Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o. s.
Okresní organizace v Trutnově

Výroční zpráva za rok 2010

Vážení členové, sympatizanti, sponzoři, přátelé,
rok 2010 je ve svém důsledku již minulostí; mnoho se toho událo, mnoho povedlo, v našich
srdcích zůstávají vzpomínky na společně prožité hodiny a dny. Dovolujeme si Vám předložit
naši výroční zprávu, ve které Vám chceme zprostředkovat informace, které prezentují a
dokumentují život v naší okresní organizaci SPMP Trutnov v roce 2010.

Za zkratkou SPMP ČR
SPMP ČR je zkratka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,
občanské sdružení. Společnost je celostátní nezisková organizace, která působí na národní,
regionální a lokální úrovni. Má mnohaletou zkušenost v oblasti podpory lidí s mentálním
postižením a jejich rodin.
SPMP ČR sdružuje kolem 8000 členů, a to jak lidi s mentálním a kombinovaným postižením,
tak jejich rodiny a odborníky. Základním úkolem Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením je zlepšit podmínky života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i
v péči sociálních a vzdělávacích zařízeních, hájit jejich práva a zájmy.
-1-

Hlavní aktivity SPMP ČR
-

seznamuje veřejnost s problematikou mentálního postižení a snaží se odstraňovat
předsudky a nesprávné představy o lidech s postižením,

-

poskytuje sociální služby různého druhu,

-

podporuje transformaci ústavní péče na komunitní služby,

-

organizuje celoživotní vzdělávání a společenské akce pro lidi s mentálním postižením,
rodiče, profesionály a veřejnost,

-

převádí důležité informace do podoby srozumitelné pro lidi s mentálním postižením,

-

podporuje rozvoj hnutí sebeobhájců (lidi s mentálním postižením mluvící sami za sebe),

-

připomínkuje zákony ovlivňující život lidí s mentálním postižením,

-

prosazuje naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením z roku
2006.

Za zkratkou SPMP Trutnov
SPMP Trutnov je okresní odnoží Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice. Naše společnost byla založena v říjnu roku 1991, od té doby aktivně
působí na poli podpory našich znevýhodněných spoluobčanů - lidí s kombinovaným a
mentálním postižením. V současnosti sdružuje 141 členů - 89 z nich jsou lidé s postižením,
zbývajících 52 členů jsou dobrovolníci a sympatizanti naší organizace.

Hlavní aktivity SPMP Trutnov
-

sdružuje lidi s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiny, přátelé, odborníky a
dobrovolníky,

-

organizuje rehabilitační a rekondiční pobyty, rekreace, víkendové pobyty, výlety,
sportovní a kulturní akce jak pro lidi s postižením, tak pro jejich rodiče, přátele, odborníky
a veřejnost,

-

podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zkvalitňování podmínek života lidí s
mentálním postižením,

-

prosazuje jejich rovnoprávné postavení ve společnosti,

-

snaží se odstraňovat předsudky a mylné představy o lidech s postižením

-

snaží se odstraňovat bariéry mezi světem lidí s postižením a světem lidí bez postižení,

-

prezentuje svou činnost na internetovém portálu spmp.cz a na sociální síti Facebook,
seznamuje veřejnost s problematikou mentálního postižení.
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Aktivity SPMP Trutnov v roce 2010
Dopoledne plné vody
V sobotu 13. února jsme pro zájemce z řad lidí s mentálním postižením již potřetí pořádali
akci s názvem Dopoledne plné vody. Pod tímto názvem se skrývá výlet vlakem do Hradce
Králové a dvouhodinový sportovně relaxační program pro plavce i neplavce v místním
aquacentru. Zájemců o účast bylo jako v minulém roce mnoho; celá skupina čítala dvacet šest
osob - šestnáct z nich byli lidé s postižením a zbytek tvořili rodinní příslušníci a asistenti
z naší členské základny. Po příjezdu do Hradce Králové a překonání počátečních komplikací
v šatnách s čipovým systémem jsme si mohli užívat bezmála dvě hodiny pohodového koupání
a dovádění na atrakcích. Ve tvářích všech účastníků se zrcadlilo nadšení a spokojenost.
Úspěch celé cesty do Hradce byl tak velký, že jsme museli slíbit podzimní přídavek. A rádi.

