ZPRAVODAJ

1/2011

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Okresní organizace Třebíč, Okružní 962, 674 01 Třebíč
IČ: 474 38 410
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení přátelé,
do nového roku přejeme všem čtenářům našeho zpravodaje jen to nejlepší, pevné zdraví,
velkou kupu štěstí a spoustu dobré nálady.
Budeme velmi rádi, když se s Vámi opět setkáme na akcích SPMP ČR, o.s. Třebíč v co
nejhojnějším počtu.
Informace, související s naší společností a přehled plánovaných i již proběhlých akcí,
naleznete v pravidelně vydávaných Zpravodajích.
S případnými dotazy se můžete obrátit na paní Petru Skorockou v kanceláři SPMP ČR o.s.
Třebíč –, sídlící na ul. Okružní 962, v Třebíči-Borovině.
Sekretariát SPMP ČR, o.s. Třebíč
Petra Skorocká a Marie Kotačková
VIZE SPMP ČR, o.s.
Společnost pro všechny! Lidé s mentálním postižením a jejich rodiny mají stejné životní
příležitosti jako všichni ostatní ve společnosti.

Všude zní ozvěna vánočního ticha,
odněkud ze tmy mráz do oken dýchá,
hvězdy v dětských očích září,
přišel čas obrátit list v kalendáři,
tak přivítej se s novým rokem a vykroč do něj správným krokem !
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NABÍDKA PROGRAMU NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2011
Zpravodaj si přečtěte pozorně, zapište si termíny akcí do kalendáře a včas se na ně přihlaste,
protože některé je nutné včas rezervovat !!!
Rádi uvítáme Vaše připomínky, články do Zpravodaje, fotografie, obrázky namalované dětmi,
nové nápady a Vaši pomoc na jednotlivých akcích.
O mimořádném programu Vás budeme včas informovat !
Pravidelná klubová činnost (opět se studenty zdravotní školy v Třebíči) bude pokračovat
pravidelně jednou za 14 dní od 14.00 – 16.00 hod. v prostorách SPMP ČR, o.s. Okr.org.Třebíč Denní centrum Barevný svět v Borovině.
Termíny klubu :
20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., a 19.5.(poslední klub v I.pololetí).
 Těší se na Vás Petra Skorocká 
BLAHOPŘEJEME VŠEM, KTEŘÍ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU
OSLAVÍ NEBO OSLAVILI NAROZENINY.
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, RADOSTI, ŠTĚSTÍ
A ŽIVOTNÍ POHODY!!!

Na jednotlivé akce se můžete přihlásit :
- telefonicky – do kanceláře SPMP ČR, o.s. Třebíč paní Skorocké na tel. 568 420 814 a tel.
777 868 803 nebo paní Kotačkové na tel. 605 741 016
- e-mailem – spmp.cr.trebic@centrum.cz

Webové stránky - www.spmp-trebic.cz

PROGRAM
ÚNOR

Turnaj v kuželkách
Kdy : 16.2. 2011 (středa)
Kde : kuželna v Borovině
Čas : 9.30 – 12.00 hod.

Turnaj je určen pro sportovní týmy ze stacionářů : Barevný svět, Medvědi, Úsměv a Slunečnice.
Družstvo bude složeno ze 4 závodníků, kteří budou reprezentovat svůj tým. S sebou sportovní
oblečení a obuv.

BŘEZEN

Reprezentační ples s módní přehlídkou
Kdy: 5. března 2011 (sobota)
Kde : Fórum Třebíč
Čas : 17.00 hod.
Vstupné : 100,- (bez večeře)
Večeře : 100,Program : módní přehlídka – kolekce firmy Altreva se studenty VOŠ a
VZZ Třebíč a našimi děvčaty a chlapci, kterou připravil Vladimír Marhan
moderátor Milan Řezníček z Hitrádia Vysočina
Bubble Show Matěje Kodeše
zpěvák Josef Wágner
taneční skupina Motus

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Amadeus a opět pro Vás bude připravena tombola.
Předprodej vstupenek od 14.2.2011v kanceláři SPMP na Okružní ul.v Třebíči-Borovině u p.Skorocké
(777868803, 568420814) a u p. Kotačkové (605741016).

UVÍTÁME VAŠE PŘÍSPĚVKY – DARY DO TOMBOLY
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DUBEN

„Chceme žít s Vámi“ – koncert v Praze
Kdy : 19. 4. 2011 (úterý )
Odjezd : 8.30 (autobusové nádraží v Třebíči)
Doprava : 150,- Kč
Zájemci o tento koncert se nahlásí do konce března v jednotlivých stacionářích
nebo v kanceláři SPMP v Třebíči-Borovině

Turnaj v kuželkách k 40. výročí SPMP Brno
Kdy : 30. 4. 2011 (sobota)
Kde : herna Sokola Husovice - Brno
Čas : bude upřesněn
Vybraní závodníci budou reprezentovat Okresní organizaci SPMP Třebíč.

KVĚTEN
Členská schůze SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Kdy : 5. 5. 2011 (čtvrtek)
Kde : Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 104/55
Čas : 15.00 hod.
Program : zhodnocení činnosti za rok 2010, pokladní zpráva, revizní zpráva, plán práce na rok
2011, diskuse a příspěvky hostů
Velmi rádi uvidíme všechny členy našeho sdružení.

