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  Práce   neziskové   organizace   v oblasti   sociálního  poradenství        s půjčovnou  rehabilitačních  a  kompenzačních  pomůcek. Další  sociální  službou  jsou  sociálně aktivizační  služby  pro  seniory          a  zdravotně  postižené. Nezbytnou  součástí  naší  práce  je  pořádání  rekondičních  pobytů  pro  klienty  s tělesným  postižením  horních  a  dolních  končetin. Provádíme   kurzy  pro  začátečníky       a  také  pro  pokročilé  „ Práce  na  PC“, pobytové  semináře , přednášky   s odbornou  instruktáží  pro  používání   rehabilitačních   a   kompenzačních   pomůcek. Přednášky  jsou  zaměřeny  také   na veškeré  změny  v sociální  oblasti.  Snažíme  se  uspokojit  všechny   zájemce  o  naše  nabízené  služby .     

Svaz    tělesně     postižených                            v České  republice, z.s.                              okresní  organizace   Kutná   Hora Červené  Janovice   102                                 285 42  Červené  Janovice 327  594  777    731  165  937  
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Struktura    Svazu  tělesně   postižených  v České  republice,z.s. 
 
 
 
Naše  organizace  je   nevládní  neziskovou   organizací -  zapsaný spolek. Svaz 
má   celorepublikovou  působnost. 
Řídí  se   svými   stanovami, které  schvaluje  sjezd  na  pětileté  volební   období. 
 Rozložení   struktury   organizace 
 
Řídící  orgán:                                     SPRÁVNÍ  RADA                                                                                                             
 
Výkonný   orgán:                                
 
Předsedkyní   STP  v ČR                   KLASNOVÁ    HELENA 
 
Následují:                                         KRAJSKÁ   ORGANIZACE 
                                                        OKRESNÍ   ORGANIZACE 
                                                        MÍSTNÍ       ORGANIZACE  
 
Každá  z organizací   má   svoje   identifikační  číslo. Náplň  činnosti,  hospodaření  provádí   každá   
organizace   individuálně   v souladu   se  stanovami  naší  organizace.  
 
 Svaz   tělesně   postižených  v  České  republice,z.s. 

Okresní  organizace   Kutná  Hora. 
 
 
Složení  organizace   Místní  organizace  Červené  Janovice  -    79  členů                                      Místní  organizace  Zruč  n/ Sázavou    -     56   členů 
                                          Okresní   organizace Kutná Hora     -    135  členů       

Sídlo  organizace  :  Červené  Janovice   102 
                                              

                                                
Adresa :                       Červené  Janovice  102 

             285 42     Červené  Janovice 
 

     Telefon:                     327 594 777,  731 165 93                                                     
                                    
Email :                       stp-kh@seznam.cz        Webové  stránky:      www.stpkh.cz  



Výbor    okresní  organizace   Kutná  Hora. 
 
Předseda                      Radoměřská        Lenka 
Místopředseda             Exner                  Ladislav 
Hospodář                     Krchová              Vlasta 
Jednatel                        Unucka               Petr 
Člen  výboru                Šonka                  Karel 
Člen  výboru                Kahounová          Marie 
Člen  výboru                Jelínková             Věra 
Člen  výboru                Sovová                Věra 
Člen  výboru                Švehlík                Alois                  
 

Revizní  komise 
 Předseda  RK              Vobořil               Zdeněk 
Člen  RK                     Major                 Ladislav 
Člen   RK                    Burešová            Marie        
 
 
 
 
 Vedoucí    sociální   pracovníkk 

 
Radoměřská        Lenka  
   Pracovník   v sociálních  službách  -  pracovník   půjčovny 
 
 
Zoufalý   Vlastimil                                                                     Havelka    Jiří 
    
 Hospodář 
 
Krchová  Vlasta 
 
 

Účetní 
 

Kunášková   Jana                                    



Úvodní   slovo. 
 
 
Vážení  přátelé, 
 
rok   2007  byla  pro  naši  organizaci podána žádost  o  registraci podle  zákona  o  sociálních  
službách.. .  
 
Registraci jsme  získali  pro  sociální  služby:   
 
  sociální   poradenství  -  základní  a  odborné 
  sociálně   aktivizační   služby  pro  seniory  a  zdravotně   postižené. 
 
Tento  zákon byl  pro  klienty  novinkou  a  u nás vzrostla  návštěvnost.Na  tyto  služby  jsme  
čerpali  státní  dotaci  z KÚ stř.kraje – Humanitární  fond a jiné  dotační  tituly. 
Jsme  nezisková  organizace  a jsme  závislí  na  čerpání  finančních prostředků  z grantových  
řízení   a  sponzorských  darů. Největší  problém  vidím  v překlenutí  finanční  situace  
v prvních  měsících  dalšího  kalendářního  roku.  
 