VII. společenský ples SPMP Trutnov a Diakonie ČCE Dvůr Králové
V sobotu 20. února pořádalo naše sdružení SPMP Trutnov ve spolupráci s Diakonií ČCE
Dvůr Králové v Zábavním centru Zálabí ve Dvoře Králové sedmý ročník společenského plesu.
Tato akce je tradičně dlouho dopředu v hledáčku všech příznivců a přátel obou pořádajících
organizací. Po slavnostním zahájení vyzvala všechny tanečníky do kola pražská hudební
skupina Firmus. Sálem se nesly tradiční plesové melodie a později i skladby populární hudby.
Přestávky v úvodní části večera byly zpestřené vystoupením mladých tanečníků z Dětského
domova v Dolním Lánově. I letos se nám podařilo pro všechny účastníky plesu připravit
bohatou tombolu s řadou zajímavých cen. Většina tanečníků se v rytmu hudby přehoupla přes
nedělní půlnoc a pokračovala v zábavě do brzkých ranních hodin.

I. společenský ples pro lidi s hendikepem
V těsném závěsu za „velkým“ plesem SPMP Trutnov a Diakonie ČCE Dvůr Králové jsme,
tentokrát již sami, uspořádali První společenský ples pro lidi s hendikepem. Pozvánky na akci
mířily k rukám kamarádů z okolních sociálních zařízení i našim přátelům z rodin. V úterý 2.
března se tak znovu otevřely brány Zábavního centra Zálabí ve Dvoře Králové a tanečním
krokem do nich vstoupilo 117 elegánů a půvabných tanečnic. K tanci zahrála hudební skupina
Pegas z Jilemnice. Během celého odpoledne kapela bedlivě sledovala všechny tanečníky a ke
konci plesu vyhlásila, přestože to bylo velmi těžké, krále a královnu plesu. Zpestřením pro
ostatní byla tombola, která ukrývala lákavé dárky pro každého účastníka. Tento ples byl sice
ve své historii první, ale z nadšených ohlasů je jisté, že do dalších ročníků získal velkou řadu
příznivců.
Akce byla podpořena výhrou finanční hotovosti za deváté místo v soutěži komunitních
projektů na internetovém portálu conasbavi.cz.
Na akci nám byla komisí OSA odpuštěna autorská odměna za hudební produkce v plné výši,
za což děkujeme.

Zimní rehabilitační pobyt ve Špindlerově Mlýně
Zimní pobyty na horách nepatří obecně k těm nejlevnějším. Nám se ale v roce 2010 podařilo
uspořádat pro naše klienty od 8. do 12. března zimní rehabilitační tábor na chatě Labská ve
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Špindlerově Mlýně. Pobytu se zúčastnilo 28 lidí s mentálním postižením (ke dvaceti
obyvatelům Barevných domků Hajnice se připojilo osm žáků ze Základní školy speciální v
Semilech) a doprovod jim dělalo sedm asistentů. Počasí nám bylo od začátku nakloněné,
proto jsme si mohli dosytnosti vychutnat všechny zimní radovánky, které jen Krkonoše
mohou nabízet. Bobovali jsme, sáňkovali, lyžovali, uskutečnili jsme zimní olympiádu
v netradičních sportech a jeden den jsme strávili ve vodách místního aquaparku. V nabitém
programu nechyběly ani soutěže, diskotéky, společenské hry, večírky, zpívání při kytaře s
kupou dobré nálady a spoustou legrace. Byl to zkrátka krásný týden, na který budeme dlouho
vzpomínat.
Akce byla podpořena výhrou finanční hotovosti za druhé místo v soutěži komunitních
projektů na internetovém portálu conasbavi.cz.

