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Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.
S pøíchodem nového roku 2009 Vám všem pøejeme hodnì zdraví, pohody a mnoho radostí . Byli bychom rádi, kdyby Vám
i naše SPMP pøineslo v tom letošním roce hodnì pøíjemných zážitkù v kruhu chápajících a vstøícných pøátel. Vìøím, že se nám to s Vaší
pomocí bude daøit, alespoò tak, jak se nám to daøilo uplynulých 37 let.
Ano pøátelé, již tolik let uplynulo od založení SPMP v Brnì. Velice bychom uvítali vzpomínky našich dlouholetých èlenù na pionýrská
léta SPMP v Brnì i všech ostatních, kteøí by mohli nìco øíct o tom co jim i jejich rodinám Sdružení pøineslo, v èem je zklamalo, navrhnout
jakou mají pøedstavu o dalším pùsobení SPMP. Za dva roky si pøipomeneme 40. výroèí SPMP Brno. A k tomuto významnému jubileu
bychom chtìli pøipravit i malý almanach z Vašich pøíspìvkù. Proto prosím pište a pokud máte nìjaké zajímavé fotografie nebo písemné
materiály, zapùjète nám je k okopírování.

Pøipravujeme
Úvodem zpravodajské èásti Zpravodaje Vás prosíme o pozorné pøeètení nabídek i informací. Velmi dobøe zhodnote své pøípadné
pøihlášky a pokud se pøihlásíte berte je jako závazné. Samozøejmì chápeme, že se mùže cokoliv na poslední chvíli zmìnit, ale i v tom
pøípadì se snažte najít za sebe náhradu, nebo nám to oznamte co nejdøíve. S vaší pøihláškou totiž poèítáme a k poètu pøihlášených
zajišujeme pokud možno bezproblémový prùbìh akce. A hlavnì dobøe si zapište dobu a místo konání!!

Co jsme pøipravili na leden – duben 2009
Únor
8. února, Nedìle
Kino Lucerna. „Kozí pøíbìh“ první èeský
animovaný film. Zaèátek v 10.00. Sraz v
9.30. Vstupné 20,-/os vybíráme na místì.
Bøezen
13. bøezna, Pátek
Planetárium. Nový program „Hledáme
Polárku“. V novì rekonstruovaném sále!
Zaèátek v 16.00 hod. Sraz v 15.30, na
kterém budeme vybírat vstupné 20,-/os.
17. bøezna, Úterý
Veselé panièky Windsdorské, Mahenova
èinohra. Zaèátek v 19.00 hod. Jednotné
vstupné 140,- Kè. Vìtšinou lóže I. a II.
poøadí. Nutné zaplatit nejpozdìji do 17.
února!!
Duben
3. dubna, Pátek
Hola, hola, hola, Musilka vás volá na
oblíbenou Diskotéku. Zaèátek v 16.00!!
Vstupné 20,-Kè.
25. dubna, Sobota
Ples Tøebíè – „ve víru muzikálových
melodií“. Zaèátek v 17.00. Vstupné 100,-.
Možno objednat veèeøi ( øízek, brambor.
Salát) v cenì 100,-. Doprava autobusem
100,- pøi 45 osobách. Vše je nutné zaplatit
do 17.bøezna!!

22. dubna, Støeda
Koncert TV NOVA „Chceme žít s vámi“.
Sice nevíme, zdali se bude koncert konat
i letos, ale pokud ano, tak bychom chtìli
být pøipraveni. Kdo má vážný zájem tak
vyplòte pøihlášku. Doprava 300.-Kè /os.
Kvìten
23. kvìtna, Sobota
Zájezd hrad Šternberk a Úsov. Na naši
pøedbìžnou nabídku tohoto poznávacího
zájezdu uveøejnìnou ve Zpravodaji
3/2008 se pøihlásilo 86 lidí. Prosíme,
abyste se závaznì pøihlásili ještì jednou.
Samozøejmì se mohou pøihlásit i další.
Podrobnosti na jiném místì Zpravodaje.
Pravidelné èinnosti:
12. ledna, Pondìlí
KUŽELKY. Oblíbené válení koulí
k posílení svalù zaèínáme opìt
v kuželnou. Sokola Husovice na Dukelské
ul. Sraz nejpozdìji v 15.45 pøed
sokolovnou. Pozor! Nutné tenisky se
svìtlou podrážkou (béžová, medová)
která nedìlá èmouhy. Používat pouze na
kuželky, nebo v tìlocviènì!! Poplatek na
1 roku 400,- je nutné zaplatit do 2. února.
14. ledna, Støeda
„Tìlo muè, zdraví služ!!“ Tímto heslem
jdeme do nového roèníku pravidelných

cvièení v tìlocviènì ZŠ na Sekaninové.
Holky v 15.00, kluci v 16.00 hod.
22. ledna, Ètvrtek
Otevíráme KLUB mládeže i tìch starších.
Kde? Na Helfertové 7c (místnosti
sekretariátu). Zaèátek v 16.00 hod.
Pokraèují i páteèní tréninky lehké atletiky.
Trenér Petr Kotyza a naši atleti uvítají
nové adepty na èestná umístnìní pøi
národních i mezinárodních závodech.
Dobrým výsledkùm však dopomùže
pouze pravidelný trénink. Pøihlásit se
mùžete na sekretariátì nebo u p. Kotyzy
tel. 606333997.
Vycházky s tetou Kadleèíkovou.
31. ledna
Marianské údolí. Sraz v 10hod. na
koneèné zastávce Stará osada. Délka trasy
bude pøizpùsobena dle poèasí.
14. února
Útìchov - Bílovice nad Svitavou. Sraz
v 10hod. na koneèné zastávce Kr. Polenádraží. Délka trasy 8 km. Návrat dle
poèasí MHD nebo vlakem popøípadì
pìšky do Obøan.
28. bøezna
Jundrov – Kohoutovice. Sraz v 0hod
zastávka vozovna Komín. Délka trasy
12km.

Dùležité informace - pobyty a tábor
Letní ozdravný rehabilitaèní pobyt mentálnì postižených osob náš areál promìní v malou „šmoulí“ vesnièku.
s doprovodem
Cena tábora bude èinit 5 600,- Kè plus manipulaèní poplatek 200,Kè. Toto je cena bez dotace. Pokud dostaneme dotaci, cena se sníží.
Letní ozdravný rehabilitaèní pobyt mentálnì postižených osob
s doprovodem
Pøiznáváme se, že i nám se zdá tato èástka vysoká, ale za
se v letošním roce uskuteèní na Šumavì v Zámeèku Lenora od 4.7. souèasného stavu v naší republice není v silách kohokoliv
2009 do 18.7.2009. Ubytování je ve dvou budovách. Pokoje jsou uspoøádat podobnì kvalitní pobyt za nižší cenu. Proto se obracíme
dvou, tøí a ètyølùžkové. Sprchy a WC jsou na chodbách. Cena je s prosbou o Vaší pomoc pøi hledání sponzorù jak z vašich øad, tak
kalkulována v plné výši bez dotace. Pokud by byla dotace, cena by z øad vašich známých a pøíbuzných. Cena je taktéž ovlivnitelná
se o dotaci dotovaným osobám snížila.
poètem pøihlášených táborníkù, proto máte-li zájem, tak
Cena za 1 osobu 14 dnù 5.400,-- Kè + 200,-- Kè manipulaèní pøiloženou pøihlášku vyplòte a odevzdejte na sekretariátì SPMP
poplatek
Brno do 16. února 2009.
Zajišuji také návštìvu otoèného divadla v Èeském Krumlovì a to Myslíme si, že tábor je pro dìti natolik pøínosný, že se vyplatí
na støedu 9.7. 2009 ve 21.30 hodin. Hraje se romantická pohádková obìtovat jak peníze, tak i èas potøebný na jeho pøípravu.
opera"Èarostøelec" v režii Zdeòka Trošky. Plné vstupné je 650 Kè.
Držitelé ZTP + ZTP/P a doprovod mají 50 % slevu. Dìti do 10 let Za realizaèní tým tábora Hana Dostálová
mají slevu 30 %. Divadlo se platí zvláš.
Poznávací zájezd - hrad Šternberk a Úsov
Písemné pøihlášky posílejte do 30. ledna 2009 na adresu Petr
23. kvìtna 2009
Kuèera, Bøetislavova 15, 643 00 Brno nebo na e-mail
arecukpetr@.seznam.cz.
Pøihláška musí obsahovat jméno, Na hradì Šternberk si prohlédneme „LIECHTENSTEINSKÉ
pøíjmení, adresu, datum narození, rodné èíslo, èíslo OP, èíslo ZTP/P, SBÍRKY“ - kaple, chodba a pokoje 1. patra vybavené mobiliáøem
ZTP, TP , potvrzení od lékaøe o mentální retardaci a telefonické posledních majitelù (délka prohlídky: 40 – 50 minut)„ZANIKLÁ
spojení na Vás !!! Pøihláška musí obsahovat i závazné pøihlášení na ŠLECHTICKÁ SÍDLA SEVERNÍ MORAVY“ - obsahuje
divadlo, poèet lístkù a pro koho jsou urèeny / plný dospìlý, dìt- místnosti 2. patra, v nichž jsou vystaveny exponáty svezené na
s k ý , Z T P / P, d o p r o v o d Z T P / P / . P o z d ì j š í o d h l á š e n í Šternberk v 50. letech 20. století z nepøístupných moravských
i pøihlášení na divadlo není možné.
zámkù (Hnojník, Lipník nad Beèvou, Potštát,) ….( délka
prohlídky: 40 – 50 minut).
Bližší informace na tel. è. 545 220 213 nebo 605 701 786 ve
veèerních hodinách nebo a výše uvedeném e-mailu. Vybraní Hrad Úsov. Jeden z nejstarších dochovaných severomoravských
úèastníci budou osloveni dopisem - pokud máte e-mail, uveïte ho hradù, postaven ve stylu Francouzského kastelu. Na konci 17.
na pøihlášku. Dopis bude obsahovat podrobnìjší informace o pobytu století èást pøestavìna na zámek. Od roku 1898 pùvodní majitelé
a bude rozeslán do konce bøezna a to možná budeme znát, zda by zámku, založili na Úsovì lovecko-lesnické muzeum. Souèástí
mohla být dotace.
muzea je sbírka trofejí, pocházejících z výprav Liechtenštejnù do
Afriky. Dále je k vidìní sbírka trofejí našich savcù a ptactva.
Vedoucí pobytu Petr Kuèera
K zajímavostem patøí kolekce kuriosních pytláckých zbraní
a loveckých pušek.
Letní ozdravný rehabilitaèní tábor mentálnì
postižených osob.
Pøedpokládaná cena zájezdu 500,-Kè/os zahrnuje dopravu
a vstupné. Pøihlášky obratem. Platba nejpozdìji do konce bøezna.
Vážení pøíznivci táborù SPMP,
Obìdy nezajišujeme, ale plánujeme ve Šternberku volno cca 1,5
V srpnu nás opìt èeká ètrnáct dní strávených v krásném prostøedí hod. kolem poledne. Odjezd autobusu bude z Brna od Janáèkova
areálu Meziøíèka u Mìøína. Ubytování v chatkách nedaleko lesa divadla (Bohéma) v 6.30, sraz v 6.00.
i rybníka slibují krásné zážitky pro všechny táborníky. Letos se celý

Zprávy sekretariátu
Úvodem bych rád podìkoval všem èlenùm výboru a tìm èlenùm
brnìnského sdružení, kteøí se svou prací a aktivní pomocí podíleli
na celoroèních èinnostech a aktivitách. Bez jejich pomoci by SPMP
Brno nemohlo nabídnout takovou širokou škálu rùzných setkání
„dìtí“ i jejich rodièù. Setkání, která pøinášejí nejen radost a
sounáležitost, ale snad i poznatky, které nás obohatí. Naše srdeèné
díky rovnìž smìøují Vám vážení pøátelé, kteøí nás podporujete
øádným placením èlenských pøíspìvkù, podporujete nás i
finanèními dary a v neposlední øadì i zájmem a úèastí na našich
akcích. Velice si vážíme a upøímnì dìkujeme i našim sponzorùm,
spolupracovníkùm a všem vstøícným lidem s kterými jsme se v roce
2008 setkali.

pana Mikuláška byl do výboru kooptován pan Pavel Pojeta. Výbor
panu Mikuláškovi dìkuje za nìkolikaletou práci pro brnìnské
SPMP, za pøíspìvky do Zpravodaje i do kroniky i pøíspìvky do
diskuzí na výborech, které mnohdy nutily k zamyšlení. Pepíku,
dìkujeme a pøejeme Ti, abys vše zvládl s klidnou myslí a pøi
dobrém zdraví. Vše dobré i Tvé rodinì. A pozdravuj Andrejku.
Pokud máte uschovaný Zpravodaj 3/2008 prosím o zamyšlení nad
øádkami , ve kterých jsem v kostce vzpomenul 37 let SPMP Brno.
Nebylo toho málo co jsme dokázali. Vìøím, že pokud na tìch 37 let
nezapomeneme, a pokud budeme mít stále k sobì tak blízko, tak že
se nám bude daøit i nadále.

V polovinì letošního roku požádal èlen našeho výboru pan Josef Halm
Mikulášek o uvolnìní z funkce z vážných rodinných dùvodù. Místo
www.spmp-brno.cz

Stále se nedaøí pøesvìdèit kompetentní místa o tom, že i nestátní
organizace podobného typu jako je SPMP Brno vykonává užiteèné
„služby“ zabraòující sociální isolaci osob s mentálním postižením a
že by si také tyto organizace zasluhovaly dotaèní podpory. I pro
letošní rok nemáme nárok na dotaci MMB na sociální služby. Podali
jsme však žádost na dotaci MMB na volnoèasové a sportovní
aktivity a doufáme, že budeme alespoò tam úspìšní.
Poslední ètvrtina roku 2008 byla velmi nároèná. K dlouhodobì
plánovaným akcím: pobyt v Chorvatsku, víkendový pobyt Seninka,
zájezd Vyškov, Spoleèenské odpoledne, vánoèní besídka a další
pravidelné aktivity jsme využili i nabídky spolupráce s ústøedím
SPMP ÈR a uskuteènili jsme Víkendový semináø pro rodièe.
K jednotlivým akcím v malém ohlédnutí.

K semináøùm pro rodièe.
Chtìli bychom navázat na dobrou zkušenost s probìhlým
semináøem a pokusit se vytvoøit celoroèní cyklus pøednášek. Cca
1x mìsíènì, dle poètu zájemcù buï na Helfertové, nebo ve vìtší
klubovnì jinde. Abychom mohli zaèít projekt uskuteèòovat
(shánìt dotaci, lektory, prostory) musíme pøedevším znát Váš
zájem. Prosím napište nám Váš názor na zámìr, zdali o cyklus
pøednášek máte zájem, témata, která by Vás zajímala (samozøejmì
i jiná, než byly na semináøi) a zda-li by jste byli ochotni se podílet
finanènì na zajištìní odmìn pro lektory. Pro jednotlivé pøednášky
trvající cca 2 hod. v omezených prostorách bychom nemohli
zajistit oddìlený prostor pro eventuální doprovázející postižené.

Malá ohlédnutí
2. záøí odjíždìlo z Brna 57 našich lidièek na oblíbený pobyt u moøe.
Byli jsme opìt v Chorvatsku v Drveníku v penzionu Zoran Tam již
jezdíme jako domù a také letos jsme se cítili jako u rodiny. Pøálo
nám poèasí, takže jsme se vìnovali hlavnì koupání v moøi a chytání
podzimního bronzu. Samozøejmì jsme nevynechali celodenní
výlet lodí do Trpanje s fisch - piknikem. Nìkteøí si zajeli i na kratší
výlet na ostrov Hvar a do Makarské. Naše milá kamarádka Lenka
Sulasová nám naordinovala také pìší tùru pohoøím Boskovo a ranní
probouzení nám zpestøovala každodenním zdravotním cvièením,
které absolvovali bez reptání skoro všichni – mladí i ti odrostlejší.
Musíme zažalovat, že se ulíval šéf Halm. Ale mìl toho s námi každý
den dost a dost, takže jsme ho omlouvali. Mìli jsme mezi sebou i
dost otužilcù (Páralovi, Halmovi i s Tomášem, paní Buèková,
Andrejka, Zbyšek, paní Lenka), kteøí se chodili koupat ještì za
ranního kuropìní v 6 hodin. 10 dnù pobytu v Drveníku ubìhlo jako
voda a na rozluèkovém veèírku ukáply sem tam i nìjaké slzièky. A to
i Kostelièùm (majitelé penzionu). I po nìkolika mìsících po
pøíjezdu nezbývá, než z celého srdce podìkovat SPMP Brno, které
již nìkolik let rodinné pobyty u moøe organizuje a za ten skvìlý
letošní paní Lence Sulasové (šéfce CK Lera), manželùm Páralovým
(starali se o 11 samostatnì jedoucích), majitelùm penzionu Zoran
rodinì Kostalièù) a všem úèastníkùm, kteøí vytvoøili bájeènou
partu.
25.- 28. záøí se uskuteènil víkendový pobyt v Senince. Zúèastnilo se
18 rodin s postiženým èlenem (45 os.). Nejen z Brno, ale i z Jihlavy a
Strážnice. Parta osvìdèených organizátorù v èele s Petrem Kuèerou
pøipravila opìt bohatý 2,5 denní program zamìøený hlavnì na
turistiku. Krátkou vzpomínku na víkend na Senince nám napsali
úèastníci z Jihlavy (viz. Z dopisù…).

