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ÚVODNÍ SLOVO
Naši milí přátelé, podporovatelé, rodiče a další lidé, kteří nám fandíte,
rok 2019 můžeme jako roky předchozí zhodnotit tak, že byl rokem úspěšným a plným
nových výzev a zážitků. Získali jsme opět nemalé peníze od různých institucí
a firemních dárců, čehož si nesmírně vážíme, protože máme díky financím více
možností v plnění přání a potřeb našich členů.
Stávající projekty, které jsou celoroční, probíhaly podle našich strategických
plánů a mohli jsme si dovolit je rozšířit o další projekty, které jsou velice oblíbené.
Z toho nám vyplynuly další nové kontakty a dobrovolníci, kteří se aktivně zapojovali
v jednotlivých projektech a při různých akcích. Tím se nám opět podařilo rozšířit naši
členskou základnu, a tak můžeme lépe zvládat organizační povinnosti našeho
spolku. Velkou část administrativní práce provádí naše předsedkyně, které bychom
chtěli tímto poděkovat, protože bez její iniciativy, píle a oddanosti našemu spolku
bychom nebyli tam, kde v současné chvíli jsme.
Můžeme s klidem říci, že již tradičně jsme se zúčastnili několika plesů a opět
se nám podařilo získat peníze na pořádání akce Jdeme do toho spolu
a rehabilitačního pobytu, který je velmi žádaný. Pestrost našich projektů a rozdíly
v myšlení našich dobrovolníků nás posunuliy zase o kus dále, protože jak se říká:
„víc hlav víc ví“. Mohli jsme společně pracovat na dalších projektech, které se staly
oblíbenými, a určitě je chceme a budeme v budoucnu opakovat. Ve spolku jsme si za
další rok prohloubili naše mezilidské vztahy a myslím, že fungujeme lépe než
v předchozích letech. Každou naší činností, ať už schůzí výboru, telefonáty nebo
teambuildingem, se posouváme stále dopředu a cítíme se soudržnějšími.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří stojí při nás a pomáhají, podporují nás
a jsou s námi. Těším se na další spolupráci a aktivity a doufám, že nám naše
nadšení vydrží napořád.

Za pobočný spolek
Mgr. Magdalena Rusňáková, člen výboru

1.

PROJEKTY V ROCE 2019 – pravidelné a zážitkové

V roce 2019 jsme navázali na projekty z minulého roku. Rozšířili jsme je o další
na základě potřeb členů. Vyskytují se další oblasti v jejich životě, ve kterých si
neví rady, nejsou si jisti, mají s nimi problém či naopak je zajímají a aktivně při
nich „relaxují“. Projekty jim mají taktéž pomoci v informovanosti, ve sdílení
zkušeností či praktickém nácviku. Projekty jsou vedeny zábavnou formou. Jsou
zacíleny především na prožitek a sbírání zkušeností. Veškeré informace jsou
dostupné

členům

i

široké

veřejnosti

na

www.happyhandicap.cz, kde jsou také aktualizovány.

webových

stránkách

1. Jdeme do toho spolu
Akce pro děti, mládež a lidi s postižením v Plzeňském kraji
Jdeme do toho spoluse konalo již po páté v řadě. V tomto roce se nám ji
podařilo uskutečnit dvakrát (10.6. a 27.11.2019) v Moving Station (Most Ivana
Jirouse, Plzeň).
U zrodu této akce stála myšlenka „Zažij, poznej a bav se! Pryč s pomyslnou
bariérou handicapu.“ Velkým pojítkem je hudba, osloví velkou skupinu lidí. Dokáže
probudit emoce a doslova proudit do celého těla.
Začínáme výchovných koncertem, kde je cílem seznámit děti s vybranou
skupinou nástrojů. Výchovné koncerty pro nás nyní připravil ATAM Saxophone
Quartet (saxofone) a Ančerlovo kvarteto (smyčcové nástroje). Poté na účastníky
čekají workshopy, kde jde především o to se seznámit, pracovat společně, užít si
zábavu, a tak se něco nového naučit. Účastníci byli velice aktivní a veselí v průběhu
zážitkových workshopů.
„Cesta do lesa“ - workshop o všímavosti, zasazení svého stromu lípy. Na
„Zvířecí olympiádě“ hledali vlastnosti, které mají společné se zvířaty z celého světa.
Věříme, že si něco nového pro sebe odnesli.
O akci je velký zájem ze stran speciálních škol a neziskových organizací.
Jedné akce se zúčastní cca 250 účastníků, z toho se jedná bezmála o 200 dětí, které
se zapojují do workshopů.
Věříme, že se nám povede tuto akci udržet, protože nadšení z akce, které u
účastníků vidíme a vnímáme, nám přináší ohromnou radost a je motorem pro další
práci.
Zúčastnili 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, MŠ, ZŠ a OŠ Macháčkova, ZŠ
Heyrovského, Praktická a speciální škola Merklín, MŠ a ZŠ Toužim

