týká se i rodičů s kočárky/. Posílit  sebevědomí handicapovaných.  Zdravou 
veřejnost přesvědčit o možnostech plnohodnotného života lidí s postižením, ale také jejich potřebách a 
problémech. Sociální soudržnost a solidarita, pomoc společnosti pro všechny, od dětí až po seniory, 
handicapované a chronicky nemocné by měla být samozřejmostí. Je to smutné, ale není.   
 
28. ledna 2020       Reifová Eva -předsedkyně  



   
   Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Štětí 

                                        ČSA 515 , 411 08 Štětí,   IČO  750 03694, účet 104509784/0600 
                                            kontaktní adresa : Eva Reifová , ČSA 515, 411 08 Štětí . E-mail : svtp@seznam.cz  
 
   Zpráva o činnosti za rok 2019  STP v ČR z.s MO Štětí  
    předsedkyně organizace  - Reifová Eva  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou, nezávislou 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 
31.12.2019 registrováno 204 členů, 12 zdrav. post. dětí, které zastupují rodinní příslušníci.  
      Poslání a cíl  organizace : sdružuje a spolčuje své členy s cílem všestranně podporovat a hájit 
specifické potřeby  a zájmy osob s tělesným i jiným zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah 
jejich postižení. Spolupracuje s dalšími organizacemi.  Cílem 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. STP v ČR z.s. MO Štětí má vypracovaný plán práce na r.  2020 schválený Výroční  
členskou schůzí, který se bude snažit plnit ve prospěch výše uvedených skupin. 

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.  

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 – pořádáme Paměťové terapie pro veřejnost, 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 – Den zdraví, 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.    
 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 2019 – 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 2019.  

 
Hospodaření STP v ČR z.s. MO Štětí v roce 2019 : 

   P ř í j m y  : 183 302,77 Kč.  V příjmech za rok 2019 jsou zahrnuty: členské příspěvky, platby za ozdravné 
pobyty, tržby za zapůjčení komp. a ortopedických pomůcek, sponzorské finanční dary : firem i jednotlivců, 
Grantový program MěÚ Štětí. Úroky z BÚ. 
   V ý d a j e  :  169 537,31 Kč. Ve výdajích za rok 2019 jsou zohledněny např. doprava na akce, výdaje 
spojené s provozem Informačního centra s půjčovnou pomůcek, ozdravné pobyty, poplatek za školení, 
pronájem prostor, ergoterapie, arteterapie, lektorné, cestovné, provozní režie, pronájem tělocvičny, režijní 
spotřeba, poštovné, občerstvení na členských schůzích.. Opravy kompenzačních pomůcek, tonery, papír, 
bankovní poplatky.    
  R o z d í l   mezi  příjmy a výdaji činí 13 765, 46 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 2019:  
Finanční dar:  MěÚ Štětí – Grantový program města Štětí, Mondi Štětí a.s., PANFLEX s.r.o. Statenice ,  
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod,, LUNA Zlatnictví  – Štětí, Český zahrádkářský svaz ZO Štětí,   
T. Hošťálková – Auris-Audio Přeštice , 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.  
 

Aktivity STP v ČR MO Štětí v roce 2019 :  
Průběžně po celý rok 2019 – 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 kdykoliv  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. Nechybí tištěné informace, lze nahlédnout do 
katalogů se zdravotními pomůckami a kody, které předepisují lékaři. Máme také v těchto prostorách 

Půjčovnu kompenzačních a ortopedických pomůcek – hole, mech. vozíky, chodítka, hrazdu k posteli,  
bílý program a  nově mechanické polohovací postele.  Pro sluchově postižené - baterie a příslušenství k 
sluchadlům. Pro zrakově postižené podpisovky, katalogy a možnost  objednat kalendáře ve zvětšeném 
černotisku, Braillu i pomoc Tyfloservisu Ústí n.L. V roce 2019 nás navštívilo celkem 638 klientů, /někteří 
opakovaně/. Informujeme pravidelně elektronickou poštou o změnách v legislativě a akcích 91 osob. Na 
částečné krytí provozu Inf. centra s půjčovnou, jsme získali finanční podporu.  Od  města Štětí máme 
výpůjčku prostor zdarma.  Po celý rok 2019 bylo zachováno Zdravotní cvičení a relaxace pro 