28.- 30. listopadu se uskuteènil velmi zajímavý Semináø pro
rodièe, kterého se zúèastnilo 13 rodin.
Více o Semináøi na jiném místì Zpravodaje.
5. prosinec byl již velmi sváteèní, protože jsme mìli Vánoèní
besídku. Na tu letošní pøišlo skoro 220 lidí. Sál kulturního støediska
Omega na Musilce praskal ve švech. K velmi radostné a veselé
atmosféøe pøispìl urèitì hudebník pan Hebner, který hrál k tanci i
zpìvu. Celý sál rozezpíval i pìvecký soubor našich kamarádù ze
stacionáøe Srdíèko. Své ladné pohyby nám pøedvedly i bøišní
taneènice. Po dvouhodinovém veselení
pøišel
Mikuláš.
Mikulášskou suitu uvedl sexy andìl a i Mikuláš byl trochu
netradièní. Tentokrát celý v èerném ( prý to byla v roce 2008
módní barva). Po cestì na Musilku prý se jim nìkde zatoulal èert,
takže i nìkteøí naši zlobivci nemuseli mít strach si jít pro dáreèky.
Z dárkových balíèkù, které pøedávali 3 „biskupové“
z mikulášského doprovodu, mìlo radost 125 postižených.
20. prosince se na posledním spoleèném setkání pøi vlastivìdné
návštìvì Auguistiánského kláštera na Starém Brnì sešlo 53 lidí.
Úèastníci si velice pochvalovali, že se díky Sdružení dovìdìli nìco
nového z brnìnské historie.
Strana mírného poroku v mezích zákona tedy pøírodního se
pøedstavila pražským divákùm

16. prosince. Zaplnìný sál bývalého divadla Jiøího Grossmanna na
Václavském námìstí pozornì sledoval 1,5 hodinové jednání
poslancù této strany a nadšenì aplaudoval diskusním pøíspìvkùm i
návrhùm na øešení. Z ohlasù po jednání pøevládal divácký hlas:
Poznávacího zájezdu do Vyškova 11.øíjna se zúèastnilo 65 osob. „tito poslanci by mìli být v našem parlamentu. Asi by bylo po
Obsadili jsme jeden autobus a èást jela vlakem. U ZOO jsme se sešli žabomyších válkách jednotlivých stran a èeši by mohli být opravdu
a po prohlídce zooparku jsme spoleènì odjeli vláèkem do vzorem Evropì!“
„pravìku“, do Dinoparku. Dopoledne jsme nemìli zrovna pìkné
poèasí ( zima, poprchalo, byla mlha), ale v poledne se zaèalo klubat K projektu divadelních aktivit SPMP Brno. Pøesto, že v letošním
sluníèku, takže jsme se vypravili do støedu mìsta a naplánovali roce nebylo mnoho veøejných vystoupení. (odvislé od dotace. Pøed
odpolední program. Èást odešla do Akvaparku a èást na obìd a pak 5 lety byla dotace MK na tento projekt 55.000,-, letos 20.000,na prohlídku mìsta a návštìvu muzea. V 17 hodin jsme se sešli u ),uskuteènily se 4 veøejná vystoupení (Brno, Jeseník, Dolní
akvaparku a odjeli do Brna.
Lípová a Praha) a dvì víkendová soustøedìní, která si hradili
z 90% úèastníci sami. Spolupráce profesionálù z divadla Klaunika
8. listopadu se uskuteènilo dlouho oèekávané Spoleèenské a našich handicapovaných hercù pøerostla v kamarádství a velmi
odpoledne. Tentokrát v Telnici v prostorách TJ Orel. Pøijeli vøelé vztahy. Vzájemnì se navštìvují i v soukromí, spoleènì
kamarádi z Hodonína, Zlína, Prostìjova, Tøebíèe, Znojma, takže oslavují narozeniny a ke svým kámošùm z Klaunsky pøicházejí
spolu s námi bròáky nás bylo pøes 220. Více na jiném místì naši poslanci se svými problémy a starostmi. Dìkujeme obìma
Zpravodaje.
stranám za krásný vztah i ukázkové pøátelství dvou, na první
pohled, „ rozdílných svìtù“.
23. listopadu jsme byli spoleènì v kinì Lucerna na filmu
„Seznamte se s Davem“. Bylo nás 80.
www.spmp-brno.cz

Semináø pro rodièe peèující o èlovìka
s mentálním postižením

zainteresovaných.

Velkou diskusi také mezi námi rodièi a pøednášejícími „na opaèné
stranì stolu“ vyvolalo téma jistì pro každého nad míru aktuální a
to nová organizace sociálních služeb. Je to téma,které se
Tento semináø poøádalo SPMP ÈR a MìO SPMP Brno. Zúèastnilo bezprostøednì dotýká každého z nás, zasahuje intenzivnì do chodu
se celkem 39 osob - 12 postižených mìlo vlastní program, který rodin a dlužno opìt se smutkem konstatovat, je zde mnoho
vedly 2 asistentky.
nejasností a pro bìžného rodièe uživatele služeb dosti
nepochopitelného.
Témata pøednášek:
Nechci v žádném pøípadì tato témata nìjak protìžovat nebo
Rùzné zpùsoby komunikace s lidmi s MP.
nadøazovat ostatním. Berte to tak, že pro mne osobnì byla tato
Klára Mlynáøová
témata zvláštì zajímavá a nic nemìní na tom, že pro nìkoho jiného
Zpùsobilost k právním úkonùm a otázky kolem
byla takto zajímavá nìkterá z ostatních témat.
pan Matiáško
Podpora peèujícím, prevence vyhoøení
Na závìr bych chtìl podìkovat organizátorùm (z SPMP ÈR i SPMP
Jiøí Kantor
Brno) a „tetám“ které se staraly o naše dìti a pøednášejícím,se
Zvládání tìžkých životních situací
kterými jsme strávili i pìkné veèery plné pokraèujících diskuzí.
Jiøí Kantor
Vìøím, že tento semináø nebyl posledním svého druhu, protože
Úvod do standardù soc. služeb
informací je potøeba nám, rodièùm a opatrovníkùm jako soli.
Jiøí Šmalík
Pepa Boldiš.
Problémové chování, zvládání agresivity
pan Polenský
Partnerství a sexualita u lidí s MP
Spoleènost na podporu postižených poøádala spoleèenské
odpoledne.
Program pro lidi s postižením byl zajištìn tak, aby se rodièe mohli
plnì vìnovat semináøi. Semináø byl podpoøen dotací vládního
výboru a garantován SPMP ÈR : Dotace èerpána na ubytování, Brno, 9. 11. 2008 – Spoleènost pro podporu lidí s mentálním
dopravu, lektoøi. Úèastníci si hradili stravu. Na zajištìní lektorù, postižením v Brnì (SPMP Brno) poøádala v sobotu 8. listopadu
programu lidí s postižením a asistentù, ubytování a úèastníkù se 2008 spoleèenské odpoledne v prostorách orlovny v Telnici. Akce
podílelo SPMP Brno. Aktivnì øídily semináø garanti semináøù se konala pod záštitou primátora mìsta Brna Romana Onderky, za
(probìhly také v Praze a Olomouci), výkonná øeditelka SPMP ÈR podpory statutárního mìsta Brna a za podpory køesanské
sportovní organizace Orel jednota Telnice.
paní Camille Latimeri, dále paní Petra Nováková a Jana Lencová.
28.-30.11.2008 v Dañkovicích okr. Žïár nad Sázavou.

Setkání pøipomenulo 25. výroèí konání 1. spoleèenského
odpoledne a zúèastnili se ho jako èestní hosté primátor statutárního
mìsta Brna Roman Onderka, èlenka Zastupitelstva mìsta Brna
RNDr. Barbora Javorová, èlen Poslanecké snìmovny PÈR
Daòkovice - Semináø pro rodièe osob s mentálním postižením.
a starosta køesanské sportovní organizace Orel Ladislav Šustr,
Když mnì manželka „ukecala“abychom jeli do Daòkovi na øeditel ÚSP Kociánka Mgr. Jiøí Podlucký a dále pøes 200 hostù
semináø, nejásal jsem nadšením. Za život jsem už absolvoval z SPMP Brno, Hodonín, Tøebíè, Znojmo, Prostìjov a Zlín.
semináøù spoustu a vím co to obvykle obnáší…. Musím pøiznat, že
tentokrát jsem byl mile pøekvapen. Už cesta do „Selského dvora“, Program Spoleèenského odpoledne:
kde se semináø konal, nepostrádala prvky vzrušení, nebo zrovna - Úvodní slovo - pøedseda SPMP Brno František Halm.
v tu dobu zaèala zima vystrkovat první drápky a obèasné náledí na - Pozdrav primátora mìsta Brna Romana Onderky.
- Pozdrav èlena Poslanecké snìmovny PÈR a starosty køesanské
silnicích Vysoèiny to podtrhávalo.
sportovní organizace Orel Ladislava Šustra.
Vše ostatní co se v tìch tøech dnech konalo, už bylo mnohem - Taneèní vystoupení „Country tance“ taneèní skupiny Abanico.
pøíjemnìjší. Ubytování bylo pohodlné a strava, vím, že každý má - Taneèní vystoupení „Pøírodní živly“ taneèní skupiny denního
jinak broušený jazýèek, ale tomu mojemu to vše šmakovalo až moc.. stacionáøe EFFETA.
Organizátory musím pochválit za to, že ten palèivý problém každého - Divadelní vystoupení „Brno to je príma mìsto“ divadelní skupiny
z nás rodièù – co po dobu pøednášek s dìtmi – vyøešili na jednièku. SPMP Brno „Sdrùžo“.
Dìti si vzaly na starost tety a ty se v pøilehlých prostorách postaraly - Po celou dobu hrála k tanci a poslechu malá dechová hudba
Zlaanka.
o to,aby se dìti nenudily a neprovádìly neplechy.
Z dopisu úèastníka

Samotné pøednášky byly rozdìleny do rùzných tematických blokù a
musím øíct, že z každého tematu jsem si nìco odnesl. Nìkteré mnì
zaujalo více, nìkteré o nìco ménì, podle toho jak souznìlo s našimi
aktuálními problémy nebo s problémy, se kterými jsme se již museli
potýkat. Nebudu tedy dìlat inventuru nebo jak se mezi manažery
vznosnì øíká „agendu“ celého semináøe. Nedá mi to ale, abych se o
nìkterých nezmínil.

Celé spoleèenské odpoledne se vydaøilo, hosté si zatanèili,
popovídali s kamarády z jiných mìst, pojedli chutný obìd a domù
si odnesli nejen krásné ceny z tomboly, ale i mnoho krásných
zážitkù.

„Spoleèenské odpoledne“ se vydaøilo i díky podpoøe mìsta Brna a
organizace Orel a všech dalších partnerù, pøátel a kamarádù, kteøí
pomohli s organizací spoleèenského odpoledne i všem, kteøí
Mne, a vypozoroval jsem, že i vìtšinu ostatních rodièù, velmi pøispìli dary do naší tomboly“ .
zaujalo téma, jak se to má s právy, svéprávností a jejím zbavování èi
omezování z pohledu právníka a práva. Docela mne pøekvapilo, Historie Spoleèenského odpoledne
jaké dùsledky takové omezování práv mùže mít Padl na mnì ale V roce 1983 se v Brnì (v tehdejším ZK Zbrojovky v Marxovì ulici)
docela smutek, když jsem slyšel jak schematicky, se snahou „a to uskuteènilo první Spoleèenské odpoledne. Pozvání na neformální
máme rychle ze stolu“ tyto problémy øeší soudy a mnoho setkání pøi tanci, zpìvu, vystoupení profesionálù i postižených
www.spmp-brno.cz

aktérù pøijalo tehdy 450 lidí s mentálním postižením, jejich rodièù, péèe. Spoleèenské odpoledne v roce 1983 mìlo takový úspìch, že
opatrovníkù a pøátel nejen z Brna, ale i ze SPMP Hodonín, Znojmo, se opakuje každý rok. Pro nároènost pøípravy se však poøádá nejen
Prostìjov, Tøebíè, Zlín a z nìkolika jihomoravských ústavù sociální v Brnì, ale støídavì i v Hodonínì, Zlínì a Tøebíèi,“

Informace, zajímavosti a postøehy
Oèekávaná druhá novela zákona o zamìstnanosti byla
podepsána presidentem.

zvoleného oboru a souèasné upevòování vìdomostí, které získá
klient ve všeobecnì vzdìlávací èásti.

Zákonem è.4779/2008 Sb se mìní zákon è.435/2004 Sb. Nabídka pracovních èinností: košíkáøské práce a výroba keramiky,
o zamìstnanosti.
výroba papírových briket, zahradnické a farmáøské práce,
administrativní èinnosti, ekologická demontáž, drátenictví a
Od 1.ledna 2009 vstupují v platnost mimo jiné tato ustanovení výroba šperkù textilní èinnost.
zákona o zamìstnanosti:
- pøíspìvek pro zamìstnavatele zamìstnávající více než 50% osob Kontakty:: www.kociánka.cz;
se zdravotním postižením bude pøíspìvek dle § 78 zákona e-mail: jiri.geier@kocianka.cz,tel:515504348
o zamìstnanosti jednotný na všechny zdravotnì postižené
Domov Tereza
zamìstnance v èástce 8.000,- Kè. Jde o osoby pobírající plný
Domov pro osoby se zdravotním postižením
invalidní dùchod (bez rozlišení. podle kterého písmene byl dùchod
pøiznán), osoby pobírající èásteèný invalidní dùchod a osoby, které
byly rozhodnutím úøadu práce uznány zdravotnì znevýhodnìnými, Nabízí POBYTOVÉ ODLEHÈOVACÍ SLUŽBY. Cílem této
- pøíspìvek lze využít jednou na jedno rodné èíslo a pokud má služby je zajištìní prostøedí pro uživatele se zdravotním
nìkterý pracovník více pracovních úvazkù v rùzných chránìných postižením, kde o nì bude i mimo rodinu na krátký èas odbornì a
dílnách, pak pøíspìvek bude vyplácen té, u které pracovník uzavøel spolehlivì postaráno a rodinám tak umožnìn odpoèinek od
nároèné a systematické péèe o dítì s mentálním a kombinovaným
smlouvu jako první,
- zamìstnavatel mùže pøíspìvek èerpat i na osoby pobírající postižením. Své služby poskytujeme uživatelùm se støednì tìžkou,
pøíspìvek na péèi ve IV. stupni závislosti dle zákona o sociálních tìžkou a hlubokou mentální retardací, s kombinovanými vadami
ve vìku od 3 let.
službách è. 108/2006 Sb.
Kontakty:
Poplatky za pøepis vozidla od roku 2009.
Ministerstvo životního prostøedí odpovídá na dotaz ohlednì e-mail: css-tereza@centrum.cz, tel.: 549275855
osvobození od poplatkù.
Osoba, které byl pøiznán prùkaz mimoøádných výhod, a která
Chránìné bydlení sv. Michala.
použité vozidlo bude nabývat, od povinnosti uhrazení poplatku na
podporu sbìru, zpracování a odstranìní autogramu danou novelou
Kontakty:
zákona 185/2001 Sb., o odpadech v § 37 e), osvobozena nebude.
Gorkého 34, soc. pracovnice pí Hofírková tel. 605209615
Tyto informace èerpány z aktualit Ligy za práva vozíèkáøù. Na
je
odbìr novinek e-mailem je možné se pøihlásit. Informace na Poznámka. Kapacita u výše uveøejnìných možností
samozøejmì omezená. Nemùžeme zaruèit okamžité pøijetí.
info@ligavozic.cz
Nicménì jsou tu další nabídky jak pomoci našim rodinám.
Krizové situace (hospitalizace, nemoc opatrovníka) je možné øešit
i krátkodobým pobytem v nìkterém domì pro seniory. Záleží však
ÚSP Kociánka
na možnostech domova a
schopnosti klienta (èásteèná
Sociálnì terapeutické dílny
samostatnost,spolupráce, ne agresivita).
Hlavním posláním sociálnì terapeutických dílen je: zácvik klientù
pro jednodušší pracovní èinnosti a podporu sociálnì pracovních
návykù.
Základní cíle: podporovat vytváøení a zdokonalování pracovních
návykù a dovedností. Nacvièovat a upevòovat motorické,
psychické, sociální a pracovní schopnosti a dovednosti..
Cílová skupina: mládež, mladí dospìlí a dospìlí do 40 let s
kombinovaným postižením, mládež, mladí dospìlí a dospìlí do 40
let s lehkým až støednì tìžkým stupnìm mentálního postižení,
mládež, mladí dospìlí a dospìlí do 40 let s tìlesným postižením.
Organizace èinnosti: pracovní den je rozdìlen do všeobecnì
vzdìlávacího bloku a pracovní pøípravy. V pracovním kolektivu je
3-6 klientù. Všeobecnì vzdìlávací bloky jsou zamìøeny na: sociální
dovednosti, komunikaèní dovednosti, literární dovednosti, poèetní
dovednosti.
Pracovní pøíprava: postupné získávání, rozvíjení a prohlubování
dovedností a návykù, které tvoøí náplò pracovních èinností
www.spmp-brno.cz

Z dopisù našich rodièù
Víkend v Senince

Tábor 2008 SPMP Hodonín, Mlýnky – Strážnice

Koncem záøí jsme se zúèastnili víkendového pobytu v Senince. Byli
jsme plni oèekávání. Jeli jsme totiž do míst pro nás skoro
neznámých a s partou lidí, které jsme neznali vùbec.
Mimo jiného programu jsme se zúèastnili i pìších tùr, které se
naplánovaly po vzájemné dohodì na Nýznerovské vodopády a
výstup na Kralický Snìžník. Pøesto, že naši „chlapci“ jsou málo
zdatní, tak jedenácti kilometrovou trasu k vodopádùm a zpìt do
Žulové zvládli díky podpoøe dobré party, která je podržela. Výšlap
na Kralický Snìžník jsme si na rozdíl od vìtšiny ostatních zkrátili,
ale probádali jsme další kout Jeseníkù. V Senince se nám velice
líbilo. Sešla se zde výborná parta lidí; jak rodièù, tak i postižených
dìtí. Tìšíme se na další setkání.

