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Svaz tělesně postižených
v České republice,z.s.
Okresní organizace Hodonín

Třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

Úvod
Jsme Svaz tělesně postižených v České republice,z.s., okresní organizace Hodonín se sídlem
v Kyjově, která má více než 25letou historii v práci se zdravotně postiženými osobami.
Organizace nejen, že sdružuje zdravotně postižené občany (dále OZP) z 12 obcí v Kyjovském
regionu, ale je otevřená všem osobám z dané cílové skupiny, pro které zajišťuje a organizuje
aktivity z různých oblastí např. sportovní, edukační, poradenské, pracovně rehabilitační.
Velký důraz při plánování aktivit je kladen na aktivní přístup jednotlivců ke svému zdraví,
získávání nových znalostí a dovedností, které vedou k udržení samostatnosti i snížení
sociálního vyloučení. Naše členy provázíme složitým sociálním systémem při vyřizování
různých žádostí a orientaci v jednotlivých možnostech pomoci.
Úspěšně jsme realizovali 4 projekty financované z prostředků EU, které byly zaměřené na
vzdělávání a zaměstnávání OZP. Snažíme se každoročně zapojovat do projektů Ministerstva
zdravotnictví, Úřadu vlády, dotačních programů JMK i města Kyjova. V letech 2007 – 2016
jsme byli poskytovatelé sociálních služeb, které byly ukončeny na základě změn priorit JMK
v sociální oblasti. Provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným
postižením. Naše organizace má zřízeny dvě chráněné pracovní místa pro OZP.
V uplynulém roce 2016 jsme na námi připravovaných aktivitách měli 1 151 účastníků. Jsme si
plně vědomi důležitosti zapojování osob se zdravotním handicapem, plánování a zajišťování
vhodných aktivit pro doplnění jejich denních režimů pravidelně v průběhu celého roku. Že
jde o správný směr, který je pro OZP vyhovující napovídá i vzrůstající zájem o jednotlivé
aktivity. Vše je samozřejmě závislé i na možnosti získání finančních prostředků, protože po
této stránce by naše cílová skupina nebyla schopná si jednotlivé – a především ty celoroční
aktivity - ze svých příjmů uhradit.
Osoby se zdravotním postižením byly mezi námi vždy, jen jsme je dříve neviděli a
nepotkávali. Naštěstí v současné době je již vidíme, potkáváme a setkáváme se běžně na
ulici, kulturních a sportovních akcích, prostě všude, kam chodíme my sami. Ještě mnoho
z nich potřebuje poradit, podat pomocnou ruku, chránit jejich zájmy a potřeby. A proto tu
jsme.

Motto:
Dělej nejdříve to, co je nutné, potom to, co je možné a nakonec stihneš i to, co je nemožné.
František z Asisi
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2. Činnost organizace v roce 2016
2.1. Sociální služby, poradenství
Naše organizace byla poskytovatelem dvou sociálních služeb od roku 2007
1. Odborné sociální poradenství (OSP)
2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby zdravotně postižené (SAS)
Z důvodu změny stategie JMK v oblasti sociálních služeb bylo k 1.1.2016 ukončeno
poskytování sociální služby SAS a k 1.5.2016 bylo ukončeno i poskytování OSP.
Vzhledem k tomu, že STP v ČR,z.s., má ve svých Stanovách-mimo jiné, že bude chránit a
uplatňovat zájmy osob se zdravotním postižením, naše organizace i nadále pomáhá OZP
provázet složitými životními situacemi a orientací v sociálním systému.
Ukončení poskytování sociálních služeb sebou neslo i naše rozhodnutí dále pokračovat
z důvodu velkého zájmu bývalých uživatelů služeb v jednotlivých aktivitách pro osoby se
zdravotním postižením. Naše aktivity nabízíme nejen našim členům, ale i zdravotně
postiženým z celého kyjovského regionu.
2.2.

