




Vážení a milí členové a čtenáři,

rok 2009 byl rokem výjimečným! Slavili jsme 40. výročí založení Národního 
sdružení pro pomoc mentálně postiženým, občanského sdružení lidí s men-
tálním postižením, jejich rodin a dalších odborníků, které od roku 2004 po-
kračuje ve své činnosti pod názvem Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České republice, o.s.. Naše symbolické logo „40 let na stejné 
lodi“ obeplulo při mnoha příležitostech republiku. 
V tomto roce Česká republika ratifi kovala mezinárodní Úmluvu OSN o prá-
vech osob s postižením, která se tím stala právně závazným dokumentem. 
Úmluva je výsledkem 40letého úsilí za stejná práva a rovné příležitosti ve 
společnosti i pro lidi s mentálním postižením a jejich rodiny. 
S ohledem na význam obou zmíněných milníků organizovala SPMP ČR 
v Olomouci, ve městě svého založení, mezinárodní konferenci s mottem 
„Od pomoci k podpoře – od péče k samostatnosti“. Tématem konference 
byla nejen historie, ale hlavně budoucnost lidí s mentálním postižením 
a jejich rodin.
V neposlední řadě SPMP ČR publikovala na přelomu roku 2009–2010 Úmlu-
vu OSN o právech osob s postižením ve snadno-srozumitelné formě, která 
pomůže každému znát svá práva. 
Na závěr bych chtěl poděkovat členům, zaměstnancům, dobrovolníkům 
a všem, kteří s námi v roce 2009 spolupracovali ve prospěch lidí s mentálním 
postižením a jejich rodin a nebo i jinak podporovali činnost naší organizace.

Ing. Ivo Vykydal

předseda SPMP ČR
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Víkend pro rodiče a pečující: Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením, podzim 2009, Ekocentrum 
Paleta v Oucmanicích © SPMP



PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT A ČINNOSTÍ SPMP ČR

Oslavili jsme 40. výročí naši společnosti. Udělali jsme velkou konferenci, kam 
přišlo 300 lidí! Na konferenci se mluvilo hlavně:

•  o historii SPMP a o tom, co rodiče pro své děti s postižením 
dokázali

• o právech lidí s mentálním postižením
• o tom, kde a jak žijí lidé s mentálním postižením
• o samostatném životě lidí s mentálním postižením

Celorepubliková a mezinárodní konference ke 40. výročí SPMP ČR, která se konala za pod-
pory Úřadu vlády a pod záštitou ministra Michala Kocába, probíhala ve dnech 9.–10. října 
2009 v Olomouci. 
Konference se zúčastnili rodiče dětí s mentálním postižením, lidé s mentálním postižením, 
univerzitní profesoři a profesorky, zástupci neziskových organizací, asistenti, studenti, 
sociální pracovníci, zástupci krajských a městských úřadů, zástupci vlády a zástupci zahra-
ničních organizací.
Na konferenci přijal naše pozvání, kromě jiných významných hostů a přednášejících, také 
pan MUDr. Jan Jařab, člen kabinetu pana Špidly, evropský komisař pro zaměstnanost, 
sociální věci a rovné příležitosti. Byli jsme potěšeni, že se příspěvku zhostila také Mgr. Petra 
Zdražilová z Kanceláře veřejného ochránce práv, která mluvila o situaci lidí s mentálním 
postižením v ústavech a kvalitě jejich života.
V neposlední řadě nám sdělili své osobní příběhy také lidé s mentálním postižením. Dále se zde 
konalo osm workshopů s různou tematikou:  Kvalita života lidí s těžkým mentálním postižením, 
Integrace a inkluze v mateřských a základních školách, Člověk s mentálním postižením v práci, 
Správná podpora nebo Videotrénink interakcí, jako metoda podpory úspěšné komunikace. 3



Kompletní program konference, snadno srozumitelné anotace jednotlivých příspěvků 
a workshopů a celé přispěvky jsou k dispozci na webových stránkách SPMP ČR: 
http://www.spmpcr.cz/cs/vyroci_spmp/

Ministerstvo kultury ČR nám dalo peníze na tyto dva projekty: 
•  Prezentace umělecké tvorby osob s mentálním postižením: výrobky, 

divadlo, výstavy…
•  Zájmové a vzdělávací aktivity v kulturních oborech ve volném čase: 

tanec, hudba, malování, keramika…
Tyto projekty byly zaměřeny ke 40. výročí založení SPMP ČR.