Festival Patříme k sobě
Ve dnech od 14. do 16. dubna se členové SPMP Trutnov ze Stacionáře pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené v Trutnově zúčastnili 13. ročníku kulturního festivalu Patříme
k sobě, který pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily. Na
tomto již dobře zavedeném svátku hudby, tance a zpěvu vystupují amatérští umělci
s hendikepem. Trutnovský stacionář reprezentoval taneční soubor Pistolníci (celkem šest
tanečních párů) se svým tanečním vystoupením v rytmu country. Jejich vystoupení sklidilo
velký úspěch a celý soubor si tři dny strávené na semilském festivalu náramně pochvaloval.
Naše sdružení zprostředkovalo všem tanečníkům z trutnovského stacionáře dopravu na akci a
zpět.

Návštěva koncertu Chceme žít s vámi
Hned celý autobus naplněný nečleny i členy naší organizace z řad lidí s mentálním postižením
(převážnou část tvořili obyvatelé Barevných domků Hajnice, Oranžového domu v Trutnově a
zbytek pak naši přátelé z rodin) se díky SPMP Trutnov vydal na dalekou cestu do Prahy.
V úterý 20. dubna jsme přeci ani my nemohli chybět mezi téměř 6 000 účastníky jubilejního
XV. charitativního koncertu Chceme žít s vámi. Ten pořádala Nadace Nova v pražské O2
Aréně pro lidi s mentálním postižením ze specializovaných ústavů celé České republiky.
Téměř tříhodinový zábavný program se rozjel díky vystupujícím zpěvákům do velkých
obrátek. Csáková, Hůlka, Kolář, David, Kotvald - to je jen pár jmen umělců, kteří vytvořili
znovu tak neopakovatelnou atmosférou pro bezmezně nadšené publikum. A účast na příštím
ročníku? Pro naše přátele ta nejmilejší „povinnost“.

Návštěva kina ve Dvoře králové nad Labem
V sobotu 24. dubna se několik našich kamarádů z Praktické školy ve Dvoře Králové sešlo
v místním kině Svět na premiéře pohádky Dešťová víla. Naše organizace uhradila vstupné na
tuto podívanou pro všechny účastníky z výše zmíněné školy.

Pálení čarodějnic v Barevných domcích
Naše organizace ve spolupráci s Barevnými domky Hajnice připravila pro své členy a klienty
Barevných domků 30. dubna tradiční Pálení čarodějnic. Už v brzkých odpoledních hodinách
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se u altánu v hajnickém areálu slétly desítky rozcuchaných ženštin. Po zahájení vzplanula
vatra s jednou z nich a zatím co si plála, tak se účastníci zábavného odpoledne se svými
asistenty vydali do okolí altánu. Byly tam pro ně připravené soutěže v dost netradičním duchu
- skládalo se čarodějnické puzzle, připravoval lektvar, hledal poklad, prověřovaly se
dovednosti při zkoušce čarodějnic, nechybělo namotávání či lety na košťatech. Obyvatelé
jednotlivých domků také soutěžili v nápaditosti svých kostýmů. Ti nejlepší byli odměněni
skutečně originálními dorty. A pak už hurá na párky - opékalo se a zpívalo, zpívalo a opékalo.
Svou zásluhu na skvělém průběhu letošních čarodějnic mělo krom dobrovolníků a pracovníků
Barevných domků i krásné počasí, které bylo tou pomyslnou tečkou za podařenou akcí.
Akce byla podpořena výhrou finanční hotovosti za první místo v soutěži komunitních
projektů na internetovém portálu conasbavi.cz.