handicapované, seniory a veřejnost 1x týdně. Konzultant pro bariéry, náš člen M. Bradáč se vyjádřil v r. 
2019 k  34 projektům firem i jednotlivců.  
Leden 2019-  Začalo  hodinové Zdravotní cvičení s relaxací  na III. ZŠ Ostrovní.  
Únor 2019 :První letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. února 2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. 
post. a oslabené děti s doprovodem 17. - 23.2. 2019 byl podvacáté  v RS Zdravotník, Horní Vysoká . Akce, 
na kterou není státní dotace byla podpořena sponzory bez kterých se neobejdeme. Letos se zúčastnilo 14 
dětí a 15 dospělých. Děti vyrazily na stezku odvahy, proběhl i lov na lišku, výlet k ovečkám a na svačinu u 
velkého stolu v hlubokém lese.  Protože byl i sníh , jezdily na všem co bylo po ruce. Viděli jsme místa, kde 
se točil film „ Páni kluci“.  Pobyt na zdravém a čerstvém vzduchu byl prospěšný pro všechny.  Při 
dopolední i odpolední arteterapii i ergoterapii jsme vyráběli dekorace.  Asi nejvíc práce nám dalo vytvořit z 
lastur perlorodku a žábu, dospěláci si udělalli proutěný věnec zdobený škeblemi, lasturami a perličkami.  
Pracovali jsme všichni na společném obrázku, který můžete vidět na „poradenství“ v Tržnici. Nechybělo ani 
malé sportování v budově a soutěž mezi dospěláky a dětmi a Karneval.  
Březen 2019 –  Druhá letošní Paměťová terapie pro veřejnost proběhla 4. 3. 2019.  Vyúčtování  finančního 
příspěvku z Grantového programu Nadace GCP – společné nadace České pojišťovny a pojišťovny Generali 
bylo odesláno 4.3.2019. První letošní zájezd nás zavedl do České Televize Praha. Po dohodě s Diváckým 
centrem ČT, vedla prohlídková trasa pro méně mobilní výtahy – vozíčkář a účastníci s berlemi , pro ostatní 
po schodech. Viděli jsme zmenšený model všech budov na Kavčích horách.  Byl připraven krátký film o ČT, 
v němž byla pracoviště, která není možné navštívit z důvodu rušení vysílání např. ČT 24.  V sále byly 
pohádkové kostýmy,  filmové zbraně, paruky, klobouky, čepice, čelenky – samozřejmě jsme si vše 
vyzkoušeli. Zastavili jsme se ve Zpravodajském studiu a režii se spoustou kamer. V místnosti byly funkční 
kamery i čtečky. Zkoušeli jsme být kameramanem, moderátorem atp. Besedu pro sluchově postižené 
občany štětska jsme domluvili na 27. března 2019  od 13.00 hodin. Akci pořádáme  každoročně nejen pro 
členy organizace, ale také pro širokou veřejnost.  Zúčastnilo se 37 osob. Přednášejícím byl p. J. Paur- 
