ZPRAVODAJ

1/2015

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Okresní organizace Třebíč, Okružní 962, 67401 Třebíč
IČ: 474 38 410
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení přátelé,
před měsícem jsme vstoupili do Nového roku, ve kterém nás čeká mnoho změn a s nimi
souvisejících úředních úkonů. Třebíčská okresní organizace se bude muset u státních orgánů
registrovat jako pobočný spolek. Změny vyplývající z Nového Občanského Zákoníku se
dotknou i mnohých z nás, držitelů průkazů zdravotně postižených.
Do Nového roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a budeme rádi, když nám nadále
zachováte svoji přízeň.
Za okresní organizaci Třebíč, SPMP ČR, o. s.
Petra Skorocká a Marie Kotačková
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NABÍDKA

PROGRAMU NA PRVNÍ
ROKU 2015

POLOLETÍ

O mimořádném programu nebo změnách Vás budeme včas informovat!
Pravidelná klubová činnost ve spolupráci s VOŠ, SŠVZZ Třebíč
se koná ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní ve 14.00 hod.

Termíny :

19.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4. 2015

 Těší se na Vás studentky a studenti, paní Kršková a Valentová, Petra, Lenka a Marie 
Klub radosti je podpořen v rámci Grantového systému Zdravé město Třebíč 2014,
grantový program „Zdravé město – Rodina a zdraví“ a v rámci pravidel Rady Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti,
mládež i dospělé.

Odborné sociální poradenství
Poradenství probíhá telefonicky nebo e-mailem.
Kontakt : Mgr. Lenka Herbrichová – speciální pedagog
Telefon : 734 820 614, 568 420 814
E-mail :

herbrichova@spmp-trebic.cz

nebo

Kontakty :
Marie Kotačková: 605 741 016
Petra Skorocká :

777 868 803

Kancelář :

568 420 814

Web :

www.spmp-trebic.cz

E-mail :

spmp.cr.trebic@centrum.cz

Číslo účtu :

1520759349/0800
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poradna@spmp-trebic.cz

Budoucnost SPMP
Již v minulém roce jsme Vás informovali o změnách, které přinesl Nový občanský zákon i
pro naši organizaci.V nejbližších třech měsících je nutné registrovat znovu SPMP u státních
orgánů jako Spolek. K tomu je potřeba mnoho úkonů – od vytvoření nových Stanov a jiných
spolkových dokumentů, přes nové volby orgánů Spolku (celostátní, krajské a místní výbory),
až po registraci na Min. Vnitra. Pak nás čeká nahlášení změny na mnoho dalších institucí a
úřadů. První kroky jsme již zvládli. Na celostátní úrovni byly zpracovány Stanovy SPMP,
Jednací a Organizační řád. 8.-9. listopadu proběhla v Praze Celostátní konference SPMP ČR,
na které byl zvolen nový Republikový výbor a schváleny základní dokumenty organizace.
Nyní je nutné svolat výroční konference na nižších článcích organizace ( kraj, okres, místo).
Členská schůze třebíčské organizace bude ve středu 19. února 2015. Na výroční schůzi
zhodnotíme uplynulé období, co se nám podařilo, co méně a co by bylo dobré udělat v
budoucnosti. A pro tu budoucnost SPMP je velice důležité dobře zvládnout veškeré kroky k
registraci a hlavně zvolit takový výbor a kontrolní orgány okresní organizace, které by
pokračovaly v dobré činnosti SPMP v Třebíči.