Čarodějnice na Dušnici
Pro pár lidí z trutnovského Oranžového domu a hajnických Barevných domků však tímto
letošní Čarodějnice neskončily. Šest z nich se přesunulo do krásných Jizerských hor, kde
spolu se dvěma žáky Základní školy speciální v Semilech a se svými asistenty strávili
víkendový pobyt pořádaný naší organizací. V nefalšovaném horském prostředí jsme znovu
zažehli čarodějnou fatru, opékali buřty a náramně se bavili. Sobota a neděle se nesly ve
znamení výletů do krásného okolí, navštívili jsme restauraci v penzionu U Nás, relaxovali
jsme v probouzející se přírodě. Shrnuto celé jednou větou: Velká jarní pohoda.

Májový rej
V úterý 18. května proběhl v trutnovském Národním domě šestý ročník Májového reje,
zábavného tanečního odpoledne, který pořádal Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně
postižené Trutnov ve spolupráci s naší organizací. Letošního ročníku se zúčastnilo více než
180 klientů z deseti zařízení sociální péče z královéhradeckého kraje spolu se svými asistenty.
Májový rej byl slavnostně zahájen ředitelkou stacionáře paní Bezděkovou a trutnovským
starostou panem Adamcem. Stejně jako v loňském roce zahrála skvělá country kapela Jakž
Takž z Trutnova. Své vystoupení předvedla taneční skupina Colty a Pistolníci z pořádajícího
stacionáře, po ní se o zábavu postarali tanečníci Kloboučku ze Střediska volného času
Trutnov a děvčata z trutnovského tanečního souboru Star West.
Akce byla podpořena výhrou finanční hotovosti za deváté místo v soutěži komunitních
projektů na internetovém portálu conasbavi.cz.

Víkendový pobyt Thámovky 2010
V termínu od 21. do 23. května jsme pro své členy připravili víkendový pobyt na oblíbené
horské chatě Thámovka ve Velké Úpě. Celkem dvanáctičlenná skupina lidí s hendikepem
(složená z obyvatel Barevných domů Hajnice a Oranžového domu Trutnov) a sedm asistentů
z členské základny SPMP Trutnov se tak znovu mohlo pokochat pohledem na nejvyšší body
Krkonoš. A to nejen takto pasivně. Mnozí si v bohatém programu vybrali výšlap po
vrcholových partiích Černé hory - s průvodcem jsme prošli černohorská rašeliniště, nebojácně
jsme zdolali rozhlednu na samém vršku Černé hory. Ten náramný výhled do kraje, jako i
samotný pobyt na horách, za tu malou námahu určitě stál.
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Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi ve Šporkově Mlýně
Na poslední víkend v květnu jsme připravili pro dvacet účastníků v penzionu Šporkův Mlýn
ve Stanovicích u Kuksu třídenní pobyt pro rodiče s dětmi s postižením. Celá akce měla za cíl
zprostředkovat setkání rodin, do jejichž osudu promluvilo postižení dítěte. Zbytek volných
míst byl doplněný účastníky z Barevných domků Hajnice a trutnovského Oranžového domu.
Pro děti i dospělé jsme připravili bohatý program, který se nesl ve znamení vodníků a
vodnických her; venkovní aktivity se střídaly s programem v prostorách Šporkova Mlýna.
V sobotu jsme vyrazili na prohlídku do hospitalu Kuks, prošli jsme zahradu a zajímavým
muzeum lékárnictví. Rodiče měli po celý víkend možnost navázat nová přátelství a sdílet své
radosti i starosti spojené s problémy svých dětí. Doufáme, že se nám náš záměr povedl.

Dražba firmy MEKR'S s.r.o.
V pátek 4. června večer bylo v havlovickém sportovním areálu skutečně veselo. Firma
MEKR'S s.r.o. zde pořádala podnikovou slavnost, na které proběhla netradiční dražba. Mohli
jste zde například získat dres nebo hokejku Dominika Haška s autogramem a řadu podobných
sběratelských skvostů. Výtěžek z vydražených předmětů, neuvěřitelných 52.000 Kč, firma
MEKR'S s.r.o. věnovala naší organizaci. Hned ten večer si symbolický dárkový šek převzali
dva zástupci členů našeho sdružení z řad lidí s mentálním postižením. Mnohokrát děkujeme!

