Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Krajská organizace Moravskoslezského kraje
__________________________________________________
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1.

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

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych předložil Výroční zprávu krajské organizace STP v ČR, o. s. MSK za rok 2012.
Hodnotíme-li aktivity organizace z pohledu stanovených cílů, pak považuji tento rok za úspěšný. Úspěšně
jsme provozovali po celý rok Centrum sociálních služeb a vzdělávání, což naplňovalo veřejně prospěšné cíle
a poslání organizace.
Po celý rok jsme zaznamenávali velký zájem o půjčovnu kompenzačních pomůcek a zájem byl i o Euroklíč,
kde jsme výhradními prodejci v rámci MSK.
Aktualizovali jsme naše webové stránky tak, aby návštěvníci dostali aktuální informace o naší činnosti.
Rok 2011 byl desátým rokem, kdy byla založena Krajská organizace MSK. Tuto skutečnost naše organizace
oslavila „Slavnostním koncertem“ v ostravském Divadle loutek.
Spektrum mnoha aktivit, činností a úkolů krajské organizace STP v ČR, o. s. v rámci Moravskoslezského
kraje je podrobně popsáno v následujícím textu. Naše aktivity přispívají k prosazení a naplňování zájmů a
potřeb tělesně postižených osob a my jsme rádi, že jsme se mohli při tomto úsilí opřít o celou řadu partnerů.
Tuto 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 budoucnosti.
Věřím, že Vás následující text přesvědčí, že toto společné úsilí nebylo vynaloženo zbytečně.
Dalibor Přeček

2.

Základní informace
Název:
Sídlo:
Telefon, fax:
Právní statut:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu.
E-mail:
webové stránky:
Statutární zástupce:
místopředsedkyně:
hospodář:

2.1

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
krajská organizace Moravskoslezského kraje
Ostrčilova 4, 702 00 Moravská Ostrava
+420 599 444 023
občanské sdružení
70892351
CZ70892351
ČSOB, a.s. pobočka Ostrava
169081467/0300
stpvcr@seznam.cz
www.svaztp-msk.cz
Dalibor PŘEČEK, předseda
tel./fax.: +420 599 444 023, +420 721 907 609
Věra Matějová
+420 737 253 342
Alois Dombek
+420 732 512 176

Prostorové zázemí
Činnost Krajské organizace je realizována v kancelářích výškového domu na Ostrčilové ul. 4.
Přístup do kanceláří v 5. poschodí je bezbariérový s optimálním řešením a vybavením pro činnost.
U výškového domu je pět parkovacích míst vyhrazených pro zdravotně postižené občany.
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3.

Složení Krajského výboru a Revizní komise Krajské organizace MSK

Krajský výbor a Revizní komise v roce 2010 pracovaly v tomto složení:
Krajský výbor:

4.

Dalibor Přeček - předseda
Věra Matějová
Alois Dombek
Antonie Muřínová
Anna Buhlová
Josefa Gewinerová
Karel Koždoň
Anna Kravarová
Václav Lazebníček

statutární zástupce
místopředsedkyně
hospodář
jednatelka
členka výboru
členka výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru

MěO STP Ostrava
MO STP O.-Hrabůvka
OkO STP Bruntál
MěO STP Ostrava
OkO STP Opava
OkO STP Karviná
OkO STP F. Místek
OkO STP Opava
OkO STP Nový Jičín

Revizní komise:
Ing. Alena Kubátová
Anna Formánková
Irmgard Ostárková

předsedkyně RK
členka RK
členka RK

MěO STP Ostrava
OkO STP Karviná
OkO STP Opava

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 3.12.1990.
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 postižených 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.

5.

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 MS kraje 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

-3c) podílí se v souladu s právními předpisy na realizaci Moravskoslezského plánu vyrovnání
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

6.

Organizační struktura krajské organizace

Nejvyšším orgánem je Krajské shromáždění delegátů organizačních jednotek (okresní, městské nebo
územní organizace působící v Moravskoslezském 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.
6.1 Organizační schéma krajské organizace kraje Moravskoslezského
Viz příloha

7.