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Praha.  Naši členové se zúčastnili akce Hodina země ve 
Štětí 30.3.2019  
Duben 2019 –  Zajistili jsme Specifickou besedu pro zrakově postižené, kterou pořádáme 1x ročně dne  1. 
dubna 2019.  Akce je pořádána pro zrakově postižené a seniory bez rozdílu členství v organizaci. Klienti 
získali přehled o novinkách pro zlepšení života zrakově postižených. Zúčastnilo se 29 osob. Lektorkou byla 
Bc. N. Aková pracovnice Tyfloservisu Ústí n.L z Krajského střediska sociální rehabilitace. Další Paměťová 
terapie byla  1. dubna 2019 opět od 16 hod. v Knihovně. Účastníci se zaobírali češtinou, tříděním odpadů a 
hádankami. Dne 20.4. jsme zajistili  tradičně 2. zájezd na Hrnčířské slavnosti na zámku Nelahozeves. 
Prezentace naší organizace proběhla v Knihovně v dubnu – akce, výrbky dětí I dospělých včetně fotografií. 
Dne 10.4.2019 na  Jarní členské schůzi  vystoupila Mgr.  Jarmila Dvořáková, Ph.D. - vedoucí sekce 
humanitární pomoci v ČR, Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Praha -  
informovala o projektu Odolná obec. Jedná se o podporu ohrožených obcí povodní, spolupráci s obcemi 
Štětí,  Počeplice, Křešice. Předala  přítomným “ Povodňového rádce “pro obyvatele Štětí - Počeplic.  
Květen 2019- Ke Dni dětí  jsme uspořádali 11.5. zájezd do ZOO Ústí nL na  Skautský den plný soutěží a 
různých úkolů.  Naše děti se zapojily za doprovodu dospělých do všech soutěží. Po prohlídce zvířat v 
celém areálu si za splnění úkolů mohly vybrat 3 odměny z nabídky. Paměťová terapie pro veřejnost v 
Knihovně Štětí 20.5.2019. Všech 21 účastníků se pobavilo nad příslovími ve vědecké češtině, postřehem, 
slovní zásobou  a přesmyčkami.  
Červen 2019 - Den dětí – našim registrovaným ZP dětem jsme předali přáníčko  a malý dárek. Výbor MO 
připravil již  19. 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 21 dětí,  41 dospělých a 6 hostů prožili za příjemného počasí aktivní odpoledne.  Všichni  
účastníci absolvovali bez rozdílu 9 disciplín převážně nevážných, každoročně prověřených. Po vší té námaze 
jsme si na ohništi opékali postupně uzeninu. Akce byla hodnocena účastníky jako velmi dobrá. Měli čas, si 
neformálně popovídat a užít si odpoledne v pohodě, ale aktivně.  Ozdravný pobyt   bez státní dotace  
v Roztokách u Křivoklátu  RS Ludmila v termínu  15. - 25.6.2019.  Po cestě  jsme se zastavili v Lánech. Chodili 
jsme na procházky,  účastníci absolvovali sociální poradenství,  Bingo, někteří ergoterapii, navštívili jsme 



