Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Krajská organizace Moravskoslezského kraje
__________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
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1.

Úvodní slovo předsedy Svazu tělesně postižených v ČR, o.s.
krajské organizace kraje Moravskoslezského

Vážení přátelé,
dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Krajské organizace MSK STP v
ČR, o.s za rok 2009.
Hodnotím-li aktivity organizace z pohledu stanovených cílů, považuji tento rok
za úspěšný. Podařilo se nám úspěšně provozovat „Centrum sociálních služeb
a vzdělávání“ což naplnilo veřejně prospěšné poslání organizace.
Spektrum mnoha aktivit, činností a úkolů Krajské organizace STP v ČR, o.s. v
rámci Moravskoslezského kraje je podrobněji popsáno v následujícím textu.
Naše aktivity přispívají k prosazování a naplňování zájmů a potřeb tělesně
postižených osob a my jsme rádi, že jsme se mohli při tomto úsilí opřít o celou
řadu partnerů.
Tato Výroční zpráva je věnována především Vám, našim donátorům,
dárcům a dalším spřízněným přátelům. Vaše pomoc, věnované finanční
prostředky, poskytnutý volný čas a odborné rady nás nejen těší, ale i zavazují
do budoucna. Věříme, že Vás následující text přesvědčí, že toto společné úsilí
nebylo vynaloženo nadarmo.

Dalibor Přeček
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2.

Složení Krajského
organizace

výboru

a

Revizní

komise

Krajské

MSK
Krajský výbor a Revizní komise v roce 2009 pracovaly v tomto složení:
Krajský výbor:
Dalibor Přeček předseda, statutární zástupce
Věra Matějová
místopředsedkyně
Alois Dombek
hospodář
Josefa Gewinerová
jednatelka
Anna Buhlová
členka výboru
Anna Kravarová
členka výboru
Karel Koždoň
člen výboru
Václav Lazebníček
člen výboru
Antonie Muřínová
členka výboru

MěV STP Ostrava
MěV STP Ostrava
OkO STP Bruntál
OkV STP Karviná
OkO STP Opava
OkV STP Opava
OkV STP F.-Místek
OkV STP Nový Jičín
MěO STP Ostrava

Revizní komise:
Ing. Alena Kubátová
Anna Formánková
Irmgard Ostárková

MěV STP Ostrava
OkV STP Karviná
OkV STP Opava

3.

předsedkyně RK
členka RK
členka RK

Stručná historie

Svaz invalidů byl založen v roce 1952 a sdružoval všechny invalidní občany
bez ohledu na jejich postižení. Až příchod „Pražského jara“ do Svazu invalidů umožnil vzniku specifických svazů.
A tak na celostátním sjezdu ( 1.července 1969) nebyla jiná možnost, než
návrhy ustavujících sjezdů specifických svazů akceptovat a potvrdit.
Tak vznikly Český svaz sluchově postižených, Český svaz tělesně postižených,
Český svaz zrakově postižených a Český svaz vnitřně postižených. Všechny tyto
svazy byly zastřešeny Českým sdružením svazu invalidů. Tento stav vydržel až do
roku 1974, kdy na příkaz ÚV KSČ byly jednotlivé svazy zrušeny a organizace
stmelena do jednotného Svazu invalidů v ČR. Tato situace trvala až do června 1990,
kdy na mimořádném celostátním sjezdu Svazu invalidů podle očekávání sjezd zrušil
jednotnou organizaci Svazu invalidů ke dni 31.12.1990.
Od roku 1991 nastupuje nová organizace Sdružení zdravotně postižených v
ČR, která zastřešuje všechny svazy v tak zvaných Smíšených organizacích, kde je
soustředěna členská základna.
Později se ukazuje, že ani tento stav není dobrý, jedná se především o to, že SZdP
nemá dle svého Statutu fyzické členy. Proto ani smíšené organizace odvozené od
Statutu SZdP nemají z právního hlediska fyzické členy. Tak zvaní členové smíšených
organizací jsou totiž fyzickými členy svazů, např. Svazu tělesně postižených, Svazu
post. civilizačními chorobami a dalších. Proto v průběhu roku 2002 dochází k
poslední transformaci, kdy se Smíšené organizace na základě svého osobního
rozhodnutí transformují dle území do místních, základních, okresních a krajských
organizací některého ze svazů.
Tolik velmi stručně z více jak padesátileté historie invalidních, či zdravotně
postižených občanů.
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4.

