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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí přátelé, rodiče a podporovatelé, 

 v roce 2017 jsme zažili spoustu změn. Změn, které nás posunuly dál a díky nimž 

náš spolek roste. Získali jsme grant, který pro nás znamenal nemalé peníze, tudíž jsme 

si mohli dovolit začlenit více aktivit než roky minulé, co se týká financování chodu 

našeho spolku. Rozšířili jsme naši členskou základnu a také volnočasové aktivity, 

semináře a vzdělávací programy. V minulém roce proběhlo několik souběžně běžících 

projektů, které měly velký úspěch, a proto je budeme v následujících letech opakovat. 

 Zažili jsme spoustu plesů, festivalů, radosti, poprvé jsme byli na rehabilitačním 

pobytu a naučili jsme se nespočet nových věcí. Každým dnem se jako jeden tým 

společně učíme novým věcem a trávíme spolu více času, než tomu bylo dříve. Náš 

spolek se tak stává soudržnějším a cítíme se v něm velmi příjemně.  

 Na konci roku 2017 byly spuštěny webové stránky www.happyhandicap.cz, 

které dávají našemu spolku trochu jiný rozměr. Jsme za ně velice rádi.  

 V dalším roce chystáme opět nové projekty, volnočasové aktivity, semináře 

a věříme, že se naše členská základna opět rozroste. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří při nás stáli celý rok za jejich podporu 

a pomoc, moc si toho vážíme.  

 

Za pobočný spolek 

Bc. Magdalena Rusňáková, člen výboru 
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1 PROJEKTY V ROCE 2017 – pravidelné a zážitkové 

V roce 2017 jsme realizovali několik souběžně běžících projektů. Pro lepší 

orientaci našich členů, lektorů, rodičů a potencionálních zájemců jsme vytvořili 

jednoduchý letáček s přehledem projektů, který je vidět níže. Projekty v minulém roce 

přibývaly, ale vzhledem k intenzivním přípravám webových stránek, jsme již letáček 

neaktualizovali, protože jsme věděli, že veškeré informace o projektech budou 

přehledně na webu – www.happyhandicap.cz. 

 

http://www.happyhandicap.cz/
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1.1 PROJEKT SEMINÁŘE 

V rámci seminářů vznikl výchovně - vzdělávací koncert pro lidi s postižením, děti 

a mládež. Akci jsme nazvali „JDEME DO TOHO SPOLU.“  

Jednalo se o jednodenní akci od 9 – 14 hodin. Účastníci byli rozděleni dvou 

skupin (1 skupina 75 účastníků), jelikož o akci byl veliký zájem ze stran neziskových 

organizací jako o možnost nového vzdělávání a výchovy pro lidi se zdravotním 

postižením (ZP). Program byl sestaven z výchovně – vzdělávacího koncertu kapely 

Circus Brothers, která představila účastníkům styl balkán a nástroje na které hraje 

(trombon, heligon, housle, kytara, klarinet, bicí). Doplněn byl dvěma workshopy, 

hudebním a výtvarným.  

Akce se konala 22. 11. 2017 v prostorech DEPA 2015 (Presslova 14, Plzeň), 

které nabízí dostatečně velké zázemí jak pro koncert, tak pro navazující workshopy. 

Celkový počet účastníků včetně dobrovolníků, lektorů a kapely byl bezmála 200 lidí. 

 

Cíle akce:  

 Seznámit děti s lidmi s postižením, zbavit se zábran a studu 

 Spolupráce dětí a lidí s postižením 

 Navazovat kontakty  

 Učit se vzájemné toleranci 

 Vzdělávání v oblasti hudby (žánry, hudební nástroje) – výchovný koncert 

 Vyjádřit se skrze uměleckou tvorbu - výtvarný workshop 

 Vnímat rytmy, melodie hraním na bubny – workshop drum circle 

 Vyzkoušet si hrát na různé hudební nástroje 

 

Zapojili se: SPMP ČR pobočný spolek Plzeň – město, Sdružení Ty a Já, z.s., 

Sociálně terapeutické dílny MOTÝL, z.ú., ZŠ Speciální (Skupova 15), Denní stacionář 

"Jitřenka," MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ, Stacionář 

ČLOVÍČEK pro osoby s postižením (pro děti a mládež), Chráněné bydlení 

Aš,  Oblastní Charita Rokycany, Koventinka (Ledecká 23), ZŠ Podmostní Plzeň. 
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Cíle akce byly naplněny. Účastníci byli nadšeni z celého programu. Odnesli si 

nové poznatky a zážitky, vyzkoušeli si i doposud neznámé dovednosti (hra na bubny) 

a odnesli si na památku z výtvarného workshopu svícny a malované kaštany, ale 

především strávili společně s novými lidmi hezké dopoledne, na které, jak sami zmínili, 

nikdy nezapomenou. 