V projektu Prezentace umělecké tvorby se konaly pouze dvě akce: „Divadelní Přerov“, kde 
30. září 2009 proběhl již 11. ročník této celostátní akce a dále uspořádání “Celostátní konfe-
rence ke 40. výročí založení SPMP ČR” ve dnech 9. a 10. října 2009 v Olomouci. Konferen-
ce byla také spojena s výstavou prací osob s mentálním postižením za účasti většiny našich 
organizací. Byla to jednak přehlídka činnosti těchto organizací za uplynulých 40 let trvání 
a pak výstava různých výrobků, které osoby s mentálním postižením v rámci zájmové 
a vzdělávací činnosti v kulturních a uměleckých aktivitách v průběhu roku 2009 vyrobily. 
Cílem projektu Zájmové a vzdělávací aktivity v kulturních oborech bylo umožnit lidem 
s mentálním postižením zapojit se do pravidelné zájmové a vzdělávací činnosti v kulturně 
umělecké oblasti. Kurzy probíhaly po celý rok, vždy jedenkrát až dvakrát týdně. 

Ministerstvo Zdravotnictví nám dalo peníze na: 
•  Rehabilitační pobyty 
•  Psychomotorickou rehabilitaci, například: plavání, kurzy vaření, 

rehabilitační cvičení, sport, muzikoterapie…
•  Výtisk materiálů: například Úmluvu ve snadném čtení, letáky, časopisy…
• Vzdělávání pracovníků  4
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Rehabilitační pobyty pro osoby s mentálním postižením a mentálním postižením s více vada-
mi jsou orientované v oblasti zdravotní péče a fyzické i psychické terapie. Pobytů se zúčast-
ňují lidé s mentálním postižením bez ohledu na věk, s lehkým středním i těžkým postižením. 
Většina účastníků rehabilitačních pobytů žije přes rok u svých rodičů nebo opatrovníků a toto 
bývá pro ně příležitost, kdy se mají možnost setkat s vrstevníky. Rehabilitační pobyty pořádají 
téměř všechna zařízení a okresní (městské) organizace SPMP ČR.
V roce 2009 se uskutečnilo 75 rehabilitačních pobytů, zúčastnilo se jich 2.692 dotovaných 
osob a 107 osob nedotovaných (většinou další rodinný příslušník), které si pobyt plně hradi-
ly. Celkové náklady na pobyty dotovaných osob činily 9 269 274,10,- Kč, z toho dotace činila 
2 750 000,- Kč, tj. 29,67 %, účastnický příspěvek dotovaných osob byl 6,519 274,10 Kč, což 
činí 70,33 % a částka od nedotovaných 409 591,40,- Kč, celkové náklady na pobyty dělaly 
9 678 865,50 Kč.
Psychomotorická rehabilitace pro osoby s mentálním postižením a mentálním postižením 
s více vadami se zaměřuje na nácvik samostatnosti, a to v oblasti základních každodenních 
činností. Psychomotorická rehabilitace a ergoterapie může probíhat individuálně, pak její 
náplň vychází z potřeb daného uživatele služeb, anebo skupinově, zde jsou zařazeny kromě 
každodenních činností i výtvarné techniky zaměřené na nácvik jemné motoriky a senzoriky, 
simulace smyslového vnímání či skupinové hry zaměřené na nácvik kognitivních funkcí. 
Publikační a ediční činnost je jedna z důležitých forem této podpory spočívá ve shromažďová-
ní a předávání aktuálních informací potřebných pro zajištění kvalitní a zlepšující se práce 
s lidmi s mentálním postižením. V roce 2009 bylo naší organizací vydáno 16 tiskovin v nákladu 
2 080 ks. Na příklad: časopis Naše Duha – okresní organizace SPMP Karviná, Zpravodaje – 
městská organizace SPMP Brno, Dopis členům – krajská organizace SPMP Praha. 
Realizace poskytování sociálních služeb a řízení organizace poskytující sociální služby, klade 
stále vyšší nároky na vzdělávání všech poskytovatelů sociálních služeb. Proto je nutné, aby 
si pracovníci poskytující sociální služby neustále doplňovali nové odborné poznatky a byli 
seznamováni s novou legislativou a souvisejícími předpisy. V roce 2009 se uskutečnilo 
22 přednášek pro 496 účastníků. 



