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 Městská organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 
ČR,o.s. v Poděbradech vznikla z iniciativy rodičů dětí a mladých lidí s mentálním 
postižením. Dnes, po čtrnácti letech činnosti, je organizací, která sdružuje 59 lidí, kde 
vedle osob s handicapem a jejich rodinných příslušníků jsou také sponzoři, příznivci 
a odborníci. Oproti poklesu členů, díky revizi členské základny,je počet členů v roce 
2012 stabilní. Dále je nám ctí spolupracovat s naším kolektivním členem Speciální 
školou Poděbrady. Zaměření činnosti organizace bylo rozšířeno i pro osoby 
s tělesným, smyslovým a duševním postižením. Často se jedná o postižení 
kombinovaná. Naše organizace je velice úzce spjata se zařízením Handicap centrem 
Srdce,o.p.s.. Poskytuje služby již desátým rokem. Do uceleného komplexu péče o lidi 
s mentálním postižením patří denní stacionář, týdenní stacionář,  sociálně-
terapeutická dílna a podpora samostatného bydlení.  
 Základním cílem poděbradské organizace SPMP je úsilí o trvalé zkvalitňování 
podmínek života lidí s postižením, poskytování pomoci jejich rodinám a úsilí o jejich 
r ovnop rávné pos taven í ve spo lečnos t i . Zas t řešu j í c í r epub l i ková 
organizace,Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR,o.s., má více jak 
čtyřicetiletou  tradici a sdružuje přes 8500 členů. 
 Rok 2012 byl bohatý na rehabilitační, sportovní, kulturní a osvětové programy. 
Při jejich organizování se setkáváme u oslovených partnerů v naprosté většině 
s pochopením a vstřícností. S mimořádným uznáním vnímají všichni členové 
organizace skutečnost, že se nám dostává významné podpory zastupitelstva města 
Poděbrady a jeho nejvyšších představitelů.  
 Rok 2012 byl tvrdým rokem pro všechny spolupracovníky, členy, přátele a 
dárce. Naším prvořadým cílem bylo neutlumovat naše aktivity a zachovat dosavadní 
vysokou kvalitu akcí pro naše členy. V situaci, kdy samotní dárci z řad místních 
podnikatelů stabilizovali situaci vlastních firem, bylo nutné zvýšit naše úsilí na 
maximum. Touto cestou je nutné vyjádřit veliké díky zejména paní jednatelce Mgr. 
Markové, slečně Pařízkové, paní Albrechtové, paní Borovičkové a paní Prokopové . I 
díky jejich obětavé práci Vám můžeme předložit bohatý přehled akcí, které naši 
členové absolvovali v minulém roce. Dík také patří členům MěV SPMP Poděbrady za 
jejich náměty a čas, který si na schůzky vyčlenili. Bohužel musím konstatovat, že 
aktivita členské základny byla i v roce 2012 nulová, z čehož v prvé řadě vyvozuji 
osobní pochybení, jako manažerské selhání.   
 Je pro nás potěšením, že naše sesterská organizace Handicap centrum 
Srdce,o.p.s. v roce 2012 opět přečkala snižující se podporu státu bez omezování 
služeb a osekání fakultativních aktivit, které se často kryjí s akcemi SPMP 
Poděbrady. Jako v minulých letech jsme opět měli možnost prezentovat naši 
činnost v exkluzivních prostorách centrálního parku – Libenského kryté kolonádě. 
 V závěru roku proběhla vánoční setkání v hotelu Junior v Poděbradech. Jako 
již tradičně členy čekala večeře, hudba k poslechu a tanci, Mikulášský dárek. Dále 
pak proběhla přednáška o sociální legislativě (slečna Pařízková), kterou naši členové 
s povděkem uvítali. Poděkování patří aktivním členům našeho sdružení. Předseda 
organizace vyzval všechny členy k vyšší aktivitě v životě organizace a ne jen 
konzumaci předkládaných akcí. Výbor organizace si vytkl za cíl více vtáhnout řadové 
členy do organizování společných akcí. Novinkou je take založení profilu a jeho 
aktivní sledovanost mnoha členů I nečlenů. Mimo naše webové stránky využíváme 



facebook ke sdílení fotografií z akcí, důležitých novinek v legislativě atd… . Pro členy 
I nečleny společnosti jsme pořádali školení na téma iPad – využití tabletu pro práci 
lidí s mentálním postižením, kde každý z účastníků tablet obdržel. Bohužel se z 20 
frekventantů kurzu, dostavila pouze 1 členka i přes opakované inzerování 
bezplatného kurzu. 