Na tento tábor jezdím bezmála už 15 let. Se Sdružením Hodonín
jsem ale zažila i tábor v Pustých Žibøidovicích v Beskydách.
V Pustých se mnì stal úraz s kotníkem a skonèila jsem v nemocnici
v Jihlavì. Dali mnì zinkoklih a pomohlo to.
Ale zpìt k letošnímu táboru. Na táboøe opìt dobrá atmosféra, dobøí
vedoucí. Konal se zájezd do Strážnice (skanzen). Každý den
kanisterapie a cvièení. Hrála se vybíjená, koupali jsme se v bazénì
a chodili na vycházky. Zapomnìla jsem na pøírodu, která je v okolí
tábora velice pìkná. Krásné lesy a blízko i menší pøehrada do které
jsme se však koupat nechodili. Pan a paní Tenasová jsou prima
správcovi. Jsou prostì hodnì kamarádští. Také jsme mìli
táborovou pou, táborák a bohatou kulturu. Pøijel Petr Bende
s cimbálovou, Jiøí Zonyga, Zámecká country kapela a Jožka Èerný.
Letos se na našem táboøe konala svatby Hanièky a Ondry. Tábor se
všem ohromnì líbil a už teï se na všechny moc tìším v roce 2009.

Holubovi a Blahutovi, Jihlava
Mikulášská besídka

Vaše tábornice Katk
Nastal pøedvánoèní èas, Andìl s èertem mìstem chodí.
A co my?
Uháníme tøemi vlaky
do Brna do Husovic, na Musilku.
Mikuláš tam pøijde taky.
Tìšíme se, máme radost, vzdálenost nás neodradí.
Už jsme v Brnì, už jsme tady.
Dìti tancují a skotaèí,
úsmìvy jim nestaèí.
A my „dospìlci“?
Máme radost ještì vìtší
A všem oèi jenom záøí, když Mikuláš s Andìlem,
dárky rozdìluje všem stejným dílem.
Hodnì jsem pøemýšlela pane Halm o Vaší otázce: „co Vám dává
SPMP Brno?“ Své nejèerstvìjší zážitky z Mikulášské besídky jsem
se pokusila vypsat neumìlými verši. Lépe to nedovedu.
Stále s Evièkou vzpomínáme na každá setkání s èleny SPMP, která
nás nabíjejí novou energií, radostí a štìstím ze setkání. Na pobyty
vzpomínáme celý rok Je nám s ostatními moc krásnì, nikde jinde
jsme to nepoznaly.
Pøijmìte od nás podìkování za Vaši práci a práci všech, kteøí se na
našich setkáních a pobytech SPMP podílejí.
Hodnì zdraví, optimismu, radosti a lásky po celý rok 2009 všem
z SPMP Brno

Byteèek
Dost dlouho jsem o chránìném bydlení uvažovala a s mamkou o
tom dlouho mluvila a pøemýšlela než jsem øekla jo. Pro mì a èasem
i pro ostatní to bude dobrá zkušenost pro další život. Rodièe
napoøád nebudou s nama a co potom. Nìkdo má sourozence, ale ti
už mají své starosti a tøeba prohlásí – øeknou nemùžeme se starat,
máme málo èasu nebo se prostì starat nebudou, protože jim vadí,
že mají postiženého sourozence. Také je dobré chránìné bydlení
tøeba pro ty, kteøí nemají rodièe a vyrùstají v ústavech. Když jsem
se po domluvì s mamkou o chránìnce rozhodla podala jsem si
pøihlášku do chránìného bydlení svatého Michala na Gorkého
(Charita.) Bohužel nemìli volné místo v samostatném byteèku.
Potom náhle po nìkolika mìsících se ozvala telefonicky(paní,
sleèna ) Hofírková. S tou a asistentkou Janou jsme se s mamkou
sešly a dost vážnì jsme mluvily o Pravidlech a poøádku na byteèku.
Byly jsme se podívat na byt v ul. Dvorského. Moc se mnì tam
líbilo. Koupily jsme plovoucí podlahu a nìkteré další vìci.
V druhém pokoji bydlí spolubydlící Magda, která je velká
køesanka. V byteèku jsem spokojená, ale nejsu tam každý den.
Když mamka potøebuje, nebo když je mnì smutno tak spím doma.
Ale s pomocí asistentky se snažím o sebe postarat sama. Dokonce
se pokouším i sama vaøit. Zase Vám napíšu, jak se mnì daøí.
Vaše Katka

pøejí Eva a Evièka Kolaøíkovi - Šumperk
Píše i Katka Prokešová.

www.spmp-brno.cz

Spoleèenská rubrika
Upøímnì blahopøejeme našim jubilantùm - hodnì zdraví,
spokojenosti i trochu toho štìstíèka.
V letošním roce oslaví své kulaté 20, 30, 35, 40, 45, 55, 60 té
narozeniny:
ROUBEC Jan,
BERÁNEK Michal,
KOLÁØ Zdenìk,
BAYEROVÁ Pavlína, ÈERNÁ Renata, HAVRÁNKOVÁ Jana,
GOTTLIEBOVÁ Simona, KOZUMPLÍK Jiøí, TRUCHLÍKOVÁ
Martina, HNILIÈKOVÁ Renata, UNGER Jiøí, RICHTER Marek ,
KUPÈÍK Bohuslav,
REMEŠ Martin,
PILÁT Pavel,
MIKULÁŠKOVÁ Andrea, ŠTÌPÁNOVÁ Jana, VLACH Pavel,
HLOUŠKOVÁ Zdeòka, HORÁKOVÁ Petra, ŠPIÈKOVÁ Irma,
ŠPRTELOVÁ Zuzana, TOŠNEROVÁ Marcela, PAVKOVÁ
Kateøina, SVOBODOVÁ Hana, DOLEŽAL Jiøí, TOŠNAROVÁ
Lenka, RESNER Vlastimil, MATOUŠKOVÁ Naïa, TESÁREK
Aleš, ÈERNOHLÁVEK Jan , KLEIN Patrik, JULÍNKOVÁ
Eva,LINHARTOVÁ, Martina, BÁRTOVÁ Adéla, TOMEÈKOVÁ
Markéta, POJETOVÁ Kateøina, KLEIN Jakub, VLACH Pavel.

SEDLÁÈKOVÁ Veronika, DVOØÁK Miroslav, BUBRINKOVÁ
Milena, ZÁDÌROVÁ Ilona,
ZATOÈILOVÁ Jarmila,
SYPÌNOVÁ Jiøina,
RYZÍ Emilie,
KUÈERA Antonín,
LUKÙVKOVÁ Marie, HAVLÍKOVÁ Ludmila, GRULICH
Josef, FLEK Milan, AMBROSOVÁ Kvìtoslava, HUSIÈKOVÁ
Danuše, PATLOKOVÁ Marie, PODSEDNÍK Pavel Ing.,
DAÒKOVÁ Vlasta, GRÜNDWALDOVÁ Božena, PRÙŠOVÁ
Helena, ŠVEJDOVÁ Emilie RNDr., SPERÁTOVÁ Marie Ing.,
HALM František, ŠABATA Karel, ADAMCOVÁ Libuše,
PACHLOVÁ Vìra Ing., BOLDIŠOVÁ Ludmila, ŠVANDOVÁ
Ludmila, ŠOUSTALOVÁ Marta, ŠORMOVÁ Miluše,
KLVAÒOVÁ Marie, POPOVOVÁ Milada, TRUCHLÍKOVÁ Iva,
ROBEŠOVÁ KOCIÁNOVÁ Jitøenka, PILÁT Jaroslav,
PILÁTOVÁ Eva, PODVESKÁ Hana Ing., RESNEROVÁ
Ludmila,
HAUSEROVÁ Hana Ing., ONDREJÍÈKOVÁPRAVDÍKOVÁ Dana, SLEZÁÈEK Vladimír, UZLOVÁ Hana,
ABRAHÁMOVÁ Jaroslava, ÈERVENÁ Renata MUDr.,
KYKLOŠOVÁ Eva, HORÁKOVÁ Kvìtoslava.

Významné výroèí i naši milí rodièe a opatrovníci, starší 50 let. Více
však neprozradíme:
BERÁNEK Vladimír JUDr., ODRÁŽKOVÁ Marie, JILÍKOVÁ
Drahomíra , PROVAZNÍKOVÁ Jiøina, MUSIL Josef, ROUBEC
Bohuslav, PEØINA Jaroslav, VACHEK Stanislav, BAYEROVÁ
Marie, KREJZKOVÁ Milada MUDr., KACKO Jan, PASEKOVÁ
Alice, ØÍÈKOVÁ Zdenka, NEJEDLO Josef Ing., NOVÁKOVÁ
Eva,
KLUSÁK Zdenìk, FIALA Otakar Ing.,

Bohužel jsme se v roce 2008 rozlouèili i s nìkterými kamarády i dlouholetými èleny Sdružení.
Prosíme o tichou vzpomínku na pana Milana Sedláèka,
sleènu Janu Rozsypalovou, sleènu Libušku Èernohorskou
a pana Jiøího Gabriela

Redakèní rada: J. Blatný, H. Kuèerová, A. Kuèerová Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. Sazba: grafické studio erigo
Za finanèní a hmotnou podporu v roce 2008 srdeènì dìkujeme
Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu kultury.
Statutárnímu mìstu Brnu. Primátorovi mìsta Brna panu Romanu Onderkovi.
MMB - odboru školství. Mìstské èásti Brno – Židenice.
Èeskomoravský cement, a.s.; Polytechnika, spol.s.r.o.; AQ-ELEKTRONIX ing. Radek Kocián;
HIRUNDO R – podnikatel v oboru chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.;
TESCO STORES ÈR , a.s., CPÚ Brno; RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda;
Grafické studio www.erigo.cz; Fa. SCHMOLZ-BICKRNBACH s.r.o.;
Manželé Grossovi – Hustopeèe; Ing. Jaromír Øíha – Brno;
Ing. Ladislav Brožek – Brno; manželé Mackovi – Brno; ELPIS – Klub rodièù;
Zemìdìlské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec.
Naše podìkování smìøuje k mnoha èlenùm našeho sdružení a sympatizujícím

www.spmp-brno.cz

Pøihláška na letní tábor SPMP Brno
konaném ve dnech 1.8. - 15.8. 2009 v areálu Meziøíèko (nutno odevzdat nejpozdìji do 15.2.20009
(na sekretariát)
Jméno a pøíjmení úèastníka:
Bydlištì:
Kontaktní tel. èísla nebo mail. adresy zákonných zástupcù, èi jiných, k péèi o úèastníka povìøených osob:
Na základì této pøihlášky Vám bude zaslána závazná pøihláška a další formuláøe, po pøípadì další informace o dotacích. Žádáme o
dodržení termínu odevzdání této pøihlášky do 15.2.2009.
Upozoròujeme, že každý úèastník tábora podléhá táborovému øádu a podrobuje se ve všem pokynùm vedoucích. Nedodržení
táborového øádu mùže být dùvodem vylouèení z tábora. Návštìvy v táboøe nejsou z výchovných a hygienických dùvodù možné.
podpisy rodièù nebo zákonných zástupcù

Pøihlášky na akce a aktivity leden – kvìten 2009
Odevzdat obratem, nejpozdìji do 10. února. Je možné i telefonicky na sekretariát, ale potvrdit nutné písemnou pøihláškou
dodateènì!!
Jméno:
Tel:
Pøihlašuji se závaznì na:
Poèet osob
8. února
Kino „Kozí pøíbìh“
13. bøezna
Planetárium
17. bøezna
Divadlo „Veselé panièky…“
3. dubna
Diskotéka
25. dubna
Ples Tøebíè
22. dubna
TV NOVA – Koncert
23. kvìtna
Zájezd Šternberk
Kuželky
Cvièení
Klub
Mám vážný zájem o cyklus pøednášek:

ANO

NE

Postiženého èlovìka však musím vzít s sebou:

ANO

NE

Navrhuji další témata:

www.spmp-brno.cz

doprava

veèeøe

MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO
HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO
tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837

SPOLEÈNOST PRO PODPORU
LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S.
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BRNO

Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.
Srdeènì zdravíme a posíláme jarní a letní èíslo našeho Zpravodaje. Dìkujeme za vaši pøízeò a velký zájem o naše aktivity, které jsme vám
v pøedchozím Zpravodaji nabídli.
V letošním roce si pøipomínáme 40.výroèí od založení SPMP ÈR. K tomuto významnému jubileu vìnujeme i dnešní úvodník.
Prosím, vìnujte mu pozornost. Nebude jen vzpomínkou na zakládající èleny a tìžké zaèátky našeho obèanského sdružení, ale i
zamyšlením nad nesnadnou cestou, kterou musela naše organizace projít.
K 40. výroèí SPMP ÈR pøipravujeme i nìkolik regionálních akcí, které nabídneme v obvyklé èásti
„Co jsme pro vás pøipravili“.

40 LET POROZUMÌNÍ A SPOLUPRÁCE
K 40.výroèí SPMP ÈR
Péèe o mentálnì postižené je ve vìtšinì zemí zajišována
jednak státem, jednak èinností nestátních organizací. Podíl obou
složek i jejich vzájemných vztahù však prošly a stále procházejí
složitým a køivolakým vývojem. Od støedovìku až prakticky do
zaèátku 19. století se péèe o handicapované lidi odvíjela od zprvu
církevních, pozdìji i obèanských iniciativ. Pøed druhou svìtovou
válkou jen pozvolna
a rozpaèitì na ni navazovala a vznikala i sociální politika státních
orgánù. Bohužel, pováleèné rozdìlení
Evropy pøineslo hlavnì ve státech „východního bloku“ snahu
státu o monopol i v oblasti sociálních služeb. S tím souviselo
potlaèování samostatnosti dobrovolných nestátních organizací. I
organizace, které mìly chránit zájmy rùzných skupin zdravotnì
postižených obèanù byly zpolitizovány a vmanévrovány do
všeobjímajícího svazku Národní fronty. Pøitom ale stát nedokázal
(a snad ani nikdy nedokáže) zajišovat potøeby zdravotnì
postižených a jejich rodin v plném rozsahu. To je možné pouze
v systému, který využívá rovnováhy mezi obìtavou osobní
angažovaností jednotlivcù a systémovým pùsobením veøejného
sektoru.
Dokladem tìchto tvrzení je i historie Sdružení pro pomoc
mentálnì postiženým - obèanského sdružení usilujícího
o zrovnoprávnìní osob s mentálním a kombinovaným postižením
a jejich rodin. Mnozí z nás starších rodièù si velmi dobøe pamatují
na jedny z prvních informací, kterých se nám dostávalo po
narození mentálnì postiženého dítìte: „øešením je umístnìní
dítìte do ústavu“. Ústavní péèe v relativnì velkých státních
ústavech se však soustøedila na zajištìní základních životních
funkcí postiženého jedince, ménì se již vìnovala snaze
o porozumìní a o zlepšení jeho omezeného duševního
a spoleèenského vývoje. Pokud se rodièe snažili vyhnout ústavní
péèi a ponechali si mentálnì postiženého v rodinì , byli prakticky
odkázáni sami na sebe. Nestátní organizace na ochranu lidí
s mentálním postižením neexistovala ani v rámci tehdejšího
Svazu invalidù.
Trvalo pomìrnì dlouho, než v polovinì 60. let skupina
pražských rodièù (záhy se pøipojilo i nìkolik mimopražských)
pochopila, že samostatné individuální snahy o zlepšení
výchovných i existenèních podmínek mentálnì postižených

