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SPMP
SPMP je zkratka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.
Celostátní organizace SPMP je zapsaný spolek, který sdružuje lidi s
mentálním a kombinovaným hendikepem, jejich rodiny a odborníky, hájí
jejich práva a zájmy. V současnosti má kolem 8000 členů.
Naše okresní odnož v minulosti vystupovala pod názvem SPMP Trutnov.
Byla založena v říjnu roku 1991.
Od 1. ledna 2014 se naše okresní organizace na základě platnosti nového
občanského zákoníku přeměnila na pobočný spolek. Celým názvem se
nově jmenujeme SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.

Naše aktivity
⋅ sdružujeme lidi s mentálním a kombinovaným hendikepem, jejich
rodiny, přátele, odborníky a dobrovolníky (v současnosti máme 154
členů; 92 z nich jsou lidé s hendikepem, zbývajících 62 členů jsou
dobrovolníci, rodinní příslušníci lidí s hendikepem a sympatizanti naší
organizace)
⋅ organizujeme rehabilitační a rekondiční pobyty, rekreace, víkendové
pobyty, výlety, sportovní a kulturní akce jak pro lidi s hendikepem, tak
pro jejich rodiče, přátele, odborníky a veřejnost

Hlavní cíle
⋅ rádi bychom přispěli k rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro lidi
s mentálním hendikepem a jejich přátele (pořádáním rehabilitačních
pobytů, společných výletů, sportovních a kulturních akcí)
⋅ rádi bychom zlepšili podmínky života občanů s mentálním hendikepem
žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízeních a jejich
vnímání běžnou veřejností

Uskutečněné akce
Dvanáctý ročník Společenského plesu ve Dvoře Králové nad Labem
V sobotu 28. února jsme společně s Diakonií Československé církve
evangelické ve Dvoře Králové nad Labem uspořádali dvanáctý ročník
Společenského plesu pro členy a přátele obou organizací. Ples se konal
v Zábavním centru Zálabí ve Dvoře Králové. K tanci zahrála hudební
skupina Holiday Express pod vedením Augustina Baloga.
Šestý Společenský ples pro lidi s hendikepem
V úterý 3. března náš spolek připravil v Zábavním centru Zálabí ve Dvoře
Králové nad Labem šestý ročník Společenského plesu pro lidi
s hendikepem. Pozvání na ples přijalo 206 účastníků z šestnácti sociálních
zařízení z našeho okolí. Tanečníci si zatančili na oblíbené melodie s
hudebním doprovodem skupiny Riviera z Ústí nad Labem.
Město Dvůr Králové nad Labem nám na uspořádání tohoto plesu poskytlo
finanční dotaci.
Jarní diskotéka
V úterý 14. dubna jsme se na přání účastníků Společenského plesu opět
sešli v Zábavním centru Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem, tentokrát při
pořádání jarní diskotéky. Této taneční zábavy se zúčastnilo 156 tanečníků
se svými doprovody ze sedmnácti sociálních zařízení.
Sportovně rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem
Ve dnech od 15. do 26. srpna jsme uspořádali sportovně rehabilitační
pobyt pro lidi s mentálním hendikepem ve Starém Městě pod Sněžníkem.
Letošního pobytu s tématem Kultura a umění se zúčastnilo 75 táborníků
spolu se svými asistenty.
Na táboře se vyráběly masky, nechyběly tradiční táborové aktivity, jako je
táborová pouť a průvod městem. Ke sportovnímu vyžití sloužily cyklistické
a pěší výlety, plavání v bazénu pod širým nebem a oblíbený turnaj ve
flaškované.

Celý pobyt jsme uskutečnili díky dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR.
Halloweenská zábava ve Dvoře Králové nad Labem
V úterý 4. listopadu jsme již po několikáté připravili společenskou zábavu
ve znamení duchů. Pozvání na ni přijali lidé s hendikepem z okolních
sociálních zařízení a také z rodin. Halloweenská zábava se konala
v Zábavním centru Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem. Ze šestnácti
sociálních zařízení a z rodin sem přišlo a přijelo 207 tanečníků spolu se
svými asistenty.
Republikový turnaj ve stolním tenise
Ve dnech od 13. do 15. listopadu náš spolek zorganizoval 23. ročník
Republikového turnaje ve stolním tenise pro sportovce s mentálním
hendikepem. Ten se uskutečnil jako obvykle v Základní škole Strž ve Dvoře
Králové nad Labem. V turnaji změřilo své síly 93 sportovců z 31
sportovních klubů. Celá akce se odehrála pod záštitou Českého hnutí
speciálních olympiád.
Za předvedené výkony čekalo na všechny sportovce slavnostní vyhlášení a
předání medailí. Paní profesorka Válková připravila se svými studenty
z Univerzity Palackého v Olomouci akci s názvem Zdravý atlet, na které si
mohli sportovci otestovat své fyzické dovednosti. Nedílnou součástí
soutěžních dnů byl také společenský večer s taneční zábavou.
Velké poděkování patří hlavnímu sponzoru turnaje Městu Dvůr Králové
nad Labem a všem dobrovolníkům.

Členové výboru
⋅ Bc. Jitka Punnerová - předsedkyně
⋅ Mgr. Jana Čudejková - místopředsedkyně
⋅ Ing. Šárka Janatová Grulichová
⋅ Gabriela Mocová
⋅ Mgr. Petra Punnerová
Předsedou revizní komise byl Viktor Janata.

Kontakt
Adresa spolku:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Klazarova 968,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Kontaktní osoba:

Bc. Jitka Punnerová

Telefon:

607 153 682

Emailová adresa:

spmp.dvurkralove@seznam.cz

Přihlášky na akce:

spmp.akce@seznam.cz

Internetová adresa:

www.spmp.cz

Finanční zpráva
Příjmy:
dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR:
dotace od Města Dvůr Králové nad Labem
finanční dary
účastnické příspěvky na pobyty a víkendové akce
členské příspěvky
ostatní příjmy (jednorázové akce)

681.552.21 Kč
66.000,00 Kč
46.000,00 Kč
7.000,00 Kč
517.240,00 Kč
11.800,00 Kč
33.512,21 Kč

Výdaje:
pobyty, akce
provoz (včetně nákupu drobného majetku)

693.655,00 Kč
683.709,00 Kč
9.946,00 Kč

Prostředky v hotovosti a na bankovních účtech:
bankovní účty
pokladna

100.766,60 Kč
10.017,00 Kč

Sportovní klub Klokani Hajnice

Zvláštní poděkování
Naši činnost již několik let významně finančně podporuje Město Dvůr
Králové nad Labem.
Další podporu nám poskytlo Ministerstvo zdravotnictví České republiky
(dotace na letní rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem).

Poděkování
Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří nám v roce 2015 pomohli
věcnými a finančními dary. Velice si také vážíme pomoci a podpory našich
spolupracovníků, příznivců, přátel a dobrovolníků. Děkujeme Vám.

Sponzoři
ABB, s.r.o.
EKOTERN, Dvůr Králové nad Labem
Kapela RIVIERA
Perníková chaloupka, Ráby
Svatební salon U Popelky, Dvůr Králové nad Labem

