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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé, rodiče a podporovatelé,
rok 2018 pro nás byl zajímavý. Pokračovali jsme ve stávajících projektech,
ale také jsme začali s novými. Byli jsme úspěšní v několika grantových výzvách
a také jsme zaujali v rámci benefičních akcí od JCI Czech Republic a vernisáže
výstavy obrazů Tomáše Rusňáka firemní dárce (Tomáš Rusňák – Taurum finance
s.r.o., Lukáš Vodička - KOVO Kasejovice). Nesmírně si vážíme finanční podpory,
neboť právě díky poskytnutým dotacím a darům jsme mohli realizovat projekty,
kterým jsme se chtěli v tomto roce věnovat. Naše členská základna se tak zase
rozrostla. Na základě jejích potřeb a zájmů jsme doplnili další volnočasové aktivity
a vzdělávací programy. Máme několik nových dobrovolníků, což je pro chod spolku
velice důležité, jelikož s přibývajícími aktivitami vzrostly povinnosti a činnosti s nimi
spojené.
Zúčastnili jsme se plesů, festivalů, rehabilitačního víkendu a zažili jsme
spoustu nových věcí, při kterých jsme se hodně naučili. V roce 2018 jsme spolu
strávili hodně času. Projekty jsou pestré a každý si opravdu najde to své. Náš spolek
se tak pro nás stává nedílnou součástí našich životů.
Náš spolek funguje velice dobře. Členi a lektoři jsou spokojení, mají
smysluplnou náplň svého volného času. V rámci lektorství jsme zažili první společný
teambuilding a to formou bubnování v kruhu, které vedl jeden z lektorů Mgr. Zdeněk
Drahoš. Doufáme, že v příštím roce těchto a jiných teambuildingů zažijeme více.
Také jsme začali chodit na pravidelnou supervizi týmu, kde řešíme otázky týkající se
chodu celého spolku.
Moc děkujeme všem za jejich podporu a čas, vážíme si každé pomoci
a doufáme, že příští rok nám přinese znovu samé úspěchy a posuneme se zase
o krůček dále.

Za pobočný spolek
Mgr. Magdalena Rusňáková, člen výboru

1.

PROJEKTY V ROCE 2018 – pravidelné a zážitkové

V roce 2018 jsme realizovali několik souběžně běžících projektů. Pro lepší
orientaci našich členů, lektorů, rodičů a potencionálních zájemců nám grafik vytvořil
jednoduchý letáček s přehledem projektů, který je vidět níže. Přehled projektů
můžete také vidět na webových stránkách. Najdete zde také další aktualizované
informace. Více na www.happyhandicap.cz.