a jejich rodin nestaèí. Že je potøeba spoleèného, organizovaného
úsilí.
Prosím ètenáøe, aby si zapamatovali jméno Božena
Gürtlerová. Ta byla hlavním iniciátorem a vùdèí osobností skoro
desetiletého úsilí o vybudování dobrovolné zájmové organizace,
která by obhajovala práva lidí s mentálním postižením. Pøi oslavì
30. výroèí SPMP v roce 1999 ve svých 85. letech v plné duševní
svìžesti vzpomíná:
„….. Ve svých ètyøiceti letech jsem mìla obrovskou starost o žití
své dcery Anièky, která se narodila s Downovým syndromem. Když
jsem poznala nezájem okolního svìta – jak státních orgánù, tak
jednotlivých lidí o osudy takto postižených dìtí, zaèala jsem jednat.
Všechen svùj volný èas, a také èas, který bych byla potøebovala na
péèi o svoji rodinu, své finanèní prostøedky i èást svého domova
jsem obìtovala na to, abych prorazila bariéru nezájmu o lidi
s mentálním postižením.
Podaøilo se mi shromáždit kolem sebe nìkolik odvážných
rodièù postižených dìtí. Naše práce byla vedena nadìjí, že
spoleènì dokážeme vytvoøit organizaci, která bude zastupovat lidi
s mentálním postižením, a vírou, že se nám spoleènì podaøí zajistit
lepší život nejen pro naše dìti, ale i pro všechny podobnì postižené.
Deset let jsme bojovali s nezájmem a snahou potlaèit naši
iniciativu.
Od roku1965 do roku 1969 jsem systematicky obcházela rùzné
úøady od národních výborù až po ministerstva a pøesvìdèovala
pracovníky sociální péèe o potøebnosti sdružení rodièù mentálnì
postižených dìtí. Jako èlenku koordinaèního výboru Národního
výboru mìsta Prahy mnì sice pøijímali dokonce i nìjací ministøi,
ale brzy mnì vypoklonkovali a odkazovali na pøíhodnìjší dobu….“
Období od roku 1965 do roku 1969 bylo skuteènì vyplnìno
nezmìrným úsilím paní Boženy Gürtlerové a nìkolika jejich pøátel
o vytvoøení alespoò základních pøedpokladù pro vznik organizace,
jejímž cílem byla systematická pomoc rodinám postižených dìtí.
Bìhem této doby se výraznì rozšíøil i okruh lidí usilující o stejný
cíl. Pøipomeòme si jména nìkterých z nich: Dr. Václav Sekera,
Ing. Josef Kunc, Dr. Alena Týmalová, Ing. Želimír Procházka,
Jaroslav Kobera z Prahy, Hana Svobodová z Hr. Králové, MUDr.
Vratislav Vrzal z Brna, Ing. Vojtìch Tománek z Pøíboru,
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paní Salaèová z Ústí nad Labem, pan Mildner z Olomouce a øady
dalších.
Z odborníkù patøí pozornost zejména MUDr. Jiøímu Kuèerovi,
prof. Elišce Waulinové, PhDr. Ivì Švorcové, PhDr. Marii Èerné,
prom ped.Kleglovi, Doc. Zdeòku Matìjèkovi, Doc. Františku
Kábelemu, Františku Synkovi a pozdìji i jiných..
V roce 1969 bylo skoro desetileté martírium korunováno
úspìchem. Dne 9.záøí 1969 bylo na Pedagogické fakultì
Palackého university v Olomouci ustaveno a vyhlášeno Národní
sdružení pro pomoc mentálnì postiženým. První pøedsedkyní
byla zvolena paní Božena Gürtlerová.
V roce 1971 byla svolána první národní konference, kde
byl zvolen první ústøední výbor a byly potvrzeny i první poboèky
v ÈSR. (Mezi nìkolika jinými i Okresní organizace v Brnì.)
Touto událostí nastala nová éra pro mentálnì postižené a jejich
rodiny. Aè ustavení organizace probìhlo v souladu s tehdejšími
právními pøedpisy, kontakty a spolupráce s rùznými úøady
a institucemi byly pøesto stále obtížné. Jen díky vytrvalosti
i odvaze dobrovolných funkcionáøù se postupnì daøilo
probojovávat nìkteré základní potøeby našich dìtí. Z iniciativy
sdružení ze zaèalo hovoøit
o potøebì budovat denní a týdenní
stacionáøe, postupnì se zaèínaly mìnit i nìkteré podmínky v
ústavech sociální péèe. K nìkterým zlepšením zaèalo docházet i
v oblasti školství (speciální a dislektické tøídy. Na zøizování
tìchto tøíd se velkou mìrou podíleli MUDr. Vrzal a PhDr.
Klobouková z Brna). Daøilo se organizovat velké množství
volnoèasových, rehabilitaèních, výchovných a spoleèenských
èinností. Èleny sdružení se stávají nejen rodièe, ale také mentálnì
postižení, ostatní rodinní pøíslušníci, pøátelé i odborníci.
Mentálnì postiženým a rodinám roste zdravé sebevìdomí. Díky
úèasti na spoleèných aktivitách pøipravovaných Sdružením se
dostávají z isolace. Celá spoleènost si sice pomalu, ale pøece jen
zaèíná uvìdomovat, že i lidé s mentálním postižením mají své
neodmyslitelné místo v komunitì.
Na II. národní konferenci v roce 1974 pøijala organizace
název Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým.Pøedsedou se
stal odborný asistent University Karlovy v Praze František
Synek. Byly zakládány nové okresní organizace. Sdružení nadále
rozvíjelo svou èinnost i pøes potíže, které kladla tehdejší
normalizaèní nomenklatura. Stojí za zmínku, že SPMP se až do
roku 1989 nestalo èlenskou organizací tehdejší Národní fronty
a nebylo pøijato ani do tehdy uznávaného Svazu invalidù. Pro
organizaci tím byla uzavøena cesta k státním dotacím, které byly
napø. Svazu invalidù docela štìdøe poskytovány. I pøes tyto
okolnosti došlo v roce 1975 k èásteèné zmìnì postojù nìkterých
oficiálních míst. Èinnosti sdružení si zaèalo všímat Ministerstvo
práce a sociálních vìcí, podpoøilo legalizaci stanov SPMP
a dokonce pøevzalo tzv. spoleèenskou záruku za jeho èinnost ve
smyslu tehdy platného ( normalizaèního) zákona. Nicménì
MPSV dalo pokyny pøíslušným referátùm národních výborù, aby
poskytovaly sdružení potøebnou pomoc, bude-li své aktivity
rozvíjet v rámci pøijatých stanov. Tyto skuteènosti otevøely
podstatnì vìtší prostor pro další rozvoj organizace. Sdružení se
zaèalo prosazovat jako pomocník pøi vzniku zaøízení pro denní
pobyt.
(Na tomto místì dovolte zmínku o sdružení v Brnì. Brnìnské
SPMP zaèalo usilovat o vybudování dùstojného denního pobytu
již kolem roku 1977. Více jak dva roky jsme spolu s pracovníky
odb soc.péèe NVmB vyhledávali vhodný objekt. Až v roce 1979 se
naskytla možnost získat pro denní stacionáø vilku na ulici
Schodové. Rekonstrukce byla velmi nároèná a trvala skoro dva
roky. Èlenové sdružení odpracovali na „schodce“ nejednu
brigádnickou hodinu. Ale v roce 1981 se koneènì doèkalo více jak
35 mentálnì postižených mládežníkù velmi pìkného zaøízení
denního pobytu, s velkou zahradou, v jedné z nejhezèích
brnìnských ètvrtí. Protože zaøízení na Schodové nebylo
bezbariérové, usilovali jsme i o objekt, ve kterém by mohl být
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denní pobyt i pro mentálnì postižené s postižením pohybového
aparátu. Podaøilo se a v polovinì 80. let se otevíral denní stacionáø
na ul. Ostré v Brnì – Žabovøeskách. Postupnì se rozšíøila
i Schodová o nìkolik místností v nedalekém bytovém domì na ul.
Erbenové, které byly využívány pro rùzné pracovní, výtvarné
i zájmové terapie klientù. Sdružení bylo v té dobì nápomocno pøi
zøizování denního stacionáøe odboru zdravotnictví MìNV
(iniciátorem MUDr. Štefánková), který byl otevøen na ul. Horové.
Takže osmdesátá léta byla v Brnì ve znamení otevøení ètyø denních
stacionáøù. Nejen stacionáøe však byly pro nás prioritou. Sdružení
zaèalo usilovat rovnìž o umístnìní co nejvìtšího množství mladých
lidí do zamìstnání. Velkou podporu jsme mìli v Brnìnské Drutìvì
a Metì. Ale ne všichni mentálnì postižení absolventi pomocné
a zvláštní školy byli schopni trvalých, by i jednoduchých
pracovních operací. Øada z nich potøebovala urèitou dobu na
zapracování a upevnìní pracovních návykù. Velmi jsme proto
podporovali Brnìnskou Drutìvu ve snaze otevøít zácvikové
pracovištì na Husovické ulici. Tato zácviková dílna pak s úspìchem
pøipravila nìkolik desítek nových pracovníkù, z nichž øada pracuje
v chránìné dílnì BD již více jak 20 let.)
V roce 1976 má sdružení pro pomoc mentálnì postiženým již
1 500 èlenù. Pozitivní rozvoj hnutí v druhé polovinì sedmdesátých
let byl charakterizován nejen vyšší kvalitou èinností a dalším
rozšíøením organizaèní struktury. Byla navázána spolupráce na
mezinárodní úrovni, pøedevším s rakouskou a nìmeckou
Lebenshilfe a s Mezinárodní ligou spoleèností pro pomoc mentálnì
postiženým (ILSMH). V øíjnu 1978 se representant SPMP aktivnì
zúèastnil kongresu ILSMH ve Vídni.
IV. národní konference sdružení v roce 1979 již mohla
konstatovat, že sdružení dosáhlo veøejného uznání a desetiletá
èinnost sdružení prokázala jednoznaènì jeho životaschopnost, ale
i pøínosné partnerství státní sociální struktury. Pana Františka Synka
vystøídal ve funkci pøedsedy sdružení Ing. Kvìtoslav Kubík.
V letech 1980 – 1985 fungovalo sdružení jako celonárodní
organizace s organizaèními èlánky prakticky po celé Èeské
republice. Sdružení prosazovalo snižování kapacit státních ústavù
pro mentálnì postižené, zvýšení péèe ve školství, pracovní výchovì
a léèebné péèi. Samo pak rozšiøovalo osvìtovou a poradenskou
èinnost a organizovalo øadu akcí pro mentálnì postižené, jako jsou
sportovní hry, dìtské tábory, rehabilitaèní tìlocvik hudebnì
pohybovou výchovu apod. Podílelo se na akcích k Mezinárodnímu
roku invalidù 1981. Rok 1980 byl významný i v rozšíøení myšlenky
obèanského hnutí na pomoc mentálnì postiženým i na Slovensko.
Dlužno poznamenat, že znaènou úlohu v ustavení slovenského
ZPMP mìla brnìnská organizace SPMP.
(Ze vzpomínek pp. Drobílka a Halma… „v roce 1980 se na
brnìnskou organizaci obrátilo nìkolik rodièù mentálnì postižených
z Bratislavy s prosbou o pomoc pøi ustavení organizace na
Slovensku. Spolupráce byla úspìšná díky neutuchající píli
a zapálení paní Eleny Kopalové a nìkolika dalších rodièù bylo
ZPMP v roce 1981 založeno. S pøáteli z Bratislavy jsme navázali
dlouholetou spolupráci, bohužel po rozdìlení republiky se naše
vzájemné návštìvy omezily. Stále si však vymìòujeme zkušeností
a pravidelné posíláme èlenské edice. A samozøejmì, osobním
pøátelství pokraèuje i nadále“…)
V roce1983 došlo k uzavøení dohody o rozsahu spolupráce
mezi Sdružením pro pomoc mentálnì postiženým a Ministerstvem
práce a sociálních vìcí. V roce 1985 dosáhl poèet èlenù SPMP 2 997.
V té dobì se již SPMP efektivnì podílelo na návrzích výstavby
nových typù zaøízení pro mentálnì postižené, prosazovalo zmìny
ve školství, zaèal se projevovat i zájem o podporu dobrovolné
èinnosti sdružení ve prospìch mentálnì postižených a jejich rodin.
Bohužel tento zájem v oblasti finanèní podpory byl ze strany státu
pouze symbolický. Ekonomická situace sdružení nebyla
závidìníhodná a znamenala zásadní bariery dosavadních èinností.
Celých 20 let bylo sdružení odkázáno pouze na výnosy èlenských
pøíspìvkù, které byly hrazeny v základní výši 20,- Kès roènì.
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Pøi poètu cca 3 000 èlenù v roce 1986 tedy roèní rozpoèet sdružení
nepøesahoval v pøíjmové èásti 60 000,-Kès. Je to neuvìøitelné,
že i za tìchto podmínek dosáhlo SPMP velkých úspìchù
v narovnávání postavení mentálnì postižených osob a jejich
rodin.
Demokratizace naší spoleènosti po listopadu 1989 zcela
zásadnì zmìnila podmínky pro práci sdružení a otevøela prostor
pro jeho iniciativy jak v právním a politickém smyslu, tak
i pøístupem k finanèním prostøedkùm. Oproti pøedchozím letùm,
kdy bylo sdružení odkázáno pouze na èlenské pøíspìvky, stávají
se nejdùležitìjším finanèním zdrojem státní dotace, dotace
z rozpoètu mìst a obcí a ne nevýznamnou mìrou též sponzorské
dary. Organizace SPMP ÈR zaèala hospodaøit s øády ne desítek
tisíc, ale desítek milionù Kès, pozdìji pochopitelnì Kè.
Mezi nejvýznamnìjší nové aktivity patøilo budování
vlastních zaøízení, v nichž sdružení zaèíná poskytovat denní,
týdenní a nìkde i celoroèní péèi o mentálnì postižené. V roce
1995 již sdružení provozovalo 15 zaøízení a dalších 5 zaøízení
bylo ve stádiu pøíprav. Takový rozvoj je samozøejmì
nemyslitelný bez dotací. Na provozu zaøízení se podílely jak
státní dotace, tak pøíspìvky mìsta i krajù a samozøejmì úhrady
klientù. Státní dotace dovolily rozvíjet i jiné èinnosti a aktivity
sdružení. Nìkolikanásobnì vzrostl poèet rehabilitaèních pobytù,
letních táborù, klubových a volnoèasových èinností,
spoleèenských setkání, vzdìlávacích a výchovných projektù,
sportovních soutìží apod.
Hospodaøení s øádovì vìtšími objemy finanèních
prostøedkù si vyžádalo i zmìny v kvalitì vnitøní organizace práce,
u níž byla zvýšena pozornost sestavování, schvalování a plnìní
rozpoètu. Byly samozøejmì zvýšeny i požadavky ministerstev
a sponzorù na kvalitu pøehledù o hospodaøení, kvalitu podkladù
pro žádosti o dotace, na prùbìžnou kontrolu hospodaøení a na
vyúètovávání poskytnutých prostøedkù. Zvýšené nároky na
kvalitu jsou požadovány nejen od ústøedí SPMP ÈR, ale i na všech
èláncích organizaèní struktury sdružení. K zvyšování kvality
organizaèní a ekonomické práce krajských, okresních a místních
organizací, jakož i zkvalitnìní rehabilitaèních pobytù a letních
táborù jsou pro funkcionáøe a dobrovolníky poøádány odborné
semináøe a školení. K výchovì a informovanosti obèanù
o mentální retardaci pøispìla i angažovanost odborníkù, mimo
jiné i v oblasti speciální pedagogiky. Péèi o osoby s mentálními
a kombinovanými vadami se dostává i vìtší publicity ve
sdìlovacích prostøedcích. K informovanosti pøispívá i øada
filmù, videoprogramù, publikací, pøednášek i èasopis Mentální
retardace. Sdružení více komunikuje s mnoha institucemi.
Namátkou: s Pedagogickou fakultou UK, Institutem pro další
vzdìlávání lékaøù a farmaceutù, Spoleèností pro ucelenou
rehabilitaci zdravotnì postižených, Psychopedickou spoleèností,
Èeskou spoleèností pro pracovníky ústavù sociální péèe,
katolickou Charitou a evangelickou Diakonií.
Dialogy
a spolupráce probíhají s mnoha institucemi i v regionech.
V regionech dochází k velkému rozvoji klubových a zájmových
èinností díky státním dotacím a sponzorským darùm.
V roce 1990 se speciální olympijské olympiády zúèastnili
i sportovci z nìkterých zemí „bývalého východního bloku.
Evropské letní speciální olympijské hry se konaly ve skotském
Glasgowì. Mezi
2300 sportovci z 31 zemí se 24 olympionikù z Èech, Moravy
a Slovenska (ÈSFR) vùbec neztratilo.
V roce 1991 sdružení vstoupilo do Sdružení zdravotnì
postižených, nástupnické organizaci bývalého Svazu invalidù,
což mimo jiného umožnilo i využití nebytových prostorù v Praze
Karlínì k umístnìní kanceláøí sekretariátu. SPMP je souèasnì
èlenem Národní rady zdravotnì postižených v ÈR a nìkterých
dalších humanitárních organizací.
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Má zastoupení v Èeské zdravotní a sociální nadací a v Nadaci pro
zdraví a život. Zahranièní spolupráce je vedena se slovenskou
ZPMP, s Mezinárodní ligou spoleènosti pro pomoc mentálnì
postiženým, s Lebenshilfe v Rakousku a Nìmecku, s Mencap ve
Velké Británii, s Philadelphií v Nizozemsku a UNAEPEI ve Francii.
V roce 1992 bylo SPMP pøijato za èlena ILSMH.
Od roku 1992 pracuje v rámci SPMP ÈR Klub pro Downùv
syndrom.
V listopadu roku 1989 požádal ing. Kubík o uvolnìní
z funkce pøedsedy SPMP ÈR ze zdravotních dùvodù. Novým
pøedsedou se stal MUDr. Josef Kvapilík. Èlenská základna mìla
koncem roku 1994 již 6200 èlenù v 66 okresech ÈR.
V roce 1994 si sdružení pøipomínalo 25. let od svého založení.
Probìhla VII. Národní konference, která položila dùraz
v èinnostech SPMP nikoliv na další rùst kvantitativních ukazatelù,
ale hlavnì na rùst kvality. S tím souviselo i rozhodnutí nezvyšovat
poèet budovaných zaøízení, ale lépe zajišovat péèi o klienty,
napomáhat v odborném rùstu personálu, usilovat o vznik
chránìných pracoviš, chránìného bydlení, usilovat o vymanìní
rodin z isolace. Na VII. Národní konferenci byl schválen nový
název organizace – Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým v
Èeské republice. Pøedsedkyní SPMP ÈR byla zvolena doc. PhDr.
Marie Èerná, CSc.
V následujícím období se skuteènì již pøíliš nezvyšoval poèet
zaøízení v pùsobnosti SPMP ÈR. Kulminoval na poètu 21. Pozdìji
se nìkterá zaøízení osamostatnila, takže na konci období bylo 17
zaøízení, z nichž 4 byly spravovány pøímo ústøedím SPMP ÈR,
zbývající byla zøízena a je spravována okresními složkami SPMP
ÈR.
Rozhodujícím finanèním zdrojem zùstávaly státní dotace.
Jejich získávání však bylo s ohledem na státní rozpoèet stále
složitìjší. Ministerstva ve snaze zvýšit efektivnost rozpoètových
prostøedku zvyšují požadavky na spoluúèast SPMP ÈR. Pøesto se
podaøilo zajistit pozvolný nárùst celkového objemu finanèních
zdrojù. Péèe o klienty v zaøízeních SPMP ÈR se nepochybnì
zvýšila. Pøes nìkteré finanèní potíže a nedostatek kvalifikovaného
personálu se podaøilo chod zaøízení stabilizovat a zøetelnì rozšíøit
paletu poskytovaných služeb. Mezi nimi je tøeba uvést postupné
vytváøení chránìného bydlení a chránìných pracoviš. Rozvíjela se
i celá škála aktivit smìøujících ke zlepšování kvality života osob
s mentálním postižením i v péèi o rodinné pøíslušníky. Probìhlo
nìkolik školení osobních asistentù. Akreditaci MŠMT
k proškolování osobních asistentù získalo sdružení v roce 1993.
SPMP zøídilo funkci instruktorù pro jednotlivé kraje k zajištìní
užšího styku s&nb sp;okresními organizacemi. Byly ustaveny
odborné komise , které se staly poradními orgány ústøedí SPMP.
V roce 1994 byla založena Nadace SPMP „Rodièe dìtem“ jako
samostatná právnická osoba. Jejím posláním bylo zajistit pravidelné
poskytování pøíspìvkù jmenovitì urèeným osobám na úhradu
osobních potøeb po dobu života, nákladù spojených s pohøbem,
pomoc pøi øešení osobních problémù MP osob a podíl na realizaci
projektù smìøujících k zlepšení života postižených osob. Pozdìji
byla v souvislosti s novým zákonem o nadacích Nadace SPMP
„Rodièe dìtem“ transformována na Nadaèní fond.
V roce 1996 bylo otevøeno pøi SPMP v Brnì speciální poradenství
pod vedením MUDr. Vratislava Vrzala.
V záøí 1997 uspoøádalo SPMP ÈR ve spolupráci s LF UK
a Psychopedickou spoleèností svou první mezinárodní konferenci
pod názvem „K 97“, jejímž tématem byla lidská práva osob
s mentálním postižením. Velmi úspìšné konference se zúèastnilo
vedle nìkolika našich vládních èinitelù i cca 200 odborníkù ze 42
zemí. Konference pøispìla k poznání a pochopení moderních
trendù, k nímž jsme døíve mìli jen omezený pøístup.. Jedním
z nejpozoruhodnìjších momentù konference byl semináø pro
skupinu „sebe obhajovatelù“ lidských a obèanských práv. Semináøe
se zúèastnilo 6 zahranièních a 25 našich „sebeobhájcù“.
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V roce 1998 byla svolána IX národní konference SPMP ÈR.
Mimo jiné uložila vytvoøit podmínky pro hnutí „sebeobhájcù“
v rámci SPMP ÈR, reflektovat nové územní uspoøádání Èeské
republiky, napomáhat vzniku chránìného bydlení, poskytovat
rodinám cíleného poradenství a podporovat vzniku malých
rodinných stacionáøù pro starší osoby s MP.
Ve výètu hlavních událostí se dostáváme do prvních let druhého
tisíciletí a pøekotného vývoje ve všech oblastech. Posilování
obèanských hnutí nevyjímaje. Protože je vìtšina èlenù našeho
sdružení aktivními úèastníky dìní v SPMP zmíníme se jen
o hlavních událostech v životì organizace.
Rok 2000 dal vzniknout dlouholeté tradici Videofestivalù.
Konala se první pøehlídka filmù amatérských tvùrcù nestátních
neziskových organizací, zejména tìch, kteøí pracují ve prospìch
osob s handicapem. Tvùrcem projektu a jeho neúnavným
organizátorem byl a stále je JUDr. Josef Veselý – Albert. Ve tøech
oblastních kolech ( Rakovník, Podìbrady, Šumperk) bylo
promítnuto celkem 79 snímkù. Celostátní kolo se konalo v dubnu
v Národní galerii v Praze. Videofestivaly se konají každé dva
roky. Hlavní cenou ocenìným snímkùm jsou bronzové, støíbrné
a zlaté sošky nezapomenutelného herce Julia Satinského, který
byl nejen patronem festivalù, ale až do svého pøedèasného úmrtí
i naším velkým kamarádem.
V roce 2000 byla ustavena evropská organizace Inclusion Europe
(IE) jejíž jsme se stali øádným èlenem. V této organizaci jsme
velmi aktivní a náš souèasný pøedseda Ing. Vykydal je jejím
èelným èinovníkem.V Praze ( Karlínské nám.) sídlí od roku 2007
úøadovna IE.
Inclusion Europe je evropskou asociací spoleèností osob
s mentálním postižením a jejich rodin. – Je evropskou neziskovou
organizací - Je souèástí svìtové organizace Inclusion
Intetnational a evropských neziskových organizací.
O co usiluje: - Lidská práva pro lidi s mentálním postižením.
PRÁVA , NE „LASKAVOST“. – Zaøazení lidí s mentálním
postižením do spoleènosti. – Antidiskriminace lidí s mentálním