Rok 2012 se nám po ekonomické stránce podařilo uzavřít s mírným 
přebytkem a to hlavně díky financování všech společných akcí ze strany naší 
partnerské organizace Handicap centra Srdce,o.p.s. Prezentace je také na nových 
stránkách uceleného systému péče o lidi s mentálním postižením www.hcsrdce.cz . 
   

Závěrem mi snad dovolte jen malé zamyšlení. Já osobně jsem členem 
občanského sdružení již 18 let. Mohu tedy sledovat SPMP již z pozice veterána, 
který si prošel, vyjma předsednictví celorepublikové organizace,všemi úrovněmi od 
praktikanta na pobytech až po člena Republikového výboru SPMP ČR. Doba se 
změnila,  monopol a exkluzivita SPMP po revoluci se vytratila. Původní oznažení 
“občanské sdružení” předpokládá sdružení občanů za společným cílem naplňované 
společnou prací. Po osmi letech mého předsednictví MěV SPMP Poděbrady i přes 
záplavu aktivit, výletů, společných setkání a množství zorganizovaných tuzemských i 
zahraničních pobytů, musím konstatovat, že se mi nepodařilo ani v nejmenším 
zaktivizovat členskou základnu. Jen samotné naplnění MěV  opakovaně probíhá 
přemlouváním členů, “že tam někdo alespoň do počtu musí být”. Výkonou část 
SPMP Poděbrady tvoří zaměstnanci Handicap centra Srdce, o.p.s. nad rámec svých 
pracovních úkolů. Členové, a je to přirozený vývoj, jsou konzumenti předkládaných 
akcí a v kontextu společenských změn tento fakt nevidím jako negativní a něco, s 
čím by se mělo bojovat - prostě to tak je.  

  Pokud se situace významně nezmění, otevřu v roce 2013 diskuzi s členskou 
základnou a smysluplnosti existence organizační jednotky SPMP ČR v Poděbradech. 
Celou šíři aktivit je Handicap centrum Srdce, o.p.s. schopno suplovat existenci SPMP 
Poděbrady (v podstatě drtivá většina akcí je financována z prostředků Handicap 
centra Srdce). V případě, že ucítím zájem členské základny o zachování organizační 
jednotky, bude mou prioritou podporovat nové vedení MěV SPMP Poděbrady. 



Z činnosti roku SPMP Poděbrady 2012 
Pravidelné akce: 
Plavecký bazén Kolín 
Solno-jodová jeskyně 
Odběry krve - 162 litrů odebrané krve 
Pěší výlety po Poděbradech a okolí 
Vánoční setkání v Hotelu Junior členů SPMP Poděbrady 
Co nám přinesl rok 2011: 
Divadelní přehlídka D*Ráček v Rakovníku 
Chceme žít s vámi 2012 
Boganův pohár 2012 
Návštěva Zásahové jednotky Vinoř 
Parma 2012 – raftové závody  
Výlet Zoo Chleby 
Exkurze Záchranná stanice Pátek 
Rehabilitační letní pobyt Chotěšice   
Maškarní bál k příležitosti předání nového mikrobusu 

Výsledek hospodaření – k 31. 12. 2012 
Výnosy 
Členské příspěvky         5.800,--  
Provozní dotace MPSV                                                                     21.840,-- 
Úroky                   5,28 
Jiné výnosy                    13.000,-- 
Celkem         40.645,28 
Ve výnosech jsou zahrnuty dvě dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí – ergoterapie a 

letní pobyt, který se uskutečnil v Chotěšicích.  