Členská základna v místních organizacích jednotlivých okresů STP v ČR, o. s. KO MSK

7.1

STP v ČR Okresní organizace Bruntál
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
2.
3.

7.2

MO Krnov
MO Rýmařov
MO Horní Město
celkem

75
66
70
211

STP v ČR Okresní organizace Frýdek-Místek
poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

místní organizace
počet členů TP
MO Šenov
27
MO Smilovice
31
MO Jablunkov
110
MO Bystřice n. O.
180
MO Vratimov
105
MO Pražmo Morávka
133
MO Dobrá
87
MO Třinec
85
MO Frýdlant n. O.
333
MO Frýdek-Místek
141
MO Hnojník
27
celkem
1.259
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7.3

STP v ČR Okresní organizace Karviná se sídlem v Havířově

poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.

místní organizace
počet členů TP
MO Karviná
126
MO Orlová
141
MO Havířov-Město
107
MO Bohumín
71
MO Havířov č.1
34
celkem
479

7.4

STP v ČR Okresní organizace Nový Jičín
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
MO Studénka
105
2.
MO Bílovec
69
3.
MO Příbor
74
4.
MO Frenštát p. Radhoštěm
133
5.
MO Nový Jičín
156
celkem
537
Celkem MO + kluby TP
781

7.5

STP v ČR Okresní organizace Opava
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
MO Opava 1
144
2.
MO Opava-Kateřinky
194
3.
MO Opava 7
97
4.
MO Hlučín
63
5.
MO Ludgeřovice
44
6.
MO Štěpánovice
112
7.
MO Koběřice
100
8.
MO Budišov n. Budišovkou
103
9.
MO Hrabyně
60
10.
MO Opava
86
celkem
1 003
Celkem MO + kluby TP
1 333

7.6

STP v ČR Městská organizace Ostrava
poř. č. místní organizace
počet členů TP
1.
MO Ostrava-Vítkovice
198
2.
MO Moravská Ostrava
118
3.
MO Ostrava-Stará Bělá
56
4.
MO Ostrava-Hrabůvka
94
5.
MO Ostrava-Polanka
54
6.
MO Ostrava-Poruba
103
7.
MO Václavovice
63
celkem
686
Celkem MO + klub TP

7.7

Rekapitulace členské základny v jednotlivých OkO a MěO STP v ČR, o.s. MS kraje
1.
OkO STP Bruntál
211
2.
OkO STP Frýdek-Místek
1 259
3.
OkO STP Karviná
479
4.
OkO STP Nový Jičín
537
v klubu TP ZO SPCCH 244
5.
OkO STP Opava
1 003
v klubu TP ZO SPCCH 330
6.
MěO STP Ostrava
686
v klubu TP ZO SPCCH 30
Moravskoslezský kraj
4 419
Celkem včetně klubů
5 023

poř.č.
1.
2.
3.
4.

klub TP v ZO SPCCH počet členů
ZO SPCCH Krnov
122
ZO SPCCH Bílovec
22
ZO SPCCH Příbor
30
ZO SPCCH Frenštát p. R.
70
celkem
244

poř. č.
1.
2.
3.
4.

klub TP v ZO SPCCH počet členů
ZO SPCCH Vítkov
72
ZO SPCCH Dolní Benešov 177
ZO Handicap Opava 6
61
ZO SPCCH Krnov
20
celkem
330

poř. č. klub TP v ZO SPCCH počet členů
1.
ZO SPCCH Radvanice
30
celkem
30
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8.

Schůze Krajského výboru STP v ČR, o. s.