Uspořádali jsme dva víkendy pro lidi s mentálním postižením.
První víkend byl pro sebeobhájce. Sebeobhájci mluvili o tom, jaká mají práva 
lidé s postižením a o Úmluvě OSN o právech lidí s postižením. 
Druhý víkend byl pro dospělé lidí s mentálním postižením. Probírali jsme 
vztahy, tělo a sexuální život. 

Z celé republiky přijelo 17 sebeobhájců. Vlastně to bylo mezinárodní setkání, protože přijeli 
i sebeobhájci z Belgie. Sebeobhájci se tu hlavně dozvěděli, o čem je článek 19 Úmluvy, který 
se jmenuje: Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti. Všichni k tomu měli co říct, 
protože to, kde budu bydlet a s kým, se týká opravdu všech. 
Dostali jsme se také k tomu, jaké mají sebeobhájci sny, co by chtěli ve svém životě změnit 
a také jak to udělají. Sebeobhájci z Belgie mluvili o svých vlastních životních zkušenostech 
a hodně lidí z České republiky tím inspirovali.
Druhý víkend byl určený pouze dospělým lidem s mentálním postižením ze všech koutů 
České republiky. Víkend byl od začátku do konce postaven na podpoře samostatnosti –
lidé s mentálním postižením se museli hodně spoléhat na sebe a sami se také o věcech 
rozhodovat. 
Tématem víkendu byly ale především vztahy – jak rodinné apartnerské tak přátelské. 
Podrobněji jsme také rozebírali sexualitu, pohlaví a pohlavní orgány, ale také sexuální život 
a případné rodičovství.

Uspořádali jsme také víkend o Vztazích a sexualitě, kde rodiče či pečující 
mohli přijet i s dětmi či dospělými s mentálním postižením. Rodiče se zaměřili 
na téma sexuality lidí s mentálním postižením, partnerství, rodičovství 
i sexuálního života.

S lektorem Petrem Eisnerem měli možnost probrat i individuální problémy, své dosavadní 
zkušenosti se sexualitou svých dětí a možnosti další spolupráce. 6
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Víkend pro rodiče: Vzdělávání dětí s mentálním 
postižením v inkluzívním prostředí, zima 2010, 
Praha © SPMP

Školení pro Sebeobhájce o Úmluvě OSN o právech 
lidí s postižením, podzim 2009, Praha © SPMP

Lidé s mentálním postižením měli podobný program jako rodiče – téma vztahů a sexuality. 
Měli možnost více se zorientovat ve svých rodinných, přátelských či partnerských vztazích, 
ale také se seznámit se svou sexualitou a intimitou. 



8

PROJEKTY SEKRETARIÁTU SPMP ČR

V červenci 2009 jsme rozjeli nový projekt, ve kterém zkoušíme kurzy sociál-
ních dovedností. Lidé s postižením se tam učí: navzájem se poslouchat, říct si 
o pomoc, přijit v čas nebo dodržovat pravidla. Až to budou umět, budou to 
ukazovat ostatním lidem v České republice. 

