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Vážení přátelé, milí kamarádi, 

v současné době stále nemáme možnost setkávat se na akcích, které jsme plánovali. 

Osobní kontakt schází nám všem, ale věřme, že situace se zlepší natolik, že turnaj 

v bowlingu i jógu se Sábou budeme moct zorganizovat v náhradních termínech.  

Prozatím není ani reálné, abychom uskutečnili členskou schůzi, na které Vás 

každoročně seznamujeme s výroční zprávou za předešlý rok a s plánem činnosti. 

Proto Vám zprávu k seznámení předkládáme alespoň touto formou (plán činnosti byl 

zveřejněný v Občasníku 4/2020). Dále se v Občasníku můžete dočíst, že ani teď úplně 

nezahálíme a na přípravě některých akcí pracujeme. 

Přejme Vám všem dobré zdraví a optimismus! 

Jitka Soldánová 
 

Z naší činnosti 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 

1. Charakteristika organizace 

Datum založení: 1973 

Členská základna k 31. 12. 2020: 

141 členů, z toho 58 s mentálním a kombinovaným postižením.  

Složení výboru: 

předseda: Ing. Jitka Soldánová 

hospodář: Jarmila Čuprová  

členové výboru: Naděžda Konečková, Mgr. Jiřina Pilařová, Ladislav Svoboda, 
  Libuše Svobodová 

kontrolor: Ludmila Basovníková  



Cíle organizace:  

 Poskytovat pečujícím osobám prostor k setkávání, výměně zkušeností, 
regeneraci vlastních sil a realizaci svých potřeb. 

 Vytvářet příležitosti k setkávání lidí s mentálním postižením a nabízet jim 
možnosti smysluplného trávení volného času. 

 Zmírnit dopad společenské izolace (zejména pro rodiny, které pečují o dítě 
s mentálním postižením v domácím prostředí).  

 Zvyšovat povědomí lidem s mentálním postižením a jejich rodinám o právech 
a možnostech podpory. 

 Seznamovat veřejnost s povahou mentálního postižení a jeho důsledky. 

Hlavní činností SPMP ČR pobočný spolek Hodonín je realizace volnočasových aktivit.  
Organizace neposkytuje sociální služby ani nezajišťuje pravidelnou klubovou činnost. 
Všechny aktivity organizují členové SPMP jako zcela dobrovolnou činnost ve svém 
volném čase. 

2. Aktivity  

Všechny aktivity byly v roce 2020 poznamenány pandemií covid-19. Některé musely 
být zrušeny úplně, jiné byly přesunuty na náhradní termíny a místa. Na pořádaných 
akcí bylo nutné dodržet epidemiologicko-hygienická opatření a nižší počet účastníků. 

 

Letní rehabilitační pobyt: 

XXXI. letní rehabilitační pobyt „Cirkus Kopánky“: 22. července - 1. srpna 2020; 
rekreační středisko Kopánky; 57 účastníků (včetně pracovníků) z Jihomoravského 
a Zlínského kraje.  

 

Víkendové a jednodenní pobyty, pobytové zájezdy: 

Zájezd do termálních lázní v Györu: 25. února 2020 - 42 účastníků.  

Jarní víkendový pobyt v rekreačním středisku Kopánky – zrušen. 

Jednodenní výlet: 13. června 2020; zámek Kroměříž a Podzámecká zahrada; 21 
účastníků. 

Týdenní pobyt: 23. – 28. srpna 2020; hotel MESIT, Beskydy (náhradní termín a místo); 
27 účastníků. Během pobytu se uskutečnila beseda s psycholožkou z Poradenského 
centra SPMP ČR Xénií Dočkálkovou na téma Chráněné a podporované bydlení. 

Podzimní víkendový pobyt „Handicap není překážka“: 11. – 13. září 2020; penzion 
Jana Mlýnky; 30 účastníků. Beseda s ředitelkou OS ČČK Hodonín paní Annou 
Jurkovičovou na téma První pomoc není věda. 



Společenské akce 

Bowling: 26. ledna 2020; 37 účastníků. 

Ocenění dobrovolníků: 25. února 2020; slavnostní setkání v obřadní síni hodonínské 
radnice – ocenění od starosty města Hodonín pana Libora Střechy převzal člen SPMP 
Hodonín pan Oldřich Soldán.  

Den Země v ZOO a Ekocentru: zrušen pořadatelem (Město Hodonín). 

Jóga se Sábou: lekce se konaly se v náhradních termínech 16. května 2020 - 9 
účastníků; 27. června 2020 - 18 účastníků a 12. prosince 2020 - 8 účastníků. 

Společenské odpoledne, Hodonín: zrušeno. 