 

                                                       PROSTORY     PRO    PORADENSTVÍ  
 
Tento rok 2015 jsme  podali žádost a uskutečnili jsme zápis do spolkového rejstříku. Proces 
zapsání  vyžadovalo úsilí od celého výboru. V této  záležitosti nám velice pomohl  náš 
nadřízený orgán Svaz tělesně postižených v České republice se spolupráci paní ing. Alena 
Říhová.  
V příštím roce 2016 uskutečníme tři výstavy prací   tělesně   postižených  a  seniorů. Další    
akcí  budou  dva  kurzy  počítačové  dovednosti  a   seminář zaměřený  na  sociální  tématiku. 
Nadále  budeme  pokračovat  v odborném  sociálním  poradenství  a zvyšovat sortiment a 
dovoz   rehabilitačních  a  kompenzačních  pomůcek. 
    

                                                               Lenka     Radoměřská                                                              předsedkyně 



SLUŽBY   KTERÉ   POSKYTUJEME 
 
 Půjčovna   rehabilitačních  a  kompenzačních   pomůcek 
                                
Polohovací    postele elektrické                                             Mechanické   vozíky 
Chodítka                                                                                 Berle 

Toaletní   křesla Nástavec  na   WC    
Antidekubitní    matrace                                                         Antidekubitní   podložky    
Elektrický   vozík                                                                   Elektrický  skútr  
Služba  -  PŮJČOVNA   REHABILITAČNÍCH    A   KOMPENZAČNÍCH  POMŮCEK   -  
je   poskytována   pro  okres  Kutná  Hora,Kolín  a  Nymburk.  
 
Naše   půjčovna   rozšířila   sortiment   kompenzačních  a  rehabilitačních  pomůcek.Celkový   
počet  vzrostl  na  204 kusů.  
 
V roce  2015   jsme   půjčili  pomůcky  a  poskytli  poradenství  zaměřené  na  pomůcky   
2039  klientům.  
 
Tuto  službu  jsme  rozšířili  o  rozvoz  rehabilitačních  a  kompenzačních  pomůcek  ke  
klientům  spojenou  s odbornou  montáží  a  seznámení  s  manipulací  pomůcky. 
 
Naší   snahou  je  rozšiřovat   sortiment  pomůcek  i  nadále. Nejčastěji  jsou  požadovány  
elektrické  polohovací  postele, které  podle  našeho  nejnovějšího  průzkumu  potřebujeme  5  
kusů náhradních matrací. Další  nepůjčovanější   pomůckou  jsou  mechanické  vozíky   
toaletní  křesla.a polohovací postele Požadavek  na  elektrický  vozík se  nám  podařilo  splnit.   
Také  i  na  elektrický  skútr  -  trojkolku i  čtyřkolku. Dobře  jsme  vybaveni  různými  druhy  
sedaček do  koupelen  a  nástavci  na  WC. Hole  máme  také  v bohatém  sortimentu. 
Všechny elektrické pomůcky prochází kontrolou revizního technika spojená se zápisem do 
karet  a  zbývající  pomůcky  kontrolují a provádí zápis o provedených kontrolách provádí 
pracovníci půjčovny. 
 
Vše  pořizujeme  z darů  od  podnikatelů  a  některých  obecních  či  městských  úřadů. 
Nedílnou  součástí  naší  práce  je  psaní  grantových  řízení   zaměřených  na  nákup  a  
provoz  půjčovny.  



Sociální   poradenství 
 Sociální  poradenství  provádíme   jak  základní  i  odborné. Poskytujeme  informace  
směřující k řešení  nepříznivé  sociální  situace a  to  prostřednictvím  navržené  sociální  
služby. Informujeme  o  možnostech  výběru  sociální  služby  podle  potřeby jednotlivce. 
Další  formou  pomoci  je  například seznámení s možností  čerpání dávek v hmotné  nouzi  a  
dávkách  sociální  péče. 
 Jednou  z  informací  je  seznámení  s právy  a  povinnostmi  osoby,  zejména v souvislosti  
s poskytováním  sociálních  služeb.  Využití  běžně  dostupných  zdrojů   pro  zabránění  
sociálního  vyloučení  a  zabránění  vzniku  závislosti  na  poskytované  sociální  službě. 
 Nedílnou  součástí  je  informace  o  možnostech  podpory  členů  rodiny, v případě  kdy  se  
spolupodílejí  na  péči  o klienta. Provádíme  zprostředkování  kontaktu  se  společenským  
prostředím. Sociálně   terapeutické  činnosti  -  orientace   v sociálních  systémech,  práva 
a  psychologie  -  zahrnuje  oblast  vzdělávání  klientů. Pořádáme   kurzy  na  PC pro  
začátečníky  a  pokročilé 
 Pomoc  při  vyřizování  na  úřadech a  soukromých  záležitostí. Pomoc   při  obnovení  či  
upevnění  kontaktu  s přirozeným  sociálním  prostředím. 
Pomáháme  při  uplatňování  práv, oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání  osobních  
záležitostí.                  