Celý název tohoto projektu je: Sociální dovednosti a vzájemná podpora: Nové perspektivy 
pro lidi s mentálním postižením na otevřeném trhu práce a ve většinové společnosti
Cílem projektu je vytvoření metodiky pro vzdělávání a podporu lidí s mentálním postižením 
v sociálních dovednostech. Tím chceme podpořit jejich zaměstnatelnost na otevřeném trhu 
práce a sociální začlenění do společnosti.
Metodika by měla sloužit především pro kurzy sociálních dovedností, ale měla by být využi-
telná rovněž v praktických školách, v sociálních službách nebo v agenturách podporované-
ho zaměstnávání. 
Partnery projektu jsou Podpora samostatnosti Osa, o.s. – agentura vzdělávající lidi s mentál-
ním postižením a Rytmus, o.s. – agentura podporovaného zaměstnávání.
V projektu jsme navázali rovněž mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery v Sever-
ním Irsku,  ve Francii a v Německu, abychom si společně vyměnili zkušenosti a dobrou praxi 
v oblasti podpory sociálních dovedností u lidí s mentálním postižením.
V projektu plánujeme navázat dalšími kurzy sociálních dovedností, vyškolíme síť lektorů po 
celé České republice, vyzkoušíme novou metodu vzájemné podpory (peer support), kdy 
lektory/lektorkami budou i lidé s mentálním postižením. 
Pro organizace pracující s lidmi s mentálním postižením bude k disposici metodika.
Projekt je fi nancovaný Evropským sociálním fondem. V Operačním programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost jsme obdrželi 4 019 826,00 Kč. Projekt potrvá od 1. července 
2009 do 30. září 2011. Další informace o projektu najdete na
http://www.spmpcr.cz/cs/esf/



Máme také další projekt, ve kterém spolupracujeme s úřady. Školíme 
úředníky, aby byli lepé připravení na setkávání a na řešení problémů lidí 
s postižením. To mohou být lidé s mentálním postižením, staří lidé nebo lidé 
s duševním onemocněním. 

SPMP ČR v červenci 2009 spolu s organizacemi Fokus Praha o.s. a Českou alzheimerovskou 
společností a za podpory Městské části Praha 8 zahájili roční pilotní projekt, „I MY JSME 
OBČANÉ!“ PŘISTUP K PRÁVŮM LIDÍ S BARIÉRAMI V KOMUNIKACI NA ÚŘADECH, 
jehož cílem je zlepšit dostupnost veřejné správy i pro lidi s mentálním postižením. 

V projektu jsme především zjišťovali, s jakými bariérami se lidé s potížemi v komunikaci na 
jedné straně a zaměstnanci úřadů na straně druhé při vzájemném kontaktu setkávají. 
V publikaci jsme situaci z obou pohledů popisovali a navrhli doporučení, jak by se veřejná 
správa mohla stát pro všechny lidi přístupnější. 
Součástí projektu bylo také školení úředníků, které jim umožnilo doplnit si potřebné 
informace o schopnostech a potřebách nejen lidí s mentálním postižením a nabídlo účinné 
nástroje komunikace s nimi, vybrané informační materiály přístupné na úřadech převedeme 
do srozumitelnější podoby. 
Tento pilotní projekt se sice zaměří především na území městské části Prahy 8, výstupy pro-
jektu však budou realizovatelné kdekoliv v České republice. 
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Další informace o projektu najdete na http://www.spmpcr.cz/cs/nros/
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 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poradenské centrum radí a pomáhá lidem s mentálním postižením, rodičům 
a dalším zájemcům z celé České Republiky. Těmto lidem dáváme informace, 
které jim pomůžou řešit jejich problémy nebo najít vhodnou sociální službu 
(například: chráněné bydlení, asistenci, práci…). 

Uživatele jsme informovali o jejich právech a povinnostech v různých situacích, kromě 
informací ze sociálně-právní oblasti (často např. žádost o příspěvek na péči, o mimořádné 
výhody pro lidi s těžkým postižením, řízení ve věci způsobilosti k právním úkonům a s tím 
spojené problémy) jsme některým uživatelům/uživatelkám pomáhali při jednání na úřadech 
a jiných institucích, při vyplňování formulářů a žádostí. Častokrát jsme zprostředkovávali 
další služby v okolí bydliště a podporu při zapojení do různých aktivit. Několik lidí s mentál-
ním postižením projevilo zájem o dlouhodobější podporu, řešili jsme např. problémy 
s osobním rozpočtem a s využíváním peněz, zapojení se do vrstevnických aktivit nebo vůbec 
komplexní životní situaci rodiny se zapojením nejrůznějších odborníků. 
Zájem o poradenství díky velké propagaci služby v roce 2009 stoupl, zaznamenali jsme 857 
intervencí. Kromě toho jsme připomínkovali a spoluvytvářeli důležité normy souvisejících 
s kvalitou života lidí s postižením, např. zákon o sociálním zabezpečení, posuzování pracovní 
schopnosti pro účely invalidity nebo návrh nového občanského zákoníku. 