Turnaj ve fotbale
Kdy : 11. 5. 2011 (středa)
Kde : travnaté fotbalové hřiště v Třebíči - Borovině
Čas : 9.30 – 12.00 hod.
Turnaje se zúčastní – stacionáře : Barevný svět, Medvědi, Úsměv, Slunečnice a fanoušci, kteří
svojí účastí podpoří naše sportovce.
Sportu zdar, fotbalu zvláště !!!

ČERVEN
Den dětí – sportovně-společenský den s Nordic Walking (chůze s holemi)
Kdy : 3. 6. 2011 (pátek)
Kde : Autokemp Třebíč – Poušov
Čas : od 9.30 – 15.00 hod.
Akce se uskuteční ve spolupráci s firmou Nordic Walking Centrum Morava. Jedná se o
občanské sdružení, jehož hlavním cílem je propagace Nordic Walking jako zdravotní
pohybové aktivity. Budou připraveny různé hry a soutěže v chůzi s holemi, zpívání s kytarou
a mnoho dobré zábavy. Oběd a pitný režim bude zajištěn.
Akce je určena pro všechny, kteří chtějí aktivně strávit hezký den v přítomnosti kamarádů a
zažít nějakou tu legraci.
V kempu si to užijem,
masíčko si ugrilujem,
budeme se na Vás těšit,
až budete v Poušově s holemi chodit.
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Týdenní rehabilitační pobyt na Jižní Moravě
Kdy : 11. – 18. 6. 2011 (sobota-sobota)
Kde : Wellness hotel Panorama - Blansko
Cena : 4.500,- /dotovaná os., 5.500,- /nedotovaná os.
Hotel Panorama je tříhvězdičkový rodinný wellness hotel, s panoramatickým výhledem, v
krásném přírodním prostředí nad městem Blansko. Nachází se v zalesněné městské části
Češkovice, 3 km od centra města a nového AQUAPARKU. Hotel nabízí plnohodnotné
využití volného času za každého počasí. Je ideálním výchozím místem pro turistiku a
cykloturistiku v Moravském krasu i okolí Blanska. Moravský kras je světově známá krasová
lokalita proslulá jeskyněmi, propastí Macochou, jízdami na lodičkách po podzemní říčce
Punkvě s krásnou přírodou i květenou rostoucí na vápencových skalách. Možnost rybolovu.
Cena pobytu zahrnuje :
- ubytování
- dopravu
- plnou penzi (snídaně bufet, oběd, večeře, pitný režim)
- využití zastřešeného dohřívaného venkovního bazénu s masážní a perličkovou lavicí
- sportoviště
Bonus :
1) 1x dvouhodinový vstup do wellnes centra, který obsahuje:
- sauny-parní, bylinná, finská, infrasauna
- Kneippova šlapací koupel (šlapání v malém bazénku s protékající vodou)
- vnitřní bazén se slanou vodou a protiproudem
- whirlpool
- solární louka
2) 1x masáž na vodním vyhřívaném lůžku
3) 1x hodinový vstup jen do whirlpoolu s vnitřním bazénem
Všechny pokoje mají přístup k výtahu.
Neváhejte a ihned zasílejte přiloženou přihlášku na adresu SPMP, o.s. Okresní
organizace Třebíč, Okružní 962, 674 01 Třebíč
Na Vaši účast se těší M.Kotačková a P.Skorocká

ČERVENEC
„Barevný den s handicapem“ – III. ročník
Kdy : 16. 7. 2011
Čas : 10.00 - 18.00
Kde : Autocamp Wilsonka – Hartvíkovice (www.wilsonka.cz)
Sportovně-společenský den pro všechny plný zábavy, her, soutěží, písniček, tance atd.

Letní integrační pobyt 2011
Kdy : 31. 7. – 5. 8. 2011 (neděle – pátek)

Oblíbený pětidenní letní tábor s vedoucími Katkou a Kubem. Podrobné informace Vám
zašleme včas.
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ZÁŘÍ
Rodinný ozdravný pobyt v Řecku- Olympská riviéra - Paralia
Termín : 8. – 19. 9. 2011
Místo : Olympská riviéra – Paralia
Ubytování : moderní hotel, písčitá pláž (120 m od hotelu)
Stravování : polopenze
Doprava : letecky z Brna
Cena :
cca 12.000,-

XV. sportovní olympiáda ve Frýdku – Místku
Kdy : 22. -23. 9. 2011
Zástupci, kteří budou reprezentovat SPMP Třebíč budou vybráni do konce
léta.
Přejeme hodně štěstí !
ŔÍJEN
Výšlap na Jalovec
Kdy : 8. října 2011 (sobota)
Odjezd : v dopoledních hodinách z třebíčského vlakového nádraží
Podrobné informace – Zpravodaj 2/2011

Divadelní představení – Pohádka
Podrobné informace – Zpravodaj 2/2011

LISTOPAD
Turnaj v kuželkách
Podrobné informace – Zpravodaj 2/2011

PROSINEC
Mikulášská besídka
Kdy : 3. prosince 2011 (sobota)
Čas : od 14.00 hod.
Kde : kulturní dům – Nová Ves u Třebíče

Adventní koncert
Pořadatel: SPMP Třebíč a obec Koněšín
Vánoční koncert s cimbálovou muzikou pod vedením primáše Petra
Mikulky se sólisty Janou Otáhlovou a Jožkou Šmukařem
Podrobné informace – Zpravodaj 2/2011