PROGRAM
ÚNOR
Členská schůze SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Kdy :
19. 2. 2015 (čtvrtek)
Kde :
Prostory SPMP Třebíč – Borovina, Okružní 962/13 – I. patro
Čas :
14.00 – 15.30 hod.
Program : Informace týkající se přechodu sdružení na pobočný spolek

BŘEZEN
Jarní turnaj v kuželkách
Kdy :
25. 3. 2015 (středa)
Kde :
kuželna v Borovině
Sraz :
9.30 hod.
Týmy :
Medvědi, Úsměv, Slunečnice, Barevný svět
S sebou : sportovní obuv a oblečení
Zajištěno malé občerstvení

DUBEN
„Klapka, prosím“
Reprezentační ples ve spolupráci s firmou Altreva
Kdy :
11. 4. 2015 (sobota)
Kde :
velký sál budovy Fórum Třebíč
Čas :
17.00 hod.
Vstupné : 150,- Kč Večeře :
100,- Kč
Předběžný program :

Třebíč hledá hvězdy - vystoupení děvčat a chlapců z třebíčských stacionářů
- vystoupení děvčat a chlapců - Slunečnice Myslibořice
Kuchařská show – Evolution of dance – taneční skupina Motus
Heidi Janků – hudební vystoupení
Milan Řezníček – moderátor
Duo Los Valos – hudební skupina
Tombola
Předprodej vstupenek od 16.3.2015 v kanceláři SPMP Třebíč, tel. 777 868803, 605 741016
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KVĚTEN
Týdenní rehabilitační pobyt v Krkonoších
Kdy :
17. – 24.5.2015 (ne – ne)
Kde:
Hotel VZ Bedřichov
Cena :
6.500,- Kč /os.
Hotel se nachází v samém turistickém centru Krkonoš, ve Špindlerově Mlýně. Ubytování je
v hlavní hotelové budově (vojenská zotavovna)
Turnaj ve fotbale
Kdy :
27. 5. 2015 (středa)
Kde :
fotbalové hřiště v Třebíči-Borovině
Sraz :
9.30 hod.
Týmy :
Medvědi, Úsměv, Slunečnice, Barevný svět
S sebou :
sportovní obuv a oblečení
Zajištěno malé občerstvení
Boganův pohár 2015
„Stalker – Stopař“
Kdy :
29. – 31.5.2015
Kde :
Chotěšice u Poděbrad
Podrobné informace budou sděleny včas.

ČERVEN
Den dětí – „Tělo jako náš nejlepší přítel“
Kdy :
1. 6. 2015 (pondělí)
Kde :
Autokemp Třebíč – Poušov
Sraz :
9.30 hod.
Předběžný program:
Středisko pohybu a zdraví – cvičení s Hankou a Ditou, zdravá výživa, zdravé produkty
Hudba – pan Jelínek, občerstvení zajištěno
Akce je určena pro všechny, kteří s námi chtějí aktivně prožít dopoledne.
Letecký den pro handicapované – Open Skies for Handicapped 2015
- informace budou včas sděleny
Návštěva Evropské parlamentu v Bruselu
- informace budou včas sděleny

ČERVENEC - SRPEN
Ozdravný pobyt v Chorvatsku
Kdy :
31.7. – 9.8.2015 (8 dní)
Kde :
Mali Lošinj (ubytování v apartmánech)
Cena :
7.000,-/os. (doprava,polopenze), nezahrnuje pojištění a pobytovou taxu