Poslání a cíle STP v ČR KO kraje MS

Cílem činnosti Krajských organizací STP je prosazování a naplňování zájmů a
potřeb tělesně postižených osob v součinnosti s orgány státní správy a
samosprávy na území Moravskoslezského kraje.
KO kraje MS zejména:
a) na základě registrace u Krajského úřadu poskytovat odborné a
základní sociální poradenství
b) navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní
či jiná opatření ve prospěch TP osob a prosazuje návrhy opatření,
týkající se jejich životních podmínek vypracované jinými orgány a
institucemi
c) podílí se v souladu s právními předpisy na realizaci Moravskoslezského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením
d) zabezpečuje spolupráci s jinými organizacemi ZP , zejména
s Krajskou radou ZP kraje MS
e) sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve
prospěch tělesně postižených osob na území kraje a v případě
potřeb iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků
f) zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost
g) vydává neperiodické tiskoviny a publikace, pořádá školení a
semináře, případně další akce v rámci Centra pro sociální
poradenství a vzdělávání
h) rekondiční pobyty pro tělesně postižené občany

5.

Organizační struktura krajské organizace

Nejvyšším orgánem je Krajské shromáždění delegátů organizačních
jednotek (okresní, městské nebo územní organizace působící v
Moravskoslezské kraji). Krajské shromáždění tvoří delegáti podle klíče
daného počtem členů organizací nižšího stupně.
V době mezi shromážděními je řídícím orgánem výbor KO. Krajský
výbor (dále jen KV) se skládá nejméně ze 7 členů, jejich počet musí být vždy
lichý. Ze svého středu volí, příp. odvolává místopředsedu, jednatele,
hospodáře a další funkcionáře.
Jménem výboru jedná předseda jako statutární zástupce a v době jeho
nepřítomnosti místopředseda.
Koordinační a informační činnost v okresech zajišťují okresní a městské
výbory STP. Tyto zodpovídají za spolupráci a informovanost v místních
organizacích. Kontrolními orgány jsou krajská revizní komise, revizní
komise okresních a místních organizací.
5.1 Organizační schéma krajské organizace kraje Moravskoslezského
Viz příloha
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6.

Členská základna v místních organizacích jednotlivých
okresů MS kraje
STP v ČR, o.s. krajské organizace kraje MS

6.1

STP v ČR Okresní organizace Bruntál
poř. č. název místní organizace
1.
MO Krnov
2.
MO Rýmařov
3.
MO Horní Město
celkem

počet členů TP
101
89
82
262

6.2

STP v ČR Okresní organizace Frýdek-Místek
poř. č. název místní organizace
počet členů
1.
MO Šenov
30
2.
MO Smilovice
45
3.
MO Jablunkov
116
4.
MO Bystřice n.O.
177
5.
MO Vratimov
125
6.
MO Pražmo Morávka
134
7.
MO Dobrá
81
8.
MO Třinec
141
9.
MO Frýdlant n.O.
342
10.
MO Frýdek-Místek
139
11.
MO Hnojník
34
celkem
1.364

6.3

STP v ČR Okresní organizace Karviná se sídlem v Havířově
poř. č. název místní organizace
počet členů
1.
MO Karviná
156
2.
MO Orlová
163
3.
MO Havířov-Město
112
4.
MO Bohumín
111
5.
MO Havířov č.1
34
celkem
576

6.4

STP v ČR Okresní organizace Nový Jičín
poř. č. název místní organizace
počet členů
1.
MO Studénka
112
2.
MO Bílovec
91
3.
MO Příbor
104
4.
MO Frenštát p. Radhoštěm
214
5.
MO Nový Jičín
295
celkem
816

6.5

STP v ČR Okresní organizace Opava
poř. č. název místní organizace
počet členů
1.
MO Opava 1
148
2.
MO Opava-Kateřinky
187