Výbor KO STP v ČR kraje MS se sešel v souladu s plánem práce na čtyřech schůzích a to 3.2., 5.5, 8.9.,
24.11. a byla projednána tato témata:
- stav členské základny OkO ve svých MO k 31.12 2010 a k 1.1.2011
- od 1.2.2011 zahájila svou činnost " Půjčovna kompenzačních pomůcek „
- schválení výroční zprávy za rok 2010
- příprava a realizace školení pro předsedy MO a RK
- žádosti o dotace na projekty
- vypracování žádosti pro rok 2012 o dotaci na KÚ MSK na rekondiční pobyty
- návštěva divadelních představení
Zvoník u Matky Boží
Marguerite
Orfeus v podsvětí
La Traviata
Nabucco
Velkolepost vyvolených
Pardon my English
Noc na Karlštejně
Divotvorný hrnec
- přípravy oslav 10. výročí založení KO MSK
- Slavnostní zasedání k 10. výročí vzniku KO se uskuteční 17. 6. 2011 v Divadle loutek Ostrava
- vytvořit podmínky pro to, aby každá MO měla počítač, internet kvůli komunikaci
- zajištění dalších počítačů od sponzorů pro potřeby MO v MSK
- po dohodě předsedy KO s předsedy OkO, bylo rozhodnuto, že rekondiční pobyt z finančních
prostředků STP v ČR, o.s. Prahy bude pořádat :
OkO Karviná
12.9. - 18.9.2011 Hotel Dajmon Čeladná
pro 20 účastníků
OkO Opava
10.7. - 16.7.2011 Hotel Kahan Horní Bečva
pro 10 účastníků
OkO Nový Jičín
19.6. - 25.6.2011 Hotel Dajmon Čeladná
pro 10 účastníků

8.1

Slavnostní koncert k 10. výročí založení KO

Publikum s mimořádně příjemnou atmosférou a
umělecké výkony bez nároku na odměnu – v takovém
duchu se nesl slavnostní koncert, který se uskutečnil 17.
června v ostravském Divadle loutek při příležitosti 10.
výročí založení KO MSK. Předseda Dalibor Přeček
připomenul historii této organizace, během níž se řešili
stovky složitých případů lidí s handicapem, a na druhé
straně bylo umožněno stovkám klientů zúčastnit se
rekondičních pobytů. Rovněž se zmínil, že KO má přes
pět
tisíc
členů,
dokázala
zařídit
půjčovnu
kompenzačních pomůcek a od roku 2009 je výhradním
prodejcem euroklíčů.
„Práce pro druhé je to nejdůležitější, co má opravdu
smysl,“uzavřel D. Přeček svůj projev, zároveň
poděkováním MPSV ČR, KÚ MSK, všem sponzorům a
lidem, kteří vůči lidem s postižením uplatňují vstřícnost
a snahu pomáhat.
V programu se předvedl ženský pěvecký soubor Melodika Ostrava,
Cimbálová muzika Skřípci a operní zpěvák Adam Grygar. Následovalo
vystoupení taneční skupiny Setkání, v něm se představily handicapované a
zdravé tanečnice Lucie Horníková, Kateřina Kapicová, Alžběta Kosová a
Jana Helebrantová. Slavnostní koncert pak vyvrcholil pěveckými výkony
Patricie Janečkové a Martina Chodúra.

9.

Oblast projektů
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Krajská organizace podala v roce 2011 tři projekty s žádostí o dotaci.
1. Žádost poskytovatele soc. služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011
Dotační program: Podpora soc. služeb, které mají místní či regionální charakter
Název projektu: Centrum pro sociální poradenství a vzdělávání
Druh služeb: Odborné sociální poradenství
Požadovaná dotace: 175 700,- Kč
Výsledek: Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok
2011, byla schválena dotace ve výši 132 000,- Kč
2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK KÚ
Název programu: Podpora zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče
Název projektu: Rekondiční pobyty pro tělesně postižené na horních a dolních končetinách
Požadovaná dotace: 144 100,- Kč
Výsledek: Zastupitelstvo MSK rozhodlo na svém zasedání dne 23.3.2011 usnesením č. 18/1453
neposkytnout naší organizaci účelovou dotaci z rozpočtu MSK na realizaci projektu
3. Státní dotace Úřadu vlády prostřednictvím STP v ČR, o.s.
Použití: Administrativní servis organizačních jednotek STP v ČR, o.s.
Výše přidělené dotace: 10 614,- Kč
Celkové náklady: 15 163,- Kč
4. Žádost o poskytnutí účelové dotace Hayes Lemmerz Czech, s.r.o.
Účel dotace: Dofinancování rekondičních pobytů
Přidělená dotace: 25 000,- Kč
Dotace nebyla vyčerpána, protože hlavní dotace z KÚ MSK nebyla přidělena. Částka 25 000,- Kč
byla převedena na spořící účet organizace s tím, že bude využita na rekondiční pobyty v r. 2012.
9.1