postižením.
V prùbìhu roku 2001 došlo k vytvoøení krajských organizaèních
èlánkù sdružení s cílem vytvoøit orgány SPMP, které budou moci
být odpovìdným partnerem nových samosprávných krajù.
2003 – na X. národní konferenci nekandidovala dosavadní
pøedsedkynì MUDr. Marie Èerná na funkci pøedseda SPMP ÈR.
pøedsedou byl zvolen Ing. Ivo Vykydal.
2005 – SPMP ÈR a Inclusion Evrope uspoøádalo v Praze evropskou
konferenci „Evropa v akci“. V roce 2004 byla konference Evropa v
akci ve Skotsku v Dublinu. Ta se zabývala problematikou
diskriminace a o boji proti ní. Pražská konference na toto téma
navazovalo tématy: - Cesta ke komunitním službám a životu ve
spoleènosti. – Posílení role neziskových organizací pøi vyrovnávání
pøíležitostí lidí s postižením. Konference se zúèastnilo skoro 250
odborníkù a pracovníkù neziskových organizací z celého svìta,
hlavnì však z Evropy. Pøínosná byla
i úèast 25 mentálnì
postižených, kteøí se zapojovali jako sebeobhájci. Konference byla
velmi úspìšná a její jednání velmi dobøe zapadalo do doby, kdy v
ÈR vrcholily práce na zákonì o sociálních službách.
Zákon 108/2006 Sb. nabyl úèinnosti v roce 2006 a jeho naplòování
znamenal pøelom v poskytování sociálních služeb. Tyto zmìny se
dotkly nejen poskytovatelù sociálních služeb, ale prakticky všech
postižených a z velké vìtšiny i jejich rodin. Dotkly se nejen
positivnì, ale pro øadu rodin znamená využívání služeb a jejich
úhrada i znaèné snížení rodinného rozpoètu. To však je už jiná
kapitole, ve které i naše Sdružení èeká hodnì práce.
Konèím s pøáním, aby SPMP bylo i nadále oporou všem lidem
s mentálním i kombinovaným postižením a jejich rodinám, Aby
bylo jejich mluvèím i jejich zastáncem. Aby mìlo i dostatek
vstøícných a ochotných spolupracovníkù a obìtavých
dobrovolníkù.
A s vaším dovolením, pøipojuji i svùj osobní dík všem skvìlým
lidem, které jsem za 36 let èlenství v SPMP poznal.
František Halm

Pøipravujeme
Co jsme pøipravili na kvìten – srpen 2009
Kvìten
23. kvìtna, Sobota
Autobusový výlet za poznáním – Zámek
Šternberg a hrad Úsov. Tento zájezd jsme
nabídli již v pøedchozím Zpravodaji.
Pøihlásilo se skoro 100 lidí, takže
vypravujeme 2 autobusy z nichž má
každý samostatnou trasu. Úèastníkùm
zájezdu budou sdìleny podrobnìjší
informace.
Èerven
13. èervna, sobota
K 40. výroèí SPMP ÈR poøádáme turnaj
v kuželkách. Turnaj se koná v kuželkáøské
hale Sokola Husovice. Družstva jsou 8
èlenná (6 závodníkù,2 asistenti).
Pøihlášeno je 8 družstev. Bohužel je
kapacita tribuny i pøilehlých prostor velmi
omezená a prakticky využita závodníky,
asistenty, hosty, poøadateli. S politováním
sdìlujeme, že nebude možný vstup dalším
osobám.
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23. èervna, úterý
K 40. výroèí SPMP ÈR. Mìstská a Krajská
konference. Od 16 hod. v MK Klubu na
Vlhké 11.
Program:
·
Zpráva MìO SPMP Brno a KO SPMP
JmK (nebudou dlouhé!);
·
Zpùsobilost k právním úkonùm
a èlovìk s postižením (pøednáška
M..Matiáška z Centra advokacie
duševnì postižených.)
·
Volba delegátù celostátní Výroèní
konference, která se bude konat v øíjnu
Téma pøednášky je pro mnohé z nás hodnì
dùležité, proto prosím, využijte možnosti
se v problému orientovat
5. èervna, pátek
ZOO Brno nás opìt zve na NOC SNÙ.
Koná se 5. èervna od 18,00 do 22,00.
Je nutné se obratem hlásit na sekretariát.
Písemnì, mailem, telefonicky.

Èervenec
4. - 18. èervence
Oblíbený letní 14 denní rehabilitaèní pobyt
v Lenoøe. Je plnì obsazen!
Srpen
1. - 15. srpen
Na letní tábor v Mezeøíèku je letos
pøihlášeno pøes 80 postižených dìtí
a mládeže. Svìdomitì se pøipravuje i 25
vedoucích a 2 zdravotnice. Pøejeme
táborníkùm (Šmoulùm) krásné poèasí,
dobré kamarády a šastný návrat.
Pravidelné èinnosti
Pokraèují kuželky a cvièení. Termíny
ukonèení pøed a zahájení po prázdninách se
dozvíte od vedoucích tìchto èinností.
Klub mládeže – pøedpokládáme, že bude
pokraèovat i v èervnu, po pøípadì
i v èervenci. V pøípadì pìkného poèasí
budeme chodit na kratší vycházky
(2 - 3 hod.) do pøírody.
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Dùležité informace
VÝZVA.

Na co se mùžete ještì tìšit

Pokud máte, pošlete prosím Vaši mailovou adresu na
1. – 12. záøí
Chorvatsko - 12 denní pobyt v oblíbeném Drveniku. Pøihlášeno 45 info@spmp-brno.cz .
Prosím i Vy, kteøí jste ji psali ruènì na pøihláškách (nìkde jsou
lidí
špatnì pøeètené). Nezapomeòte Vaše celé jméno.
ádáme rovnìž každou zmìnu adresy, po pøípadì i jiné zmìny jako
Od 15. záøí
jméno, zrušení èlenství apod.
Øecko – 11 dnù, letecky. Pøihlášeno 16 lidí.
Dìkuji za spolupráci.
Halm
Oba pobyty jsou v plné úhradì úèastníkù (bez dotace).
19. záøí
POZVÁNKA
Hry bez hranic – soutìžní a spoleènské setkání k 40. výroèí SPMP
ÈR. Pøedbìžné místo konání Jehn ice – nový areál Vysokoškolských Srdeènì zveme èleny Mìstské organizace SPMP Brno na
sportù. Bližší informace pøíštì.
mìstskou a krajskou konferenci, konané u pøíležitosti 40. výroèí
SPMP ÈR. Konference se koná 23. èervna v MK klubu na Vlhké
9.- 10. øíjna
ul.11. Zaèátek v 16.00 hod
Výroèní konference SPMP ÈR v Olomouci.
Program:
z
K 40. výroèí SPMP ÈR
z
Zpráva MìO SPMP Brno a KO SPMP JmK (nebudou
31. øíjna
dlouhé)
Spoleèenské odpoledne. Pøipravuje SPMP Hodonín.
Pøedpokládáme úèast max. 60 lidí z Brna.
z
Zpùsobilost k právním úkonùm a èlovìk s postižením
(pøednáška M. Matiáška z Centra advokacie duševnì
postižených)
Pro poslední mìsíce roku plánujeme opìt návštìvu divadla, kina,
z
Volba delegátù celostátní Výroèní konference, která se bude
výstavy, v prosinci se mùžete tìšit opìt na Vánoèní besídku.
konat v øíjnu.
Pøíští zpravodaj øekne více.
Téma pøednášky je mnohé z nás hodnì dùležité, proto prosím,
využijte možnosti se v problému orientovat.