ZÁŘÍ – PROSINEC
-

nabídka akcí na druhé pololetí - Zpravodaj 2/2015
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Druhá polovina roku 2014 – shrnutí
Možná přijde i charita - Dobrý člověk v přímém přenosu
Upřesním – těch dobrých lidí v přímém přenosu bylo
hodně. Tento přímý přenos se konal dne 27.9.2014 na
Kavčích horách v Praze ve studiu České televize. Opět byl
připraven zábavný večer Možná přijde i charita, projekt
nadace Charta 77 Konto Bariery s ředitelkou paní Boženou
Jirků a Českou televizí. Jako diváci byli pozváni osoby a
společnosti, které pomáhaly nebo přispěly finanční či jinou
pomocí Kontu Bariery. Programem vtipně provázeli pánové,
které známe z televizní reklamy – Tomáš Jeřábek a Tomáš
Měcháček. Zábavný večer zahájila Bára Poláková s kapelou
motivační písní s názvem Kdo je tady víc než ty. Dalšími
příspěvky se uvedli Monika Absolonová, Jaroslav Svěcený,
Radek Bongo a Gypsy.cz, své taneční vystoupení předvedla
taneční skupina E-motion, jejichž vedoucí 27letá Mgr.
Martina Henrichová utrpěla při tréninku úraz krční páteře
s poškozením míchy. Ochrnutí na horní i dolní polovinu těla
ji upoutalo na invalidní vozík. Svojí nezměrnou vůlí se
dopracovala k tomu, že i na vozíku už zvládá taneční
vystopení. Vozík darovalo Martině Konto Bariery, stejně
jako malému Tomáškovi Galó. Díky daru může Tomášek tzv.
mezi lidi, ale hlavně navštěvovat školu, ve které se mu velmi
líbí a učení dobře zvládá. Oba se představili videodokumentem o svém životě. V dalším
videu nás Mgr. Jitka Klasová, ředitelka o.p.s. Vítej, pozvala k nim domů, do chráněného
bydlení, kde žijí dospělí autisté Tomáš, Honza, Kateřina a Maruška. Ukázali nám své pokoje,
tělocvičnu, jak pracují i jak se baví a odpočívají. Nebýt to video, cítili byste vůni chleba, který
všichni společně pečou v jejich pekárně. Chléb je kvalitní, neplesniví ani po 14 dnech. Svůj
výrobek rádi prodají i zákazníkům.Stejně jako loni se řada známých herců – Jiří Lábus, Bára
Poláková, Ladislav Županič, Dana Batulková, Miroslav Hanuš, Michal Suchánek, Ondřej
Sokol, Richard Genzer, Lukáš Pavlásek, Milan Štaindler, David Vávra, Jiří Vyorálek
představila v parodiích na některé televizní seriály – kritizují alkoholismus, krádeže,
chamtivost. Všichni účinkující i tvůrci příspěvků vystoupili bez nároku na honorář.Účelem
přímého přenosu nebylo jen představit malou část z činnosti dárců a obdarovaných.
Důležitým bodem programu byla sbírka – částkou na účet Konta Bariery nebo dárcovskou
SMS. A jak jinak – pánové Jeřábek a Měcháček byli dostatečně úderní a diváci se na jejich
popud „hecli“; bylo vybráno opět více než minule – 14,6 miliónů Kč. Na závěr paní Božena
Jirků poděkovala všem přispívajícím. Těm, co byli vstřícní tento večer, ale i 40 tisícům dárců,
kteří pomáhají během celého roku. Tihle všichni jsou ti „dobří lidé v přímém přenosu“ –
klobouk dolů! Po představení jsme se všichni sešli na malém občerstvení. Přítomna byla řada
osob, které známe z obrazovky – ze sportu, z kultury, z výzkumu. Ti, co se znali, se
pozdravili, ti, co se neznali, se poznali. Společně si mohli popovídat o tom, co bylo
v uplynulém roce nového, co se přihodilo dobrého a co nedobrého a jak to napravit. Bylo
možné prodiskutovat otázky o další práci, náměty pro další plány a úkoly. Večer se nachýlil a
nám už zbývala jen cesta domů. Počasí nám přálo, dálnice byla průjezdná. Díky perfektní
jízdě řidičky Petry Skorocké, jsme se všichni vrátili domů bez problémů a včas. Díky za
pěkný a plodný večer!
Lída P.
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Po čtrnácté na Jalovci
Akce se konala v sobotu 4.10.2014

XIII. Národní konference SPMP ČR
Ve dnech 8.- 9. listopadu loňského roku se konala v Praze v budově Krajského úřadu
Středočeského kraje již 13. Národní konference SPMP ČR. Konference byla zahájena
přivítáním účastníků, volbou komisí a dalších úkonů, které jsou ke zdárnému průběhu
nezbytné. Nejdůležitější, co měla konference na programu, byly nové Stanovy SPMP, které
musely být vypracovány v souvislosti s Novým Občanským Zákoníkem a byly nakonec i
schváleny. V návaznosti na Stanovy byl také vypracován a schválen Organizační a Jednací
řád. Dalším úkolem konference byla volba nového Republikového výboru SPMP ČR a jeho
Revizní komise. Za třebíčskou okresní organizaci do Republikového výboru byla zvolena
Marie Kotačková.