Národní divadlo Praha – vánoční představení
Podrobné informace – Zpravodaj 2/2011

Víkendový sportovně – relaxační pobyt v Hartmanicích
Podrobné informace - Zpravodaj 2/2011
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Malé ohlédnutí za první polovinou roku 2010
XIV. ročník celostátní sportovní olympiády v lehké atletice
Ve čtvrtek 23.9. se vypravilo naše družstvo – Sylvinka
Brátková, Renatka Oráčková, Pavlík Janů, Jirka Palát a
Martin Trnka spolu se svými vedoucími – Jirkou
Klinerem, Jindřiškou Palátovou a Petrou Skorockou do
Frýdku-Místku reprezentovat naši okresní organizaci na
celostátní sportovní olympiádu. Po příjezdu do horského
hotelu Srdce Beskyd v Podolánkách jsme se zapsali a
ubytovali. Poté následoval oběd, slavnostní zahájení akce a
sportovní odpoledne zakončené vycházkou po okolí. Po
večeři následoval kulturní program – diskotéka. V pátek
po snídani jsme se přesunuli na atletický stadion TJ Slezan
Frýdek-Místek, kde v 9. hod. proběhlo slavnostní zahájení
olympiády. Soutěžilo se v pěti disciplínách – hod
kriketovým míčkem, štafetový běh 5x80m, přetahování
lanem, běh na 400m, skok do dálky a běh na 50m. Akce se zúčastnilo 23 pětičlenných družstev
z různých míst ČR, ale také ze Slovenska a Polska. Naše družstvo získalo úžasné 8. místo. Domů jsme
se vraceli s dobrou náladou a úsměvem na rtech, protože jsme byli o dvě příčky lepší než v loňském
roce.
P.S.

Týdenní rehabilitační pobyt na Vysočině
Od soboty 25.9.2010 se naše sdružení, jako každý rok
zúčastnilo rehabilitačního pobytu na Vysočině v Orea
Hotelu Devět Skal u Nového Města na Moravě. I když
nám nepřálo počasí, měli jsme celý týden co dělat i
uvnitř hotelu. Mohli jsme chodit každý den se koupat do
bazénu, mazlit se s pejskem Dagem na canisterapii
s Lenkou Herbrichovou, barvili jsme trička a ubrusy,
vyřezávali dýně, které jsme využili na stezce odvahy.
Stezka odvahy byl nádherný a vzrušující pochod jak pro
naše děti, tak i pro rodiče. Odnesli jsme si odtud krásný
zážitek. Když nám přálo počasí, tak jsme soutěžili venku
na koloběžkách, hráli petangue, dokonce jsme navštívili
i místní stáje. Jezdili jsme na bričkách, tak rychlou
jízdou, že se nám tajil až dech. Uvnitř hotelu jsme
soutěžili v kulečníku, šipkách, stolním tenise. Po večeři jsme se všichni těšili na odměnu a taneček.
Byl to moc pěkný týden a už se těšíme na příští rok.
Táňa a Lenka Chládkovi

Výšlap na Jalovec
Výšlap na Jalovec se stal již naší tradicí a letos se konal
v sobotu 9.10. Někteří přijeli autem a těm, kteří zvolili
jízdu vlakem byla odměnou krásná procházka
Čichovským údolím a opravdový výšlap na Jalovec.
Založili jsme táborák, upekli si buřtíky, zazpívali si a
povídali si na různá témata. Počasí se nám vydařilo, takže
jsme strávili opravdu příjemný den.
Příští rok se opět sejdem na Jalovci !!!
P.S.
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XII. Národní konfernce SPMP ČR
XII. Národní konference SPMP ČR, o.s. proběhla 12. a 13.
listopadu 2010 v hotelu Globus v Praze. Této konference,
která se koná jednou za 4 roky se zúčastnilo více jak 100
delegátů z celé České republiky. Naši Okresní organizaci
zastupovali delegáti Marie Kotačková, Petra Skorocká,
Martin Trnka a Sylvie Brátková jako sebeobhájci a Mirek
Fic. Součástí konference byla i volba zástupců do
republikového výboru a kontrolní a revizní komise. Do
republikového výboru byla znovu zvolena Marie Kotačkové,
Petra Skorocká se stala členem kontrolní a revizní komise.
Sylvie Brátkové je nově členem republikového výboru jako
sebeobhájce. Martinu Trnkovi bylo uděleno čestné členství
za 4-letou práci sebeobhájce v republikovém výboru SPMP
ČR o.s.. Na národních konferencích se setkáváme v první
řadě s rodiči handicapovaných dětí, ale také s odborníky,
lékaři, pedagogy i se zástupci politického dění. Jedním
z důležitých bodů národní konference bylo vyzdvižení
rodičovské úlohy v SPMP ČR o.s. Silnou stránkou SPMP je
fakt, že jsme jedinou rodičovskou organizací a je důležité
prosazovat roli rodičů, zapojit rodiče a podporovat aktivní
přístup rodičů. Jako rodiče známe své děti nejlépe a právě
proto bychom se měli snažit co nejvíce se podílet na
rozhodnutích, která ovlivní naši společnou budoucnost. Náš
dvoudenní pobyt v Praze jsme zakončili prohlídkou
pražských památek – Pražský hrad, Karlův most a Staroměstského náměstí.
Budeme velmi rádi, když na našich pravidelných schůzích uvidíme co nejvíce tváří, budeme
společně diskutovat i bojovat za lepší život pro naše děti!
Marie Kotačková