-63.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MO Opava 7
MO Hlučín
MO Ludgeřovice
MO Štěpánovice
MO Koběřice
MO Budišov n. Budišovkou
MO Hrabyně
MO Opava
celkem

poř. č. název klubu TP v ZO SPCCH
1.
ZO SPCCH Vítkov
2.
ZO SPCCH Dolní Benešov
3.
ZO Handicap Opava 6
4.
ZO SPCCH Krnov
celkem
Celkem MO + kluby TP
6.6

počet členů
60
167
62
34
323
1.397

STP v ČR Městská organizace Ostrava
poř. č. název místní organizace
počet členů
1.
MO Ostrava-Vítkovice
242
2.
MO Moravská Ostrava
137
3.
MO Ostrava-Stará Bělá
87
4.
MO Ostrava-Hrabůvka
94
5.
MO Ostrava-Polanka
58
6.
MO Ostrava-Poruba
150
7.
MO Václavovice
65
celkem
833
poř. č. název klubu TP v ZO SPCCH
1.
ZO SPCCH Radvanice
celkem
Celkem MO + klub TP

6.7

114
72
60
119
108
109
63
94
1.074

počet členů
32
32
865

Rekapitulace členské základny v jednotlivých OkO a MěO STP v
ČR, o.s. kraje MS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OkO STP Bruntál
OkO STP Frýdek-Místek
OkO STP Karviná
OkO STP Nový Jičín
OkO STP Opava
MěO STP Ostrava
Moravskoslezský kraj
Celkem včetně klubů

272
1.364
576
816
1.074
833
4.935
5.290

v klubu TP ZO SPCCH 323
v klubu TP ZO SPCCH 32
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7.

Projednávaná témata na schůzích Krajského výboru STP
v ČR, o.s.

Výbor KO STP v ČR kraje MS se sešel v souladu s plánem práce na
čtyřech výborových schůzích.
1. schůze 29. ledna 2009
Jako host se této schůze zúčastnila p. A. Muřínová – oblastní prac. STP v
ČR, o.s.
Dle schváleného programu byla projednána a schválena tato zásadní témata:
- plán práce za rok 2009
- rozpočet na rok 2009 byl postaven jako schodkový vzhled k tomu, že
nebyly prozatím zajištěny příjmy
Příjmy
187.000,- Kč
Výdaje
198.000,- Kč
Rozpočtový schodek
11.000,- Kč
- zprávu o hospodaření za rok 2008 (skutečné čerpání fin. prostředků)
celkové příjmy
210.342,- Kč
celkové výdaje
205.158,- Kč
hospodářský výsledek – zisk
5.184,- Kč
k 31.12.2008 organizace měla k dispozici tyto finanční prostředky:
Stav na bankovním účtu
96.573,88 Kč
Zůstatek v pokladně
5.989,-- Kč
- předseda p. Přeček informoval výbor o společném jednání předsedů KO a
Správní rady STP ČR, o.s. dne 15.12.2008.
Byly řešeny dva problémy:
a) prodloužení mandátu volených orgánů
b) nové Registrační listy
- předseda p. Přeček informoval výbor, že naše žádost o dotaci od Nadace
OKD nebyla podpořena
- byl vypracován projekt na poskytnuté dotace z rozpočtu KÚ na rekondiční
pobyty pro TP
- dále byla podána informace, že KO STP bude spolupracovat s odbornou
školou Ahold ve Vítkovicích na projektu Nadačního fondu manželů
L. a V. Klausových
- byla podána informace, že KO dostala od firmy TESTSTAV s.r.o. lékařský
komplet PRIMOB v hodnotě 16.350,- Kč pro aplikaci magnetoterapie.
Bude využit při rekondičních pobytech.
2. schůze 30. dubna 2009

-

Jako host se této schůze zúčastnila p. A. Muřínová – oblastní pracovnice
STP v ČR. o.s.
Dle schváleného programu byla projednána tato zásadní témata:
byly projednány všechny záležitosti související s Krajským shromážděním
delegátů
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-

Předseda vysvětlil důvody, proč je třeba rozšířit výbor o dva členy
(p. Muřínovu a p. Buhlovou)
předsedkyně RK Ing. Kubátová předložila zprávu RK o provedené kontrole
hospodář KO p. Dombek přednesl přepracovaný rozpočet na rok 2009
jako vyrovnaný ve výši 180.000,- Kč
byla podána informace o přidělené neinvestiční dotaci z fin. prostředků
MPSV ve výši 150.000,- Kč
předseda informoval o nepřidělení dotace z prostředků KÚ MSK na RP
v roce 2009
byla podána informace o výsledcích jednání s OSA Ostrava
předseda informoval, že k 31.7.2009 bude ukončen pracovní poměr mezi
STP v ČR, o.s. a p. Muřínovou
3. schůze 9. září 2009