2. ŘEKNEM SI TO
Projekt nabízí bezpečný prostor pro vzájemné sdílení a také
možnost zastavit se nad věcmi, které jsou každého z nás důležité potřebuji poradit, pomoci či vyslechnout. Atmosféra ve skupině je
uvolněná, zachováváme prostředí, kde si připadáme jako ve společném obýváku.
Kapacita projektu ŘEKNEM SI TO je v této době 13 osob se zdravotním postižením
(ZP).
Zábavnou formou probíráme témata našeho běžného života. Společně jsme
vytvořili plakát s tématy, které bychom chtěli obsáhnout. Projekt není časově
ohraničen, je třeba reagovat na možnosti a potřeby členů. Zařazujeme různé techniky
(koláže, dramatická cvičení, projekce, práce s brožurami, myšlenkové mapy).
Hodinou provází „průvodce“, který v případě potřeby drží nastavená pravidla ve
skupině a rovný přístup všech vůči všem. Hodina je rozdělena do několika částí –
úvodní - jak se kdo má, co zažil, co řeší apod., poté se „tvoříme“ tj. plníme úkol
individuálně, abychom se mohli nejprve zamyslet, a pak si jej navzájem řekneme.
Důležité je i hodnocení ze strany účastníků, co si z hodiny odnesli, jak se cítí apod.
Na závěr uděláme shrnutí, co jsme dnes na hodině probírali, k čemu jsme došli a co
nám kupříkladu může pomoct.

3. ZNÁM A POMÁHÁM - ZDRAVOVĚDA
Projekt je určen pro 8 členů se zdravotním postižením. Hodinová
dotace je 1x měsíčně, přičemž se jedná o rozšíření informací z projektu
předešlého. Projekt probíhá v CVČ Skupovka, Skupova 4, Plzeň. – dala
bych pryč
Projekt se stal velmi oblíbeným, protože se jedná o základy první pomoci
a k nim rozšířené informace, které se členům mohou hodit v každodenním životě.
V rámci projektu nás navštěvují jednotlivé složky IZS, což dodává kurzu vyšší prestiž.
(odbornost, zajímavost). Vzhledem k širokému spektru informací a dobrému zvládání

problematiky a nácviku, jsme se přihlásili do zdravotnické soutěže pro základní školy
„Soutěž mladých zdravotníků“, pořádané Českým červeným křížem na 31. ZŠ Plzeň.
Soutěž probíhala celé dopoledne, v týmu bylo 6 lidí, kteří měli několik úkolů –
obvazování,

resuscitace,

zástava

krvácení

z nosu,komunikace

s operátorkou

záchranné služby a další. V jednotlivých disciplínách, na jednotlivých stanovištích se
sbíraly body podle zvládnutí úkolu. Nasbírali jsme skoro maximum, lektoři byli pouze
jako doprovod a dohlíželi na průběh soutěže z hlediště. Odměnou pro nás byl
certifikát o úspěšné, absolvování soutěže a drobné dárky – batoh, plyšák a další.
Věřím, že se přihlásíme někdy v budoucnu znovu, protože modelovými situacemi si
člověk nejvíce zapamatuje, když si to „prožije na vlastní kůži“.
Výstupem celého našeho projektu byl certifikát o absolvování projektu Znám
a pomáhám a drobnosti, jako náplasti s obrázky a další. Projekt hodnotíme velice
pozitivně, rádi bychom v něm příští rok pokračovali.

4. HRY S FANTAZIÍ
Projekt probíhá formou workshopů a nejrůznějšího tvoření
a malování. Je koncipován dle ročních období a společně budeme
vytvářet zajímavé upomínkové předměty, kulisy na vystoupení, dárky
a učit se novým technikám při malbě a tvorbě. Podle aktuálního ročního období
budeme vyrábět tematické výtvory. V projektu se naučíme novým technikám a
využívat jednoduše dostupné materiály – kaštany, listy, role od toaletního papíru a
další. Motivací pro členy projektu jsou jednotlivé výrobky, kterými mohou udělat
radost svým blízkým.
Rozvíjení jemné motoriky, učení se novým technikám, zdokonalování se
v kresbě a malbě, trpělivost, píle a přesnost
Cíle projektu byly naplněny. Účastníci projektu sami viděli, jak se jejich hranice
posouvají. Na začátku vyžadovali naši pomoc, postupem času drtivou většinu
činností zvládli sami. Činnosti, které jim na začátku projektu dělaly potíže, se
v průběhu naučili a na konci projektu jim nedělaly sebemenší problém. Velkou
motivací pro ně samotné bylo vidět výsledky, nejen výtvory, ale výsledky v jejich

zdokonalování se a přesnosti, což je pro ně velice důležité. Kapacita projektu byla
plně naplněna a o projekt mají účastníci zájem i do dalších let.