Mikulášské posezení: setkání bylo zrušeno. Všem členům s mentálním postižením 
byly předány (osobně nebo poštou) mikulášské balíčky. 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Spolupráce s partnerskými organizacemi SPMP (Brno, Prostějov, Přerov), se 
zařízeními sociální péče (ZDP Hodonín, Domov Horizont Kyjov, Centrum pro rodinu 
Hodonín, Chráněné bydlení Kunovice a DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín - Lazy). 

Spolupráce s Jihomoravskou krajskou radou osob se zdravotním postižením: krajské 
shromáždění Národní rady osob se zdravotním pojištěním v Brně bylo zrušeno. 

Spolupráce s Městem Hodonín: zapojení do Komunitního plánování sociálních 
služeb v pracovní skupině Zdravotně postižení, duševně nemocní a v řídicí skupině 
KPSS (Jarmila Čuprová a Jitka Soldánová); zapojení do akcí v rámci projektu Zdravé 
město Hodonín (Veřejné fórum 23. 9. 2020). 

Spolupráce s OS a MS ČČK Hodonín – besedy (na členské schůzi a víkendovém 
pobytu).  

Spolupráce s Nemocnicí TGM v Hodoníně – podpora pořádaných projektů, 
uskladnění materiálu. 

 

Osvětová činnost 

Prezentace v médiích: 2 články v regionálním tisku (Hodonínské listy). 

Občasník: 4 vydání - články o připravovaných akcích a uskutečněných akcích a další 
důležité informace. 

Sborník vydaný SPMP ČR „Ozvěny 2019“ - článek předsedkyně pobočného spolku 
SPMP Hodonín. 

Dokumentace akcí na DVD a fotografiích a prezentace činnosti (články a fotografie 
z akcí) na webových stránkách, blogu letního rehabilitačního pobytu a Facebookové 
stránce organizace. 



Spolková činnost 

Členská schůze: 6. března 2020 v Hodoníně - 43 účastníků s hlasovacím právem 
a 2 hosté. Součástí členské schůze byla beseda s ředitelkou OS ČČK Hodonín paní 
Annou Jurkovičovou na téma Náhlé zdravotní příhody. 

Schůzky výboru: tři řádné schůzky - 18. února 2020, 11. srpna 2020 a 16. září 2020 
(poslední schůzka proběhla přes e-mail a telefonicky) a dále dle potřeby v užším 
složení; neformální setkání organizátorů jednotlivých akcí při jejich přípravě. Plnění 
úkolů a usnesení přijatých na jednotlivých schůzích je pravidelně kontrolováno.  

Série seminářů o bydlení lidí s mentálním postižením připravená SPMP ČR jako 
náhrada za Národní konferenci (23. – 27. listopadu 2020) – členové připojení on-line. 

Všem členům s mentálním postižením a ostatním členům při příležitosti významného 
životního jubilea bylo zasláno blahopřání. 

Novoroční přání (vyrobená v rámci činnosti SPMP Hodonín) byla v prosinci rozeslána 
spolupracujícím organizacím a jednotlivcům. 

Na začátku roku proběhla řádná revize hospodaření a kontrola materiálu SPMP, vše je 
řádně evidováno. 

3. Zdroje podporující činnost  

Členské příspěvky byly v roce 2020 vybrány ve výši celkem 23 800 Kč, v řádném 
termínu zaplatilo 99,3 % všech členů. Výše členského příspěvku je 100 Kč pro členy 
s mentálním postižením a 200 Kč pro ostatní členy.  

Dotace a granty byly poskytnuty na základě předložených projektů s respektováním 
dotačních podmínek, které stanovuje poskytovatel dotace. Dary (38 100 Kč) i granty 
a dotace (313 000 Kč) byly využity v souladu s podmínkami uzavřených smluv.  

Nadace ČEZ:  Letní rehabilitační pobyt 70 000 Kč 

Ministerstvo zdravotnictví: Letní rehabilitační pobyt 147 000 Kč 

   Týdenní pobyt 30 000 Kč 

Víkendový pobyt 12 000 Kč 

Docházkové akce (jóga, bowling, výlet) 12 000 Kč 

Město Hodonín:  Společnost pro všechny (na provoz) 28 500 Kč 

Mikulášské posezení 5 000 Kč (z toho 2 000 Kč vráceny 
z důvodu částečného zrušení akce) 

Společenské odpoledne 8 500 Kč (vráceno 8 500 Kč 
z důvodu zrušení akce) 

V roce 2020 nás dále podpořili další jednotlivci a firmy – jejich seznam je uvedený 
na webových stránkách pobočného spolku SPMP Hodonín. Děkujeme! 



4. Závěr zprávy o činnosti 

Za silnou stránku SPMP ČR pobočný spolek Hodonín lze považovat stabilní členskou 
základnu a tým organizátorů akcí. 

Slabou stránkou je stárnoucí členská základna a problematické získávání nových, 
mladších členů. Nevýhodou je široký územní záběr SPMP ČR pobočný spolek Hodonín 
a s tím spojená horší časová a dopravní dostupnost.  