Turnaj v kuželkách
Ve středu 24. listopadu v dopoledních hodinách jsme se sešli v Borovině na
kuželně, aby naše šestičlenná družstva odehráli turnaj v kuželkách. Turnaje
se zúčastnili Barevný svět, Medvědi, Úsměv, Slunečnice a mnoho dalších
fanoušků. Po urputném boji turnaj skončil v pořadí Barevný svět – 4,
Slunečnice – 3, Medvědi – 2, Úsměv – 1. Poděkování patří společnosti Lahůdky Orlí z Brna, kde sám pan majitel nám osobně přivezl obrovské
obložené bagety a také třebíčské firmě ZON, která nám zajistila pitný režim.
Děkujeme také Ivetě a Aničce z kuželkářského oddílu, kteří nám bezplatně
zajistili kuželnu a v závěru všem soutěžícím předali čokoládové adventní
kalendáře.
Na dalším turnaji ahoooj !!!
P.S.

Mikulášská besídka
Letošní Mikulášská besídka se konala v sobotu 4.12.
v prostorách kulturního domu v obci Nová Ves u Třebíče. Opět
s našimi kamarády ze zdravotnické školy jsme přivítali
MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA, kteří předávali balíčky,
všem těm, kteří byli opravdu po celý rok hodní. Besídky se
zúčastnil Ing. Miroslav Stříbrský z firmy Unicode Systems, který
předal našemu sdružení sponzorský dar – GPS. Děkujeme !!!
Kromě mikulášské nadílky jsme hráli různé soutěže, zpívali jsme
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a také jsme tančili. Poděkování také patří firmě Penam, kamarádům ze zdravotnické školy za skvěle
připravený program, firmě ZON a panu Cardovi, který se postaral o hudbu k tanci.
P.S.

Zimní pobyt 2010
Pobyt v Penzionu na Vysočině v Hartmanicích nebyl
zdaleka našim prvním pobytem. A protože se nám i našim
dětem předešlé pobyty moc líbily, domluvili jsme se
uskutečnit další. Přípravu a organizaci celého pobytu si
vzaly na starost obětavá Katka a Iva. Dne 16.12. 2010 jsme
nastoupili do autobusu a odjížděli zasněženou krajinou do
cíle naší cesty. Maličká obec Hartmanice nás přivítala
v krásném zimním hávu. Rovněž Pension nás očekával se
svým ochotným a milým personálem, připravené teploučké
pokoje nás vábily k odpočinku. Byl předvánoční čas, a tak i
činnost našich dětí byla zaměřena tímto směrem. Vyráběli
jsme vánoční ozdoby z korálků, malovali vánoční motivy na
sklo a zdobili perníčky, které nám některé maminky
napekly. Také jsme vytvářeli krásné vánoční dekorativní věnečky. Odpoledne se chodilo na zimní
procházky krásnou zimní krajinou a někteří se vypravili až do městečka Bystré. Nechybělo ani
sáňkování a bobování, a při kterém se zažilo spousta legrace. Radost přinášelo i koupání ve
vyhřívaném bazénu s mořskou vodou pod dohledem zdravotnice Zdeňky. Po večerech se ve
společenské místnosti sešli maminky i tatínci, aby si popovídali o svých radostech i starostech a děti si
zazpívaly a zatančily na diskotéce. Vyvrcholením celého zimního pobytu bylo překvapení pro
všechny. Ve společenské místnosti na ně čekal rozzářený vánoční stromeček a pod ním spousta dárků.
Paní Paulová se svým synem Andrejkem zazpívali koledu a slavnostní večer mohl začít. Děti si
připily dětským šampaňským, rozdaly si dárečky, které jim přinesly velkou radost, zpívaly společně
koledy a předvedly tanečky, které si pro tuto příležitost připravily. Byl to moc nádherný večer.
Maminky si odpočinuly od vánočního shonu a děti si zpívaly a radovaly se. A to je to nejdůležitější,
co nám i našem dětem tyto pobyty přinášejí. Jsou to střípky radosti do mozaiky, ze kterých se skládá
život náš i našich dětí. Byl to pěkný čtyřdenní pobyt, pevně věříme, že nebyl poslední a již nyní se
těšíme na ten příští, který opět proběhne v prosinci 2011 v Hartmanicích.
Jindřiška Palátová

