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ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 

SPMP ČR pobočný spolek Hodonín 

Erbenova 8, 695 03 Hodonín 

mobil: 605 725 472 

e-mail: jitka.soldanova@spmp-hodonin.cz 

http://www.spmp-hodonin.cz 

IČ: 18205887, č. účtu: KB 1668230257/0100 

Statutární zástupce: Ing. Jitka Soldánová 

1. Charakteristika organizace 

Datum založení: 1973 

Členská základna k 31.12.2018: 

146 členů, z toho 57 s mentálním a kombinovaným postižením (MP).  

Složení výboru: 

předseda:    Ing. Jitka Soldánová 
hospodář:    Jarmila Čuprová  
členové výboru:   Naděžda Konečková 
     Marie Latýnová -  

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. 

mailto:jitka.soldanova@centrum.cz
http://www.spmp-hodonin.wz.cz/
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2. Aktivity  

Rok 2018 byl pro organizaci v mnoha ohledech významný. Byly zahájeny oslavy 50. výročí založení 
SPMP ČR (dříve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým) a oslavili jsme 45 let od založení SPMP 
v Hodoníně. 

Letní rehabilitační pobyt: 

XXIX. letní rehabilitační pobytu „Letem světem“: 25. července - 4. srpna 2018; rekreační středisko 
Kopánky; 46 účastníků z Jihomoravského a Zlínského kraje.  

Víkendové a jednodenní pobyty, pobytové zájezdy: 

Týdenní pobyt: 11. – 18.3.2018 hotel MAS Sezimovo Ústí; 33 účastníků/9 s MP. Setkání s 
pracovnicemi sekretariátu SPMP ČR Michaelou Hodíkovou a Xenií Dočkálkovou. Debata o činnosti 
sekretariátu SPMP ČR byla jedním z podkladů pro Strategické zaměření SPMP ČR2018 – 2022. 

Jarní víkendový pobyt „Zdravé srdce plné lásky“: 20. – 22. dubna 2018; hotel Filipov; 23 
účastníků/9 s MP. Připojení ke Dni Země v rámci projektu Zdravé město Hodonín. Lekce jógy pro 
účastníky s MP pod vedením lektorky jógy p. Sabiny Kozányové. 

Jednodenní výlet: 27. května 2018; KOVOZOO Uherské Hradiště a Velehrad; 40 účastníků/16 s MP. 

Podzimní víkendový pobyt „Zdraví z přírody“: 7. – 9. září 2018; RS Kopánky; 34 účastníků/ 11 
s MP. Připojení k Evropskému týdnu mobility v rámci projektu Zdravé město Hodonín. Beseda 
s Xenií Dočkálkovou z Poradenského centra SPMP ČR na téma „Svéprávnost a podpora lidí 
s mentálním postižením“. 

Zájezd do termálních lázní v Györu: 20. února 2018 - 42 účastníků/16 s MP; 2. října 2018 - 49 
účastníků/19 s MP, členů i nečlenů SPMP.  

Společenské akce 

Setkání předsedů pobočných spolků: 20. – 21. dubna 2018 v Praze, debaty o dalším směřování 
SPMP ČR; ocenění zasloužilých členů v rámci oslav 50. výročí založení SPMP ČR – za pobočný 
spolek SPMP ČR  zakládající členka Mgr. Jiřina Pilařová. 

Den Země v ZOO a Ekocentru: 22. dubna2017; spolupráce na soutěžním odpoledni Města 
Hodonín „Co se děje pod zemí“; stanoviště SPMP „Žížalí bludiště“, 4 členové SPMP Hodonín. 

Bowling: 23. září 2018, Hodonín;  22 účastníků/10 s MP – 17 hrajících. 

35. Společenské odpoledne: 20. října 2018, Hodonín – 130 účastníků (80 z SPMP Hodonín), hosté 
– ředitel Nemocnice TGM Hodonín Ing. Antonín Tesařík, zástupkyně Města Hodonín Mgr. Edita 
Zlámalová.  

Jóga se Sábou: 10. listopadu 2018, Hodonín;  10 účastníků/4 s MP – 7 cvičících a 17. listopadu 
2018, 11 účastníků/5 s MP – 6 cvičících. 