1. Jdeme do toho spolu
Jdeme do toho spolu je akce sestavena z výchovně-vzdělávacího koncertu
a workshopů. Určena je dětem, mládeži a lidem s postižením. Letošní rok jsme ji
uspořádali dvakrát. Pro účastníky byl vstup volný. Hudba spojuje, společným
zážitkem a prožitkem se účastníci dozvědí mnoho nového o hudebních nástrojích
a stylech.
Akce se konaly:
5. 6. 2018 v prostorách DEPO 2015 (Presslova 14). Pro letošní rok jsme zvolili
osvědčenou a již oblíbenou kapelu Circus Brothers, která představila účastníkům styl
balkán a nástroje, na které hraje (trombon, heligon, housle, kytara, klarinet, bicí).
Kapela rozparádila celé DEPO2015 a věnovala každé organizaci své CD na
památku. Na bubenickém workshopu proběhlo společné bubnování v kruhu.
Účastníci si vyzkoušeli bubnovat na djembe (africké bubny) a seznámili se s dalšími
muzikoterapeutickými nástroji (perkuse, oceandrum apod.). Na tanečním workshopu
se účastníci navzájem poznali skrze pohybové hry (na seznámení s lidmi,
s prostorem, vnímání svého těla) a také si spolu zatančili tanec dle předcvičování
lektorky.
26. 11. 2018 v prostorech Moving Station (Koperníkova 56) účastníci získali
možnost nácviku společenské dovednosti tj. jak se chováme v divadelním prostoru.
Čekal zde na ně dívčí fagotový kvartet, který představil plátkový hudební nástroj
fagot. Účastníci už vědí, jak zní, ale také z čeho se skládá. Aktivně se také zapojili
(viz společná píseň, hra na perkuse, zkoušení strojků fagotu, vytleskávání rytmu
apod.). Bubenický workshop probíhal stejně jako na předešlé akci. Jako druhý
workshop byl zařazen fotografický, který byl doplněn výtvarnou a motorickou činností.
V prezentaci se účastníci seznámili s fotografií. Průvodcem prezentací se stala
pohádková postava. Fotky z prezentace byly pak dále použity jako puzzle. Účastníci
si také vyzkoušeli namalovat druhou osobu stojící za sklem, která jim stála modelem.
Hlavní cíl akce se nám povedl uskutečnit. Smazat pomyslnou bariéru
handicapu společným zážitkem (výchovně-vzdělávací koncert, spolupráce na
workshopech) a zprostředkovat možnost účastníkům navázat nové kontakty.
Účast na každé akci byla bezmála 200 účastníků. Všichni se již těší na další.
Odcházeli s úsměvem na tváři a s novými zážitky. Ze strany pedagogického

doprovodu a asistentů je oceňována programová pestrost a přístup k účastníkům.
Jsou rádi za inspiraci pro další práci s dětmi, mládeží a lidmi s postižením.

Dílčí 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



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



Vyjádřit se skrze uměleckou tvorbu - výtvarný workshop



Vnímat rytmy, melodie hraním na bubny – workshop drumcircle



Vyzkoušet si hrát na různé hudební nástroje



Dramatickou hrou k zábavě a sebepoznání - dramatický workshop,



Pohybem si uvědomovat sám sebe, lidi kolem sebe a prostor – taneční
workshop

Zapojili se:
SPMP ČR pobočný spolek Plzeň-město, SPMP ČR Plzeň, 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, ZŠ Podmostní Plzeň, ZŠ Macháčkova,
ZŠ Heyrovského, Praktická a speciální škola Merklín

2. ŘEKNEM SI TO
Kapacita projektu ŘEKNEM SI TO je v této době 13 osob se zdravotním
postižením, dále už jen ZP.
Vytvořená svépomocná skupina se respektuje a toleruje. Projekt je velice
potřebný pro členy. Nyní je otevřen tématům a otázkám, se kterými se účastníci

potýkají. Témata si společně dopředu stanovujeme. Účastnici sdílí svoje zkušenosti
a v mnohém si poradí.
Pracujeme s pomocí různých technik (koláže, dramatická cvičení, projekce,
práce s brožurami, myšlenkové mapy). Setkání je tak zážitkové, pomáhá to
v koncentraci a zapamatování probíraných věcí. Vznikla také hezká tradice, že
setkání budou probíhat jako „doma v obýváku“. Proto se v závěru hodiny mezi sebou
domluvíme, kdo napříště připraví občerstvení. K povídání si také uděláme kávu či
čaj, abychom si vytvořili příjemnou atmosféru.

3. ZNÁM A POMÁHÁM - ZDRAVOVĚDA
Tento projekt je určen 9ti členům se ZP, kteří pravidelně 1x měsíčně docházejí
do kurzu. Kurz probíhá od září do prosince 2018 a pak od ledna do června 2019
v CVČ Skupovka (Skupova 4).
V projektu se účastníci dozvěděli základy první pomoci, a to formou her,
workshopů, modelových situací a cílem projektu bylo umět poskytnout první pomoc
sobě a svému okolí. Součástí projektu jsou besedy s jednotlivými složkami
integrovaného záchranného systému – hasičem, policistou a záchranářem, kteří
účastníkům přibližují svoji práci. Zdravotnický záchranář naučil každého jednotlivě
masáž srdce na modelu.
Účastníci se učí, jak se zachovat v krizové situaci – popálení, opaření,
zlomenina a další. V rámci zvýšení odbornosti projektu je druhým lektorem
Mgr. Kateřina Lambertová, zdravotní sestra.
Vzhledem k velkému zájmu a úspěšnosti projektu, v následujícím roce projekt
pokračuje, tudíž si účastníci mohou rozšířit a zopakovat dosud nabyté informace.