Dle schváleného programu byla projednány tato zásadní témata:
-

byla provedena kontrola plnění plánu práce na rok 2009
byla projednána Výroční zpráva za rok 2008, kterou výbor schválil
předseda seznámil výbor s „Organizačním řádem“ STP v ČR, o.s.
předseda informoval výbor o zahájení přípravných prací na zřízení
Půjčovny kompenzačních pomůcek, která bude realizována jako
doplňková činnost Centra soc. služeb a vzdělávání
byla provedena kontrola grantových řízení
předseda informoval o tom, že MPSV vytvořilo novou metodiku pro rok
2010, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytování dotace
na základě usnesení z jednání Krajského shromáždění, byla provedena
volba jednatele KO. Do této funkce byla zvolena p. Muřínová.

4. schůze 27. listopadu 2009
Jako hosté se této schůze zúčastnili předsedové OkO a MěO, kteří nejsou
členy výboru.
Dle schváleného programu byla projednána tato zásadní témata:
-

-

předsedkyně RK Ing. A. Kubátová seznámila přítomné s výsledky revize
hospodaření KO za období od 1.1.2009 do 30.6.2009
předseda předložil návrh Plánu práce na rok 2010
předseda seznámil výbor s osnovou školení předsedů MO
byl projednán a schválen „Organizační řád“ STP v ČR, o.s. kraje MS
předseda informoval výbor, že dne 7.10.2009 byla podána žádost
poskytovatele soc. služeb ze státního rozpočtu (MPSV) pro rok 2010
předseda upozornil přítomné, že STP v ČR, o.s. vydal
a) směrnice 1/09 o činnosti krajských organizací
b) archivační a skartační řád
c) organizační řád STP v ČR, o.s.
byla podána informace ke zřizování datových schránek

-9-

8. Oblast projektů
Krajská organizace podala pro rok 2009 celou řadu projektů a jak už to bývá,
s některými uspěla a s některými ne.
V průběhu roku 2009 byly podány tyto projekty:
1. Žádost poskytovatele soc. služeb dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2009
Dotační program: Podpora soc. služeb, které mají místní či regionální
charakter
Název sociální služby: Centrum pro sociální poradenství a vzdělávání
Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství
Požadovaná dotace: 170.000,- Kč
Poskytnutá dotace: 150.000,- Kč
2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
Název programu: Podpora specifických forem léčebné rehabilitace
Název projektu: Rekondiční pobyty pro tělesně postižené na horních a
dolních končetinách
Požadovaná výše dotace: 105.000,- Kč
Výsledek: usnesením rady kraje č. nebyla naší organizaci poskytnuta
účelová dotace v rozpočtu MSK na realizaci výše uvedeného projektu
3. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD
Název programu: Pro zdraví
Název projektu: Rekondiční pobyty pro tělesně postižené na horních a
dolních končetinách
Požadovaný finanční příspěvek: 177.000,- Kč
Výsledek řízení: projekt nebyl podpořen z důvodu velkého převisu žádostí
přijatých Nadací OKD.
4. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD
Název programu: Pro zdraví
Název projektu: Zlepšení vybavenosti neziskové organizace působící
v soc. oblasti
Požadovaný finanční příspěvek: 20.000,- Kč
Výsledek řízení: Projekt nebyl podpořen z důvodu velkého převisu žádostí
přijatých Nadací OKD.

9. Zpráva o hospodaření STP v České republice, o.s. Krajské
organizace kraje MS
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. krajská organizace kraje MS v roce
2009 hospodařila jak s vlastními prostředky tak s poskytnutými dotacemi.
Vlastní prostředky tvořily výnosy z pronájmu a zůstatky z minulých let. Státní
dotace byla poskytnuta MPSV na realizaci projektu zajištění sociálních služeb.
Dále to byly prostředky STP v ČR, o.s. Praha, které byly poskytnuty účelově
na provoz krajské organizace.