Podzimní turnaj v kuželkách 2014
Kdy : středa 12. 11. 2014
Kde : kuželna – TJ BOPO Třebíč
Týmy: Slunečnice, Barevný svět, Medvědi, Úsměv
Rozhodčí : Petr
Pořadí :
4.místo – Slunečnice, 3.místo – Medvědi,
2.místo – Barevný svět, 1.místo – Úsměv
Nejlepší hráčka – Jana Chalupová
Nejlepší hráč – Tomáš Doležal
Občerstvení : firma Penam, a.s.
Poděkování patří :
- TJ BOPO Třebíč
- Petru Krutišovi a kol.
- panu Martinu Otrubovi
- Penam a.s.
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Mikulášská besídka
Čekání na vánoce a dárky od Ježíška je zvláště pro děti leckdy výkonem přímo
nadlidským. Jak tento náročný čas zpříjemnit dětem i nám samotným? Už jsme si v našem
SPMP zvykli poveselit se na Mikulášském odpoledni a zajet si na výlet – nejlépe někam, kde
můžeme načerpat něco informací a také vybírat, případně i koupit, nějaký pěkný dárek pro
naše blízké.Mikulášská zábava připadla tentokrát na sobotu 6.12.2014. O druhé hodině
odpolední byli členové sdružení usazení v sále kulturního zařízení Hájek a paní Marie
Kotačková nás všechny přivítala. Dalšího programu se ujali studenti Vyšší odborná škola a
Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč.S přehledem jemu vlastním
celým pořadem provázel Dominik Kříž . O hry a soutěže byl nebývalý zájem, vyhrál každý
soutěžící a byl odměněn cenou – Zlatou tatrankou. Když se všichni dostatečně vyřádili a
unavili hrami i pěveckou soutěží, nastal čas obdarování. Mikuláš, andělé a čertíci předvedli
svůj rej a každému zvlášť předali něco sladkostí a vitamínů. Nikdo neodešel s prázdnou.
Abychom ty sladkosti trochu vykompenzovali, následovala veselá diskotéka. Zatančili jsme,
zahráli odbíjenou s míčky z výzdoby, projeli se „mašinkou“. Příjemně znaveni a s dobrou
náladou jsme se odebrali domů.
Lída P.