Muzeum motocyklů na Křivoklátu. Na výlet jsme jeli do Rakovníka. Společenský večer s bohatou tombolou a 
harmonikářem neměl chybu. S vynikající partou jsme zažili  spousty legrace a nových zážitků.   

 Červenec  2019 -V době  dovolené jsme zajistili akutní pomoc 11 osobám.  
Srpen 2019 - Dne 20.8.2019 jsme se zúčastnili Letního koncertu a sousedského setkání s nevidomým 
zpěvákem Radkem Žaludem na zahradě  DsCHB u Cementárny. Zahájily mažoretky z DDM a potom už zpíval p. 
Žalud a přidávali se i přítomní návštěvníci koncertu. Akce byla pro handicapované a seniory.  Revize 
hospodaření za 1. pololetí 2019  proběhla dne 22.8.2019. Ozdravný pobyt pro zdrav. post. dospělé a děti -  
integrační , v Holanech  u ČL , RS AERO v termínu 24.  –  31.8. 2019. Zúčastnilo se 23 dospělých a 15 dětí. 
Náplň  pobytu– mezigenerační vztahy, legislativa, ergoterapie, arteterapie, cvičení venku, vycházky,  plavání v 
bazénu, bingo, diskotéka pro děti, spol. večer s tombolou, táborák s opékáním uzeniny, projížďka na voze 
taženým koňmi. Jízda na koni pro děti a také večerní stezka odvahy i naučná  stezka s Morzeovkou se moc 
líbila.  Mezigenerační vztahy fungují. Rozdíl ve věku nejmladšího a nejstaršího účastníka byl 85 let.  
Září 2019- Proběhlo školení funkcionářů MO  8. – 12.9.2019. Stihli jsme i překontrolovat celou evidenci členů 
vč. adres, spojení telefonem ev. mailem a nahlašovaných změn. Byly vypracovány všechny potřebné 
seznamy. Tematický zájezd 21.9. 2019. Plavba lodí Porta Bohemica ze Štětí do Obříství a autobusem do 
ZooParku Zelčín, 45 osob. Labe má své kouzlo a okolí nás trochu mátlo. Fotili jsme krásná místa kolem Labe  
a přistáli v Obříství.  Na břehu už jsme měli připravený autobus na další putování za poznáním. Jeli jsme do 
ZooParku Zelčín, jež je malá rodinná ZOO. Děti si užily jízdu na koních, poznávání a krmení zvířat i hry v 
prostorách pro ně vybudovaných.  
Říjen 2019 - Férový piknik a Výstava na stromech  5.10.19 – naši členové se pravidelně akce zúčastňují. 
Paměťová terapie pro veřejnost 7.10.2019  s E. Reifovou v rámci spolupráce s Knihovnou Štětí. Všech   29 
účastníků si lámalo hlavu s češtinou, matematikou, postřehem a kombinací.  Zasedání Okresního výboru OkO 
STP Litoměřice 10.10.2019 – předsedkyně A. Dreherová. Přítomné zástupkyně MO předaly vyžádané  přehledy 
činností svých organizací do 9/2019. K 30.6.2019 ukončila činnost v OkO organizace STP Lovosice a bylo 
třeba zvolit novou předsedkyni Revizní komise. Všemi hlasy byla zvolena  Ilona Múllerová z naší organizace.    
Den zdraví ve Štětí 24.10.2019. Pro zájemce bylo připraveno zdarma měření glykémie, cholesterolu, tlaku a 
celkového stavu fyzické kondice. Proběhla prezentace naší MO s aktivitami, fotografiemi z akcí, možnost 
informovat se o kompenzačních pomůckách a vyzkoušet si jízdu na vozíku, která ani v bezbarérovém sále 
nebyla jednoduchá. Akce se zúčastnili v hojném počtu i naši členové. Poslední 5. Tematický zájezd 26.10.2019 
jsme uspořádali za utajovanou pohádkou do Kouzelného zámku Libochovice 26.10.2019. Účastníků: 42. 
Tentokrát nás čekalo 10 vtipně upravených pohádek. Děti si zatančily i na plese. Prosmáli jsme se všemi 
pohádkami a účinkující odměnili potleskem.  Fotili jsme v zámku i zámecké zahradě. Stejný den 26.10. 2019 
proběhla akce „Stromy pro Štětsko“. Bylo vysázeno 250 stromů. Také naši členové se do záslužné akce 
zapojili.  
Listopad 2019 - Fórum Zdravého města Štětí se uskutečnilo 14. 11.2019  na sále Kult. střediska. Zúčastnili se i 
naši členové, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost našeho města. Bylo také vyhlášení soutěže 
Rozkvetlé město a vytvořila se pocitová mapa Štětí. Paměťová terapie pro veřejnost proběhla v Knihovně 
Štětí 25.11.2019. Zúčastnilo se 29 osob. Všichni si odnesli za celoroční cvičení mozkových závitů dárek. Bylo  
vyhlášení celoroční fotografické soutěže pro zdrav. post.  a seniory „ Fascinace stromů“. Mezi prvními se 
umístila naše členka L. Bravencová.  
Prosinec 2019 - ke Světovému dni zdravotně postižených, který připadá každoročně na 3.12.  jsme připravili 
„Křížovkářskou olympiádu  a luštění sudoku“. Našim zdravotně postiženým dětem jsme předali přání s 
dárkem k nadcházejícím svátkům.  
     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. K předním úkolům patří:  Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování 
architektonických bariér /týká se i rodičů s kočárky/. Posílit  sebevědomí handicapovaných.  Zdravou 
veřejnost přesvědčit o možnostech plnohodnotného života lidí s postižením, ale také jejich potřebách a 
problémech. Sociální soudržnost a solidarita, pomoc společnosti pro všechny, od dětí až po seniory, 
handicapované a chronicky nemocné by měla být samozřejmostí. Je to smutné, ale není.   
 
28. ledna 2020       Reifová Eva -předsedkyně  