Open Skies For Handicapped
Open Skies For Handicapped je jednodenní akce pořádaná Leteckými službami Hradec
Králové pro lidi se zdravotním postižením. Bohatý program plný hudby, adrenalinových
vystoupení, ukázek policejní techniky a zásahů je pro každého účastníka znásobený možností
vyzkoušet si na vlastní kůži samotný let v jednom ze tří tipů dopravních letadel. A to je
možnost, která se vážně neodmítá. 26. června zprostředkovalo SPMP Trutnov využití této
nabídky hned celému autobusu svých členů. Naše první účast na této perfektně připravené
akci se nese na vlně neskutečných zážitků jak z letu, tak z opravdu hutného a zajímavého
doprovodného programu, které jen tak nevyblednou.

Sportovně rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem
Ve dnech 31. července do 13. srpna jsme opět strávili nezapomenutelných čtrnáct dní ve
Starém Městě pod Sněžníkem na sportovně rehabilitačním pobytu. Tento tábor se po řadu let
těší veliké oblibě mezi obyvateli různých typů zařízení pro lidi s mentálním postižením z celé
republiky. Letošního pobytu s tématem Cirkus CHA-CHA se zúčastnilo více než osmdesát
táborníků. A že jsme se všichni opravdu dosytosti vydováděli a nasmáli. Táborové téma
k tomu přímo nabádalo. Nechyběly ani tradiční táborové aktivity, jako táborová pouť nebo
průvod městem v maskách. Na programu byl výlet do muzea veteránů a zoo parku v Rapotíně,
návštěva Velkých Losin, ti nejzdatnější pěšky zdolali vrchol Kralického Sněžníku. Ke
sportovnímu vyžití patřily cyklistické výlety do okolí, plavání v bazénu pod širým nebem i
tradiční turnaje v různých disciplínách. Sportovně rehabilitační tábor SPMP Trutnov je po
řadu let dobrým příkladem toho, jak mohou lidé s postižením příjemně a navíc aktivně strávit
čtrnáct dní letních prázdnin.
Hlavní část finančních prostředků na tento pobyt byla získána díky dotaci Ministerstva
zdravotnictví České republiky.
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Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny
V sobotu 28. srpna se po mnoha dnech horlivých příprav na Tylově paloučku v Havlovicích
uskutečnil šestý ročník Pohádkového lesa a zábavného odpoledne pro všechny. Tato událost
tradičně láká pozornost nejen místních dětí a rodičů - SPMP Trutnov ji totiž pořádá jako
integrační akci. Její hlavní náplní je nabídnout místo pro setkání lidí s hendikepem s lidmi
zdravými. A při havlovickém Pohádkovém lese se to už několik let skutečně daří. Důkazem
byl i letošní ročník, na který se i přes nepřízeň počasí vydalo na čtyři sta dětí a lidí
s postižením. Krom mírně inovované trasy Pohádkovou říší s řádkou nových pohádkových
postav se mohli všichni návštěvníci znovu těšit na bohatý doprovodný program; pro tanec a
soutěže bylo připravené pódium před velkým stanem, přichystaný byl i malý výtvarný stan,
trampolína a samozřejmě mnoho forem občerstvení. Stále velká popularita havlovického
Pohádkového lesa a zábavného odpoledne pro všechny dává tušit, že myšlenka integrace při
společně prožitém dnu stále žije a baví.
Děkujeme pracovníkům firmy ABB z Trutnova, kteří se v rámci firemního dobrovolnictví
spolupodíleli na přípravě letošního Pohádkového lesa.