 

1.2 ŘEKNEM SI TO 

Kapacita projektu ŘEKNEM SI TO je v této době 13 osob se zdravotním 

postižením (ZP).  

Vytvořili svépomocnou skupinu, která se pravidelně schází s lektorem. Schůzky 

jsou vedené 1 – 2x měsíčně a dle potřeby se mohou účastníci obracet na lektora nejen 

osobně, ale i telefonicky. 

Účastnici sdílí svoje zkušenosti a v mnohém si i poradí. Nyní pracujeme 

s brožurami z projektu UŽ VÍM!, které máme k dispozici ve zjednodušené jazykové 

formě pro lidi s MP od SPMP ČR. 

Každý účastník si vede desky, do kterých si zakládá zpracované pracovní listy. 

Pracujeme s pomocí různých technik (koláže, dramatická cvičení, projekce, práce 

s brožurami, myšlenkové mapy), aby setkání nebylo jen předáváním informací, 

ale abychom účastníky zaktivizovali k přemýšlení a také k vlastním názorům. 

Společně jsme vytvořili pravidla skupiny, aby nedocházelo k nesrovnalostem, a tím 

narušování setkání svépomocné skupiny. Především, aby se vzájemně tolerovali, měli 

právo na vlastní názor a také aby naslouchali ostatním. K tomu se také pojí organizační 

pravidla – docházka, včasný příchod apod.  

Jelikož daná témata „život ženy a muže, sexualita“ jsou náročná a především 

intimní, trvalo déle, než jsme předpokládali, prolomit bariéry ve sdílení zkušeností 

s ostatními. Proto se dané problematice nadále věnujeme. Vidíme velký zájem o toto 

téma. Naším cílem je vytvořit brožuru či letáček z toho, co jsme společně rozebírali.  

Tento projekt je pro účastníky velice potřebný. Slouží nejen informativně, 

ale především jako prevence pro nenadálé události v jejich osobním životě.  
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Společně jsme vyrazili také na výlet do Prahy na výstavu Krištofa Kintery do 

Rudolfina. Cílem výletu bylo odlehčení od probíraného tématu. Šlo hlavně o to, aby se 

účastníci poznali v jiném prostředí a v situacích pro ně známé ze setkání, a tak 

navázali mezi sebou důvěrnější vztahy. Dle našeho názoru se nám právě toto povedlo. 

Výstava byla velice zajímavá a všichni mají jedinečný zážitek. Výlet také posloužil jako 

trénink cestování hromadnou dopravou (autobus, MHD – metro, tramvaj a autobusy). 

 

1.3 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – „Zdravě ke stravě“ 

Tento projekt byl určen pro 10 členů se zdravotním postižením, kteří pravidelně 

1x měsíčně docházeli do kurzu. Kurz probíhal od září 2017 do ledna 2018.  

 V projektu se členi učili základy o cukrech, tucích, bílkovinách, v jakých 

potravinách jsou zastoupeny a proč je důležitý jejich vyvážený poměr. Při každé lekci 

jsme ochutnávali různé potraviny a pokrmy. Členi ochutnávali nejen běžné druhy 

například ovoce a zeleniny, ale také exotické, neobvyklé potraviny, které většina jedla 

poprvé v životě. Formou prezentace v powerpointu jsme se snažili předat členům 

základy, a aby si získané informace osvojili, měli za úkol sestavovat například zdravý 

nákup, zdravý jídelníček, hráli jsme s nimi různé hry atd.  

 Z grantu jsme čerpali na pronájem prostor v TAURUM finance s.r.o. a Ilmiocaffé 

s.r.o., dále na pomůcky, zaplacení lektora, náklady na zakoupené ochutnávkové 

potraviny a v neposlední řadě na závěrečné srhnutí kurzu s vařením 4 chodového 

zdravého menu. Tento projekt měl u členů velký úspěch, někteří vyměnili Coca-Colu 

za vodu, jiní sušenky za ovoce ke svačině a někteří během kurzu zhubli o 1 – 2 

konfekční velikosti. Proto měl tento projekt veliký význam v životním stylu našich členů. 