Vánoční Brno – Hvězdárna a planetárium, Vánoční trhy
Další prosincovou událostí byl v pondělí
8.12.2014 výlet do Brna. Dopoledne jsme se
podívali do planetária. Usadili (no, skoro
uložili) jsme se do pohodlných křesel a na
klenutém stropě sledovali promítání. Před
našimi zraky se objevila noční obloha se
spoustou hvězd, souhvězdí a planet. Kdo si
dost dobře nedokázal jednotlivé obrazce
souhvězdí představit, promítli nám obrysy
Býka, Velké a Malé Medvědice, princezny
Andromédy, lovce Persea, Lva a řady dalších.
Jako druhý bod programu jsme vysledovali
pohádku o životě v podvodní říši – takové,
kterou nikdy nikdo z lidí neuvidí, protože je tajná. Sledování života ve vodní říši ze dna moře
bylo chvílemi i dramatické; když pohybující rybky nabraly rychlost, zakusili jsme si pocit
vznášení se ve volném prostoru. A jak jinak uklidnit žaludky, než je zaplnit. Přesunuli jsme se
na brněnské výstaviště. Slupli jsme dobrý oběd a vydali se mezi stánky se zbožím. Někdo
koupil, někdo se jen díval. Ve tři hodiny jsme nasedli do autobusu pana Uchytila a zdárně
dorazili do Třebíče. Akce se zúčastnili studenti z Vyšší odborné školy a Střední školy
veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, kteří se podíleli na doprovodných a
asistenčních službách.
Lída P.
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Důležité informace – průkazy TP, ZTP a ZTP/P
Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P, které mají platnost i po 1. 4. 2015 by si měli
nejdříve v dubnu letošního roku zajít na úřad, kde jim byly průkazy vydány, vyměnit
tento průkaz za nový, který bude mít podobu plastové kartičky podobné jako je
občanský průkaz. Již nyní osoby, které pobírají příspěvek na mobilitu dostávají
informační dopisy, jak mají postupovat při této výměně, pokud však někdo tento
příspěvek nepobírá, nebude k výměně vyzván a měl by si průkaz vyměnit bez výzvy.
Kromě prokázání se platným průkazem OZP budou muset osoby vyplnit
tiskopis "Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením".
Osobám, kterým byl průkaz vydán před rokem 2012, se doporučuje si vzít s sebou
rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. V neposlední řadě bude třeba prokázat
svou totožnost občanským průkazem a doložit fotografii, která odpovídá formátu na
občanský průkaz. Výměnu průkazů je třeba provést nejpozději to 31. prosince 2015,
jinak nárok na nový průkaz zanikne a osoba by si musela podat novou žádost s
přezkoumáváním zdravotního stavu. Tiskopis potřebný k výměně průkazů máme na
Centru již k dispozici a zájemcům rádi pomůžeme s jejich vyplněním.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s.
Od března začne v našich prostorách fungovat právní poradna, kde bude možné
bezplatně využít právní poradenství, týkající se zdravotního postižení. Pokud někdo
projeví o tyto služby zájem, ať se obrátí přímo na Centrum, kde mu schůzku s
právníkem zprostředkujeme.
Druhou novinkou je, že se začnou koncem února bezplatně vydávat na Centru
Euroklíče, které může získat držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik,
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
Crohnovou chorobou a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v kraji Vysočina.
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)
osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je
již obsazeno přes 650 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v
obchodních centrech apod.).
Bc. Martina Zimolová

8/9

DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ NÁM
POMOHLI A PODPOŘILI NAŠI ČINNOST V ROCE 2014
Konto BARIÉRY - Nadace Charty 77
Altreva spol. s.r.o. Třebíč
Nadace ČEZ
Grantový systém Zdravého města Třebíč
Nadace AGROFERT HOLDING
Mann+Hummel (CZ), s.r.o.
Vapas, a.s. Hrušovany n./J.
Sberbank CZ, a.s.
Gordic s.r.o.
Nadační fond J&T
Kraj Vysočina
OK Mont-STM, spol. s.r.o.
Kids for Kids, o.s.
Envinet a.s.
Tedom a.s.
Trebilift s.r.o.
Penam a.s.
HitrádioVysočina
Podlahářství Kojetice na Moravě
Lékárna Vltavínská Třebíč
Sorall, spol. s r.o. Třebíč
Autocamp Wilsonka
Kuželna TJ BOPO Třebíč
Pivovar Jihlava, a.s.
ÚČTO MAJA, s.r.o.
ZON spol. s.r.o.
Kofola, a.s.
IN VOZÍK Třebíč
ČERMÁK Trading s.r.o.
Obec Dukovany
Tedom, s.r.o.
Řeznictví Stařeč
Fotbalová škola Třebíč
CROCODILLE ČR, spol. s.r.o.
Unicode Systems s.r.o.
Restaurace Fórum, Kemp Poušov Třebíč
TJ BOPO Třebíč
Poháry Otruba
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