Vyúčtování poskytovatele sociálních služeb ze státního rozpočtu
Celkový objem neinvestičních finančních prostředků
z toho 1) osobní náklady celkem
1.1 dohody o provedení práce
z toho 2) provozní náklady celkem
2.1 dlouhodobý majetek
2.1.1 dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2 kancelářské potřeby
2.3 služby
2.3.1 energie
2.3.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.3.3 opravy, údržba
2.3.4 cestovní náklady
2.3.5 jiné

9.3

132 000,- Kč
64 000,- Kč
64 000,- Kč
68 000,- Kč
1 200,- Kč
5 000,- Kč
61 800,- Kč
20 000,- Kč
25 000,- Kč
10 200,- Kč
600,- Kč
6 000,- Kč

Vyúčtování dotace Úřadu vlády prostřednictvím STP v ČR, o. s.
Náklady na provoz
kancelářské potřeby
nájem
telefony
poštovné
internet
OON

Celkové náklady
1 929,- Kč
5 140,- Kč
3 124,- Kč
790,- Kč
1 980,- Kč
2 200,- Kč

Dotace
1 350,- Kč
3 600,- Kč
2 180,- Kč
554,- Kč
1 390,- Kč
1 540,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celkem

15 163,- Kč

10 614,- Kč
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10.

Zpráva o hospodaření

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. krajská organizace MS kraje v roce 2011 hospodařila jak
s vlastními prostředky tak s poskytnutými dotacemi. Vlastní prostředky tvořily výnosy z pronájmu,
jiné drobné výnosy a zůstatek z minulých let.

Dotace tvořily tyto položky:
- státní dotace na podporu sociálních služeb
- dotace STP v ČR, o. s. z Úřadu vlády na zajištění administrativního servisu
- dotace firmy Hayes Lemmerz Czech, s.r.o.
Výsledky hospodaření za rok 2011
Rozpočtová položka - příjmy
vlastní činnost S1

1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.

vlastní příjmy
pronájem a prodej nevyužitého inventáře
půjčovna KP
úroky
dotace z Úřadu vlády
dotace MPSV
finanční dar Hayes Lemmerz Czech, s.r.o.
Celkem

projekt MPSV S2

15 494,12 804,2 495,195,10 614,-

15 494,-

132 000,25 000,51 108,-

Celkem

132 000,-

10 614,132 000,25 000,183 108,-

Rozpočtová položka - výdaje
vlastní činnost S1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

spotřební nákupy
energie - teplo, elektřina
spoje, poštovné
opravy, údržba
ostatní služby
cestovné
občerstvení
DPP osobní výdaje
bankovní poplatky
Celkem

Hospodářský výsledek: příjmy celkem
výdaje celkem
rozdíl
Stav finančních prostředků k 31.12.2011
běžný účet
spořící účet
zůstatek v pokladně
Celkem

2 577,11 355,203,3 410,6 215,3 220,2 280,29 260,-

projekt MPSV S2

6 689,21 423,22 726,10 279,6 086,797,64 000,132 000.-

Celkem

9 266,21 423,34 081,10279,6 289,4 207,6 215,67 220,2 280,161 260,-

183 108,- Kč
161 260,- Kč
+ 21 848,- Kč
17 859,77 Kč
50 428,84 Kč
597,-- Kč
68 885,61 Kč

Agenda hospodaření je vedena v souladu s postupy účtování v podvojném účetnictví strojově.
Předpokládané výsledky jsou oficiální údaje, ověřené revizní komisí a schválené krajským výborem dne
23. února 2012. Tyto údaje byly poskytnuty pro potřebu ostatních státních orgánů a institucí.
Vypracoval: Alois Dombek, hospodář organizace
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11.

