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Co je to SPMP Trutnov?
SPMP Trutnov je zkratka Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením. Jsme okresní odnoží Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice. Celostátní organizace SPMP je nezisková
společnost, která sdružuje lidi s mentálním a kombinovaným postižením,
jejich rodiny a odborníky, hájí jejich práva a zájmy. V současnosti má
kolem 8000 členů.
Naše společnost SPMP Trutnov byla založena v říjnu roku 1991. V roce
2011 jsme oslavili dvacáté narozeniny naší podpory lidí s mentálním a
kombinovaným postižením.

Co v SPMP Trutnov děláme?
⋅ sdružujeme lidi s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiny,
přátelé, odborníky a dobrovolníky (v současnosti máme 141 členů; 86
z nich jsou lidé s postižením, zbývajících 55 členů jsou dobrovolníci,
rodinní příslušníci lidí s postižením a sympatizanti naší organizace),
⋅ organizujeme 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,
⋅ prezentujeme svou činnost na internetu (www.spmp.cz) a na sociální
síti Facebook,
⋅ prosazujeme rovnoprávné postavení lidí s postižením ve společnosti,
⋅ snažíme se odstraňovat předsudky a mylné představy o lidech
s postižením,
⋅ mírníme bariéry mezi světem lidí s postižením a světem lidí bez
postižení,
⋅ seznamujeme veřejnost s problematikou mentálního postižení.

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

Co jsme v roce 2013 dělali?
Desátý ročník Společenského plesu ve Dvoře Králové nad Labem
V sobotu 19. února jsme společně s Diakonií Československé církve
evangelické ve Dvoře Králové nad Labem uspořádali desátý ročník
Společenského plesu pro členy a sympatizanty obou organizací. Ples se
konal jako v předchozích letech v Zábavním centru Zálabí ve Dvoře
Králové.
Už před dvacátou hodinou se sál začal plnit nedočkavými tanečníky. Po
slavnostním uvítání všech účastníků začala ta pravá plesová zábava.
K tanci zahrála jako v minulém roce hudební skupina Dynamic z Opočna.
Pro účastníky byla připravena hodnotná společenská hra Štěstíčko.
Čtvrtý Společenský ples pro lidi s hendikepem
V úterý 5. března 2013 jsme pořádali v Zábavním centru Zálabí ve Dvoře
Králové nad Labem čtvrtý ročník Společenského plesu pro lidi
s hendikepem a jejich přátele. Jedná se o nevšední akci, na které mohou
lidé s postižením zažít opravdovou plesovou atmosféru.
Pozvání na tento ples přijalo úctyhodných 235 účastníků, a to nejen ze
Dvora Králové, ale také z Trutnova, Vrchlabí, Hajnice, Markoušovic, České
Skalice, Skřivan, Chlumce nad Cidlinou, Chotělic, Jičína a Nové Paky.
Všichni přítomní měli možnost zatančit si s hudebním doprovodem
skupiny Riviera z Ústí nad Labem, se kterou spolupracujeme již druhý rok.
Ti odvážnější měli příležitost zazpívat si přímo s kapelou na připravený
mikrofon. Nachystaná byla také bohatá tombola, při které každý vyhrával.
Čtyři hodiny společné zábavy strávené s báječnou muzikou a přáteli, to byl
zážitek, na který mohli všichni tanečníci dlouho vzpomínat.
Výlet do aquaparku v Hradci Králové
V sobotu 30. března jsme pro zájemce o sportovní aktivity uspořádali
devátý ročník akce s názvem Dopoledne plné vody. Jde o sportovně
relaxační dopoledne strávené v hradeckém aquaparku. Účast na něm jsme
nabídli lidem s mentálním hendikepem z okolí Trutnova a Dvora Králové