Všechny ověřené aktivity budou zachovány i nadále (v rámci možností v souvislosti 
s pandemií COVID-19).  

Děkujeme všem členům za aktivní přístup a všem dárcům, sponzorům 
a spolupracovníkům za jejich podporu. Bez této vzájemné spolupráce by naše činnost 
nebyla možná. 

 

Připravované akce (které snad budou) 

Realizace jednotlivých plánovaných akcí závisí na aktuálních opatřeních. Pokud bude 

možné pořádat sportovní akce alespoň v menším počtu, jsme připravení zajistit jógu 

se Sábou buď ve studiu Mariejóga nebo v případě příznivého počasí i venku. 

 

Probíhají také přípravy Letního rehabilitačního pobytu na Kopánkách. Protože jsme 

potřebovali zjistit, jaký je o pobyt zájem, oslovili jsme případné účastníky. Těch se 

přihlásilo víc, než jsme schopni z kapacitních důvodů uspokojit (účastníci, kteří jsou 

vedení jako náhradníci, byli informováni). Předběžně je zajištěné také personální 

obsazení pobytu a rýsovat se začíná i program hry s názvem Poklad na hradě 

Kopánky. Abychom snížili předběžně stanovenou cenu pobytu, podali jsme žádost 

o dotaci Nadace ČEZ, která je zařazena do grantového řízení. Prostřednictvím SPMP 

ČR jsme požádali o dotaci také Ministerstvo zdravotnictví, dotace byla ministerstvem 

přidělena, částka přidělená SPMP Hodonín bude známá po rozdělení dotace mezi 

jednotlivé pobočné spolky. 

 

Ukažte ostatním, jak využíváte volný čas v době „covidové". Háčkujete, pletete nebo 

vyšíváte? Kreslíte, vystřihujete nebo třeba skládáte origami? Pošlete nám fotku svého 

výrobku a my z došlých fotografií připravíme výstavku. Buď na první společné akci, 

případně v Občasníku. Nejde o dokonalost, ale o to, že se s ostatními podělíte 

o inspiraci a nápady. Fotografie vašich výtvorů nám, prosím, pošlete do konce dubna 

na e-mail jitka.soldanova@spmp-hodonin.cz nebo poštou. 



Další informace 

Sklad materiálu SPMP Hodonín 

Od dubna 2021 bude sklad materiálu SPMP Hodonín přestěhován do nových prostor 

v Hodoníně do objektu na Kasárenské 4. Tyto prostory máme pronajaté od města 

Hodonín a kromě uskladnění materiálu budou sloužit i ke schůzkám výboru, případně 

k organizaci menších akcí pro rodiny. 

 

Webináře a online setkání pořádaná SPMP ČR 

Členové, kteří mají přístup na internet a uvedli svou e-mailovou adresu, by měli 

e-mailem pravidelně dostávat ze sekretariátu SPMP ČR informace (ZPRÁVY 

ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.) a také pozvánky na 

webináře a online setkání. V některých případech se stává, že e-maily ze sekretariátu 

padají do složky SPAM, případně do Promoakcí, proto si tyto schránky prosím 

zkontrolujte. Pokud zprávy nedostáváte, případně pokud jste neuvedli svou e-

mailovou adresu a máte zájem tyto zprávy dostávat, dejte nám prosím vědět na 

kontakt uvedený na konci Občasníku. V těchto týdnech probíhají například online 

neformální setkání podpůrné skupiny pro pečující osoby ZÁZEMÍ. Na setkáních se pod 

vedením pana Jakuba Nepejchala a pana Oskara Bábka z Poradenského centra SPMP 

ČR hovoří o tématech, jako jsou komunikace, konfliktní situace, ponorková nemoc 

v karanténě, ale i o všech dalších, které účastníky setkání zajímají.  

 

Rozloučení 

Bohužel v této době dostáváme i smutné zprávy. V uplynulých dvou 

měsících nás opustili někteří naši dlouholetí členové. Vážíme si jejich 

činnosti v SPMP Hodonín a s úctou a láskou na ně budeme vzpomínat.  

 

 

Občasník SPMP ČR pobočný spolek Hodonín 1/2021 byl vydán 30. března 2021  
Na jeho přípravě se podílely Jitka Soldánová a Klára Zahradníková. 
Vaše náměty a příspěvky, stejně jako přihlášky na připravované akce, můžete zasílat na kontakt:  
Ing. Jitka Soldánová, Erbenova 8, 695 03 Hodonín  
e-mail: jitka.soldanova@spmp-hodonin.cz, mobil: 605 725 472 nebo 
e-mail: jarmila.cuprova@spmp-hodonin.cz, mobil: 603 769 551 
č. účtu: 1668230257/0100 
 