Rehabilitační pobyt ve Špindlerově Mlýně
Ve dnech od 11. do 17. září jsme opět zavítali na chatu Labská ve Špindlerově Mlýně.
Pořádali jsme zde pro dvacet osm zájemců (pro obyvatele Oranžového domu v Trutnově,
Barevných domků Hajnice a Základní školy speciální v Semilech) horský rehabilitační pobyt.
Tématicky jsme se jako ve Starém Městě zaměřili na cirkus, takže o cirkusová vystoupení a
převleky nebyla nouze. Předváděla se bublinová šou, hrála se stopovaná s cirkusovou
tématikou, opékali jsme párky, zpívali u táboráku, soutěžili, tančili. Mnoho času jsme se
snažili trávit venku; pořádali jsme výlety do krásného okolí, byli jsme ve městě na drobných
nákupech. Jeden den jsme strávili ve vodách místního aquaparku. Aktivit a zábavy bylo jako
vždy tolik, kolik jen se do jednoho týdne na horách může vejít.
Hlavní část finančních prostředků na tento pobyt byla získána díky dotaci Ministerstva
zdravotnictví České republiky.

Podzimní Dopoledne plné vody
V sobotu 9. října jsme se již podruhé v tomto roce vydali do hradeckého aquaparku. Na cestu
se nás tentokrát vydalo téměř třicet (přátelé z Barevných domků Hajnice, Oranžového domu v
Trutnově a z rodin). Možnosti aquaparku se nám znovu nabízeli v plné kráse. Kdo byl s námi
poprvé, ten z počátku jen užasle koukal, ostřílení účastníci se s nadšením a za pomoci svých
doprovodů vrhali na osvědčené atrakce. Bezpečný a hladký pobyt v bazénech hradeckého
aquacentra by právě bez nich nebyl možný. Znovu se nám podařilo zachovat poměr jednoho
plavajícího doprovodu na dva neplavce, což bereme za jeden z hlavních bezpečnostních
předpokladů při pořádání této akce.

Magická drakiáda v Barevných domcích
V sobotu 16. října jsme pro obyvatele hajnických Barevných domků připravili pohádkově
laděnou drakiádu. Akce se konala přímo v areálu Barevných domků a její účastníci se hned na
jejím začátku přenesli na královský dvůr. Nejprve jsme soutěžili v různých dovednostních
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hrách za vydatné pomoci pohádkových bytostí. Pak se dosud zakaboněné počasí umoudřilo a
pustilo nás s našimi dračími miláčky na čerstvý vzduch. A tak se místní kopec začal hemžit
tečkami dračích krotitelů, kteří se snažili své svěřence udržet co nejvýše. No a po té veliké
námaze jsme se znovu uchýlili pod střechu a celé odpoledne zakončili slavnostním
ceremoniálem s odměnami pro všechny a pravou pohádkovou diskotékou.

Halloweenská taneční zábava
Přes dvě stovky tancechtivých nebojsů se sešlo 2. listopadu v Zábavním centru Zálabí ve
Dvoře Králové nad Labem na tradiční Halloweenské zábavě, kterou už po několik roků
pořádá SPMP Trutnov pro lidi s mentálním postižením z okolních zařízení a z rodin. Program
tanečního odpoledne ve strašidelném duchu byl opravdu nabitý; nejprve nás zahřály
diskotékové hity, potom vystoupila legendární hudební skupina Vega ze Skalice u Litoměřic,
která je složená jen z muzikantů s mentálním postižením. Jako vždy byl připravený
doprovodný program - na rytmy country zatančili klienti trutnovského stacionáře, žáci ze
Základní školy speciální v Jaroměři se roztočili v rytmu diska. Z nadšených obličejů bylo znát,
že se letošní Halloweenská zábava opět vyvedla.