nad Labem. Na tuto akci se přihlásilo čtrnáct plavců i neplavců různých
věkových skupin. Účastnili se ji přátelé z trutnovského stacionáře,
obyvatelé z bývalého Oranžového domu v Trutnově, lidé z Barevných
domků Hajnice a také z rodin. Doprovod jim dělali dobrovolníci a rodinní
příslušníci.
Cestu většina z nich začala hned ráno na vlakovém nádraží v Trutnově. K
putování za vodou totiž neodmyslitelně patří cestování vlakem. Když jsme
všichni šťastně dorazili do hradeckého aquaparku, vyřídili jsme nezbytné
formality potřebné k vstupu a pak to všechno začalo...
Jako vždy měla veliký úspěch jízda na tobogánu. Ve velkém bazénu si
účastníci vyzkoušeli umělé vlnobití a svou aktuální plaveckou zdatnost.
Odpočinek trávili ve vířivých bazénech a parní lázni. Pro opravdu dobré
plavce byla připravena návštěva padesátimetrového plaveckého bazénu a
skoky ze skokanského můstku.
Naše sdružení uhradilo všem účastníků dopravu, vstup do aquacentra a
zajistilo potřebné asistenty.
Účast na festivalu Patříme k sobě
Festival Patříme k sobě pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí
zdravotně postižených Semily. Jedná se o kulturní akci, která chce
zpřístupnit uměleckou činnost lidí s hendikepem širší veřejnosti. V roce
2013 se pořádal jeho 16. ročník. 17. a 18. dubna se tohoto festivalu
zúčastnil také taneční soubor PISTOLNÍCI ze Stacionáře pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené v Trutnově. V rámci festivalu dvakrát
vystoupili s tancem nazvaným Námořnickej bál a sklidili veliký úspěch.
SPMP Trutnov podpořilo účast Stacionáře pro zdravotně oslabené a
tělesně postižené v Trutnově na festivalu uhrazením cestovních výdajů.
Slavnost pálení čarodějnic v Barevných Domcích Hajnice
V úterý 30. dubna odpoledne se již tradičně u altánku v Barevných
domcích v Hajnici rozhořela hranice, na které trůnila nevzhledná babizna. I
v roce 2013 naše sdružení pořádalo pro zdejší obyvatele slavnost pálení
čarodějnic. A než se se vší elegancí ona babina proměnila v hromádku

rozžhaveného popela, tak jsme si společně s přáteli z Barevných domků
zasoutěžili.
Prolétli jsme se na košťatech, skládali čarodějnické puzzle, v magickém
lese poznávali zvířata, házeli šiškami, nechyběla ani naše oblíbená
namotávaná. Po soutěžích jsme se vrátili k ohni, kde jsme si opekli buřty.
Celý podvečer dokreslila hra na kytary a veselé táborové zpěvy.
Naše organizace připravila pro všechny účastníky občerstvení a ceny do
soutěží.
Open Skies For Handicapped 2013
V sobotu 22. června pořádaly Letecké služby Hradec Králové, a. s. pro lidi s
postižením v pořadí již šestou akci s názvem Open Skies For Handicapped.
Celá událost probíhala pod záštitou ministra obrany České republiky a
měla za cíl nabídnout lidem s hendikepem neobvyklé setkání s vojenskou,
policejní a leteckou technikou. Vrcholem celého dne byla možnost
účastnit se vyhlídkového letu - a to pro všechny a zdarma. Takovou
událost si jen málokdo nechal ujít.

Připraven byl také bohatý doprovodný program s ukázkami práce policie,
vojáků, psovodů, k vidění byli draví ptáci, ukázky bojových sportů, dálkově
ovládané modely. O kulturní naplnění se postaralo několik hudebních
kapel na provizorním pódiu.
Jen na málokteré událostí, která se pořádá pro lidi s postižením, se dá
vidět tolik zajímavých aktivit na jednom místě.
Naše sdružení na tuto akci pomohlo vypravit celý autobus natěšených
účastníků.
Sportovně rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem
Ve dnech od 26. července do 8. srpna jsme 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 hendikepem z celé republiky.
Letošního pobytu s tématem Čtvero ročních období se zúčastnilo více než
osmdesát 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 do okolí, plavání v bazénu pod širým nebem a tradiční turnaj
ve flaškované.
Sportovně rehabilitační tábor organizovaný naším sdružením je již několik
let zajímavou variantou toho, jak mohou lidé s postižením aktivně strávit
čtrnáct dní letních prázdnin.
Pořádání Pohádkového lesa a zábavného odpoledne pro všechny v
Havlovicích
V sobotu 31. srpna se na Tylově paloučku v Havlovicích podeváté konal
Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny. Jako vždy ho pořádala
naše Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.,
okresní organizace Trutnov. Cílem této akce bylo provést účastníky
pestrou cestou skrz Pohádkový les a nabídnout jim zábavu, soutěže a
mnoho příležitostí k dovádění. Druhým cílem bylo vytvořit společné místo,
kde se mohou více poznat a propojit světy zdravých lidí se světem lidí
s handicapem.