- 10 Výsledky hospodaření za rok 2009
Rozpočtová položka
Příjmy v Kč
Výdaje v Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy z pronájmu
11.432,Dotace STP Praha
8.876,Dotace MPSV
150.000,Ostatní příjmy
985,Spotřební materiál
9.821,Drobný hmotný majetek
14.251,Spotřeba el. energie
5.035,Spotřeba tepla
14.402,Komplexní spojové služby
22.786,Poštovné
2.437,Údržba a opravy
13.258,Cestovné
7.439,Služby k pronájmu
3.409,Občerstvení na schůzích KV
1.240,Bankovní poplatky
2.287,Pojištění
2.279,Dar - Povodně 2009
1.000,Mzdy - dohody o provedení práce
77.390,______________________________________________________________
Celkem

171.293,-

177.034,-

Rozdíl příjmů a výdajů - 5.741,- Kč
Ztráta byla pokryta z finančních rezerv organizace.
Náklady představovaly zejména položky na realizaci projektu Centra
sociálních služeb a vzdělávání. Dále to byly náklady na zajištění vlastního
chodu krajské organizace (jednání krajského výboru, organizace školení,
komunikace s jednotlivými okresními a místními organizacemi).
Výsledek hospodaření včetně účetní závěrky byl ověřen revizní komisí
Krajské organizace. Hospodaření organizace bylo předmětem jednání
krajského výboru.
Stav finančních prostředků k 31.12.2009
Bankovní účet
Zůstatek v pokladně
Celkové finanční prostředky

73.734,67 Kč
9.425,--- Kč
83.159,--- Kč

Předkládané výsledky jsou oficiální údaje, ověřené revizní komisí a
schválené krajským výborem. Tyto údaje byly poskytnuty pro potřebu
ostatních státních orgánů a institucí.
Za správnost: Alois Dombek - hospodář organizace
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10.

Revizní zpráva

revizní komise o provedené kontrole účetní uzávěrky za rok 2009.
Revize hospodaření byla provedena za období od 1.1.2009 - 31.12.2009 dne
25. března 2010 v kanceláři KO STP Ostrčilova 4, Mor.Ostrava za účasti:
Předsedy revizní komise: Kubátová Alena
Členové
: Ostárková Irmgarda
Formánková Anna - omluvena
Odpovědná osoba za vedení účetní agendy: Dombek Alois
Revizní komisi byly předloženy tyto doklady:
- výpis dokladů pokladny
- pokladní doklady
- doklady běžného účtu
- výpisy běžného účtu
- daňové přiznání vč. příloh
Výpis dokladů pokladny počet listů 1- 2, příjmové doklady od 1 do 19
Pokladní deník počet listů 1- 4
, výdajové doklady od 1 do 76
Počáteční zůstatek k 1.1.2009 …………………………….….
5.989,-- Kč
Příjmy za rok 2009 …………………………………………..…. 100.055,-- Kč
Výdaje za rok 2009 …………………………………………..… 96.619,-- Kč
Zůstatek k 31.12.2009 ………………………………………....
9.425,-- Kč
Výpis dokladů běžného účtu č.169081467/0300 počet listů1- 2,
výpis čís. 1- 12
Počáteční zůstatek k 1.1.2009 …………………………….…. 95.573,88 Kč
Příjmy za rok 2009 …………………………………………..…. 218.975,79 Kč
Výdaje za rok 2009 …………………………………...…….…. 241.815,--- Kč
Zůstatek k 31.12.2009 ………………………………………….
73.734,67 Kč
Z á v ě r r e v i z e:
Předložené doklady souhlasí s výpisem pokladních dokladů a dokladů
běžného účtu. Doklady mají všechny předepsané náležitosti, věcnou i
formální správnost. Agenda hospodaření je vedena v souladu s postupy
účtování v podvojném účetnictví - strojově. S finančními prostředky bylo
nakládáno v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2009. Všechny dotace
jsou účtovány odděleně a byly vyúčtovány v termínu, jak bylo ujednáno ve
smlouvách. Agenda hospodaření je vedena pečlivě, přehledně a
v chronologickém sledu.
Revizní komise při kontrole neshledala žádné nedostatky ve vedení účetnictví,
a proto revizní zpráva neobsahuje žádná nápravná opatření. Rozpočet, který
byl schválen pro rok 2009 byl dodržen a nebyl překročen.
Daňové přiznání z příjmů právnických osob včetně příloh a to výkazu o
majetku a závazcích a výkazu příjmů a výdajů bylo předloženo příslušnému
finančnímu úřadu v řádném termínu, tj. do 31. března následujícího roku po
roční uzávěrce hospodaření a provedené kontrole hospodaření.
Se zprávou revizní komise bude výbor KO STP seznámen na zasedání
29.4.2010.
Za revizní komisi: Alena Kubátová,
předsedkyně
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11. Centrum pro sociální poradenství a vzdělávání
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Krajský úřad
Moravskoslezský rozhodl dne 5.11.2007 o registraci sociálních služeb č. j.
MSK 102538/2007 podané dne 28.6.2007, krajskou organizací STP v České
republice, o.s. takto :
Druh služby: odborné sociální poradenství
Název zařízení: Centrum pro sociální poradenství a vzdělávání
Cíle projektu:
Cílem poskytovaných služeb je podávání kvalifikovaných informací
osobám se zdravotním postižením o jejich právech, oprávněných zájmech a
potřebách popř. pomoc při hledání možností řešení jejich problémů.
Výsledkem působení služeb, poskytovaných v Centru pro sociální
poradenství a vzdělávání je podpora integrace osob s těžkým zdravotním
postižením do běžného života, jejich seberealizace a nezávislost.
Poskytované služby:
- základní a odborné sociální poradenství
- školící a vzdělávací akce
- realizace projektů na regionální úrovni financovaných ze zdrojů Krajského
úřadu MS kraje
- realizace projektů na regionální úrovni financovaných ze zdrojů MPSV
- rekondiční a rehabilitační pobyty pro občany postižené na horních a
dolních končetinách
- plavání a cvičení pro zdravotně postižené
- volnočasové aktivity
- prodej EURO klíčů
Komu nabízíme naše služby?
- osobám s tělesným postižením
- osobám s kombinovaným postižením
- osobám se zdravotním postižením
Volnočasové aktivity:
- kurzy PC pro zdravotně postižené
- plavání a cvičení pro zdravotně postižené
- organizování společných návštěv kulturních akcí, zejména pak Národního
divadla Moravskoslezského
- podpora sportovních akcí
Sídlo Centra:
Věžový dům poblíž Nové radnice
Ostrčilova 4, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava
5. poschodí, kancelář č. 510
Telefon: 599 444 023, mobil: 721 907 609, 737 253 009