 

1.4 HRY S FANTAZIÍ 

Projekt HRY S FANTAZIÍ probíhal ve CVČ SKUPOVKA PKRDM (Skupova 4, 

Plzeň). Kapacita projektu byla 10 osob. Jednalo se o projekt, který spolupracoval 

s ostatními, byl jim nápomocný. Byl zařazen jako součást do projektu Happy Handicap, 

kde bylo zapotřebí vymýšlet kostýmy a kulisy. Byl také součástí rehabilitačního 

víkendu. 
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Členi si vyzkoušeli různé techniky tvoření. Začali jsme od jednoduchých technik, 

abychom zjistili možnosti členů. Po zvládnutí jednoduchých technik jsme mohli 

přidávat složitější. Cílem projektu je cvičení a rozvíjení jemné motoriky, ale také své 

vlastní fantazie.    

Vyzkoušené techniky - stříhání, lepení (lepidlo, izolepa), tiskání, modelování, 

koláže – práce s časopisy, fotkami, práce se štětcem a barvami, výroba svícnu (lepení 

cukru, konfet) apod. Na závěrečném setkání vytvořili členi společný obraz. Obraz je 

vystavený v CVČ SKUPOVKA. Členi vytvořili obraz na plátno – zvolili barvu podkladu 

a na něj otiskli své ruce. Je tím symbolicky vyjádřeno, že tento obraz tvořili spolu 

a také, kdo všechno byl přítomen.  

Sami členi byli překvapeni, jak se postupně jejich práce zlepšovala. Když to 

přece jen nebylo v jejich možnostech, neváhali požádat o pomoc lektora. Tvoření bylo 

velice zábavné a pokaždé vzniklo něco originálního. 

 

1.5 HAPPY HANDICAP 

Projekt Happy Handicap je dramaticko-taneční kroužek pro lidi se zdravotním 

postižením (ZP). Kapacita projektu je 13 osob. 

Projekt probíhá 3x měsíčně v prostorech CVČ SKUPOVKA PKRDM (Plzeňské 

krajské rady dětí a mládeže). Je doplněn kulturními akcemi dle nabídky (plesy, 

festivaly, dobročinné akce, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi). Námi 

pořádané akce se konaly v DEPU 2015 a KD Peklo. 

Členi jsou velice nadšení, protože tvoří v komunitě, která se sdružuje se stejným 

cílem tj. vytvořit představení (taneční či dramatické), díky němuž se mohou 

prezentovat a předat tak radost ostatním. Velkou odměnou pro ně samé je potlesk 

a uznání toho, že jsou originální a zvládnou vytvořit představení pro druhé. 

Pořádali jsme i vlastní akce pro členy, rodiče a příznivce. Financování služeb 

nám pomohlo pokrýt náklady na organizaci (tisk, propagace, občerstvení, dobrovolníci) 

a také jsme mohli přichystat překvapení pro členy – vystoupení kytaristy Honzy 

Podskalského a kytaristky Kláry. 
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Za odměnu za ohromnou píli a nadšení navštívili členi kino v Plzni. Sami si 

vybrali film a datum, kdy společně zažijí zase něco jiného a možná i pro některé 

výjimečného.  

Zapojení se jako doprovodný program 

Společenský ples MŠ (Praha 9, Novovysočanská) 

Prostor pro duši v Tachově (přehlídka tvořivosti lidí s postižením) 

Ašlerky, divadelně – hudební festival v Aši 

Festival volného času (Chvojkovy lomy, Plzeň) 

Zažít město jinak na Větrníku (Praha 6, Břevnov) 

Festival na konci léta Ty a Já, z.s. (Proluka Plzeň) 

Benefiční Ples Ty a Já (KD JAS, Plzeň) 

 

Vlastní akce: 

26. 6. 2017 Předprázdninové MECHECHE v DEPU 2015  

Závěrečné vystoupení pro rodiče a přátele. Program byl sestaven z představení 

členů (Divadelní představení „Rychlorande,“ Překvapení od členů „Kapela Kabát,“ 

Bubnování se Zdeňkem, vystoupení zpěváka Honzy Podskalského). 

13. 12. 2017 Sladká neřest  

Vánoční besídka v KD Peklo. Program: Taneční vystoupení „Čokoláda,“ 

překvapení od členů „Příběh jedné české rodiny,“ Dramatické improvizace „Výroba 

cukrovinek“ a „Práce s předmětem,“ vystoupení kytaristky Kláry a společná hra „Kdo 

jsem?“. 

Tento projekt vytvořil komunitu lidí, která spolu tráví čas, vzájemně se podporuje 

a motivuje. Komunita je soudržná a dokáže si vzájemně pomáhat, když je potřeba. 