Národní divadlo Praha – baletní představení Louskáček
21. prosince jsme měli možnost navštívit Národní
divadlo v Praze a shlédnout baletní pohádku Louskáček
– Vánoční příběh od Petra Iljiče Čajkovského.
Záštitu nad tímto představením převzala předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslava
Němcová. Zúčastněné děti si kromě zážitků odnášely
také dárkové balíčky od sponzorů.
Děj nás přenesl do 19. století na předměstí Londýna. Je
čas vánoc a na ulicích se rozsvěcují svíčky. Všichni mají
radostnou vánoční náladu, až na lakomého a bezcitného
lichváře Scrooge. Ten i na Štědrý den vymáhá od
sousedů peníze a nezná slitování. Když si Scroogeho
účetní Bob udělal ze svého mrzoutského pána legraci,
lichvář jej okamžitě propustil. Bob je teď bez práce i bez
peněz. Nemůže si dovolit ani vánočního krocana ani vysněnou loutku Louskáčka pro svou dcerku
Klárku. Ale je čas vánoc a vše nakonec dobře dopadne, Klárka získá svého Louskáčka, zlý lichvář
Scrooge napraví vše co napáchal a lidé v jeho ulici pak začnou žít šťastně.
Pohádku Charlese Dickense představil maďarský choreograf Youri Vamos, který působil i jako
umělecký šéf baletu Deutsche Oper am Rheim Düsseldorf, v novém nastudování a věřím, že tato
baletní pohádka potěšila nejen dětské, ale i dospělé diváky. Je velká škoda, že se nás na toto nádherné
představení vypravilo pouze 19.
Marie Kotačková
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Strom splněných přání
Ve čtvrtek 6. ledna se konal Klub radostí aneb
S úsměvem jde všechno líp. Protože se jednalo
o mimořádný klub, uskutečnil se v prostorách
restaurace Fórum. Společně se studentkami
z místní zdravotnické školy jsme předávali
děvčatům a chlapcům vánoční dárečky ze
Stromu splněných přání, které pro nás připravilo
Hitrádio Vysočina. Restauraci jsme zaplnili do
posledního místa. Po přivítání jsme se pustili do
rozdávání a rozbalování dárků, dostali jsme
dobrý zmrzlinový pohár, a kdo chtěl si objednal
limonádu nebo kávu. Všichni přítomní byli
lednovou vánoční nadílkou mile překvapeni. S dětmi, rodiči, kamarády a všemi, kteří mezi
nás přišli, jsme strávili příjemné odpoledne.
P.S.

STACIONÁŘ MEDVĚDI TŘEBÍČ
Medvědům je 15 let
V pondělí 4. října 2010 se na II. oddělení Denního rehabilitačního
stacionáře slavilo. Uplynulo 15 let od vzniku oddělení. "Medvědi",
jak si klienti tohoto oddělení říkají, si připravili pro své kamarády ze
stacionáře a Speciální Mateřské školy program plný písniček a
tanečků. Na klávesy je doprovodil pan Leoš Vala. Své klienty
navštívil pan prim. MUDr. Josef Nováček. Přesto, že za okny už
vládlo deštivé počasí, ve stacionáři bylo veselo a za dobré nálady
dopoledne rychle uteklo.
V letošním roce oslaví Denní rehabilitační stacionář již 25 let své
činnosti. Oslavy plánujeme na začátek června a všechny srdečně zveme.

Vánoční náměstí
14., 15. a 16. prosince prodával Denní rehabilitační stacionář
výrobky svých klientů na Vánočním náměstí v Třebíči. Jako každý
rok jste v našem stánku mohli najít širokou škálu výrobků: ručně
malovaná trička, hedvábné šátky, šály a kravaty, látkové kabelky,
dřevěné hračky, vánoční svíčky, keramické výrobky s vánočními
motivy a mnoho dalších výrobků.
Zakoupením výrobku občané přispěli na akce a pomůcky pro klienty
stacionáře. Všem, kteří si výrobek zakoupili, děkujeme. Mimo
Třebíče jste mohli navštívit náš stánek 4. prosince na vánočním trhu
ve Starči a 11. a 12. prosince v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Bowling
26. října 2010 Medvědi již tradičně využili pozvání pana Tomana na bowling
U kmotra. Strávili zde příjemné a zajímavé odpoledne a všichni si odnesli
domů hezké zážitky.
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Výstava
V Městské knihovně Třebíč - pobočka Borovina proběhla během měsíce
listopadu 2010 výstava výrobků klientů Denního rehabilitačního stacionáře
na Družstevní ulici.

Petr Bende
Kamarády v Denním rehabilitačním stacionáři navštívil Petr Bende
bezprostředně před svým vánočním koncertem v pondělí 13. Prosince
2010.

Vánoční besídka
V pondělí 20. 12. 2010 dopoledne na oddělení medvědů byla vánoční
besídka klientů stacionáře a dětí ze Speciální Mateřské školy. Doprovodit
nás při vystoupeních na klávesové nástroje přišel pán Leoš Vala. V
odpoledních hodinách potom proběhla na medvědech a školce předvánoční
posezení s rodiči.
Za kolektiv Medvědů Jana Vaníčková