Zprávy sekretariátu
Z výroèní zprávy MìO SPMP Brno za rok 2008 vybíráme 2. Tìlovýchovné a sportovní aktivity:
Pravidelná cvièení základní tìlesné výchovy, 1x týdnì, 2 hodiny.
Aktivity SPMP BRNO v roce 2008
Poèet úèastníkù 25.
Pravidelnì kuželky 1x týdnì, 1 hodina. Poèet úèastníkù 35.
1. Výchovné a vzdìlávací.
Pravidelná pøíprava sportovcù na soutìže Speciálních olympiád
(lehká atletika, plavání, lyžování) 2x týdnì 2 hod., 10 aktivních
Pravidelné aktivity:
sportovcù.
„Veèerní škola“ - vzdìlávací kurzy pro mládež a dospìlé, s Kurzy plavání - 10 lekcí, 1x týdnì l hodinu. Poèet úèastníkù 28..
ukonèenou školní docházkou na zvláštních, nebo pomocných Úèast postižených sportovcù na letních sportovních hrách školách. Ve spolupráci se Základní školou na Sekaninové. 3 hodiny Frýdek Místek.
týdnì, poèet studentù 22.
Úèast na zimní olympiádì MP 2007 - Pomezní boudy.
Kluby mládeže - pravidelnì 1x týdnì 2 hodiny ve dvou skupinách. Úèast na plaveckých závodech ve Zlínì a Olomouci. (6 úèast.).
V Domì dìtí Junior na Dornychu a Petríniu na Veveøí. Poèet
úèastníkù 30. Od poloviny roku kvùli úspoøe nájmu pøeneseno 3. Rehabilitaèní pobyty.
klubové setkání do úøadovny (Helfertova).
Pobyty postižených s doprovodem rodièù:
Kurzy spoleèenské a taneèní výchovy, 10 lekcí (25 úèast.)
zimní - 7 dnù - Seninka (50 úèastníkù)
letní - 14 dnù - Deštné (65 úèastníkù )
Jednorázové akce:
víkendový - 2 dny - Seninka (42 úèastníkù).
Exkurze za poznáním - památky mìsta, výstavy, muzeum.- 4x Chorvatsko - 12 dnù (65 úèastníkù)
(celkem 120 úèastníkù).
Letní tábor (bez doprovodu rodièù, pomoc asistentù) - Mezeøíèko
Návštìva divadelního pøedstavení – 3x (310 úèastníkù).
Tábor Mezeøíèko - 14 dnù (115 úèastníkù)
Autobusové výlety za poznáváním historických a pøírodních
zajímavostí – 2x (230 úèastníkù)
4.Osvìtová a edièní èinnost.
Kulturní akce TV NOVA (Praha) - 65 úèastníkù
Vydávání Zpravodaje SPMP Brno - 3x roènì (á 550 výtiskù).
Taneèní a spoleèenská odpoledne s programem – 4x (420 úèastníkù)
Informaèní edice pro èleny SPMP a jiné osoby i instituce.
Výlety za poznáváním pøírody a okolí mìsta – 8x (á 30 úèastníkù)
Víkendový semináø pro rodièe – Daòkovice (35 osob)
Noc snù v ZOO Brno – veèerní prohlídka ZOO, úèast SPMP Brno
na doprovodném programu.
5. Poradenství.
Spoleèné akce s SPMP Tøebíè (spoleèenský ples, setkání na
Základní poradenství, informace a pøípadnou osobní pomoc pøi
Hartvíkovické pláži) 100 úèasníkù.
vyøizování záležitostech zajišuje l pracovník sekretariátu
Spoleèenské odpoledne – od roku 1982 tradièní setkání postižených
dennì. Mimo telefonních a písemných kontaktù (cca 250/rok) bylo
a jejich rodin z regionu
poskytnuta osobní pomoc 40 klientùm.
Letos z Brna a okolí, Hodonína, Zlína, Znojma, Tøebíèe, Šumperka 230 osob. Záštita primátora mìsta Brna
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6. Spolková èinnost.
1x mìsíènì výborová schùze. V krajském i celonárodním výboru
SPMP má brnìnská organizace øadu aktivních èlenù.
Sekretariát pøipravuje a zpracovává podklady pro projekty
zdravotní a sociální rehabilitace.
U projektù se státní a magistrátní dotací sleduje závazné pokyny
a správné èerpání dotace.
Spolupracujeme s odbory magistrátu - odborem sociální péèe,
školství, zdravotnictví, kultury. Aktivní úèast na projektu
Komunitní plánování soc. služeb v Brnì.
Oslovujeme úøady mìstských èástí, které informujeme o naší
èinnosti.
Spolupracujeme se zvláštními a speciálními školami a zaøízeními
peèujícími o osoby s mentálním a kombinovaným postižením
v Brnì i nejbližším regionu.
Spolupráce s Pedagogickou fakultou MU.
7. Projekt „Divadelní aktivity osob s mentálním postižením“.
Pokraèování projektu integrovaného divadelního pøedstavení
Strana mírného pokroku v mezích zákona tedy pøírodního.
V projektu bylo v roce 2008 zapojeno 12 postižených
a 6 profesionálních hercù. Uskuteènilo se 8 veøejných pøedstavení
v ÈR. .
Divadelní skupina, syntetického pøedstavení „Brno to je príma
mìsto“ vystoupilo nìkolikrát pøi akcích SPMP a na veøejnosti.
Všechny aktivity SPMP Brno smìøují nejen k zábavì a naplnìní
volného èasu, ale je pøi nich kladen dùraz i na doplnìní vìdomostí,
výchovu k samostatnosti a chování v mezích spoleèenských
norem, podøizování se urèité kázni a spoleènému plnìní drobných
úkolù, poznávání nových vìcí pøi návštìvách výstav a muzejních
expozic, orientaci v prostoru i spoleènosti.
V roce 2008 pøipravilo a uskuteènilo SPMP Brno více jak 2000
hodin výchovných, sportovních, volnoèasových
a spoleèenských aktivit a 49 pobytových dnù na táborech
a ozdravných pobytech.

Aktivit SPMP Brno se v roce 2008 zúèastnilo více
než 2500 osob.
ZDROJE PODPORUJÍCÍ ÈINNOST v roce 2008.
Èlenské pøíspìvky.
Základní èlenský pøíspìvek byl v roce 2008 - 200.-Kè za rok.
Øada èlenù pøispìlo vìtší èástkou než je povinný èl. pøíspìvek.
Státní dotace v roce 2008 byly poskytnuty:
Ministerstvem zdravotnictví:
na zdravotnì rehabilitaèní pobyty a tábory
Ministerstvem kultury:
na projekt „Divadelní aktivity osob s mentálním postižením.“.
Dotace Statutárního mìsta Brna .
Magistrát mìsta Brna.
Odbor školství mládeže a tìlovýchovy:
na volnoèasové a sportovní aktivity mentálnì postižených dìtí
a mládeže.
Mìstská èást Brno – Židenice:
na èásteènou úhradu zájezdù za poznáním.
Státní dotace a dotace Statutárního mìsta Brna jsou poskytnuty na
pøedem schválené projekty a podléhají smluvnì dohodnutým
podmínkám. Dotace roku 2008 byly øádnì a v termínech
vyúètovány.
Úèastnické poplatky.
Podstatnou èástí pøíjmu jsou poplatky úèastníkù akcí a dotaèních
projektù.
U dotovaných rehabilitaèních projektù je povinná spoluúèast min.
40% nákladù. U ostatních aktivit min. 50 %. Zahranièní pobyty
organizované SPMP Brno jsou s plnou úhradou úèastníkù.

Malá ohlédnutí
A jaké bylo první ètvrtletí 2009 se Sdružením?

to nejlepší v práci i soukromém životì. Hodnì zdravíèka,
dùchodkyním velký dùchod, a tìm co budou dále uèit, jen samé
Již v polovinì ledna zaèaly nìkteré pravidelné akce. slušné žáky. A dìkujeme za léta krásné spolupráce a výborného
Oblíbené kuželky opìt v kuželkárnì v Husovicích. Stále chodí 25 – vztahu k našim studentùm.
30 našich mladých i tìch již v pokroèilejším vìku. Všichni se však
snaží porazit co nejvìtší poèet kuželek.
V nedìli 8. února jsme byli v kinì Lucerna. Bylo nás skoro 80 a
bezvadnì nás pobavil èeský animovaný film “Kozí pøíbìh”,
Velice dobøe zaèal i tìlocvik . Urèitì i díky našim cvièitelùm. který nám ukázal jednu z povìstí ze støedovìké Prahy o tvùrci
Holky i kluci chodí pravidelnì a na cvièení se tìší.
pražského orloje.
Kluby se rovnìž rozbìhly. Na Helfertku je už zapsáno 30 klubákù, Bøezen byl ve znamení pouèení – 13. bøezna jsme byli v Planetáriu
ale v prùmìru jich pøijde kolem 20. Nìkteøí mají I jiné povinnosti, na poøadu “Hledáme polárku” (75)
zamìstnání, nákupy, pomoc rodièùm, dokonce i starosti s
podporovaným i samostatným bydlením. I na tom je vidìt, že roste A také kulturního zážitku pøi pøedstavení „Veselé panièky
šance k plnému nebo podporovanému osamostatnìní nìkterých Winstorské”. 17. bøezna nás bylo v divadle 110!
našich lidièek.
3. dubna byla oblíbená diskotéka na Musilce. K tanci hrál a skvìle
Bohužel se nám nepodaøilo i pøes velkou snahu zajistit další zpíval pan Hebner a v programu nás potìšily opìt country tance a
oblíbené akce.
návštìva tet Svìtlany a Zuzany ze ZOO.
Taneèní – je velký problém sehnat volný sál, který by vyhovoval 22. dubna byl pro naše milovníky velkých koncertù velkým
kapacitnì a také èasovì. Pan Janè by byl velice ochotný (už je mu po svátkem. Konal se totiž již 14. roèník koncertu TV NOVA
nás smutno), ale i on má problém s místem pro své kurzy.
“ Chceme žít s Vámi”. Z Brna odjela 70 èlenná skupina.. Bylo to
prý úžasné. Snad nám nìkdo z úèastníkù napíše do Zpravodaje.
Plavání. Rovnìž problém najít v Brnì volnou kapacitu v rozumné
odpolední hodinì. Samozøejmì i s podmínkami pro naše neplavce.
A 25. dubna odjelo za svými kamarády do Tøebíèe 65 brnìnských
Veèerní škola. Bohužel jsme nenašli náhradu za naše milé paní kámošù. Na tradièním plese tøebíèského SPMP se tanèilo ve víru
muzikálových melodií.
uèitelky ze Sekaninové. Škoda. Ale tìm našim pøejeme jen
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Informace, zajímavosti a postøehy
Zmìny v dùchodovém pojištìní od roku 2010.
Zákon è.306/2008 Sb pøinesl øadu významných zmìn
v dùchodovém pojištìní. Nejdùležitìjší z nich se týkají zapoèítávání
doby pojištìní, podmínek nároku na starobní dùchod, invalidních
dùchodù a dùchodù peèujících osob. Na zmìny, které by se mohly
aktuálnì dotýkat i nìkterých z Vás si dovolujeme upozornit.
Dùchod peèujících osob (zmìny nabudou úèinnosti dne 1. 7. 2009)
Vývoj výše starobních èi plných invalidních dùchodù peèujících
osob prošel øadou zmìn. Všeobecnì lze øíci, že starobní èi plné
invalidní dùchody vymìøované tìmto osobám byly tím nižší, èím
delší dobu trvala péèe, a dùchody hluboko pod hranicí životního
minima nebyly výjimkou. To bylo zpùsobeno dvìma okolnostmi:
1
) doba péèe pøesahující 5 let byla vylouèenou dobou jenom
z 50%, což znamenalo, že výdìlek dosažený po dobu výdìleèné
èinnosti byl rozpoèítáván i na dobu péèe, èímž pochopitelnì
docházelo k jeho snížení,
2
) skuteèností, že pokud mìli tito lidé v dobì péèe prakticky
jakýkoliv pøíjem, byl tento pøíjem brán za základ pro výpoèet
dùchodu.
! Zatímco první problém se podaøilo vyøešit již v roce 2006, øešení
druhého problému nastane až k 1. 7. 2009.
Procentní výmìra starobního invalidního dùchodu pojištìnce, který
peèoval alespoò 15 let o blízkou nebo jinou osobu nebo o závislou
osobu, se stanoví tak, že za jeho pøíjem pøed 1. 1. 2007 se považuje
èástka 96 000 Kè vynásobená pøepoèítacím koeficientem. Takto
získaná èástka se pøiète k jeho vymìøovacímu základu za pøíslušný
rok. Po 1. 1. 2007 se bude pøièítat èástka odpovídající pøíspìvku na
péèi k roènímu vymìøovacímu základu pojištìnce. Výše
pøepoèítacího koeficientu se zjistí tak, že v èitateli je všeobecný
vymìøovací základ za rok, za který se vypoèítává roèní vymìøovací
základ peèující osoby, a ve jmenovateli všeobecný vymìøovací
základ 2007. Z této konstrukce vyplývá, že koeficient, který se
poèítá s pøesností na 4 platná desetinná místa, bude vždy menší než 1
a jeho hodnota se bude snižovat tím více, èím déle pùjdeme do
minulosti. O èástku uvedenou ve sloupci RVZ se zvýší úhrn roèních
vymìøovacích základù peèující osoby za pøíslušný kalendáøní rok.
O úpravu dùchodu je tøeba požádat. Nic nezkazíte, jestliže žádost
podáte ještì pøed nabytím úèinnosti této zmìny, která je od 1. 7.
2009.
Zmìna pojmu nezaopatøené dítì a její dùsledky
Zákon è. 306/2008 Sb., kterým se mìní zákon o dùchodovém
pojištìní, pøinesl jednu na první pohled nenápadnou, avšak pro øadu
z vás velmi podstatnou zmìnu. Od 1. 1. 2010 dojde ke zmìnì ve
vymezení pojmu dítì, která bude mít dopad na poživatele sirotèích
dùchodù a na žadatele o pøíspìvek na zakoupení motorového
vozidla. Zmìna spoèívá v tom, že k dosavadním vymezením pojmu
dítì § 20 pøibude ještì další odst. 6 stanovící, že za nezaopatøené dítì
se nepovažuje dítì, které je poživatelem invalidního dùchodu pro
invaliditu III. stupnì. Nárok na sirotèí dùchod u tìchto dìtí
zanikne!!!
Následující øádky by mìli pozornì èíst zejména rodièe
nevidomých dìtí èi dìtí s mentálním postižením, odùvodòujícím
pøiznání mimoøádných výhod III. stupnì, ve vìku od 18 do 26
let, které pobírají plný invalidní dùchod:
Dosud a do konce roku 2009 nebyla skuteènost, že dítì pobírá plný
invalidní dùchod, pro úèely vyhlášky è. 182/1991 Sb. pøekážkou pro
poskytnutí pøíspìvku rodièùm tìchto dìtí na úpravu bytu,
zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,
na provoz motorového vozidla i na individuální dopravu. Od 1. 1.
2010 však již dìti pobírající dùchod pro invaliditu III. stupnì, na
který se pøemìní dosavadní plný invalidní dùchod, nebudou za
nezaopatøené považovány ani pøed dovršením 26 let. Rodièe dìtí,
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které jsou úplnì nebo prakticky nevidomé nebo které jsou držitely
prùkazu ZTP/P z dùvodu mentálního postižení a jsou poživately
plného invalidního dùchodu a je jim ménì než 26 let, mají v
dùsledku výše uvedené zmìny v letošním roce poslední možnost
získat pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla. Ustanovení §
35 odst. 2 vyhlášky MPSV è. 182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpeèení, zní:
,,(2) Pøíspìvek na zakoupení motorového vozidla nebo pøíspìvek
na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne též rodièi
nezaopatøeného dítìte, jde-li o dítì starší tøí let
a)s tìžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je
uvedena v pøíloze è. 5 písmenech a) až g),
b) úplnì nebo prakticky nevidomé nebo
c)mentálnì postižené, jehož mentální postižení odùvodòuje
pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené
obèany III. stupnì,
V souvislosti s problematikou „… práva osob s mentálním
postižením a zpùsobilost k právním úkonùm …“ jsme se dostali k
zajímavému pøípadu a byli požádáni o radu. O co šlo?
(Zkráceno). Syn 28 let, MP, zbaven zpùsobilosti k právním
úkonùm, opatrovník matka, trvale o nìho peèuje. Rodina – (otec,
matka, sestra, MP) žila vždy øádnì a o syna se starali oba rodièe.
Všichni žili spoleènì v družstevním bytì. Otec v roce 2008 zemøel.
Z dìdictví po zemøelém otci má matka svému „nesvéprávnému“
synovi vyplatit 200.000,- Kè (èást hodnoty družstevního bytu,
který je jedinou souèásti dìdictví). Dcera se svého podílu zøekla ve
prospìch matky. Èástku na vyplacení matka nemá, bude ji muset
synovi spoøit a splácet dle notáøe 10 let, tj. 5.000,- Kè mìsíènì.
Matka má zamìstnání s nízkým pøíjmem a na tak vysoké mìsíèní
spoøení nemá. O syna bude nadále peèovat.
Syna samozøejmì nechtìjí (matka, sestra) pøipravit o jeho nároky,
ale v souèasné situaci pøípadné spoøení 5.000,- mìsíènì uvrhne
rodinu do znaèné finanèní tísnì. Na úètu postiženého syna se sice
budou hromadit peníze, ale z matèiny výplaty zùstane velmi málo.
(Vìtšina z nás si dokáže pøedstavit, že dùchod MP syna i event.
pøíspìvek na péèi, pokrývá z velké èásti jeho vlastní potøeby a na
spoleèný podíl nákladù domácnosti pøíliš nepøispívá.)
Oslovili jsme nìkolik poradenských støedisek zabývajících se
sociálním poradenstvím. Byli dost bezradní, doporuèovali obrátit
se na právníky. Znáte to však – jen otevøete u právníka dveøe, už
abyste otevøeli penìženku. Z nìkolika rùzných názorù zaznìlo i
následující øešení.
Obecnì: Pokud byste mìli nìkomu splácet peníze, mùžete po
dohodì do splátek zahrnout i výdaje, které za nìj platíte. Je dùležité
tyto výdaje vést v úètenkách a zavést pokladní knihu, ve které jsou
zdokumentovány. Soud ji mùže chtít vidìt.
Pøíklad: Máte svému synovi splácet pùjèku, každý mìsíc 5000,Kè. Protože v dubnu Vašemu synovi nezbudou z dùchodu peníze na
kredit do telefonu a peníze na boty, Vy mu to koupíte. Dohromady
to bude stát 2000,- Kè. Úètenku založíte, udìláte záznam do knihy.
Neuškodil by event. podpis Vašeho syna. Doplatíte mu pak už jen
3000,- Kè.
U rodin èasto platí, že dìti nepøispívají na nájem. Byl by to ale
docela fér další výdaj na kterém by se podílel.
Samozøejmì, je to jen úvaha. Rozhodnutí, jak øešit dìdické nároky
je vždy individuální a závislé na posouzení soudu. Nicménì stojí za
pøipomenutí možných složitostí zbavování èi omezování
zpùsobilosti k právním úkonùm.
Tímto se vracím k pozvání na konferenci 23.6. pøi které bychom se
mohli dovìdìt zajímavé informace o problematice zpùsobilosti
k právním úkonùm více.
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Z dopisù našich rodièù
Náš rehabilitaèní pobyt v Nové Senince

jezdili na lopatì. Veèer se pro naše dìti poøádaly hry a zábava.
Probìhlo i promítání diapozitivù z kraje Jeseník s odborným
výkladem bývalého èlena horské služby. Závìr dne a na dobrou noc
vždy završila hra na kytaru v podání Evy Novotné. Dìti si postavily
na stráni ze snìhu iglu a od nìho se jezdilo na pytlích naplnìných
senem. Na závìr dostaly všechny dìti diplomy, medaile a spoustu
dalších dárkù , které si zasloužily za to jak se snažily.
A pøesto, že péèe o naše dìti je obèas nároèná, tak jsme si ten týden
užili a odpoèali. Našli jsme zde mnoho kamarádù a nechtìlo se nám
vìøit , že to všechno tak rychle ubìhlo. Už teï se celá naše rodina
tìší na další akce poøádané p. Kuèerou, kterému patøí naše nejvìtší
podìkování za to, že jsme mìli možnost poznat opravdu skvìlý
kolektiv.