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, je doplněn kulturními akcemi dle nabídky
(plesy, festivaly, dobročinné akce, spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi).
Jsme tým, a tak i naše spolupráce vypadá. Vznikla soudržná skupina, která
usiluje svou aktivní činností o stejný cíl – bavit se, tvořit a dát radost druhým. Jsme již
tradičně zváni na různé společenské akce, které jsou většinou tematicky zaměřeny.
Kde vzniká nápad na představení? Vychází z nás všech. Každý nápad je cenný,
proto jej máme uložen „šuplíku“ až se bude hodit. Již se známe dlouho a umíme
spolu i rychle vytvořit „něco“ opravdu záživného. Z akcí jsme známi jako skupina,
která hýří radostí a energií, kterou umí předat lidem dále. Velkou odměnou pro členy
samé je potlesk a uznání toho, že jsou originální.

Součást doprovodných programů
1.- 2.3.

Společenský ples MŠ, Praha 9

23.3.

Maškarní bál ve stylu Country, Sdružení Ty a já, Plzeň

26.4.

Soutěž zdravověda, 31. ZŠ Plzeň

27.4.

Maluj Daruj, akce na podporu sbírky KUŘE Pomozte dětem

6.6.

Přehlídka Tvořivosti lidí s postižením, Tachov

8.-9.6.

Ašlerky divadelní festival, Aš

14.6.

Závěrečný ples spolku Aleš, Plzeň

14.9.

Festival Na konci léta, Ty a Já, Plzeň

1.11.

Benefiční ples Ty a Já, Plzeň

2.-3.11.

Divadelní dušičky, Aš

6. MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapeutická skupina funguje již dva roky. Schází se 2x měsíčně
v aktuálním počtu 8 členů.
Cíle projektu, resp. muzikoterapie v rámci této skupiny 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, 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. Také
pracujeme na rozvoji muzikality.
V rámci muzikoterapie jsme společně ušli kus cesty, každý po svém, dle svých
potřeb a zároveň spolu v respektu k těmto potřebám. V případě, že potřeby daného
uživatele vyžadují individuální přístup, nebo cíle stanovené v terapii nelze realizovat v
rámci skupiny, je ideálním řešením individuální muzikoterapie. Ta plně poskytuje
prostor k řešení specifických potřeb a cílů u daného uživatele.

7. EKOLOGIE
Projekt má lidem se zdravotním postižením přiblížit problematiku
odpadů, skládkování, recyklace, plýtvání a dalších vlivů znečišťujících
a ovlivňujících naši planetu. Pomocí workshopů, her, dokumentů, ale
také práce v terénu, se budeme snažit zlepšovat své okolí a jako jednotlivci žít více
ekologicky. Důležité je začít u sebe, a když každý z nás začne u sebe, může tím
pozitivně ovlivnit své okolí a pomalými krůčky můžeme zlepšovat naši komunitu,
město, zemi...
Cíle projektu: Naučit se jak správně třídit odpad, naučit se základy o ekologii,
plýtvání, kde se odpad bere, jak ho můžeme eliminovat, jak můžeme pomoci naší
planetě a vštípit si základy o skládkování.

Cíle projektu byly částečně naplněny. Účastníci projektu se naučili třídit základní
druhy odpadu – papír, plast, sklo, směsný odpad a pomocí nácviku a her si ujasnili,
jaké druhy odpadků patří do barevných popelnic. Bylo to pro ně těžko uchopitelné,
ale nakonec základy zvládli. Proč lidé netřídí, nebo proč lidé plýtvají, nebo proč se
odpadky dostávají do oceánů a lidé je volně pohazují po ulici nebo v lesích bylo těžší
vysvětlit a o to těžší pro účastníky pochopit. Důležité je, že účastníci projektu ví,
že pro odpadky jsou určené popelnice, a do kterých se co hází a proč by měli třídit.

8. REHABILITAČNÍ VÍKEND
Rehabilitační víkend Kouzelnický Camp Libá
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

18.7.-21.7.2019

Kouzlo začíná...