STACIONÁŘ ÚSMĚV TŘEBÍČ
Život s Úsměvem
Jsou věci, které se nemění. I u nás ve stacionáři Úsměv tomu není jinak. Jsou aktivity, kterým se
věnujeme nebo se jich účastníme pravidelně rok co rok. I o těch vás chceme díky zpravodaji
informovat. Tentokrát vás však chceme seznámit především s novinkami, které buď probíhají nebo
proběhnou v letošním roce.
V minulém roce jsme započali se „zkušebním kolem“ rozšíření aktivizačních činností pro uživatele
našich služeb, kterým je – SEČENÍ TRÁVY. Partnerem v této činnosti se nám stala firma která má
v Třebíči na starosti sečení trávy, mimo jiné se také věnuje údržbě zeleně a zahradnickým pracím. Po
domluvě s majitelem firmy, mělo několik uživatelů možnost vyzkoušet si sečení trávy benzínovými
sekačkami na přidělené parcele. Uživatelé za tuto činnost dostali finanční odměnu, která pro většinu z
nich byla prvními vydělanými penězi. Pocit z toho, že si sami vydělali peníze, však nebyl ovšem nic
proti jejich pocitu důležitosti, seberealizace, toho že je při práci
mohou vidět kolemjdoucí lidé, kteří mohou vnímat jejich
důležitost. Po pozitivních ohlasech uživatelů a jejich chuti do
práce, jsme se rozhodli v této činnosti pokračovat i v letošním
roce. Věříme v úspěch této akce a v přínos, jak pro uživatele
samotné, tak pro společnost. Věříme, že je to dobrý způsob jak
bourat bariéry mezi zdravími lidmi a lidmi s postižením.
V minulém roce také několik pracovníků našeho zařízení
navštívilo Rakousko, přesněji rakouský Lilienfeld, místní
stacionář a chráněné dílny spadající pod rakouskou charitu.
Měli jsme možnost prohlédnout si všechny prostory a získat tak inspiraci pro naše zařízení. Ke konci
roku nám návštěvu oplatila vedoucí stacionáře z Rakouska a při této příležitosti byla domluvena další
spolupráce našich zařízení. V letošním roce by se měli někteří pracovníci společně s několika uživateli
vydat na kratší seznamovací pobyt opět do Lilienfeldu. Věříme, že vzájemná spolupráce nás obohatí a
rozšíří nám naše obzory.
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Nyní k již tradičním akcím, které se v minulém roce udály:

Integrační víkendový pobyt v Šafově 15. až 17. října 2010
Již potřetí se v Šafově uskutečnila akce nazvaná
IN.VÍ.(integrační víkend), která proběhla ve vzájemné
spolupráci Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj
a Stacionáře Úsměv Třebíč.
V pátek ráno se účastníci vypravili vlakem do Šumné, odkud
vyrazili pěšky do domu sv.Anežky v již zmíněném Šafově, kde
prožitý čas strávili společným vařením, vyráběním obrázků
pomocí techniky enkaustiky, barvením dřevěných rybiček,
zpíváním a tanečním večerem.Velkou a úspěšnou akcí byl
fotbalový turnaj, u kterého se všichni pobavili.

Pro Váš Úsměv 19. až 22. října 2010
Ve dnech 19. až 22. října 2010 se na brněnském výstavišti konala akce
s názvem Pro Váš úsměv. Jednalo se o veletrh zdravotních a
rehabilitačních pomůcek s bohatým doprovodným programem, jehož
součástí je také prezentace zařízení poskytujících sociální služby.
Jednotlivé služby se prezentují vystavením a prodejem výrobků, které

vznikají v pracovních terapiích či chráněných dílnách. Také výrobky
našeho stacionáře byly na této akci k zakoupení, a to na stánku Oblastní
charity Třebíč. Mezi návštěvníky byl o ně velký zájem, což je pro klienty i
pracovníky dílen motivací k další práci. Brno a jeho výstaviště jsme ve
dnech veletrhu spolu s klienty navštívili i my. Viděli, slyšeli nebo
ochutnali jsme snad všechno, co šlo a velmi se nám tam líbilo.

Třídenní pobyt v Rudíkově 25. až 27. října 2010
Milou tradicí se pro nás staly třídenní pobyty, které si párkrát
do roka zařadíme do našeho programu. V maximálním počtu
šesti uživatelů a dvou pracovníků, společně vyrážíme do míst
především blízkých a hlavně krásných, kde si zaplatíme
ubytování a společnými silami se snažíme sami o sebe
postarat. V těchto dnech se navzájem poznáváme z jiných
stran. V takto malém počtu na sebe máme navzájem mnohem
víc času, povídáme si, chodíme na procházky do přírody,
nakupujeme, vaříme,navzájem si pomáháme,učíme se zvládat
situace „běžného života“.

Vánoční tvoření 09.12.2010
I v letošním roce jsme se sešli, pracovníci, uživatelé služeb a
jejich blízcí, abychom společně strávili pár chvil předvánočního
času. Nabídka pro tento den byla takováto: výroba vláčků,
vytváření vazeb z větviček a z cukrovinek to byla banánovopiškotová dobrota. Čas byl věnován především tvoření, ale i na
povídání se dostalo a bylo milo. Sešlo se nás opravdu hodně a
troufám si říct, že setkání bylo pro všechny příjemné a
hodnotné.

Nezapomeňte den bez úsměvu je den ztracený.
Za celý tým pracovníků a uživatelů Zdeňka Hobzová.
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DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT
Střípky z Denního centra Barevný svět
Přinášíme Vám několik fotografií, které dokumentují, co se u nás událo za uplynulý půlrok. Největší
investiční akcí v minulém roce byla výměna oken a zateplení fasády, která probíhala od července do
listopadu. Velké poděkování patří Městu Třebíč za financování této investiční akce a všem
pracovníkům stacionáře, kteří odvedli pořádný kus práce při malování a úklidu centra.
Všichni jsme se těšili až se sejdeme po prázdninách v Barevném světě a očekávali, co nového se
budeme učit. Ve výtvarné dílně, jsme začali vyrábět plstěné šperky, v dřevodílně jsme pokračovali ve
výrobě netradičních vařeček a v kuchyni jsme připravili spoustu nových dobrůtek. Také jsme,
prodávali na trzích a v závěru roku jsme pak vydali kalendář s povídkami našich klientů, doplněný
fotkami výrobků z našich terapeutických dílen.