Členi sami přicházejí s nápady, co by se jim líbilo vytvořit a kterou kulturní akci by chtěli 

navštívit.  
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1.6 MUZIKOTERAPIE 

Muzikoterapeutická skupina se schází 2x měsíčně v prostorách 

CVČ SKUPOVKA PKRDM. Aktuální počet je 8 členů. 

Cíle projektu jsou rozloženy do několika oblastí. První z nich je sebeuvědomění 

a sebevyjádření (hledání svého originálního projevu a osobitosti). Dalším důležitým 

cílem je aktivizace a rozvoj sociálních dovedností ve skupině, jako např.: komunikace 

ve skupině, spolupráce, projev před skupinou a vedení skupiny. Třetím cílem je 

rehabilitace ve smyslu procvičování jemné motoriky a koordinace končetin dle potřeb 

účastníků. Poslední, ne méně důležitá oblast, je uvolnění stresu, odpočinek 

a načerpání nových sil. V rámci muzikoterapie také pracujeme na rozvoji muzikality. 

V rámci setkání účastníci zažívají různorodé muzikoterapeutické aktivity (od 

rytmických, přes pohybové, improvizační, poslechové až k relaxaci) a hrají na nástroje 

jako např. kalimba, sansula, ocean drum, handchimes, coshee zvonky a další.  

Pravidelně hrajeme také na africká djembe a perkuse s využitím technik 

z metody drumcircle – bubnovací kruh.  

Povedlo se nám zorganizovat a uskutečnit společný bubnovací kruh, kterého se 

účastnili stálí členové MT skupiny, jejich rodinní příslušníci a příznivci SPMP ČR Plzeň. 

V rámci tohoto kruhu si mohli členové skupiny vyzkoušet vedení kruhu pomocí technik, 

které jsme nacvičili v průběhu roku. (viz příloha č. 4)  

V rámci akce „Jdeme do toho spolu“ mohli členové SPMP zažít velký bubnovací 

kruh, kde společně bubnovali s klienty z různých organizací v rámci plzeňského kraje. 

Součástí tohoto bubnovacího kruhu byl také prostor pro stálé členy MT skupiny 

a odvážlivce z ostatních organizací vyzkoušet si vedení kruhu. 

 

1.7 FINANČNÍ GRAMOTNOST 

Projekt finanční gramotnost navštěvovalo pravidelně 1x měsíčně 10 členů, tím 

byla naplněna kapacita. Projekt probíhal v pronajatých prostorách v TAURUM finance 

s.r.o., Americká 1 Plzeň.  

 Cílem projektu bylo přiblížit členům se ZP svět financí, naučit je jak hospodařit 

s penězi, jak se vyvarovat půjčkám, podomním prodejcům, jak se vyhnout prodejcům 

na ulici a další. Pomocí modelových situací a scének jsme se snažili vštípit členům 

správné chování v těchto situacích. Sestavovali jsme si rozpočty, učili jsme se, jak 
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funguje obálkový systém atd. Zábavnou formou – hry, workshopy jsme se snažili co 

nejvíce ucelit a ujasnit členům informace, často jsme používali modelové mince 

a bankovky. Dále jsme čerpali z knihy „Peníze nerostou na stromech“ a vyzkoušeli si 

na vlastní kůži mystery shopping. 

Cíle projektu byly naplněny a ze strany členů je tak velký zájem, že budeme 

kurz opakovat, potažmo na něj navazovat. 

 

1.8 REHABILITAČNÍ POBYT 

Rekondiční pobyt „V ráji šumavském“ –  Fara Šumava, Hojsova Stráž 

Zaměření kurzu: Sociální dovednosti ve volném čase 

Vzdělávací a zdravotní program se věnuje rozvoji sociálních dovedností ve 

volném čase pro lidi se zdravotním postižením (ZP). Program byl zacílen na nácvik 

a upevňování sociálních, motorických a psychických schopností. Má členům pomoci 

ve společenské integraci, podpořit jejich soběstačnost, nezávislost a také jim 

poskytnout ochranu. 

Cíl: Nácvik a upevňování sociálních, motorických a psychických schopností 

a dovedností. 

Ve dnech 20. – 23. 7. 2017 proběhl víkendový rehabilitační pobyt na Šumavě 

v Hojsově Stráži. Zúčastnilo se celkem 14 osob. 8 členů se ZP (zdravotní postižení) 

a 6 lidí jako doprovod (lektoři, dobrovolníci, zdravotník). 