I letos začaly hlavní přípravy několik týdnu předem a vyvrcholily ve čtvrtek
29. a v pátek 30. srpna. Čtvrteční přípravy, do kterých se zapojili
pracovníci firmy ABB Trutnov v rámci firemního dobrovolnictví a někteří
obyvatelé Barevných domků Hajnice, probíhaly také v duchu integrace.
Bylo tu krásně vidět, že jde bez problémů skloubit pracovní aktivity se
společnou zábavou a přátelským poznáváním.
Zahájení vlastního Pohádkového lesa a zábavného odpoledne pro všechny
proběhlo v sobotu v poledne. Pohádkové bytosti byly připravené na svých
místech a netrpělivě očekávaly první účastníky. Že jde o akci oblíbenou a
hojně navštěvovanou nasvědčuje také to, že jsme na letošním ročníku
přesáhli kapacitu jednotlivých stanovišť, která byla připravena na 550 dětí.
Celkem bylo registrováno přes 400 dětí a lidí s postižením a více jak 200
jich přišlo bez registrace. Na cestě Pohádkový lesem pro ně bylo
připraveno několik zastavení, kde si mohly společně prověřit svou
šikovnost, odvahu i znalost různých pohádek.

Za splněné úkoly čekala na každého v závěru putování štědrá odměna.
Celá cesta se uzavřela u pana Krále a paní Královny symbolickým
zacinkáním na pohádkový zvonec.
Tím ale sobotní odpoledne nekončilo. Pořadatelé si pro účastníky
nachystali řadu doprovodných akcí. Byl připraven výtvarný stan
s oblíbeným malováním na obličej, tetováním a vybarvováním sádrových
odlitků. Nachystané bylo také pódium se dvěma veselými klauny, kteří
vymýšleli soutěže v netradičních disciplínách. A samo sebou, bez
občerstvení by to také na Tylově paloučku nešlo, a tak limonády tekly
proudem, párky se nestačily udit a vepřové kýty péct.
Pohodová atmosféra mezi zdravími i lidmi s postižením, velká spousta
rozzářených obličejů všude kolem a krásné počasí byly odměnou pro
všechny pořadatele za jejich snažení.
Podzimní výlet do aquaparku v Hradci Králové
V sobotu 19. října jsme podesáté pořádali společné plavání pro lidi s
postižením v aquacentru v Hradci Králové. Celá událost se jmenuje
Dopoledne plné vody. Jako obvykle byl o účast na této akci velký zájem, a
to hlavně mezi obyvateli Barevných domků Hajnice. Zbytek účastníků
tvořili lidé z rodin a asistenti. Ti pomáhali jako doprovod při společné
cestě a také při samotném pobytu v bazénu.
I tento desátý výlet za vodou začal oblíbenou jízdou vlakem. Pro mnoho
účastníků je to druhá největší událost dne hned po pobytu v aquacentru.
Po příchodu do areálu lázní si plavci vybrali své asistenty, poprali se
v šatnách s čipovým systémem a pak začala ta pravá vodní šou.
Každý mohl v bazénu předvést své plavecké umění, následně si odpočnout
hned v několika vířivkách a pak třeba zkusit svou odvahu jízdou na
tobogánu. Bezmála dvě hodiny pobytu v aquacentru byly naplněné hlavně
zábavou, sportem a relaxací. Unavení, ale nadmíru spokojení – tak by se
dal charakterizovat pocit většiny plavců v závěru.
Děkujeme všem dobrovolníků, kteří dali účastníkům k dispozici své síly a
pomocnou ruku.

Halloweenská zábava ve Dvoře Králové nad Labem
Příchod podzimu je v naší organizaci ve znamení příprav na
Halloweenskou zábavu, kterou pořádáme pro lidi s hendikepem z okolních
zařízení i z rodin. Ta se konala v úterý 5. listopadu 2013 v Zábavním centru
Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem. To se už od dvou hodin rozeznělo ve
rychlých rytmech disca.
A sál se opravdu otřásal. Přišlo a přijelo sem přes dvě stě třicet tanečníků
spolu se svými asistenty. Ze zařízení namátkou jmenujme přátele
z Domova Tereza v Benešově u Semil, ze Stacionáře kamarád v Jičíně,
ze Života bez bariér z Nové Paky, z Dětského domova v Dolním Lánově,
z Ústavu sociální péče v České Skalici, ze Stacionáře pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené v Trutnově, z Farní charity ve Dvoře Králové
a z rodin. Společné zábavy ve znamení duchů bylo opravdu dost a dost.
Republikový turnaj ve stolním tenise
Ve dnech od 8. do 10. listopadu 2013 jsme uspořádali 21. ročník
Republikového turnaje ve stolním tenise pro sportovce s mentálním
postižením. Ten se uskutečnil jako obvykle v Základní škole Strž ve Dvoře
Králové nad Labem. V turnaji změřilo své síly 96 sportovců z 35
sportovních klubů. Celá akce se odehrála pod záštitou Českého hnutí
speciálních olympiád (ČHSO).
Slavnostního zahájení se zúčastnila národní ředitelka ČHSO paní Martina
Středová a čestný předseda Českého hnutí speciálních olympiád Vlastimil
Harapes. Na hladký průběh celého turnaje dohlížela zkušená rozhodčí
stolního tenisu Lucie Francová.
Po slavnostním zahájení proběhlo rozřazení do jednotlivých skupin a pak
mohlo tenisové zápolení naplno začít. Soutěžilo se opět v kategorii
Unified, Mix, ženy a muži pod 30 let, ženy a muži nad 30 let.
Za předvedené výkony na všechny sportovce čekalo slavnostní vyhlášení a
předáním medailí a cen. Paní profesorka Hana Válková připravila se svými
studenty z Univerzity Palackého v Olomouci pro všechny sportovce akci
s názvem Zdravý atlet, na které si mohli otestovat své fyzické dovednosti.