Co se u nás odehrálo v září?
Otevření stacionáře po výměně oken a zateplení
fasády, zúčastnili jsem se pěvecké soutěže
Karůzošou v Ledči nad Sázavou, navštívili jsme
zoologickou zahradu v Jihlavě a zámek
v Náměšti nad Oslavou, navštívili jsme výstavu
Ivy Hüttnerové, byli jsme si koupit nové
akvárium a rybičky do relaxační místnosti
Věrka vybírá rybičky
Co se u nás odehrálo v říjnu?
U příležitosti 5. Výročí založení stacionáře jsme
dostali netradiční dárek od pana senátora
Vítězslava Jonáše - výlet do Dukovan na koně a
do Pohádkové země.

Bohunka na koni

Co se u nás odehrálo v listopadu?
Setkání se sponzory, oslava 5. výročí založení
centra společně s rodiči, výběr účastníků projektu
Rozvoj pracovních terapií – tréninková kavárna,
tréninková zahrada

Oslava pro všechny věkové kategorie.

Co se u nás odehrálo v prosinci?
Pořádali jsme Benefiční koncert se sopranistkou
Janou Jedličkovou, vystoupil také náš Smíšený
pěvecký sbor, uspořádali jsme poslední putovní
výstavu „Jakpak se tady máme?!“, převzali jsme
sociální automobil od firmy Kompakt.
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Poděkování patří všem firmám, které přispěly na
zakoupení sociálního automobilu.
Rozloučili jsme se starým rokem a pod
stromečkem jsme všichni našli nějaký dárek.
Za Barevný svět

Alena Hostašová

Společné vystoupení s Janou Jedličkovou

Motivační kurz
V listopadu byl zahájen v rámci projektu „Rozvoj pracovních terapií Denního centra Barevný svět“,
který je financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky motivační kurz. Tento kurz je prvním krokem
k úspěšnému absolvování celého projektu - "Tréninková kavárna" a "Tréninková zahrada". Na začátku
kurzu jsme se všichni představili s pomocí klubíčka, pomocí hry jsme se naučili něco o ekologii a
správném třídění odpadu, seznámili jsme se s našimi právy a v lekci o sebepoznání jsme pomocí

různých technik o sobě zjistili spoustu zajímavých věcí, ujasnili jsme si, co máme rádi, co
nás baví, co všechno už známe a umíme, ale i to, co nám třeba moc nejde a v čem bychom se
chtěli zlepšit. V průběhu ledna a února se v kurzu budeme zabývat komunikací a technikami
asertivity, dále pak jednáním a vystupováním, kde si zopakujeme základy společenského chování
seznámení se stresem a s tím, jak stresu předcházet, jak se vyhýbat a jak řešit konflikty a přitom si
vyzkoušíme i různé relaxační techniky. Nakonec se seznámíme s významem práce a se základními
pracovními právy a povinnostmi a společně si vytvoříme sešit „Práva a povinnosti zaměstnance“.
V kurzu využíváme pracovní listy, didaktické hry, zkoušíme si různé modelové situace, které si
natáčíme na video a společně v nich hledáme to, co se nám povedlo, ale i chybičky, kterých jsme se
dopustili. V závěru kurzu si zopakujeme znalosti a dovednosti, které jsme v něm získali a po úspěšném
složení písemné „zkoušky“ proběhne slavnostní předávání „Osvědčení o absolvování kurzu“.
Lektoři kurzu Jakub Dvořák a Katka Svobodová

Učíme se představovat

Třídíme odpad
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Studujeme

I N F O R M A C E
Upozornění pro členy SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč !!!
Členský příspěvek za rok 2010 zaplaťte v kanceláři SPMP v Třebíči – Borovině u p.Skorocké

Přehled změn v roce 2011
Příspěvek na provoz motorového vozidla

V roce 2011 a 2012 se bude příspěvek na provoz motorového vozidla poskytovat ve snížené
výši, stejně jako v roce 2010
U osob s přiznaným průkazem mimořádných výhod:
a) ZTP/P činí výše příspěvku 3 360,-Kč u jednostopého vozidla a 7 920,-Kč u ostatních vozidel
b) ZTP činí výše příspěvku 1 150,-Kč u jednostopého vozidla 3 000,-Kč u ostatních vozidel
Poznámka – pro rodiče dětí se zhoubných nádorem či hemoblastousou se příspěvek v roce 2010 nijak
nesnižoval, platil tedy stav z roku 2009.