Zdravotně osvětová činnost

2.2.1. Rehabilitačně kondiční a edukační pobyty pro postižené H+D končetin
V roce 2016 jsme uskutečnili dva pobyty pro osoby s postižením horních a dolních končetin.
V měsíci září proběhl pobyt ve Velkých Karlovicích, hotel Babská v počtu 27 osob a v měsíci
říjen pobyt v Luhačovicích, Lázeňský dům Praha v počtu 25 osob.
V rámci programu probíhaly rehabilitační činnosti – cvičení v tělocvičně i bazénu, volné
plavání, vodoléčebné procedury a masáže, vhodným doplněním byla chůze v
okolním nerovném terénu a vzdělávací přednášky.
2.2.2. Rehabilitačně kondiční pobyty pro osoby s postižením pohybového ústrojí
V rámci uvedených pobytů jsme realizovali dva pobyty v termálních lázních Harkány
v Maďarsku v počtu 55 osob a jeden pobyt v Sezimově Ústí v Hotelu M.A.S v počtu 37osob
U těchto pobytů probíhá léčebná kůra a volnočasové aktivity.
2.2.3. Rehabilitačně kondiční cvičení v bazénu a plavání
Aktivita probíhala v průběhu celého roku v bazénu nemocnice Kyjov a Aquaparku Uherské
Hradiště. V roce 2016 byli zájemci o cvičení rozděleni do 8 skupin po 10 osobách 3x v týdnu
v Kyjově. Volné plavání probíhalo dle zájmu jednotlivých účastníků v Uherském Hradišti.
Celková účast činila 112 osob, více než polovina účastníků dochází pravidelně po celý rok.

2.3.

Sportovní aktivity

2.3.1. Kuželky, turnaje v kuželkách pro OZP
Hra v kuželky je realizována pravidelně 2x v měsíci po celý rok v kuželně TJ jiskra Kyjov.
2x v roce se konal Turnaj v kuželkách pro osoby se zdravotním postižením, z toho 1x
v kuželně Svatobořice –Mistřín a 1x v kuželně TJ Jiskra Kyjov. Celková účast činila 121 osob.

2.3.2. Kondiční cvičení v tělocvičně
Cvičení probíhá pravidelně 2x v týdnu pod odborným vedením rehabilitační pracovnice,
celkem ve čtyřech skupinách v Centru sociálních služeb Kyjov a ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově.
Celkem se zúčastnilo 74 osob, většina účastníků cvičí pravidelně po celý rok.
2.3.3. Sportovní hry pro seniory a osoby zdravotně postižené
V roce 2016 se konal již 7. ročník sportovních her. Hry se konají pod záštitou starosty města
Kyjova. Pro účastníky jsou připraveny různé disciplíny vždy tak, aby se mohli zapojit všichni
zájemci z řad seniorů a zdravotně postižených. Zájem o hry je velký, zapojují se zájemci
z celého kyjovského regionu. Celková účast byla 126 osob.
2.4.

Edukační program

2.4.1. Vzdělávací přednášky
Pro zájemce jsme připravili 4 odborné přednášky s různým tématickým zaměřením :
„Orientace v sociálním systému, sociální dávky pro OZP“
„Naše paměť, jak trénovat paměť“
„Uvědomění si kvalitního života ve vyšším věku“
„ Kompenzační pomůcky – správný výběr a jejich používání“
O výše uvedené témata byl ze strany OZP zájem, přednášky doprovázela živá diskuse ze
strany účastníků. Celková účast byla 83 osob.
2.4.2. Vzdělávací kurzy
V uplynulém roce jsme měli naplánovány dva kurzy na počítačích:
„Základy práce na PC a s internetem“
„Zpracování fotografie na počítači“
Z důvodu nemožnosti zajištění dostatečné výše finančních prostředků jsme ani jeden kurz
nedokázali realizovat.
2.4.3. Aktivizační trénování paměti
O tuto aktivitu je ze strany OZP a seniorů velký zájem. Kurzy probíhají v průběhu celého roku
v místech působnosti místních organizací tj.: ve Vracově, ve Svatobořicích – Mistříně a
v Kyjově. V této oblasti spolupracujeme s lektorem, který je členem Společnosti pro
postižené Aizheimerovou chorobou. V Kyjově se dále realizuje „Trénování paměti hrou“.
Rovněž tato aktivita je velmi oblíbená. Celková účast byla 76 osob, mnozí z nich absolvují
všechny tréninky.

2.5.