Revizní zpráva

Revize hospodaření byla provedena za období od 1.1.2011- 31.12.2011 dne 23. února 2012 v kanceláři KO
STP v ČR, o.s. MSK Ostrčilova 4, Mor.Ostrava za účasti:
Předsedy revizní komise: Kubátová Alena
Členové
: Ostárková Irmgarda
: Formánková Anna
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
Výpis dokladů pokladny počet listů 1-2 , příjmové doklady od 01 do 29
Pokladní deník počet listů 1- 3
, výdajové doklady od 01 do 60
Počáteční zůstatek k 1.1.2011
2 259,-- Kč
Příjmy do 31.12.2011
98 757,-- Kč
Výdaje do 31.12.2011
99 057,-- Kč
Zůstatek k 31.12.2011
1 959,-- Kč
Výpis dokladů běžného účtu č.169081467/0300 počet listů 1-2, výpis čís. 1-12
Počáteční zůstatek k 1.1.2011
13 172,76 Kč
Příjmy do 31.12.2011
293 227,85 Kč
Výdaje do 31.12.2011
288 540,84 Kč
Zůstatek k 31.12.2011
17 859,77 Kč
Spořící účet vedený od 28.2.2010, čís. úč. 234471147/0300 u ČSOB
Počáteční vklad 28.2.2011
Příjmy k 31.12.2011
Výdaje k 31.12.2011
Zůstatek k 31.12.2011

20 250,52 Kč
40 178,32 Kč
10 000,-- Kč
50 428,84 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. 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. S finančními prostředky bylo nakládáno v souladu se schváleným rozpočtem pro
rok 2011. Daňové přiznání z příjmů právnických osob včetně příloh, a to výkazu o majetku a závazcích a
výkazu příjmů a výdajů byl předložen příslušnému finančnímu úřadu v řádném termínu, tj. do 31. března
následujícího roku po roční uzávěrce hospodaření a provedené kontrole hospodaření. Revizní komise při
kontrole neshledala žádné nedostatky ve vedení účetnictví, a proto revizní zpráva neobsahuje žádná nápravná
opatření. Se zprávou revizní komise bude výbor KO STP seznámen na zasedání 24.5.2012.

Za RK STP KO: Alena Kubátová
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12.

Centrum pro sociální poradenství a vzdělávání

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Krajský úřad Moravskoslezského kraje
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 možnosti 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 Euroklíčů
- provoz půjčovny kompenzačních pomůcek
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 návštěv kulturních akcí, zejména pak Národního divadla Moravskoslezského
- podpora sportovních akcí
Sídlo Centra:

Výškový dům poblíž Nové radnice
Ostrčilova 4, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava
3. poschodí, kancelář č. 510
Telefon: 599 444 023, mobil: 721 907 609, 737 253 009
Bezbariérový přístup!

Úřední hodiny:

Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek:

9.00 - 12.00 hodin
9.00 - 12.00 hodin
9.00 - 14.00 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
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Statistika klientely – podle druhu poskytované služby za rok 2011
Specifikace služeb
Základní a odborné sociální poradenství
Školící a vzdělávací akce
Sepsání žádostí, odvolání a jiné
Pomoc při řešení zaměstnání
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Prodej Euroklíčů
Informace o ozdravných, relaxačních
a rehabilitačních pobytech, rehabilitační plavání
a cvičení, jejich zajištění
Volnočasové aktivity (návštěva divadla, koncert)
Poskytování všeobecných informací,
Telefonické dotazy a ostatní služby

13.