Náklady 
Spotřeba materiálu                                                                             12.369,-- 
Služby                                                                                                26.950,--   
Jiné ostatní náklady (poplatky za vedení účtu)                                  1.305,-- 
Celkem                                         40.624,-- 
Hospodářský výsledek                                            21,28 Kč 
Stav BÚ k 31. 12. 2012                                                50.032,53 Kč 
Stav pokladny k 31. 12. 2012                                                            6.447,-- Kč 
V roce 2012 hospodařila organizace vyrovnaně, zisk činil            21,28 Kč. 
Zpracovala: Alena Albrechtová 



Další kontaktní údaje členů KO, OO, MO SPMP ČR: 
Jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. mobil 
Předseda: 
Mgr.Michal Šmíd, Hlaváčova 813, 290 01 Poděbrady, mob. 728 180 180 
………………………………………………………………………………………………… 
Místopředseda:  
Blanka Hasáková, Sadová 782 , 288 02 Kolín, mob. 608338170 
………………………………………………………………………………………………… 
Hospodář: 
Alena Albrechtová, K.H.Borovského 835, Městec Králové 28903 
………………………………………………………………………………………………… 
Hlášení vyplnil: Mgr.Marcela Marková 
Hlášení zašlete do 28. února na adresu :  Sekretariát SPMP ČR 
      Karlínské náměstí 12 
      186 03 Praha 8 - Karlín  
      nebo 
      e-mailem: ludmila.prochazkova@spmpcr.cz  



Zpráva revizní komise Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
Poděbrady 
Zpráva se týká činnosti Městské organizace SPMP za období roku 
2012 
Složení revizní komise SPMP Poděbrady: 
MGR. MARCELA MARKOVÁ,PŘEDSEDKYNĚ REVIZNÍ KOMISE 
PETR SVATOŇ, ČLEN REVIZNÍ KOMISE 
JAROSLAV BERNARD, ČLEN REVIZNÍ KOMISE 
 DNE 21.2.2012 BYLA PROVEDENA ZÁSTUPCEM REVIZNÍ KOMISE ZA 
ÚČASTI HOSPODÁŘE KONTROLA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012. 
ZÁVĚR: 
 VYUŽÍVÁNÍM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SPMP PODĚBRADY A S TÍM 
SOUVISEJÍCÍ ÚČETNÍ OPERACE JSOU V SOULADU S VŠEOBECNÝMI 
PŘEDPISY A ZÁKONY SPMP A SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI. NAMÁTKOVOU 
KONTROLOU NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ NEDOSTATKY. 
 REVIZNÍ KOMISE SE ZPRÁVOU O HOSPODAŘENÍ SOUHLASÍ. 
ZA REVIZNÍ KOMISI: 
       MGR. MARCELA MARKOVÁ 
V PODĚBRADECH DNE 21.2.2012  



Podporují nás: 
Rotary club Poděbrady  

Město Poděbrady  – solná jeskyně  

- nájemné 

kavárna Park Café  

Vodovody a kanalizace Nymburk - sladkosti 

Židovická stavební – sladkosti 

Q-tex, pan Petr Munk – textil pro výrobu v dílně 

Liberta, Rupet, Savec, Compo, Minimax - plyšáci 

pan Jan Ropek – sportovní potřeby  

manželé Hasákovi – suroviny na vaření a Mikulášské předávání 

Handicap centrum Srdce, o.p.s. – prostory pro činnost 

p. Světínský- odborné přednášky pro členy společnosti 


PARMA 2012 - trojský kanál 
Vítězná posádka - ostatně jako každý rok :-)  

Grilování u Labe 





!  
Předávání nového mikrobusu pro klienty HCS a členy SPMP Poděbrady 

!  
Chceme žít s Vámi 2012 

  
Mikulášské setkání členů v Hotelu Junior 

 
Posezení členů před vánocemi s kytarou pana 

Baťky 



Letní pobyt v Chotěšicích 
  

Proletěli jsme se armádním 
speciálem Cassa 

 
Den s AČR v Hradci Králové 

 
Výlet parníkem Král Jiří 

 
Výlet Zoo Chleby