Vyrazili čarodějové a kouzelnice z Plzně do kouzelnického Campu Libá. Jejich
úkolem bylo vybavit se pomůckami pro studium a zvládnout všechny kouzelnické
předměty. Moudrý Klobouk po opravdu rozvážném přemýšlení všechny zařadil do
koleje Nebelvír.
Kam jsme se vydali? Na Fantastická zvířata do Resortu Stein, kde jsme se seznámili
s kobylou Amy, která nás také svezla. Pro mnohé to byla první jízda na koni a velký
zážitek. Další fantastická zvířata jako lamu, pštrosy, ovce a mnohé další jsme potkali
v průběhu celého kouzelnického víkendu. Seznámili jsme se s Teorií kouzelnického
umění a zvládli přípravu Lektvaru a odvarů. Zahráli jsme si famfrpál s vyrobenými
košťaty.

Kde kouzla začínají? V Bradavicích, místo určení Hrad Libá. Náš směr byl jasný.
Prohlídka nově zrekonstruovaného hradu byla pro nás inspirující a plná kouzelné
atmosféry.
Kouzelnický ples s tombolou byl pro nás odměnou za úspěšně splněné kouzelnické
předměty.
AlbusBrumbál všem pogratuloval k úspěšným zkouškám až v TAJEMNÉ KOMNATĚ,
kterou si museli najít…

2. DALŠÍ AKCE

Vlastní akce
21.1. Setkání členů
27.4. Maluj Daruj – podpoření sbírky POMOZTE DĚTEM
30.4. Seminář pro pečující – Zabezpečení hmotného majetku
3.5.

Bowling

6.5.

Seminář pro pečující – Svéprávnost a opatrovnictví

13.5. Setkání členů
5.6.

Schůzka k rehabilitačnímu pobytu

10.6. Jdeme do toho spolu v Moving Station
24.6. EKO letní radovánky v Moving Station, Závěrečná besídka
9.9.

Setkání členů

7.11. Seminář pro rodiče a pečující – Sexualita u lidí s mentálním postižením
27.11. Jdeme do toho spolu
3.12. Vánoční tvoření pro radost
9.12. Mezi světy – vánoční besídka v Moving Station

Výlety
1.3.-2.3.

Společenský ples MŠ Praha 9

6.6.

Přehlídka tvořivosti lidí s postižením v Tachově

8.6.-9.6.

Ašlerky – divadelní festival

2.-3.11.

Divadelní dušičky v Aši

3. 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

4. FINANCOVÁNÍ
Pro členy zůstal členský příspěvek stejný jako předešlý rok tj. 200 Kč na rok.
Díky podpoře ze stran podporovatelů a donátorů se nám podařilo navýšit roční
rozpočet (viz účetní uzávěrka 2019), který jsme využili efektivně na podporu chodu a
činnosti spolku. Nesmírně si vážíme našich lektorů, kteří mají velký podíl na
osobnostním rozvoji našich členů a jež věnují energii a nespočet počtu hodin na
podporu činnosti zcela dobrovolně. Dále budeme pracovat na plánování financování,
abychom uskutečnili cíle dle potřeb členů.

Rozpočet stav ke dni 31.12.2019
Podrobnou účetní uzávěrku spolku naleznete na našich webových stránkách
www.happyhandicap.cz

PŘÍJMY:
služby

14000,00 Kč

dary

8100,00 Kč

členské příspěvky + a jiné

6000,00 Kč

dotace

394639,00 Kč

celkem:

422739,00 Kč

VÝDAJE:
materiál

77117,50 Kč

cestovné

26052,00 Kč

služby

202315,50 Kč

mzdové náklady

115856,00 Kč

celkem:

421341,00 Kč

ZŮSTATEK:

bankovní účet:
pokladna:

20138,70 Kč
4413,00 Kč

5. PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali rodičům, přátelům a všem členům spolku.
Velké poděkování patří také všem, co nám pomáhají a podporují nás.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
Plzeňský kraj
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát města Plzně
Tesco
Nadace 700 let města Plzně
Josef Holota
Martin Netrval
Martina Korejčková
Taurum Finance
Czech Portfolio Investment
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže Plzeň
Pivstro – Brewhemian Beer Bistro
Zdravotnické potřeby u školy
Naše maso
Pod Divadlem Lokál

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

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

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Letáky k akcím

Příloha č. 2 – Jdeme do toho spolu

Příloha č. 3 – Řeknem si to

Příloha č. 4

Znám a pomáhám – zdravověda

Příloha č. 5

Hry s fantazií

Příloha č. 6

Happy Handicap

Příloha č. 7

Muzikoterapie

Příloha č. 8

Ekologie

Příloha č. 9

Rehabilitační pobyt KOUZLO ZAČÍNÁ…