Počet intervencí, kontaktů
Počet účastníků
24
6
6
2
35
4
75
1 063
112

Spolupráce s jinými občanskými sdruženími

13.1 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 2010 zajišťovala a spolupracovala zejména na těchto akcích:
zúčastnili jsme se seminářů na tato témata:
- prosperita a rozvoj domácí hospicové péče v MSK
- 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
spolupracovali
- jsme při řešení podnětů Národní rady ZP, zejména při protestních
akcích organizovaných NRZP zejména v sociální oblasti

- spolupracovali jsme v analýze naplňování práv pacientů s ohledem na jejich zdravotní
postižení v lůžkových zdravotnických zařízení
13.2 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.. a KO STP v ČR, o. s. s touto organizací úzce spolupracuje,
hlavně v oblasti osobní asistence a volnočasových aktivit.
V průběhu roku 2010 byly naplňovány 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 Euroklíčů
- vztahy při realizaci půjčovny kompenzačních pomůcek
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14.

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

14.1

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

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).
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Spolupráce s Krajským úřadem probíhala na úrovni spolupráce s odborem sociálních věcí a odborem
zdravotnictví.

14.2

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 2010 spolupracovala se správní radou na těchto tématech a
úkolech:
- 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
- obdrželi jsme finanční prostředky z projektu Úřadu vlády na „Administrativní servis organ. jednotek
STP v ČR, o. s.
- KO využívala informace o vyhlašovaných projektech úřadů a Nadačních fondů
- KO pokračovala v prodeji Euroklíčů v rámci MSK
- od února byla otevřena půjčovna kompenzačních pomůcek

15.1 Přehled dotací za rok 2011 Moravskoslezský kraj čerpané ze státního rozpočtu Ministerstva
zdravotnictví ČR
OV STP

Dotace MZ
(11,12, 13, 14,15)
0,00
0,00

vratka

vratka

0,00
0,00

0,00
0,00

CELKEM
MZ
0,00

Bruntál

11
13

Frýdek-Místek

11
13

0,00
8 300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 300,00

Karviná

11
13

36 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

36 000,00

Nový Jičín

11
13

18 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18 000,00

Opava

11
13

18 000,00
8 300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

26 300,00

Ostrava

11
13

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

CELKEM:

0,00
0,00
88 600,00

Vysvětlivky:
MZ dotace: 11- rekondiční pobyty
12- pobyty pro vozíčkáře

88 600,00

13-plavání a cvičení
14-pobyty pro TTP děti
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16.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří finanční, materiální a nebo jinou formou podpořili naši organizaci.

DĚKUJEME
Finanční pomoc:
-

MPSV v ČR za poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
prostřednictvím Krajského úřadu na poskytování sociálních služeb

-

Firmě Hayes Lemmerz Czech, s.r.o. za finanční dar
na financování rekondičních pobytů pro TP osoby

25 000,- Kč

-

STP v ČR, o.s. Praha 8 - Karlín za finanční prostředky poskytnuté
prostřednictvím Úřadu vlády ČR na projekt „Administrativní
servis organizačních jednotek STP v ČR,o.s.

10 614,- Kč

-

132 000,- Kč

ČSOB, a.s. Ostrava za vrácení poplatků za vedení BÚ
a výpisy z účtu

1 440,- Kč

Jiná pomoc:
-

Děkujeme primátorovi, radě a zastupitelům za vypůjčení kanceláří ve výškovém domě
na Ostrčilové ul. k činnosti KO STP MO kraje
Vedení Národního divadla Moravskoslezského za 50% slevu ze vstupného pro naše členy
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví za
spolupráci
Děkujeme za spolupráci firmě Proteor, s.r.o.
Děkujeme dobrovolníkům z řad místních, okresní a městské organizace, členům výboru těchto
organizací za jejich celoroční poctivou práci ve prospěch tělesně
postižených občanů

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