18. ročník republikového turnaje v stolním tenise
Od pátku 12. do neděle 14. listopadu naše organizace spolu s Barevnými domky Hajnice
pořádala ve sportovní hale Základní školy Strž ve Dvoře Králové už osmnáctý ročník
Republikového turnaje ve stolním tenise. Vyhlašovatelem celého turnaje je Českého hnutí
speciálních olympiád (ČHSO), jehož cílem je lidem s mentálním postižením nabídnout
možnost pravidelně sportovat a účastnit se sportovních klání bez ohledu na výkonnost či
stupeň postižení. V letošním roce si na něj našlo cestu hned 37 sportovních klubů z celé
republiky s neuvěřitelnými sto třemi sportovci. Celý turnaj byl zahájený ředitelkou ČHSO
Martinou Středovou, zazněla hymna, sportovci pod vlající zástavou symbolicky složili svůj
slib. Poté proběhlo rozřazení do jednotlivých skupin a pak už mohlo zápolení začít. Soutěžilo
se opět v kategorii Unified, ženy -30, ženy +30, muži -30 a muži +30. Celé tři dny byly
naplněné nejen sportovním kláním na osmi hracích stolech, ale také večerním společenským
programem. Perfektně zvládnutá organizace a týmový duch – to je to, co tento turnaj už
několik let zdobí.
Poděkování patří všem dobrovolníků a také studentům Fakulty informatiky a managementu
Univerzity Hradec Králové, kteří se spolupodíleli na rozhodování.

Návštěva kina ve Dvoře Králové
V neděli 21. listopadu jsme pro pár obyvatel z Barevných domků Hajnice připravili výlet do
kina ve Dvoře Králové nad Labem. Promítal se zde animovaný snímek Sammyho
dobrodružství. Naše organizace uhradila všem účastníkům z Hajnice vstupné na tuto
napínavou podívanou.

Předvánoční bowlingový turnaj
V sobotu 11. prosince jsme se s kamarády z Barevných domků Hajnice, Oranžového domu v
Trutnově, Stacionáře pro zdravotně oslabené Trutnov i s přáteli z rodin sešli na poslední
letošní společné akci, kterou připravila naše organizace – na Předvánočním bowlingovém
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turnaji. Celý turnaj probíhal v trutnovském Sportovním centru Olymp a měl za úkol nabídnout
lidem s postižením společně se sejít a v přátelské atmosféře změřit svoje síly. Čtyři
bowlingové dráhy byly po dvě hodiny v neustálé permanenci. Po soutěži nechybělo vyhlášení
úspěšných sportovců a drobné oceněním pro všechny účastníky. Toto předvánoční sportovní
setkání se tak může stát pomyslnou tečkou za bohatým a jistě úspěšným rokem 2010 v naší
okresní organizace SPMP Trutnov.
Tato akce byla uskutečněna díky finančnímu příspěvku z Konta Bariéry – Nadace Charty 77.

Organizace, se kterými jsme v roce 2010 spolupracovali
Barevné domky Hajnice
České hnutí speciálních olympiád
Diakonie ČCE, Dvůr Králové nad Labem
SK Klokani Hajnice
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov
Základní škola speciální v Semilech

Přehled hospodářské činnosti v roce 2010
Příjmy:
Dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR (na dva rehabilitační pobyty)
Dotace od Města Dvůr Králové nad Labem
Finanční dary
Účastnické příspěvky na pobyty a víkendové akce
Ostatní příjmy

137.800,00 Kč
50.000,00 Kč
107.081,00 Kč
431.400,00 Kč
135.901,36 Kč

Výdaje:
Pobyty, akce
Provoz (včetně nákupu drobného majetku)

822.799,00 Kč
21.628,00 Kč

Prostředky v hotovosti a na bankovních účtech

95.334,93 Kč

Složení Okresního výboru SPMP
O fungování organizace se stará pětičlenný Okresní výbor SPMP, který v roce 2010 pracoval
v tomto složení:
-

Bc. Jitka Punnerová (předsedkyně),

-

Eva Šnajdrová (místopředsedkyně),

-

Ing. Šárka Grulichová (hospodářka),

-

Mgr. Jana Čudejková (sociálně-právní poradenství),

-

Gabriela Grulichová (pobyty, akce).