Nedílnou součástí soutěžních dnů byl také společenský večer s taneční
zábavou, připravený jak pro hráče, tak pro jejich trenéry a pořadatele.
Velké poděkování patří hlavnímu sponzoru turnaje Městu Dvůr Králové
nad Labem a všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci celé akce
podíleli.

Jak jsme v roce 2013 hospodařili?
Příjmy:
dotace od Ministerstva zdravotnictví:
dotace od Města Dvůr Králové nad Labem
finanční dary
účastnické příspěvky na pobyty a víkendové akce
členské příspěvky
ostatní příjmy

803.662,64 Kč
70.200,00 Kč
35.600,00 Kč
54.600,00 Kč
602.706,00 Kč
13.200,00 Kč
27.356,64 Kč

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

760.534,00 Kč
741.422,00 Kč
19.112,00 Kč

Prostředky v hotovosti a na bankovních účtech:
bankovní účty
pokladna

104.984,64 Kč
6.524,00 Kč

Jaké bylo složení našeho okresního výboru?
O fungování organizace se stará pětičlenný výbor. Ten v roce 2013 pracoval
v tomto složení:
⋅ Bc. Jitka Punnerová - předsedkyně,
⋅ Eva Šnajdrová - místopředsedkyně,
⋅ Ing. Šárka Janatová - hospodářka,
⋅ Mgr. Jana Čudejková – sociálně právní poradenství,
⋅ Gabriela Grulichová - pobyty, akce.
Předsedou revizní komise byl Viktor Janata.

S kým jsme v roce 2013 spolupracovali?
Barevné domky Hajnice
České hnutí speciálních olympiád
Diakonie ČCE, Dvůr Králové nad Labem
Sportovní klub Klokani Hajnice
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov

Jací byli naši významní sponzoři v roce 2013?
Naši činnost finančně již několik let výrazně podporuje Město Dvůr
Králové nad Labem.
Významnou podporu nám také poskytla firma ABB, s.r.o., firma Li-Ca
spojovací materiál, Hradec Králové a paní Monika Lampová.

A naši další sponzoři?
Moc děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří nám v roce 2013
pomohli věcnými nebo finančními dary. Velice si vážíme Vaší pomoci a
podpory.

ALBI, Červený Kostelec - Věra Ungrová
cre8 s.r.o., Praha
Dana Holmanová
Divaldo Úpice
Hasiči Havlovice
Hasiči Libňatov
HAŠPL, Velké Poříčí
Hejkal a jeho víla (toho času stále ve výslužbě)
Hostinec Amerika, Havlovice
Chovatelské potřeby a papírnictví, Úpice - Yveta Součková
Ingeniring Krkonoše, a.s., Trutnov
James Cook Languages, Praha
Kapela RIVIERA, Ústí nad Labem

KOVOKUBÁT, Pardubice
Makro, Hradec Králové
Mekr´s, s.r.o.
Melichar CZ, Úpice
Mladá Fronta, Praha
Myslivecké sdružení Barchovan, Havlovice
NN Steel, Batňovice
Obec Havlovice
OPTIMA
Orange Catering, Rtyně v Podkrkonoší
Paní Holmanová
Pan Tonda, Přelouč
Pekárna Lično
Pekárny a cukrárny Náchod, provozovna Trutnov
Perníková chaloupka, Ráby u Pardubic
Pešák, spol. s r.o., Luhačovice
Pila Havlovice
PNS Pardubice
Poděbradka - Ondřej Marek
Potraviny Jánošík, Havlovice
Rivet Factory, Náchod

SIKO koupelny
Silitěs, Nová Paka
UTECH, Praha
Úpičtí střelci
Zámecké Vinařství Bzenec