Náš zimní pobyt o jarních prázdninách jsme se rozhodli strávit s
rodièi a dìtmi ze svazu SPMP, konané v Nové Senince v Jeseníkách
nedaleko Sterého Mìsta pod Kralickým Snìžníkem. První
kamarádské pøivítání na chatì Seninka rozptýlilo sebemenší naše
obavy o kolektivu , který již nìkolik let jezdí na tuto chatu.
Ubytování bylo pøíjemné a personál chaty velice ochotný.
Z nìkterých našich jiných pobytù jsme mìli strach ze stravování,
protože jsme si vìtšinou vaøili sami. Ale za celý pobyt jsme
nezaznamenali jídlo , které by nám nechutnalo. Jídla byla díky
výborným kuchaøkám, kterým patøí naše podìkování, opravdu
domácí a velice chutná. O tom svìdèí i to, že jídla která naše Petra
doma nejí , tak tady slupla jako malinu. Protože jsme nemìli nouzi
o sníh, tak jsme každý den chodili na krátké výlety nebo lyžovali èi Na shledanou na dalších akcích se tìší Vymazalovi.

Spoleèenská rubrika
Oznamujeme všem známým a èlenùm sdružení, že nás v poslední dobì navždy opustili:
paní Zdeòka Hršelová, bývalá pracovnice sociálního odboru NV mìsta Brna, která byla v letech 1970 - 1985 velkým
pøíznivcem brnìnského SPMP,
náš vìènì usmìvavý kamarád Zdenìèek Koláø,
dlouholetí èlenové SPMP Brno
paní Alice Štolpová,
pan Jaroslav Orel,
pan prof. PhDr Adolf Provazník, .
Prosíme o tichou vzpomínku.

Za finanèní a hmotnou podporu v roce 2008 srdeènì dìkujeme tìmto významnýmdárcùm a donátorùm.
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo kultury.
Statutární mìsto Brno. Primátor mìsta Brna pan Roman Onderka.
MMB - odbor školství. Mìstská èást Brno – Židenice.
Èeskomoravský cement, a.s.; Polytechnika, spol.s.r.o.; AQ-ELEKTRONIX ing. Radek Kocián;
HIRUNDO R – podnikatel v oboru chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.;
TESCO STORES ÈR , a.s., CPÚ Brno; RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda;
Fa. SCHMOLZ-BICKRNBACH s.r.o.; Grafické studio www.erigo.cz;
Manželé Grossovi – Hustopeèe; Ing. Jaromír Øíha – Brno;
Ing. Ladislav Brožek – Brno; manželé Mackovi – Brno; ELPIS – Klub rodièù;
Zemìdìlské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec.
Mikulicová Olga, Prokešovi, Pacalovi, Herelovi, pan Beránek, paní Vísnerová, Burdovi, Kachlíkovi, paní Malichová,
pan Gruber a ostatní èlenové, kteøí zaplatili vyšší než základní èlenské pøíspìvky.
Naše podìkování smìøuje k mnoha èlenùm našeho sdružení a sympatizujícím
spoluobèanùm, kteøí pøispìli finanèním darem i osobní pomocí.

Redakèní rada: J. Blatný, K. Tošner, A. Kuèerová Zodpovídá: František Halm
Tisk: Tiskárna Afel, s.r.o. Sazba: grafické studio erigo
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MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO
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SPOLEÈNOST PRO PODPORU
LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S.
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BRNO

Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.
Po prázdninách se Vám opìt hlásí Zpravodaj SPMP Brno. Doufáme, že akce, které jsme na zbytek roku pøipravili
budou pro Vás. pøínosem a že i Vašim blízkým pøinesou radost i nové zážitky. Pomozte jim v orientaci v nabídce a
hlavnì dodržte vèasné pøihlášení a potøebné platby. A znovu pøipomínáme, ètìte Zpravodaj pozornì a pokud
možno všechny informace. Žádáme o závazné pøihlášky co nejdøíve (písemnì, mailem), abychom mohli zajistit
potøebné. Pokud zmìníte bydlištì, nahlaste nám to. Zpravodaj je ke stažení také na našich www stránkách.
Prosíme o opìtovné zaslání Vaší mailové adresy na info@spmp-brno.cz. Bohužel se nám adresáø døíve
zaslaných adres ztratil.

Pøipravujeme
Co jsme pøipravili na záøí – prosinec 2009
Záøí
31. øíjna, sobota
Spoleèenské odpoledne. Opìt se
1.- 12. záøí Chorvatsko. 11 denní mùžeme setkat s kamarády z
pobyt u moøe v oblíbeném
Hodonína, Zlína, Tøebíèe a Znojma
penzionu Zoran v Drveníku na
pøi tanci, zpìvu a dobré náladì,
Makarské riviéøe. Pojede nás
tentokrát v Hodonínì. Více
tentokrát „pouze“ 51.
informací na jiném místì pod
Dalších 16 rekreantù z SPMP
„doplòující informace“.
Brno odjede k moøi do Øecka v
Listopad
polovinì záøí.
26. záøí, Sobota
Výlet za poznáním, tentokrát
technické památky Stará hu u
Adamova. Pojedeme vlakem s
odjezdem v 9.00 u Hlavního
nádraží. Jízdné v základní cenì 28,Kè.
Sraz v 8.30 ve vestibulu.
Øíjen
9.-10. øíjna
Celorepubliková a mezinárodní
konference u pøíležitosti 40. výroèí
SPMP ÈR v Olomouci.
Podrobnìjší informace o
konferenci na jiném místì pod
„doplòující informace“.

www.spmp-brno.cz

Na listopad chystáme spoleènou
návštìvu divadla. Bohužel se nám
nepodaøilo zjistit jaký program
bude mít hudební divadlo a zdali
bude hrát v listopadu Snìhurku a
sedm trpaslíkù. O této bláznivé
hudební komedii jsme slyšeli samé
„nej“. Pokud by Snìhurku nehráli,
pokusíme se najít jiné zajímavé
pøedstavení.
Termín podrobnosti sdìlíme pouze
zájemcùm, takže se pøihlaste se na
pøipojené pøihlášce nebo mailem.

Prosinec
12. prosince, Sobota
Vánoèní besídka opìt na Musilce.
Zaèátek ve 14.00. Vstupné 20,- Kè.
Živá hudba, program, nadílka.
Sál otevøen od 13.30.
Pravidelné èinnosti
KUŽELKY. Zaèínáme v Pondìlí
14.záøí v 15.30 hod. v kuželkárnì
sokola Husovice na Dukelské ulici.
Pozor! Pøipomínáme, že je nutné
mít tenisky se svìtlou podrážkou,
která nedìlá èmouhy a kterou máte
jen na sálové sporty a nenosíte je
venku. ( Mohly by být v podrážce
zrnka písku!) Úèastnický poplatek
300,- vybírá paní Kuèerová pøed
zaèátkem. Je nutné ho zaplatit
nejpozdìji do 30. záøí.
KLUB MLÁDEŽE. Sejdeme se
po prázdninách ve ètvrtek 24. záøí
v 16.00 na Helfertové. Pokud
bude deštivé poèasí, je potøeba si
vzít pøezùvky!!
CVIÈENÍ. Zaèínáme ve støedu
23.záøí v tìlocviènì na
Sekaninové. Dívky od 15.00, kluci
16.00
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Doplòující informace k akcím
Souèástí programu bude výstava k historii SPMP ÈR, presentace
Konference ke 40. výroèí SPMP ÈR, se koná 9. - 10. øíjna 2009 èinností organizace, presentace prací a projektù.
v Olomouci.
Konference je urèena èlenùm SPMP ÈR, lidem s mentálním
postižením, jejich rodinám a blízkým, poskytovatelùm sociálních
Motto konference:
služeb, odborníkùm i laické veøejnosti.
„Od pomoci k podpoøe – od péèe k samostatnosti“.
Témata konference:
- Role rodièù pøi osamotòování svých dcer a synù s mentálním
postižením.
- Práva lidí s mentálním postižení.
- Otázky diskriminace osob s mentálním postižením a osob o nì
peèujícících.
- Kvalita života lidí s tìžkým mentálním postižením.
- Inklusivní vzdìlávání.
- Zlepšení kvality života lidí s mentálním postižením v
sociálních službách.
- Zpùsobilost k právním úkonùm a podporované rozhodování.
- Možnosti podpory samostatného života lidí s mentálním
postižením.
- Problematika zamìstnávání lidí s mentálním postižením.
- Hnutí sebeobhájcù.
- Mezinárodní Úmluva OSN o právech osob se zdravotním
postižením.

Pøi krajské konferenci SPMP jihomoravského kraje 23. èervna v
Brnì se pøihlásilo na konferenci v Olomouci již 9 našich èlenù.
Poèet pro jednotlivé organizace SPMP v ÈR bude pravdìpodobnì
již vyèerpán. Budete-li však mít zájem, pøihlaste se obratem a
budeme usilovat o navýšení pro region JM.
Podmínky úèasti (úèastnické poplatky, èasový rozvrh, možnosti
ubytování) – sdìlí telefonicky Halm.
Spoleèenské odpoledne 31.øíjna 2009 v Hodonínì.
Koná se opìt v hodonínském Kulturním domì. Zaèátek ve 14 hodin.
Pojedeme spoleènì autobusem. Jestli bude jeden, nebo dva
autobusy záleží na poètu pøihlášených. Abychom mohli autobusy
objednat, je nezbytnì nutné pøihlásit se nejpozdìji do 29. záøí!!!.
Úèastnický poplatek jízdné autobusem ……, vstupné 100,-Kè, jídlo
(pøírodní øízek, brambor, pitíèko 100,-) je nutné zaplatit do 13. øíjna.
Odjezd autobusu v 11 hod. od Bohémy. Sraz nejpozdìji v 10,45.

Pøipravujeme
Zimní rehabilitaèní pobyt 2010
Zimní rehabilitaèní pobyt mentálnì postižených osob s
doprovodem se uskuteèní v Senince u Strého Mìsta pod
Kralickým Snìžníkem.
Pobyt se bude konat v dobì jarních prázdnin brnìnského okresu a
to od 27.2. do 6.3.2010. Protože v dobì poøádání pobytu
nebudeme vìdìt, zda budou nìjaké dotace, je pøedbìžná cena pro
dotovanou i nedotovanou osobu 2500Kè + 200Kè manipulaèní
poplatek.V pøípadì, že budou dotace, vrátí se dotovaným osobám
dotaèní pøíspìvek. Dotované osoby jsou držitelé ZTP/P +
doprovod, ZTP, TP i osoba bez prùkazky, pokud bude mít
lékaøské potvrzení o mentální retardaci. Lékaøské potvrzení o
mentální retardaci musí mít všichni dotovaní! Pokud by nìkteré
rodiny chtìly být spolu na pokoji, tak to uveïte v pøihlášce.
Pøihlášky zasílejte nejpozdìji do konce záøí 2009 na adresu Petr
Kuèera, Bøetislavova 15, 643 00 Brno, nebo na e-mail:
arecukpetr@seznam.cz.
Pøihláška musí obsahovat jméno, pøíjmení, datum narození, èíslo
OP, èíslo prùkazky ZTP/P,ZTP,TP, potvrzení o mentální retardaci,
adresu, PSÈ, telefonní spojení.
Petr Kuèera
Letní rehabilitaèní pobyt 2010
Letní pobyt se uskuteèní v dobì prázdnin v Krkonoších v Malé
Úpì. Potøebuji znát Váš zájem o tento pobyt, protože podle poètu
pøihlášených vyberu zaøízení. Mám možnost výbìru mezi tøemi
zaøízeními. Pøedbìžná cena na 14 dnù èiní bez dotace 5500Kè +
manipulaèní poplatek.
Pøihlášky potøebuji nejpozdìji do 10.10.2009 písemnì na adresu
Petr Kuèera, Bøetislavova 15, 643 00 Brno, nebo na e-mailovou
adresu arecukpetr@seznam.cz. Pøihláška je závazná!!!
Petr Kuèera

www.spmp-brno.cz

Videofestival® „S vámi nás baví svìt“
v poøadí již šesté bienále a ètrnáctý festival snímkù ze života osob
s handicapem a z èinnosti humanitárních organizací se koná
1.máje 2010 v zámeckém divadle „Na Kovárnì“ v Podìbradech
za podpory Èeské rady humanitárních organizací, Støedoèeského
kraje, Nadaèního fondu SPMP ÈR „Rodièe dìtem“ a dalších
mecenášù, pod záštitou starosty mìsta Podìbrad Ing. Jozefa
Ïurèanského.
Autorem projektu je JUDr.Josef J.Veselý, HANDICAP
LYCEUM Praha o.s.
Manažerem ètrnáctého festivalu je Mgr. Michal Šmíd, Handicap
centrum Srdce o.p.s. Podìbrady.
Podmínky se oproti minulým festivalùm nemìní:
- snímek (jedno zda dokumentární, hraný èi animovaný) by mìl
být o životì osob s handicapem nebo o èinnosti humanitárních
organizací;
- pøihlášky do soutìže je nutno zaslat na adresu HANDICAP
LYCEA Praha o.s. do 21.11.2009 (svátek má Albert) a snímky
tamtéž nejpozdìji do 31.12.2009;
- na jednom disku DVD mùže být pouze jeden snímek s
doporuèenou délkou 10 minut (zaèátek se doporuèuje na páté
vteøinì); kazety VHS se nepøijímají;
- autor souhlasí s tím, že snímek zùstane po festivalu v kabinetu
autora projektu, k nekomerènímu pùjèování zájemcùm;
- poplatek OSA za veøejnou produkci uhradí autor projektu, za
hudbu použitou ve snímku odpovídá každý soutìžící;
- pøihlášku naleznete na www.hlcpraha.cz
Snímky, které vybere porota budou ocenìny diplomem a soškami
„zlatých“ ALBERTÙ. Cenou starosty mìsta budou „Køišálové
oplatky“ z místních skláren. Dodejme, že sošky „zlatého“
ALBERTA, podobné Juliu Satinskému (který jako kmotr festivalu
obdržel sošku první a prohlásil, že je pro nìj cennìjší než Oskar),
budou rovnìž sklenìné, ze známé severoèeské skláøské huti firmy
AJETO s.r.o. v Lindavì, která je mimo jiné i tvùrcem cen THALIE.
Dle možností a zájmu vypraví Brno na bienále do Podìbrad
autobus. V pøíštím Zpravodaji více.
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Malá ohlédnutí
1.kvìtna se zúèastnila malá skupinka brnìnských rafákù (pod
vedením Petra Kuèery), kteøí si øíkají Krokodýlci odemykání
Vltavy. Tentokrát pøi „ Májové štvanici“ na Slapské pøehradì.
Letošního setkání se zúèastnili vodácké oddíly Ráèkù z
Rakovníka, Sumeèkù z Podìbrad a Chotìšic, Krokodýlkù z Brna
a Hastrmánkù z Prahy. 77 úèastníkù na 10 raftech se po
odemèení øeky velkým klíèem vydalo napøíè pøehradou ke
krásným skalám, aby kolem skalního ostrùvku uspoøádali
„štvanici“ a obepluli jej nìkolikrát dokola. Zbytek dne pak
všichni strávili pádlováním na klidné hladinì Vltavy, prohlédli si
oba bøehy a tìšili se, že v tìchto místech bude uspoøádán již
devatenáctý vodácký tábor. Byl to den nabitý sice znaènou
námahou, ale také zdravým soutìžením, výbornou partou a
dobrou náladou. A závìreèný piknik s opékáním buøtù byl
super!!
Dìkujeme organizátorùm v èele s Albertem a hostitelkou paní
Peškovou z OS Prosaz a zdravíme vodáckým Ahóój!!
Kvìtnový zájezd za poznáním ( 23.5.) se opìt vydaøil. Nebylo
jednoduché skloubit èasový program návštìvy dvou historických
objektù pro bezmála 95 úèastníkù zájezdu.Teta Andìlka to však
zvládla perfektnì a každý ze dvou autobusù mìl vlastní trasu i
okruh prohlídek hradu Šternberku a zámku Úsova.

i figurky zvíøátek.
Srdeènì dìkujeme øeditelství i všem dalším zamìstnancùm
brnìnské ZOO za nevšední zážitky, které nám Noc snù
každoroènì pøináší.
Samozøejmì se po návštìvì zoo našlo i hodnì milovníkù
rachejtlí, takže jsme z Bystrce odjeli tramvají ještì na Mendlák
a tam se zdrželi na ohòostroji. I když byl poslední v celé øadì
právì probíhajícího festivalu ohòostrojù byl skvìlý.
Výroèí ustavení SPMP v ÈR jsme letos zaèali „oslavat“
sportovnì. Brnìnské SPMP pøipravilo Kuželkáøský turnaj
kterého se 13 èervna v kuželkárnì Sokola Husovice zúèastnilo 8
družstev. Dvì družstva z SPMP Brno, 1 z Effety, 2 z Olgy
Blansko, Støelice 1 družstvo, Srdíèko rovnìž 1 a jedno bylo
kombinované. Závody probíhali nepøetržitì od 10.00 do 14.30.
Každý z 48 závodníkù musel odházet 40 hodù (10 na každé dráze)
takže nároèný sportovní výkon. Nìkomu se daøilo lépe,
nìkterému hùøe. Protože se všichni snažili ze všech sil podat co
nejlepší výkon a rozdíly byly malé, nezveøejòujeme vítìze.
Dìkujeme všem organizátorùm v èele s Petrem Kuèerou,
trenérùm a asistentùm, panu správci kuželkárny a také firmì
FRESH CROCODILLE COMPANY, která dodala s výraznou
slevou obložené bagety na kterých si závodníci velice pochutnali.