Volnočasové aktivity

2.5.1. Pracovní dovednosti
Pracovní dovednosti jsou aktivitou, při které se pracuje většinou s přírodními materiály
různými technikami a při které dochází k aktivaci a procvičování jemné motoriky rukou a
prstů. Dovednosti probíhaly pravidelně 2x v měsíci po celý rok. Většina účastníků docházela
opakovaně. Celková účast byla 98 osob.
2.5.2. Kulturní akce
V průběhu celého roku jsme zajišťovali společné návštěvy kulturních akcí v Kyjově a okolí.
Jednalo se vždy o menší skupinky, které navštěvovaly kina, muzea a společenské události ve
městě. Ve spolupráci s místní organizací Kyjov jsme plánovali dva výlety za kulturou, ale
z důvodu malého zájmu ze strany účastníků byl realizován pouze jeden do Olomouce.
Celková účast 81 osob.
2.6.
Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek
Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek (dále KP)je realizován od roku 2010. V průběhu
uplynulých let se půjčovna dostala do podvědomí obyvatel Kyjovského regionu a slouží
svému účelu. Zájem je především o pomůcky, které zajišťují mobilitu na požadované
přechodné období jakými jsou mechanické vozíky, chodítka, židle do sprchy, ale také
polohovací postele a antidekubitní matrace. Na žádost provádíme drobné opravy a instalaci
KP – především pro kombinované postižení tělesné a sluchové. Pomáháme zájemcům
s výběrem vhodné KP i postupem při vyřizování. Za samozřejmé považujeme předvedení a
vyzkoušení pomůcky zájemcem. Pravidelně také pořádáme přednášky z oblasti KP.
V uplynulém roce jsme zapůjčili KP celkem 72 osobám na krátkodobé i dlouhodobé výpůjčky
dle jejich potřeby, přednášek a poradenství v této oblasti se zúčastnilo 86 osob.
3. Spolupráce s jinými subjekty v regionu
V oblasti spolupráce dlouhodobě pracujeme s ostatními organizacemi v regionu, které
pracují s osobami zdravotně postiženými – jedná se především o SONS, SNN a Roska Kyjov.
Organizace je členem II. pracovní skupiny v Komunitním plánování, spolupracuje s obcemi i
městem Kyjov v oblasti bariér v životním prostředí a poskytovateli sociálních služeb. Tato
dobrá spolupráce je výhodou nejen pro naši práci, ale především pro osoby, které se
potýkají se svým zdravotním handicapem a potřebou řešení své nepříznivé životní situace.
4. Přehled hospodaření
V roce 2016 jsme byli nuceni změnit systém financování organizace z důvodu ukončení
poskytování sociálních služeb a tím i finančních dotací z MPSV. Nelehkou situaci nám
pomohlo řešit i město Kyjov, které nám navýšilo finanční prostředky na provoz a organizace
hledala jiné zdroje a možnosti financování.
V uplynulém roce jsme čerpali finanční prostředky formou grantů, dotací i sponzorských darů
od : Město Kyjov, Obec Vlkoš, Úřad vlády, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce, Metall
Kyjov,s.r.o, zastoupený p. Horákovou R. a dalšími menšími sponzorskými příspěvky od
jednotlivců.

5. Organizační struktura STP v ČR z.s.
Vrcholné orgány
Správní rada
Předsedkyně: Helena Klasnová
Místopředseda: Ing. Vlastimil Birčák
Členové: Ing. et Ing. Andrea Bělovská, JUDr. Oleg Brückler, Ing. Alena Říhová, KarlaZbořilová,
PhDr.ZdenkaZahrádková
Dozorčí rada
Předseda:
Květoslav Kábrt
Členové:
Jaroslava Koukalová,
Milada Netroufalová
Informace o organizačních jednotkách
STP v ČR, z.s. je zřizovatelem organizačních jednotek (pobočných spolků), které plní poslání a
cíle organizace na regionální úrovni a vykrývají celé území České republiky. Jedná se o
krajské, okresní a místní organizace.
Jednotlivé členy sdružují místní organizace - celkový počet členů se pohybuje kolem 37 000.
Organizační jednotky v Okrese Hodonín
Okresní organizace Hodonín je především iniciační, koordinační a řídící subjekt pro
všestrané prosazování, naplňování a hájení zájmu a potřeb osob s tělesným a jiným
zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na daném území.
Místní organizace :
Kyjov : členská základna z Kyjova a 12 okolních spádových obcí. Počet členů : 389
Vracov : počet členů – 37
Svatobořice – Mistřín : počet členů 95
Kontaktní údaje :
Adresa : třída Palackého 67/7, 69701 Kyjov
Telefon : +420 518389453, +420 739370152
E – mail : ovstp.hodonin@seznam.cz, karla.zborilova@seznam.cz
Web: www.stpkyjov.cz
IČO : 61743917
DIČ : CZ 61743917
Registrace : spisová značka L 48 257, Městský soud v Praze
Bankovní spojení : ČSOB, poštovní spořitelna, číslo účtu : 195143211/0300

6. Poděkování
Děkujeme všem dárcům, organizacím i jednotlivcům, kteří nás v roce 2016 finančně
podpořili:
Město Kyjov
Obec Vlkoš
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad vlády
Úřad práce
Metall Kyjov,s.r.o, zastoupený p. Růženou Horákovou
Poděkování patří i všem ostatním dárcům a podporovatelům.
Vřelý dík patří také všem pracovníkům Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. Praha,
pracovníkům a členům výborů jednotlivých organizačních jednotek, dobrovolníkům,
sympatizantům a členům našich organizací.

Karla Zbořilová
předsedkyně organizace