- 13 Bezbariérový přístup!
Úřední hodiny:
Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek:

9.00 - 12.00 hodin
9.00 - 12.00 hodin
9.00 - 12.00 hodin

Činnost Centra je zajišťována hlavně díky neinvestiční dotací MPSV ze
státního rozpočtu a dobrovolnickou činností.
Personální zajištění:
Dalibor Přeček
Antonie Muřínová
Věra Matějová
Alois Dombek

vedoucí Centra - soc. služby, projekty
sociální služby
školení, rekondiční pobyty, plavání,
volnočasové aktivity a administrativa
vedení účetnictví, vyúčtování projektů

Statistika klientely – podle druhu poskytované služby za rok 2009

Specifikace služeb

Počet intervencí, kontaktů
Počet účastníků

Základní a odborné sociální poradenství

27

Školící a vzdělávací akce

0

Sepsání žádostí, odvolání a jiné

9

Pomoc při řešení zaměstnání

1

Poradenství při výběru kompenzačních pomůcek

8

Prodej Euroklíčů
Informace o ozdravných, relaxačních
a rehabilitačních pobytech, rehabilitační plavání
a cvičení, jejich zajištění

9

Volnočasové aktivity (návštěva divadla)
Poskytování všeobecných informací,

1
1166
35

Telefonické dotazy a ostatní služby
CELKEM

1256
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12.