  Využili jsme ubytování ve zrekonstruované barokní faře. Společně jsme 

obstarávali úklid a vaření. Zvládli jsme výlety po okolí – výlet na Pancíř a na Černé 

a Čertovo jezero. Program byl plněn dle harmonogramu. Účastníci byli spokojeni 

s aktivitami (zdravotní cvičení, výlety, exkurze kostelíka, společné hospodaření 

a večerní aktivity (hry, povídání, táborák, zpěv a tanec). 

  Doprava byla začišťována vlaky a autobusovou dopravou. K dispozici jsme měli 

auto, které nám sloužilo především pro zásobování a převážení pomůcek.  

  Během pobytu se nestala žádná mimořádná událost. Veškeré informace 

o úrazech, klíšťatech, dávkování léků byly zaznamenávány u zdravotníka. 
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2 KULTURNÍ AKCE, KDE JSME BYLI PŘÍTOMNI 

Společenský ples MŠ (Praha 9, Novovysočanská) 

Prostor pro duši v Tachově (přehlídka tvořivosti lidí s postižením) 

Ašlerky, divadelně – hudební festival v Aši 

Festival volného času (Chvojkovy lomy, Plzeň) 

Předprázdninové Mecheche (DEPO 2015, Presslova 14) 

Zažít město jinak na Větrníku (Praha 6, Břevnov) 

Festival na konci léta Ty a Já, z.s. (Proluka Plzeň) 

Benefiční Ples Ty a Já (KD JAS, Plzeň) 

Jdeme do toho spolu (DEPO 2015, Presslova 14) 

Sladká neřest (KD Peklo Plzeň) 
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3 ORGÁNY ORGANIZACE 

Statutární orgán – výbor  

Předsedkyně: Mgr. Markéta Smýkalová, 13. 1. 1988  

Místopředsedkyně: Markéta Matoušková, 19. 1. 1982  

Člen: Bc. Magdalena Rusňáková, 10. 3. 1992  

Kontrolní orgán 

Kontrolor: Karolína Skoumalová, 26. 10. 1991 

 

4 FINANCOVÁNÍ 

Dobrovolný členský příspěvek byl odhlasován jako minulý rok na 100 Kč/rok. 

Oproti minulému roku byly výrazně lépe financovány aktivity spolku a ohodnocení 

lektorů, avšak co se lektorů týká, stále vykonávají činnost s nízkým platovým 

ohodnocením nebo zcela dobrovolně, neboť se snažíme získané peníze využít 

efektivněji na chod spolku. Na této situaci budeme nadále pracovat, neboť si přejeme, 

aby finanční prostředky plně pokryly náklady spojené s činností našeho spolku. 

Přehled poskytnutých dotací a darů: 

Kdo nás podpořil v roce 2017: 

Plzeňský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR, SPMP ČR, TAURUM finance s.r.o., 

Marie Nűrnbergerová 

Rozpočet: stav k 31. 12. 2017:   pokladna 10 Kč 

bankovní účet 9 491,80 Kč             

PŘÍJMY: 

        služby 6 000 Kč 

        dary 2 000 Kč 

        členské příspěvky + jiné 4 850 Kč 

        dotace 186 240 Kč 

celkem: 199 090 Kč 
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VÝDAJE: 

        materiál 110 877,42 Kč 

        cestovné 9 751 Kč 

        služby 57 192,78 Kč 

        mzdové náklady 28 002 Kč 

celkem: 205 823,20 Kč 
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5 PODĚKOVÁNÍ  

 Poděkovat bychom chtěli všem členům za jejich aktivní účast na chodu spolku. 

Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují ať už finančně, aktivní pomocí 

při akcích, psychicky nebo třeba jen jako diváci. Velký dík patří také rodičům, přátelům, 

kamarádům či známým, bez kterých bychom nebyli tam, kde jsme. 
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6 KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Název organizace: SPMP Pobočný spolek Plzeň město  

Právní forma: Pobočný spolek  

Datum zápisu: 20. 5. 2015 

Číslo organizace: L 62416  

Sídlo organizace: Tichá 715/8, Skvrňany, 318 00, Plzeń  

IČ: 04031016 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Zdravý životní styl 
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Příloha č. 2 – Řeknem si to 
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Příloha č. 3 – Happy Handicap 
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Příloha č. 4 – Muzikoterapie 
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Příloha č. 5 – Finanční gramotnost 
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Příloha č. 6 – Hry s fantazií 
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Příloha č. 7 – Projekt semináře 
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Příloha č. 8 – Rehabilitační pobyt 