4. HRY S FANTAZIÍ
Projekt probíhá v CVČ Skupovka (Skupova 4). Kapacita projektu je 10 osob se
ZP. Jedná se o projekt, který se opírá o roční období, a v rámci měsíců jsou
zařazovány tematické výrobky. Součástí projektu je vytváření kulis a kostýmů dle
aktuálních potřeb – plesy, festivaly…

Účastníci kurzu začali jednoduchými úkoly, se složitějšími jsme jim pomáhali.
Postupem času si začali pomáhat vzájemně a zvládali i složitější techniky. Velkým
hnacím motorem pro ně byly hotové výrobky, které si nechávali a mohli tak obdarovat
své blízké. Cílem projektu je cvičení a rozvíjení jemné motoriky, ale také své vlastní
fantazie.
Vyzkoušené techniky - stříhání, lepení (lepidlo, izolepa), tiskání, modelování,
vybarvování, práce s tavnou pistolí, koláže – práce s časopisy, fotkami, práce se
štětcem a barvami, práce s jehličím, dekorativními ozdobami apod.
Účastníci projektu sami vidí vývoj jejich dovedností a mají radost při zvládání
složitějších úkonů, kdy není nutná pomoc lektora. Pro úspěch a zájem projekt
pokračuje.

5. HAPPY HANDICAP
Projekt Happy Handicap je dramaticko-taneční kroužek. Kapacita projektu je
13 osob se ZP.
Projekt probíhá 3x měsíčně v prostorech CVČ Skupovka (Skupova 4). Je
doplněn kulturními akcemi dle nabídky (plesy, festivaly, dobročinné akce, spolupráce
s dalšími neziskovými organizacemi). Námi pořádané akce se konaly v CVČ
Skupovka (Skupova 4) a Moving Station (Koperníkova 56).
Členi jsou velice nadšení, protože tvoří ve skupině, která se sdružuje se
stejným cílem tj. vytvořit představení (taneční či dramatické). Mohou se tak
prezentovat a předat radost ostatním. Velkou odměnou pro ně samé je potlesk
a uznání toho, že jsou originální a zvládnou vytvořit představení pro druhé.
Tento rok jsme byli opravdu pilní. Vyrazili jsme za kulturou v Plzni i Praze.
Pořádali jsme vlastní akce, kde máme hojnou účast diváků. Jako doprovodný
program na akcích jsme byli prakticky všude, kde se dalo. Naši aktivitu oceňují
organizace tím, že se nám ozývají sami a dopředu s námi počítají, že jim program
zpestříme nějakým vystoupením.

Součást doprovodných programů
2. 3. 2018

Společenský ples MŠ, Praha 9

10. 3. 2018

Maškarní ples Ty a Já, Plzeň

12. 5. 2018

Den s TyfloCentrem, Plzeň

29. 5. 2018

Přehlídka Tvořivosti lidí s postižením, Tachov

7. 6. 2018

Ašlerky divadelní festival, Aš

22. 6. 2018

Závěrečný ples spolku Aleš, Plzeň

8. 9. 2018

Festival Na konci léta, Ty a Já, Plzeň

22. 9. 2018

Festival volného času PKRDM, Plzeň

2. 11. 2018

Benefiční ples Ty a Já, Plzeň

3. - 4. 11.2018

Divadelní dušičky, Aš

Vlastní akce:
7.4. 2018

Zrnka poezie pro KUŘE – podpoření sbírky POMOZTE DĚTEM

5.6. 2018

Jdeme do toho spolu v DEPO2015

25.6. 2018

Banana Split v Moving Station, Závěrečná besídka do žluta

3.10. 2018

Připraveni k volbám – seznámení s materiály ve formě „snadno

srozumitelných informací“ od SPMP ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
22.10. 2018