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

12.1 Moravskoslezská Krajská rada zdravotně postižených
Naše krajská organizace STP v ČR, o.s. MSK je členem MSKR ZP od
jejího založení ( to je od roku 2002).
Zastoupení ve výboru této organizace máme od 30. dubna 2004, kdy na
krajském shromáždění MSKR ZP byl zvolen p. Přeček jako člen výboru
krajské rady ZP, aby zastupoval zájmy STP v ČR. o.s.
Moravskoslezská krajská rada v průběhu roku 2009 zajišťovala a
spolupracovala zejména na těchto akcích:
- spolupracovali jsme na Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji
- zúčastnili jsme se semináře „Aplikace nového školského zákona z pohledu
zdravotně postižených, který se uskutečnil 22. května 2009
- pravidelně jsme se zúčastňovali jednání výboru KR ZP MSK, který
projednával zejména spolupráci s KÚ MSK na Krajském plánu vyrovnání
příležitosti pro občany se zdravotním postižením
Dále pak podněty Národní rady ZP v ČR.
12.2 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
Centrum je svazem občanských sdružení, které je ustanoveno dle zákona
83/1990 Sb.
Zakládajícími členy jsou tato občanská sdružení:
- Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. (NRZP ČR)
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNaN ČR)
- Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. (STP v ČR)
- Národní institut pro integraci osob se sníženou schopností pohybu a
orientace, o.s. (NIPI)
Nejvyšším orgánem Centra je Valná hromada. Mezi zasedáními Valné
hromady je výkonným orgánem Centra Výkonný výbor. Předsedou
Výkonného výboru Centra pro ZP MS kraje je p. Dalibor Přeček, který
zastupuje členskou organizaci STP v ČR,o.s.. KO STP v ČR,o.s. s touto
organizací úzce spolupracuje, hlavně v oblasti
osobní asistence a
volnočasových aktivit.
V průběhu roku 2009 byly uzavřeny Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi
Centrem pro ZP MSK, o.s. a STP v ČR, o.s. Krajskou organizací MSK
v těchto oblastech:
- zajišťování informovanosti a distribuci Euro klíčů
- vztahy při realizaci půjčovny kompenzačních pomůcek

13. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
13.1

Magistráty města Ostravy, Karviné, Opavy, Bruntálu a Městské
úřady Frýdek-Místek a Nový Jičín

- 15 Byla zahájena nebo dále pokračovala spolupráce našich Městských a
okresních organizací STP v MS kraji na přípravě a rozvoji “Plánů vyrovnání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením”.
Funkcionáři výborů jsou členy komisí pro přípravu a zpracování tohoto plánu.
Okresní a městské výbory STP úzce spolupracovaly při řešení svých
problémů s odbory sociálních věcí a zdravotnictví (sociální potřebnost,
bytové problémy, zlepšení kvality života, bariéry).
13.2

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Spolupráce s Krajským úřadem probíhala na úrovni spolupráce s odborem
sociálních věcí, (s Mgr. Kateřinou Tomisovou ) a odborem zdravotnictví.
Odbor sociální věcí:
- dne 8.12.2009 jsme se zúčastnili vernisáže výstavy děl autorů se
zdravotním znevýhodněním „Svět podle nás“.
Tentýž den jsme se zúčastnili slavnostního předání „Ceny hejtmana
Moravskoslezského kraje“.
- prostřednictvím p. Jaroslava Kotase jsme byli informováni o činnosti
komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje.
Odbor zdravotnictví:
- Podali jsme projekt s žádostí o dotaci v rámci vyhlášení projektu s názvem
„Program na podporu specifických forem léčebné rehabilitace“.

15.

Spolupráce s STP v ČR, o.s. Praha

Krajská organizace STP v ČR, o.s. v roce 2009 spolupracovala se správní
radou na těchto tématech a úkolech:
- připomínkové řízení k pracovní verzi „popisu činnosti krajských organizací“
- informace ke Krajskému plánu podpory a všestranné integrace občanů se
ZP a mobility pro všechny
- krajský výbor dohlížel na zpracování nových „Registračních listů“ u všech
organizací STP v rámci kraje
- spolupracovali jsme při vyjasnění, zda může nést název „Městská
organizace Ostrava“
- obdrželi jsme finanční prostředky z projektu Vládního výboru pro ZP
občany
- Správní rada schválila a poskytla KO tyto dokumenty:
a) organizační řád
b) archivační a skartační řád
c) formulář Žádosti MO o změnu členství v okresní (městské) organizaci
- KO projevila zájem o zřízení „Půjčovny kompenzačních pomůcek“
- KO využívala informace o vyhlašovaných projektech úřadů a Nadačních
fondů
KO pokračovala v prodeji Euroklíčů v rámci MSK
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Přehled dotací za rok 2009 – Moravskoslezský kraj
čerpané ze státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR
OV STP

Dotace MZ vratka

vratka

(11,12, 13, 14,
15)