Předsedou revizní komise byl Viktor Janata.
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Významní sponzoři v roce 2010
Činnost organizace SPMP Trutnov finančně již několik let výrazně podporuje Město Dvůr
Králové nad Labem.
Velkou podporu nám také v roce 2010 poskytla firma MEKR'S s.r.o., Hradec Králové a
firma ABB s. r. o.

Další sponzoři
Protože si velmi vážíme jakékoliv pomoci a podpory, dovolíme si zde uvést další sponzory,
kteří nám v roce 2010 věcným darem nebo finančně přispěli. Řazeno abecedně:
Atlan, Trutnov
Barevné domky Hajnice
Digitální tisk LUKY, Trutnov
Divadlo Úpice
EKOTERN, Dvůr Králové n. L.
Hasiči Havlovice
Hejkal a jeho víla
Hostinec Amerika, Havlovice
Ingeniring Krkonoše, a. s., Trutnov
James Cook Languages, s.r.o., Praha
JUTA, a.s., Dvůr Králové n. L.
Krákorka, a. s., Červený Kostelec
LI - CA Spojovací materiál, s.r.o., Hradec Králové
Obec Dolní Brusnice
Obec Havlovice
Orange Catering, Rtyně v Podkrkonoší
Pekárna Lično
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., Trutnov
Penzion Pohoda, Dvůr Králové n. L.
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Perníková chaloupka, Ráby u Pardubic
Pivovar Krakonoš, Trutnov
Pivovar Tambor, Dvůr Králové n. L.
Pivovar Žamberecký kanec, Žamberk
Občanské sdružení Plán B (provozovatel portálu conasbavi.cz)
Poledno
Potraviny Jánošík Havlovice
Maratonstav, a. s., Úpice
Maso Kazda, Úpice
Melichar.cz
Mladá fronta, a.s., Praha
MS Barchovan Havlovice
Šebrle, s. r. o., Dvůr Králové n. L.
TJ Sokol Havlovice
TRADER, s.r.o., Polička
Účastníci Maškarního plesu, Roprachtice
Uzeniny, Říkov
Velkoobchod Kubík, Pardubice
Poděkování patří také Nadaci Charty 77 - Konto BARIÉRY, která nám z nadačního
projektu Sport bez bariér zprostředkovala nákup sportovního náčiní a roční vstupenky do
vybraných sportovních areálů.
Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za uhrazení účastnického poplatku
pro dva členy naší organizace na sportovně rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod
Sněžníkem.
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Poděkování
Na závěr si dovolujeme poděkovat všem lidem i organizacím, kteří se podíleli na chodu a
podpoře naší společnosti v roce 2010.
Rádi bychom znovu poděkovali všem sponzorům a dárcům. Vaše vstřícnost a štědrost nám
dovolila připravit pro naše spoluobčany s mentálním postižením a jejich rodiny velikou řadu
zajímavých událostí. Také díky Vám jsme mohli znovu umazat z pomyslného rozdílu mezi
světem lidí s postižením a lidmi zdravými. Upřímně si vážíme Vaší pomoci a podpory.
Děkujeme Vám za ně.
Dále bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se po celý rok 2010 obětavě starali
o přípravu a hladký průběh našich akcí. Vážíme si Vaší práce i Vašeho volného času, který
jste nám věnovali. Bez Vaší pomoci a nadšení by mohla jen stěží naše okresní organizace
SPMP Trutnov nabízet tak bohatou nabídku událostí pro lidi s mentálním postižením na tak
vysoké úrovni. Přátelé, děkujeme Vám.
Nově zde chceme poděkovat našim sympatizantům, kteří podpořili námi vytvořené projekty v
hlasovací soutěži na internetovém portálu conasbavi.cz a napomohli nám tak k financování
hned několika akcí. Děkujeme Vám za Vaše hlasy.
Děkujeme Vám všem za Vaši podporu a pomoc a těšíme se s Vámi v roce 2011 na další
úspěšnou spolupráci.
Okresní výbor SPMP Trutnov
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