Šternberk nám pøiblížil život našich pøedkù ( tedy tìch trochu
movitìjších) a zámek Úsov zase bohatství naší fauny. Zajímavá
byla i návštìva Augustiánského kláštera ve Šternberku. A
samozøejmì i procházka po Úsovì a hlavnì po ulièkách
Šternberku, kde si každý našel podle své chuti i stavu penìženky
restauraci na obìd nebo obèerstvení.

V sobotu 1. srpna se na parkovištì u Ústøedního høbitova v Brnì
už od 8 hodin zaèali scházet úèastníci našeho letního tábora,
který se opìt koná v táboøe Drak v Mezeøíèku.Nìkteøí se už
nemohlidoèkat setkání s kamarády i vedoucími oddílù a objímání
a tøepání rukama nebralo konce.
Vìtšinu táborníkù doprovázeli rodièe, ale na vìtšinu z nich už
dcery a synové nemìli moc èasu. Ale když po 9 hod. pøijely
Na 5. èervna nás pozvali kamarádi z brnìnské ZOO na Noc snù. autobusy, naložily se zavazadla a byl dán povel k odjezdu, pøece
O oblíbenosti této akce svìdèí více jak 120 lidièek z SPMP, kteøí jen došlo i k rozlouèení s rodièi u kterého ukápla i nìjaká
se zúèastnili. Poèasí nám opìt pøálo, takže nic nebránilo veèerní slzièka.
návštìvì všech zvíøecích obyvatel ZOO. Zapadající sluníèko nad Pøejeme našim táborníkùm pìkné poèasí, žádné nachlazení ani
pøehradou jsme vyprovázeli spolu s úèinkujícími zábavného
odøená kolena, stále usmìvavé vedoucí, dobrou stravu a jako
programu v amfiteátru U žiraf. Nálada byla po celý veèer super,
každoroènì i bohatý program.
milé bylo i obèerstvení (obložená houska a pitíèko) a pro dìtièky

PØIHLÁŠKA NA AKCE SPMP BRNO ZÁØÍ – PROSINEC
Možno poslat i mailem na info@spmp-brno.cz
Jméno: …………………………
26. záøí Výlet - Adamov Stará hu

mail: …………………………………
Prosím èitelnì a pøesnì
kolik osob
………

31. øíjna Spoleèenské odpoledne Hodonín

………

listopad

………
………

Divadlo – pouze Snìhurka
- možno i jiné pøedstavení

prosinec Vánoèní besídka

………

Kuželky

………

Cvièení

……….

Klub mládeže

………

www.spmp-brno.cz

………..
vlastní doprava

………
jídlo
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Dne 23. èervna 2009 se uskuteènila krajská konference
Spoleènosti pro podporu lidí s mentálním postižením v
Jihomoravském kraji.
Program konference:
- K 40. výroèí SPMP v ÈR.
- Zhodnocení èinnosti KO v roce 2009
- Pøednáška: Práva osob s mentálním postižením.
Zpùsobilost k právním úkonùm.
- Informace o odborné konferenci Olomouc – øíjen 2009
- Volby delegátù na mimoøádnou konferenci SPMP ÈR
Èlen RV SPMP ÈR p. Halm pøipomenul ve svém pøíspìvku
60. léta minulého století a zaèátky iniciativy rodièù
smìøující k dùstojnìjšímu životu svých mentálnì
postižených dìtí. Pøipomnìl ustavení obèanského sdružení
SPMP v roce 1969, zaèátky jeho èinností a aktivit, rozšíøení
organizace SPMP po celém území Èech a Moravy a pozdìji
i Slovenska. Pøipomnìl i èinnost brnìnského Sdružení,
které je od roku 1971 velmi aktivní souèástí celonárodní
organizace SPMP
Pøedseda KV SPMP JmK zhodnotil èinnost jednotlivých
okresních organizací (Brno,Hodonín, Znojmo). Organizace
jsou aktivní, spolupracují se státní správou i mnoha
organizacemi které poskytují sociální služby, úèastní se i
rùzných akcí a spoleèenských setkání organizací SPMP v
jiných regionech.
P. Kuèera zhodnotil nejvýznamnìjší akce MìO Brno v
prvním pololetí 2009 – zimní pobyt v Senince (45), koncert
TV Nova v Praze (65), zájezd za poznáním Šternberg-Úsov
(95), kuželkáøský turnaj k 40. výroèí SPMP ÈR (75).
Pøednáška Mgr. Maroše Matiáška z Centra advokacie
duševnì postižených na téma „Práva osob s mentálním
postižením a zpùsobilost k právním úkonùm“ vyvolala
velkou pozornost. Pøesto, že trvala skoro dvì hodiny,
nestaèil èas na všechny dotazy a diskuzi. Témata jsou pro
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rodièe a opatrovníky natolik závažné, že jsme se s panem
Matiáškem domluvili na opakování v komornìjším
prostøedí našeho sekretariátu.
F. Halm seznámil pøítomné s programem odborné
konference SPMP ÈR 8.- 9. øíjna v Olomouci
a
programem mimoøádné Národní konference SPMP ÈR 9.
øíjna v Olomouci.
Konference v Olomouci se zúèastní: èlenové Republikového
výboru: p. Halm, Džupina, Drholec, Kuèera, Soldánová a
zvolení delegáti Národní konference: za Brno – Boldišová,
Boleslavová, Koøízková, Nesrovnalová, Tobermannová,
Novotná, Prokešová, za Hodonín: Poláková, Pilaøová.
Krajské konference se zúèastnilo 68 èlenù SPMP JmK.
Ozdravný rehabilitaèní pobyt (postižení s doprovodem) se
konal letos na Šumavì v zámeèku Lenora ve dnech 4. - 18.
èervence 2009.
Zúèastnilo se ho 46 osob. Vedoucí pobytu Petr Kuèera.
Krátce z hodnocení pobytu. Každý den zaèínal rozcvièkou.
Po snídani odjíždìla èást „ dìtí“ na rehabilitaèní jízdu na
koních. Úèastníci si pochvalovali jezdecký areál v
Bohumilicíc, který má i krytou jízdárnu, takže se dalo
jezdit za každého poèasí. V pøípadì nepøíznivého poèasí
jsme využívali ke sportování i tìlocviènu v areálu
zámeèku. Odpoledne jsme chodili do okolních lesù, nebo
jezdili i na delší tùry jako napø. na Kvildu, Filipovu hu,
Boubín, Hoštice, Javor, na celodenním výletì jsme byli u
pramene Vltavy a u Prášilského jezera. Oblíbené byly také
každodenní veèerní návštìvy plaveckého bazénu ve
Volarech. Ubytování bylo dobré, strava výborná, personál
vstøícný a vedoucí pobytu (strejda Kuèera) i jeho
pomocníci byli nìkdy pøísní, ale dìlali pro úèastníky „co
jim na oèích vidìli“. Snad nám své zážitky z pobytu na
Lenoøe napíše nìkdo z úèastníkù do pøíštího zpravodaje.
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Informace, zajímavosti a postøehy
Dnes uveøejnìné pøíspìvky v právním okénku jsou
pøevzaty z Aktualit Ligy za práva vozíèkáøù
www.ligavozick.cz, nebo ze serveru MPSV
www.mpsv.cz

pouze u registrovaných poskytovatelù služeb sociální
péèe jako úhrada za péèi. Paušální uplatnìní
nepenìžní výplaty by však v nìkterých pøípadech
mohlo zpùsobit znevýhodnìní nìkterých pøíjemcù
dávky. Mùže se totiž stát, že v místì, kde èlovìk žije,
Znovu upozoròujeme!
nebude vhodná služba, nebo by mohlo dojít k
Peèující osoby ve starobním èi invalidním dùchodu omezení neformálních zpùsobù péèe pøedevším ze
pozor.
strany osob blízkých. V tìchto pøípadech mùže být
pøíspìvek na péèi na základì rozhodnutí obecního
Pokud jste peèovali alespoò 15 let o blízkou nebo
úøadu obce i nadále poskytován v plné hodnotì v
jinou osobu nebo o závislou osobu, požádejte si na
penìzích.
èeské správì sociálního zabezpeèení o pøepoèet vašeho
starobního nebo invalidního dùchodu.
Práva duševnì nemocných by mìl chránit zvláštní
Procentní výmìra starobního nebo invalidního
zákon
dùchodu pojištìnce, který peèoval alespoò 15 let o
blízkou nebo jinou osobu nebo o závislou osobu, se od Práva lidí s duševními oneocnìními bývají v Èesku
1.7. 2009 stanoví tak, že za jeho pøíjem pøed 1.1. 2007 èasto porušována, na ochranu jejich práv totiž chybí
se považuje èástka 96 000,- Kè vynásobená
samostatný zákon. Takovou speciální právní úpravu
pøepoèítacím koeficientem. Takto získaná èástka se
pøitom mají všechny vyspìlé státy Evropské unie,
pøiète k jeho vymìøovacímu základu za pøíslušný rok. tvrdí Národní rada osob se zdravotním postižením
Po 1.1 2007 se bude pøièítat èástka odpovídajícího
(NRZP), která chce pøesvìdèit politiky, aby v pøíštím
pøíspìvku na péèi k vymìøovacímu základu pojištìnce. volebním období takový zákon pøijali.
Výše pøepoèítacího koeficientu se zjistí tak, že v
Ke zlepšení postavení lidí s psychickým postižením
èitateli je všeobecný vymìøovací základ za rok, za
by podle nich mìly pøispìt ministrynì zdravotnictví a
který se vypoèítává roèní vymìøovací základ peèující spravedlnosti již nyní úpravami nìkolika vyhlášek.
osoby, a ve jmenovateli všeobecný vymìøovací základ Zástupci NRZP to dnes v Praze øekli novináøùm.
2007.
Podle rady jsou práva duševnì nemocných lidí
Tato úprava spolu s dalšími zmìnami v zapoèítávání
porušována zejména tím, že bývají èasto léèeni a
pøíjmù a vylouèených dobách mùže podstatnì zvýšit
hospitalizováni nedobrovolnì a nemají možnost si na
váš dùchod.
zpùsob léèby stìžovat u nezávislých orgánù.
V léèebnách také obvykle nemají dostateèné
V systému sociálních služeb nastanou nìkteré
soukromí a personál nìkdy nebere ohled na jejich
zmìny.
lidskou dùstojnost. Èasté nedùstojné životní
O vìtšinì tìch, které se nìkterých našich rodin mohou podmínky v psychiatrických léèebnách uvádìla již
dotýkat jistì víte. Pøesto upozoròujeme:
loni na podzim vydaná zpráva ombudsmana
vypracovaná na základì kontrol v osmi léèebnách.
Od 1. srpna 2009 zvyšuje novela zákona mìsíèní
Nìkteøí pacienti v nich žijí v pokojích s mnoha lùžky;
pøíspìvek pro osoby s nejtìžším postižením,o nìž je
nìkde jich kontroloøi napoèítali dokonce 17. Žádné
péèe nejnároènìjší na 12.000,-Kè mìsíènì.
soukromí pacienti èasto nemají ani na toaletách èi ve
sprchách; hygiena se èasto provádí pøed zraky dalších
Od 1. srpna dochází ke zmírnìní podmínek pro vznik lidí.
nároku na pøíspìvek na péèi pro dìti do 18 let,
"Myslím si, že to je vìc, která do 21. století snad
pøedevším dìtí chronicky nemocné (napø. Diabetes,
nepatøí," øekl ÈTK pøedseda NRZP Václav Krása.
fenylketonurie, celiakie, nádorové onemocnìní apod.), "Èlovìk s duševním onemocnìním nemá klid. Poøád
a to tak, že se snižuje poèet úkonù, které zakládají
je v chumlu lidí, což je pro nìj naopak velmi stresující
nárok na pøiznání pøíspìvku na péèi ve stupni I.
vìc," konstatoval. Se závìry zprávy ombudsmana
souhlasili i nìkteøí odborníci pracující v
Od 1. ledna 2010 se zcela mìní vyplácení pøíspìvku na psychiatrických léèebnách. Upozornili na to, že ÈR
péèi v I. Stupni u dospìlých osob. Novì se totiž zavádí dává z rozpoètu na zdravotnictví na psychiatrii málo
tzv. kombinovaný zpùsob výplaty. Jedna polovina
penìz. Na psychiatrii pøipadá jen 3,7 procenta výdajù
dvoutisícové dávky bude vyplácena hotovì a druhá
na zdravotní péèe; ménì na ni z celé EU podle NRZP
formou vìcného plnìní. Tím se rozumí výplata za
platí již jen Slovensko.
pomoci poukázek na péèi, které budou oplatnitelné
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Krása uvedl, že èeská spoleènost vnímá problematiku
lidí s psychickými problémy jako zcela okrajové téma.
Podle statistik Svìtové zdravotnické organizace
(WHO) za svùj život pøitom pomoc psychiatra
potøebuje každý ètvrtý obèan EU a odborníci
pøedpokládají, že by ji zøejmì potøebovalo ještì
mnohem více lidí.
Pacienty psychiatrických léèeben i jejich blízké trápí
také èasto minimální znalosti zdravotníkù o jejich
právech a neexistence nástrojù na jejich vymáhání.

Zájem na obranì práv duševnì nemocných lidí prý
obvykle nemají ani právníci. "Advokát hájící ex offo
práva vraha dostane za jeden úkon až pìtkrát více než
advokát ustanovený za opatrovníka hájícího práva a
zájmy duševnì nemocného," dodal Krása.
(Poznámka Halm: Domnívám se, že i pøes rùzná
opatøení v péèi o mentálnì postižené pøetrvávají
problémy v porušování práv a zájmù i u této skupiny
postižených.)

Spoleèenská rubrika
Kulaté narozeniny v druhé polovinì roku 2009 oslaví:
naši „kluci a holky“ (30, 35, 40 let) – Špièková Irma, Tošnerová Marcela, Svobodová Hana, Tošnarová Lenka,
Tesárek Aleš, Èernohlávek Jan; Hnilièková Renatka, Pilát Pavel, Vlach Pavel; Èerná Renata
a naši milí rodièové ( 60, 65, 70, 85 a více) – Švandová Ludmila, Popovová Milada, Truchlíková Iva, Pilát
Jaroslav, Podveská Ludmila;Unger Josef, Koubská Marie;
Šabata Karel, Pachlová Vìra; Grünwaldová Božena, Daòková Vlasta, Husièková Danuše, Ambrosová
Kvìtoslava, Grulich Josef, Havlíková Ludmila, Ryzí Emílie;
Dvoøák Miroslav, Nejedlo Josef, Øíèková Zdena, Kacko Jan, Bayerová Marie, Jilíková Drahomíra.
Jubilantùm pøejeme vše nejlepší, pøedevším zdraví a lásku svých nejbližších!

Za finanèní a hmotnou podporu v roce 2008 srdeènì dìkujeme tìmto významnýmdárcùm a donátorùm.
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo kultury.
Statutární mìsto Brno. Primátor mìsta Brna pan Roman Onderka.
MMB - odbor školství. Mìstská èást Brno – Židenice.
Èeskomoravský cement, a.s.; Polytechnika, spol.s.r.o.; AQ-ELEKTRONIX ing. Radek Kocián;
HIRUNDO R – podnikatel v oboru chlazení a klimatizace; R.S. AQUATECH CZ,s.r.o.;
TESCO STORES ÈR , a.s., CPÚ Brno; RIB stavební software s.r.o. ing. Libor Švejda;
Fa. SCHMOLZ-BICKRNBACH s.r.o.; Grafické studio www.erigo.cz;
Manželé Grossovi – Hustopeèe; Ing. Jaromír Øíha – Brno;
Ing. Ladislav Brožek – Brno; manželé Mackovi – Brno; ELPIS – Klub rodièù;
Zemìdìlské a obchodní družstvo, sady Starý Lískovec.
Mikulicová Olga, Prokešovi, Pacalovi, Herelovi, pan Beránek, paní Vísnerová, Burdovi, Kachlíkovi, paní Malichová,
pan Gruber a ostatní èlenové, kteøí zaplatili vyšší než základní èlenské pøíspìvky.
Naše podìkování smìøuje k mnoha èlenùm našeho sdružení a sympatizujícím
spoluobèanùm, kteøí pøispìli finanèním darem i osobní pomocí.
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