Centrum KARLÍNUM vzdělává dospělé lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením. Cílem Centra je, aby se lidé s mentálním postižením naučili nové 
věci a aby se zlepšili jejich dovednosti. To jim pak pomůže začlenit se do běž-
né společnosti a být více samostatnými. 

Uživatele a uživatelky našeho Centra podporujeme, aby byli co nejvíce samostatní, aby 
postupně potřebovali méně a méně podpory. Protože nechceme, aby se stali na naší službě 10



závislými, ale aby se díky naší službě orientovali lépe ve světě kolem sebe a byli co nejvíce 
soběstační, posilujeme je v jejich rozhodnutích, ale také v přebírání odpovědnosti za ně. 
Chceme, aby si utvářeli svůj vlastní názor, učíme je spolupracovat s lidmi ve skupině a uspo-
řádat si svůj čas. 
Centrum Karlínum poskytuje 12 různých kurzů či aktivit: Český jazyk, Matematika a hospo-
daření s penězi, Anglický jazyk, Společnost a my, Práce s osobním počítačem, Moje zdraví, 
Klub Druk, Klub Rodina, Manuální dovednosti, Sociální dovednosti, Hudební dovednosti 
a Sebeobhájce Sami a Spolu. 
Nad rámec naší služby jsme se také rozhodli zpřístupnit počítačovou místnost pro všechny 
zájemce, aby docházelo k přirozenému setkávání lidí s postižením i bez. Kontakt s lidmi bez 
postižení se snažíme zprostředkovat i na různých volnočasových a nárazových akcích. 
Každoročně se účastníme velkého hudebního festivalu Rock for People, který je opravdu 
pro všechny, ne jen pro lidi s postižením. 11

Kurz Hudebních dovedností v Centru Karlínu, jaro 2009, Praha © s laskavým svolením Liby Taylor



ZAHRANIČNÍ VZTAHY

SPMP ČR spolupracuje také s jinými organizacemi ze zahraničí. Je členem 
Inclusion Europe a Inclusion International. To jsou organizace, které bojují 
za práva lidi s mentálním postižením a jejich rodin na celém světě. 
Dva naši sebeobhájíci ze skupiny Sami a spolu jeli na evropskou konferenci 
do Finska. Tam se mluvilo o Úmluvě OSN a o právech lidí s mentálním 
postižením. Na přiklad se také dozvěděli, jak psát jednoduché texty a co 
dělají sebeobhájici z jiných zemí. 

Konference Inclusion Europe se konala ve Finsku a nesla název „My life! - Full Participation 
and Equality“. Hlavními tématy konference byly: Úmluva o právech lidí se postižením, způ-
sobilost k právním úkonům a podporované rozhodování, přístup k informacím a celoživot-
nímu vzdělávání, bydlení lidí s postižením, nastavení služeb podle potřeb lidí s postižením, 
role asistenta, podpora rodiny... Po skončení konference sebeobhájci vypracovali zprávu 
pro ostatní členy své skupiny. Zpráva obsahuje získané poznatky a zkušenosti z konference, 
které budou inspirací pro další činnost sebeobhájců. 
V říjnu 2009 se konala konference u příležitosti 15 let Salamanské deklarace z roku 1994 
o vzdělávání dětí s postižením. Konferenci pořádaly Inclusion Europe a Inclusion Internati-
onal ve spolupráci se Salamanskou univerzitou. Během konference byla vydána celosvětová 
zpráva o inkluzívním vzdělávání (Better Education for All! When we are included too!). 
SPMP ČR se na zprávě aktivně podílela: byl vyplněn dotazník o situaci v České republice, 
dále jsme konzultovali odpovědi s dalšími odborníky, včetně Ministerstva školství. 
V roce 2009, ve spolupráci s Inclusion Europe, dostala SPMP ČR grant od německé nada-
ce, který umožnil organizovat vzdělávací semináře pro rodiče dětí s mentálním postižením, 
odborníky i lidi s mentálním postižením nejen z České republiky, ale i z ostatních států. Před-
nášející z cizích zemí přinesli nové ideje a koncepty. Semináře byly zaměřeny na podrobné 12