                                                               Počítačový    kurz  -  pro pokročilé             Seminář  -  změny v soc.oblasti 
 
 

                                                          Zabezpečujeme   dovoz   a  odvoz   pomůcek 
 



Sociálně  aktivizační   služby  pro  seniory  a  zdravotně  postižené 
    
Tuto   službu  zakládáme  na  zprostředkování  kontaktu  se   společenským  prostředím. 
Zaměřujeme  se  na  zájmové, vzdělávací  a  volnočasové  aktivity. Celkem naši  službu  
využilo  878  klientů.Z těchto aktivit  se uskutečňují výstavy se zaměřením na velikonoční a 
jarní tématikou, účast na dožínkách,které pořádá  zemědělský podnik AGRO  Podlesí a na 
závěr roku se uskutečnila  adventní a vánoční  výstavy. 
 
Dalším  zaměřením  jsou   sociálně  terapeutické  činnosti,  které  vedou  klienta            
k rozvoji  osobních  a  sociálních  dovedností. 
Všechny  aktivity  přispívají  k sociálnímu  začleňování   klientů. 
 
Pomoc  při  komunikaci  vedoucí  k uplatňování práv  a  oprávněných  zájmů. 
 
Pomoc  při  vyřizování   běžných  záležitostí. 
 
Doprovázíme  klienty  k lékaři, na  úřady. Snažíme  se  pro  ně   uskutečnit 
setkání   při  koncertech, výstavách  a  také  výletech. 
 
Pořádáme   pro  klienty  i  vzdělávací  pobytové  semináře   se  zaměřením 
na  změny  v  legislativě  a  jiná  problémová  témata.        
 

                 Vánoční    výstava                                       Velikonoční  výstava                           
 
 

                                 Výroba  velikonočních  produktů            Pedigové  výrobky                           



Sebeobrana   seniorů  a  zdravotně  postižených 
 
Na  tento kurz  jseme  obdrželi  dotační  prostředky z Krajského  úřadu Středočeského 
kraje.Ve  spolupráci  s obecním  úřadem Červené Janovice, který nám  zapůjčil prostory pro  
naše cvičení. Lektorem  kurzu  byl  Ladislav Exner, který  vedl  60 ti  hodinové cvičení 
sebeobrany. 
 

         Obranný   postoj                                        Cvičení  na  strojích 
 
 

         Nácvik  úderu                                            Obrana   útoku 
 
Kurzu  se zúčastnilo  10 klentů. Hodnocení  klientů  je velice  kladné. Cvičení probíhalo i na 
zapůjčených posilovacích strojích.Zakoupili  a vyzkoušeli  jsme  pepeřové spreje, osobní 
alarmy.Dále  byly   zaskoupeny  čínky, disky pro udržení rovnováhy, deska  pro  nácvik  
úderů kapa a cvičné pryžové  nože s obušky.V roce  2016 bychom  rádi tento kurz  
sebeobrany pro seniory zdravotně postižené opakovali.                                                                                                    
 



Rekondiční  pobyt- Sezimovo  Ústí – hotel MAS 13.9 - 20.9.2015 
 
 
Tento  pobyt   se  uskutečnil  v jižních  Čechách  . Zúčastnilo  se  42  klientů.  Pobyt  byl 
zaměřen  na  cvičení, přednášky  a  procházky  po  městečku  a  jeho  okolí. Tento  projekt  
byl  ze  60 %  spolufinancován  Ministarstvem  zdravotnictví   a  zbývající  část  si  hradili  
klienti  sami.    
  PŘEDNÁŠKA                                              SOUTĚŽ 
 

                
 
  PROCHÁZKA                                           CVIČENÍ  
                                                                                                             

                                                                              
Samospráva   v  hodnotící   zprávě   vyhodnotila   tento  pobyt   velmi  pozitivně.   Uložila   
okresnímu  výboru   organizace   nadále   pokračovat  v přípravě  a  zajištění  rekondičního  
pobytu  v roce   2016. 
Tato   akce   napomáhá  klientům   ke  zlepšení  jejich  psychické  a  sociální  situace.    
 