Bruntál
11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

32 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36
0,00
000,00
15 600,00 0,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201 000,00 0,00

0,00

CELKEM
MZ
0,00

13
Frýdek-Místek
11

45 000,00

13
Karviná
11

32 400,00

13
Nový Jičín
11

36 000,00

13
Opava
11

51 600,00

0,00

13
Ostrava
11

36 000,00

13
CELKEM:
Vysvětlivky:
MZ dotace: 11- rekondiční pobyty
12- pobyty pro vozíčkáře
13-plavání a cvičení
14-pobyty pro TTP děti

Zpracovala Anna Birčáková, STP v ČR, o.s. Praha
20.5. 2010

201 000,00
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Přehled dotací za rok 2009 – Moravskoslezský kraj
čerpané ze státního rozpočtu Úřadu vlády ČR
OV STP

Dotace MZ vratka

vratka

Bruntál
22

5102,00

0,00

0,00

CELKEM
MZ
5102,00

Frýdek-Místek
22

5 601,00

0,00

0,00

5 601,00

Karviná
22

4 187,00

0,00

0,00

4 187,00

Nový Jičín
22

18 171,00

0,00

0,00

18 171,00

0,00

0,00

10 000,00

6 985,00

0,00

0,00

6 985,00

50 046,00

0,00

0,00

50 046,00

(22)

Opava
22
Ostrava
22
CELKEM:

10 000,00

Vysvětlivky:
Úřad vlády dotace: prj.č.22- odministrativní servis pro organizační jednotky STP v ČR

Zpracovala Anna Birčáková, STP v ČR, o.s. Praha
20.5. 2010
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15.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří finančně, materiálně a nebo jinou formou
podpořili naši činnost.

DĚKUJEME
Finanční pomoc:
-

MPSV v ČR
Republikový výbor STP v ČR

dotace ze stát. rozpoč. 150.000,- Kč
účelová dotace
8.876,- Kč

Jiná pomoc:
-

Primátorovi, radě a zastupitelům MMO kteří umožňuji Krajské organizaci
STP využívat kancelářské prostory ve věžovém domě na Ostrčilové ul. bez
nároku na nájem
ČSOB, a.s. v Ostravě, za prominuti poplatků za vedení BÚ a vyhotovení
výpisů z účtů
Vedení Národního divadla Moravskoslezského v zastoupení p. Mileny
Sladké za poskytnuti 50% slevy ze vstupného pro naše členy
Firmě OVANET a.s. za velmi vstřícný postoj při instalaci internetové sítě
v kancelářích Krajské organizace
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví a
sociálních věcí za spolupráci a poskytovanou metodickou pomoc
Dobrovolníkům z řad místních, okresních a městských organizací, kteří se
zcela nezištně podílejí na plnění našeho poslání
TŽ Morávia Steel a Trianon za dar 3 kompletů počítačů
Děkujeme za navázané kontakty a spolupráci s HANDYCAR CLUB s.r.o.
Děkujeme firmě Atlas Trade s.r.o. za spolupráci při propagaci pahýlových
návleků AGICA
Děkujeme za spolupráci firmě Proteor, s.r.o.

Výroční zpráva je vhodnou příležitostí říci zase jednou nahlas:
DĚKUJEME!
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17.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:
Sídlo:
Telefon, fax:
E-mail:
Právní statut:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Krajská organizace kraje Moravskoslezského
Ostrčilova 4, 702 00 Moravská Ostrava
+420 599 444 023
stpvcr@seznam.cz
občanské sdružení
70892351
CZ70892351
ČSOB, a.s. pobočka Ostrava
169081467/0300

Statutární zástupce: Dalibor PŘEČEK, předseda
tel./fax.: +420 599 444 023, +420 721 907 609
e-mail : stpvcr@seznam.cz
Funkcionáři KV:

Věra Matějová, místopředsedkyně
+420 737 253 342
Alois Dombek, hospodář
+420 732 512 176

17.1

Prostorové zázemí
Činnost Krajské organizace je realizována v kancelářích
věžového domu na Ostrčilové ul. 4. Přístup do kanceláří v 5. poschodí
je bezbariérový s optimálním řešením a vybavením pro činnost.
U věžového domu je pět parkovacích míst vyhrazených pro zdravotně
postižené občany.

Vydal Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Krajská organizace kraje MS, červen 2010