seznámeni s Úmluvou OSN o právech lidí se zdravotním postižením a její implementaci na 
národní úrovni. Byla zde také možnost seznámit se s dalšími organizacemi z regionu, přede-
vším ze střední Evropy. 
V neposlední řadě byl vyzván předseda SPMP ČR, aby se stal členem pracovní skupiny 
Světové Zdravotnické Organizace (WHO) o dětech s mentálním postižením. Tato skupina 
expertů připravuje doporučení pro zlepšení životních podmínek a zdraví dětí s mentálním 
postižením a jejich rodičů.  13

Víkendový seminář pro lektory a lektorky v rámci 
projektu ESF, léto 2009, Praha © SPMP

Evropská konference „Europe in Action“, jaro 2009, 
Tampere, Finsko © SPMP



 

Náklady v CZK

nákup materiálu 85 230,96

servis SW a výpočetní techniky 15 935,00

cestovné (včetně zahraničního) 79 866,77

náklady na reprezentaci 246,00

doprava 118 662,21

telefon, internet, poštovné 83 198,71

provoz kanceláří Karlín 351 766,85

ekonomické služby 181 450,00

tisk publikací a grafi cké práce 104 360,00

ubytování a stravování na akcích 581 530,48

konferenční poplatky 25 319,31

spoluúčast na projekty MZ 2 887 740,00

ostatní služby 143 844,09

mzdy 1 906 178,00

DPP 302 550,00

Sociální a zdravotní pojištění 602 513,00

Zákonné sociální náklady 55 258,00

bankovní poplatky, kurzové ztáty 21 157,42

členské poplatky 86 084,91

Náklady celkem 7 632 891,71

14

Výnosy v CZK

prodej CD 6 530,00

přijaté úroky a kurzové zisky 24 134,04

účastnické poplatky na 

konferenci

112 362,00

přefakturace Inclusion Europe 219 942,16

poplatky na pobyty 392 517,77

ostatní účastnické poplatky 22 350,00

nájemné Masečín 80 000,00

dary na činnost Kooperativa, 

Vykydal

44 560,00

Provozní dotace - Úřad vlády 1 268 300,00

Provozní dotace - MPSV 930 000,00

Provozní dotace - MHMP 130 000,00

Provozní dotace - MZ 3 028 000,00

Provozní dotace - Ministerstvo 

kultury

85 000,00

Provozní dotace - NROS 333 523,27

Provozní dotace - projekt UNIQ 56 946,21

Provozní dotace - ESF 435 365,32

Provozní dotace ostatní 438 484,01

Výnosy celkem 7 608 014,78

Hospodářský výsledek (ztráta) -24 876,93

 
 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2009
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Poskytnuté provozní dotace 

v roce 2009

MZ 3 028 000,00

Úřad vlády 1 268 300,00

MPSV 930 000,00

ESF 435 365,32

Action Mensch 432 772,00

NROS 333 523,27

MHMP 130 000,00

Ministerstvo kultury 85 000,00

ostatní zahraniční projekty 62 658,21

celkem 6 705 618,80

Poskytnuté provozní dotace v roce 2009

46%

19%

14%

6%

6%

5%
2% 2%

Ministerstvo Zdravotnictví (MZ)
Úřad vlády
Ministerstvo práce a sociální věci (MPSV)
Action Mensch
NROS
MHMP
Ministerstvo Kultury
Ostatní zahraniční projekty



V roce 2009 naše aktivity podpořily:
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