Poděkování     partnerům. 
 

Svaz  tělesně  postižených  v České  republice,Z.s. 
DMA  -  Praha  s.r.o. 

Obecní   úřad  Červené  Janovice 
Uřad  práce  Kutná  Hora 

Městský  úřad  Kutná  Hora 
Místní Akční  Skupina  Lípa  pro  venkov  -  Zbraslavice 

Agro   podlesí  Červené  Janovice 
Základní  škola  Červené  Janovice 
Mateřská  škola  Červené  Janovice 

Družina  základní  školy  Červené  Janovice 
Obecní  úřad  Zbraslavice 
Obecní  úřad  Petrovice  I 

                                                       Obecní  úřad  Paběnice 
                                                       Obecní  úřad  Černíny 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cannadevm  -  speciální  kosmetika 
Pojišťovna   ALIANNZ 

Česká  pojišťovna 
Broker  Conzulting 

Firma  Hartman 
Kutnohorský  deník 

Obzory  Kutnohorska 
CC  Systems 

MIRA  Soft -  Kutná  Hora 
Rodinné  centrum  Špalíček 

Stáj  ROZÁRKA 
Hospoda  „  U  STREJČKŮ“ 

Potraviny  Kostkanová  -  Červené  Janovice 
Potraviny  MAROLD  -   Červené  Janovice OBAPOS  -  Kutná  Hora 

 



Poděkování   sponzorům. 
 
 
 

DMA  - Praha  s.r.o. 
BEPO   -  Pavel  Kruliš 

AGRO  PODLESÍ  - Červené  Janovice 
Všem  nejmenovaným  dárcům  

 
 
 
 

                   
 
 
 
 
  Poděkování    členům   výboru    a  spolupracovníkům. 
 
  Děkujeme   za  práci  pro  okresní  organizaci  STP  Kutná  Hora  všem,  kteří  nám                       
pomáhají   zachovat  a  rozvíjet  naši  organizaci.     
 
  
 
 



Den  otevřených dveří 
 
Ve  dnech  12.10.  až  do 14.10.2015  jsme  uspořádali dny otevřených dveří. Zájemci o 
prohlídku našeho pracoviště  projevili zájem převážně o vybavení  a  prezentaci naši půjčovny 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pod  dohledem pracovníků půjčovny si pomůcky 
mohli prakticky vyzkoušet. 
 

                   Istruktáž  v půjčovně                                   Praktická   ukázka 
 

              Vyzkoušení   mechanických vozíků            Jízda  na  vozíku 
 

                Klienti  pracují s pedigem                          Práce pod dohledem instruktora 
 
Na  dnech otevřených dveří spolupracujeme se základní školou Červené Janovice. Smozřejmě 
i pro dospělé návštěvníky dnů otevřených dveří nabízíme vyzkoušet si jemnou 
motoriku.Výrobené  práce si klienti odnesou na památku  setkání. 



Přehled o  hospodaření organizace  v roce 2015. 
 
 
 
PŘÍJMY 
 
Krajský úřad středočeského kraje  SAS                                                      280 300,- 
Krajský úřad středočeského kraje  OSP                                                      146 300,- 
Krajský úřad středočeského kraje  HUF soc.                                              100 000,- 
Místní akční skupina Lípa pro venkov                                                            4 000,- 
Dotace  MPSV                                                                                                 1 718,- 
Rekondiční pobyt                                                                                           93 100,- 
Zájezdy – kultůra                                                                                           26 100,- 
Půjčovna                                                                                                       472 900,- 
 
Celkové příjmy                                                                                        1 124 418,- 
 
 
 
 
 VÝJADEJE 
 
Krajský úřad středočeského kraje  SAS                                                      280 300,- 
Krajský úřad středočeského kraje  OSP                                                      146 300,- 
Krajský úřad středočeského kraje  HUF soc.                                              100 000,- 
Místní akční skupina Lípa pro venkov                                                            4 000,- 
Dotace  MPSV                                                                                                 1 718,- 
Rekondiční pobyt                                                                                           86 600,- 
Zájezdy – kultůra                                                                                           26 100,- 
Půjčovna                                                                                                       375 941,- 
 
Celkové příjmy                                                                                        1 025 959,- 
 
 
 
 
 
 SPONZORSKÉ  DARY                                                           35 062,-  
 
REZERVA   NUTNÝCH VÝDAJŮ  PRO  ROK  2016        98 459,- 
 
 
IVENTŮRA   PRO ROK    2015                                        1 812 889,- 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