Bubnování pro lektory a dobrovolníky

26.11. 2018

Jdeme do toho spolu 26. 11. 2018 v Moving Station

18.12. 2018

EKO ZIMNÍ RADOVÁNKY v Moving Station, vánoční besídka

1., 5., 8./18

Setkání členů

VÝLETY
2.3 .- 3.3. 2018

Společenský ples MŠ Praha 9

29.5. 2018

Přehlídka tvořivosti lidí s postižením v Tachově

7. 6. - 8.6. 2018

Ašlerky – divadelní festival

15. - 16.10. 2018

Film Music Tour Praha

3. – 4.11. 2018

Ašlerky – divadelní dušičky

A NĚCO NAVÍC
4. 4. 2018

Výstava Jak se točí peníze

7.12. 2018

Mikulášský bowling

DIVADLA
15.10. 2018

Praha (Hybernia – Film music Tour),

22.10. 2018

Plzeň (J. K. Tyla - Don Juan)

6. MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapeutická skupina o osmi členech se schází dvakrát měsíčně. Cíle
projektu jsou rozloženy do několika oblastí: sebeuvědomění a sebevyjádření (hledání
svého originálního projevu a osobitosti), aktivizace a rozvoj sociálních dovedností ve
skupině, jako například komunikace, spolupráce, projev před skupinou a vedení
skupiny a rehabilitace ve smyslu procvičování jemné motoriky a koordinace končetin
dle potřeb účastníků. V neposlední řadě jde o uvolnění stresu, odpočinek a
načerpání nových sil.
Účastníci zažívají různorodé muzikoterapeutické aktivity od rytmických, přes
pohybové, hlasové, poslechové, improvizační až k relaxaci a hrají na nástroje jako
např. kalimba, sansula, oceandrum, handchimes, coshee zvonky a další. Důležitou
součástí je skupinové hraní na africká djembe a perkuse v rámci bubnovacího kruhu
(metoda drumcircle), který pomáhá naplňovat mnohé z výše uvedených cílů. V rámci

společného bubnovacího kruhu, kterého se zúčastnili spolu se stálými členy skupiny,
jejich rodinní příslušníci a příznivci SPMP si mohli členové skupiny vyzkoušet vedení
kruhu pomocí technik, které jsme nacvičili v průběhu.
V muzikoterapii jsme společně ušli kus cesty, každý po svém, dle svých potřeb
a zároveň spolu v respektu k těmto potřebám. Zažíváme spolu chvíle plné klidu,
ale i bouřlivého bubnování, chvíle kdy překonáváme sami sebe, učíme se, jsme
spontánní a improvizujeme. Vzájemně si nasloucháme a hlavně se učíme naslouchat
sami sobě.