Podpora v nezaměstnanosti
Ten, kdo z práce odejde dohodou nebo na vlastní žádost, dostane od ledna jen 45 % předchozího
platu. Nezaměstnaní nebudou mít nárok na podporu po dobu pokrytou odstupným. Pokud si člověk při
odchodu z práce vyjedná například půlroční odstupné a je mu méně než padesát let, od státu
nedostane nic. Končí také možnost přivýdělku pro lidi na podpoře.
Porodné
Od ledna budou třináct tisíc korun při narození dítěte dostávat jen nejchudší rodiny s příjmem do
2,4násobku životního minima. I ty je ale dostanou jen na první dítě. Pokud jsou prvorozená dvojčata,
rodiče dostanou 19 500 korun. O porodné tak přijdou všichni rodiče samoživitelé s příjmy nad 7 500
korun čistého měsíčně a páry, které vydělávají víc než 13 150 korun čistého měsíčně.
Rodičovský příspěvek
Škrty se výrazně dotknou rodičů, kteří budou příští rok čerpat čtyřletou rodičovskou, tedy i studentů
nebo nezaměstnaných, kteří si tří nebo dvouletou ani zvolit nemohou. Příspěvek jim klesne ze 7600
na 3800 Kč.
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči v prvním stupni se sníží ze současných 2000 na 800 korun měsíčně lidem starším
18 let, což se nejvíce týká seniorů. Pro děti do 18 let zůstává 3000 korun měsíčně jako nyní. Při větší
míře závislosti se příspěvek nesnižuje nikomu.
Sociální příplatek
Zůstane zachován rodinám s postiženými dětmi. Jeho rušení v ostatních případech se ale dotkne
hlavně osamělých rodičů a vícedětných rodin s příjmy nižšími, než je dvojnásobek životního minima.
Některé budou místo toho čerpat pomoc v hmotné nouzi. Pohorší si například samoživitel s dítětem
mladším pěti let, pokud vydělává méně než 8960 korun čistého, nebo pár se stejně starým dítětem,
který má méně než 14 160 korun čistého.
Překlenovací příspěvek
Vzniká nový příspěvek pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat jako OSVČ. Až pět měsíců budou
mít nárok na téměř 6 000 korun měsíčně. Ty mohou použít na dopravu materiálu a opravu nebo
pronájem provozovny.
Martina Zimolová
Centrum pro zdravotně postižené
kraje Vysočina , o.s.
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DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI
ČINNOST V ROCE 2010
Město Třebíč
Krajský úřad Kraje Vysočina
Věci veřejné – politická strana
ČSSD
PARA Consulting s.r.o. + Gordic s.r.o
Ekologický mikroregion Horácko
Nadace Dětský mozek
VZP ČR Třebíč, Jihlava
Skupina ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
MKS Třebíč
GE Money Bank (pobočka Třebíč)
ČS a.s. Třebíč
KB Třebíč
Obec Koněšín
Obec Dukovany
Obec Třebelovice
Obec Nová Ves
Obec Mastník
MěÚ Jemnice
Nadace Nova
Třebíčský Deník
Horácké noviny
Deník Vysočina
Elektronický deník TREBICNEWS
HitrádioVysočina

UCHYTILCZ, s.r.o.
MEDICCO s.r.o.
ÚČTO MAJA, s.r.o.
TEDOM s.r.o.
UNICODE SYSTEMS s.r.o.
OKNOLAND s.r.o.
TREDOS spol. s.r.o.
Lahůdky ORLÍ Brno, s.r.o.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ :
Sekretariát SPMP ČR, Karlínské nám. 12, Praha
Speciální domov mládeže Chotěšice
Střední a vyšší zdravotnická škola Třebíč
SOŠ obchodu a služeb Třebíč
Denní rehab.stacionář Třebíč-kolektiv Medvědů
Denní stacionář ÚSMĚV v Třebíči
Denní centrum Barevný svět Třebíč
Paní Jana Bobošíková
Manželé Kotačkovi
Manželé Šeneklovi
Paní Hana Žáková
Pan Aleš Venhoda
Paní Alena Kotlanová
Ing. Jiří Koutský
Paní Hana Veselá
Paní Božena Chloupková
Pan Milan Kadrnožka
Pan Marek Dobeš
Členům Okr.org.Třebíč
Mnohým dobrovolníkům

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
PodlahářstvíKojetice na Moravě-pan Leoš Svoboda
ALTREVA spol. s r.o. Třebíč
Lahůdky Horčica-Chaloupka s.r.o.Brno
DVD Jaroměřice n./R.
AXA ČR s.r.o.
Samsung Zrt., česká organizační složka
Lékárna Vltavínská Třebíč
Makro spol. s.r.o. Brno
Sorall, spol. s r.o. Třebíč
INAPA, s.r.o. Třebíč
Čestmír Lukas, Náměšť nad Oslavou
Řeznictví Doležal – Stařeč
Penam a.s. Brno
Autocamp Wilsonka
Jihlavské lahůdky – Marie Cejnková
Restaurace Fórum-pan Miroslav Vodák
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Esko-T s.r.o.
E.ON - Tomáš Doležal
Sonnentor spol. s.r.o. Čejkovice
Wiky spol. s.r.o. Kyjov
Alfeko s.r.o. Třebíč
Zimní stadion Třebíč – Dr.Karel Čapek
Čoko Klasik s.r.o. Česká Třebová
Bel sýry Česko a. s., Želetava
VideoBoS Bohumír Staněk Třebíč
Fotbalová škola Třebíč-pan Procházka
Taneč.skupina Motus – Pavlína Královská
HTS Svatoslav – p. Čejka
Smíšené zboží Jaroměřice nad Rokytnou
YASHICA s.r.o. Třebíč
EKOSTYL Praha s.r.o.- ing.Antonín Kutil

Vydalo: SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Redakce: Petra Skorocká, Marie Kotačková
Tel.: 568 420 814, 777 868803, 605 741016
www.spmp-trebic.cz
e-mail: spmp.cr.trebic@centrum.cz
Tisk: KAPUCÍN REPRO , spol. s.r.o., Třebíč
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