7. REHABILITAČNÍ VÍKEND
Rehabilitační víkend ve Škola v přírodě Sklárna (Nový Dvůr), 26.-29.7.2018
Zaměření kurzu: Sociální dovednosti ve volném čase. Vzdělávací a zdravotní
program se věnuje rozvoji sociálních dovedností ve volném čase pro lidi se ZP.
Program je zacílen na nácvik a upevňování sociálních, motorických a psychických
schopností. Má tak 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
Během prázdnin dne 26.-29.7.2018 jsme se vypravili směr Žihle. Tam naše
cesta nekončila, přijeli si pro nás ze Školy v přírodě Sklárna (Nový Dvůr). Ta nám
poskytla zázemí pro náš pestrý program.
Ubytovali jsme se v pokojích po čtyřech, hned jsme se spřátelili a dobře se
nám spolu bydlelo. Vymysleli jsme si jména (př. Petr Žába, Nohatá Markéta, Žirafa
Markéta, Divoká Eva, Růžová Ivetka apod.). Takto jsme se oslovovali v průběhu
celého pobytu. Byli jsme opravdu velká banda, která se vypravila do okolních lesů.
Hned druhý den nám nechal obr Koloděj vzkaz, že cestou poztrácel poklad. Náš úkol
byl jasný, posbírat co nejvíce mincí, abychom si za ně závěrečný večer koupili
dárečky. Okolní terén nebyl jednoduchý, ale i ten jsme zvládli na výbornou. Prošli
jsme Naučnou stezku Sklárna, vylezli na Lidčinu skálu, zdolali Viklan a podívali se na
skalní útvary Bába a Dědek. Síly nám ještě zbyly na ranní rozcvičku, sportovní
dopoledne s náčiním (míč, kriket, badminton, frisbee) a také laser games. Namalovali

jsme si také skleničky na památku. Vznikly opravdu pěkné kousky. Závěrečný večer
se nesl v duchu diskotéky a noční výpravy. Napadlo nás – Bude tam Koloděj?
Koloděj nám připravil vuřty a nechal nám tam lampion štěstí, který jsme vypustili se
společným přáním: ABYCHOM SE ZASE PŘÍŠTÍ ROK VŠICHNI SEŠLI!

2.

ORGÁNY ORGANIZACE

Statutární orgán – výbor
Předsedkyně: Mgr. Markéta Smýkalová, 13. 1. 1988
Místopředsedkyně: Markéta Matoušková, 19. 1. 1982
Člen: Mgr. Magdalena Rusňáková, 10. 3. 1992
Kontrolní orgán
Kontrolor: Mgr. Zdeněk Drahoš, 17.2.1982

3.

FINANCOVÁNÍ

Dobrovolný členský příspěvek byl odhlasován na 200 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. Snažíme se získané peníze využít efektivně pro chod spolku. Na této
situaci budeme dále pracovat, jelikož si přejeme, aby finanční prostředky plně pokryly
náklady spojené s činností našeho spolku.

3.1

Kdo nás podpořil v roce 2018:

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice
Plzeňský kraj
Ministerstvo zdravotnictví

Magistrát města Plzně
Tesco
Nadace 700 let města Plzně
Josef Holota
Martin Netrval
Martina Korejčková
Tomáš Rusňák
Lukáš Vodička
Taurumfinance s.r.o.
Czech Portfolio investment
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže Plzeň

3.2

Rozpočet

PŘÍJMY:
služby

13 000 Kč

dary

14 450 Kč

členské příspěvky + a jiné

5 050 Kč

dotace

311 777 Kč

celkem:

344 277 Kč

VÝDAJE:
materiál

36 319,17 Kč

cestovné

22 815 Kč

služby

170 166,93 Kč

mzdové náklady

101 224 Kč

celkem:

330525,10 Kč

ZŮSTATEK:
bankovní účet:

20257,70 Kč

pokladna:

2 896 Kč

celkem:

23153,70 Kč

4.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkovat bychom chtěli všem členům za jejich aktivní účast na chodu spolku
a za atmosféru, kterou pravidelně navozují při našich setkáních. 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.

Za celý spolek SPMP ČR pobočný spolek Plzeň-město děkujeme
Markéta Smýkalová - předsedkyně
Markéta Matoušková – místopředsedkyně
Zdeněk Drahoš – kontrolor
Magdalena Rusňáková – člen

5.

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, Plzeň
IČ: 04031016

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Znám a pomáhám - zdravověda

Příloha č. 2 – Řeknem si to

Příloha č. 3 – Happy Handicap

Příloha č. 4 – Muzikoterapie

Příloha č. 5 – Hry s fantazií

Příloha č. 6 – Jdeme do toho spolu

Příloha č. 7 – Rehabilitační pobyt