Mikulášské posezení: 30. listopadu 2018; restaurace Marina v Hodoníně; 88 členů SPMP a 
rodinných příslušníků/ 39 s MP; hudební vystoupení skupina ORION; mikulášské balíčky pro 
všechny členy s mentálním postižením.  

Vánoční návštěva v Zeleném domě pohody (Štědrý den – vánoční dárky pro ty, kteří v domově 
zůstávají).  

Blahopřání všem členům s mentálním postižením a ostatním členům při příležitosti významného 
životního jubilea.  
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Spolupráce s dalšími organizacemi 

Spolupráce s partnerskými organizacemi SPMP (Brno, Zlín, Prostějov), se zařízeními sociální péče 
(ZDP Hodonín, Domov Horizont Kyjov, DZP Kunovice – Na Bělince, DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín - Lazy) 
a s MS ČČK Hodonín. 

Spolupráce s Jihomoravskou krajskou radou osob se zdravotním postižením: získávání aktuálních 
informací Shromáždění Jihomoravské krajské rady osob se zdravotním pojištěním – 15. května 
2018 – Naděžda Konečková - informace o příspěvcích a dávkách pro osoby se zdravotní postižením 
a změny v roce 2018. 

Spolupráce s Městem Hodonín: aktivní 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 (Den Země, Evropský 
týden mobility), veřejné fórum - 19. září 2018 (Jitka Soldánová). 

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

Osvětová činnost 

Prezentace v médiích: 4 články v regionálním tisku (Hodonínské listy), dvě zmínky o organizaci na 
plakátech města Hodonín k akcím v rámci projektu Zdravé Město Hodonín. 

Občasník: 3 vydání; informace o připravovaných akcích, o uskutečněných akcích a s aktuálními 
informacemi. 

Dokumentace akcí na DVD a fotografiích. 

Prezentace činnosti (články a fotografie z akcí) na webových stránkách a na Facebooku, blog z LRP. 

Spolková činnost 

XV. Národní konference SPMP ČR: 24. – 25. listopadu 2018 v Praze; účast J. Soldánová, Ludmila 
Basovníková se synem Liborem, Ludmila Strnadová se synem Markem, Naděžda Konečková se 
synem Markem; schválena strategie SPMP ČR na období 2018 – 2022 a zvolen nový republikový 
výbor a republiková kontrolní komise. Zástupci SPMP Hodonín v republikovém výboru - Jitka 
Soldánová a Ludmila Strnadová,  v kontrolní komisi - Ludmila Basovníková. 

Členská schůze: 23. února 2018 v Hodoníně; debata ke Strategickému zaměření SPMP ČR 2018 – 
2022; zpracování dotazníku SPMP ČR členy SPMP Hodonín. 

Schůzky výboru: čtyři řádné schůzky (24. ledna 2018, 9. dubna 2018, 21. května 2018 a 20. září 
2018) 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.  
Na začátku roku proběhla řádná revize hospodaření a kontrola materiálu SPMP, vše je řádně 
evidováno. 

Výše členského příspěvku je 100,- Kč pro členy s mentálním postižením a 200,- Kč pro ostatní 
členy. Členské příspěvky zaplatilo v řádném termínu 146, tj. 100 % členů.  

3. Zdroje podporující činnost  

Členské příspěvky byly v roce 2018 vybrány ve výši celkem 24 700 Kč. 

Dotace a granty byly poskytnuty na základě předložených projektů s respektováním dotačních 
podmínek, které stanovuje poskytovatel dotace. Dary i granty a dotace byly využity v souladu 
s podmínkami uzavřených smluv.  
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ČEZ (Pomáhej pohybem): Letní rehabilitační pobyt  

Ministerstvo zdravotnictví: týdenní pobyt v Sezimově Ústí  

Letní rehabilitační pobyt  

Víkendový pobyt  

Docházkové akce (jóga, bowling)  

Město Hodonín:   Společnost pro všechny (příspěvek na činnost)  

Společenské odpoledne  

Mikulášské posezení  

Nadace Zdraví pro Moravu: Letní rehabilitační pobyt  

V roce 2018 nás dále podpořili: 

 JUDr. František Vychodil 

 pan Stanislav Bažant, Hodonín 

 pan Pavel Podrazil, Hodonín 

 SETRES, s.r.o., Brno 

 Rodina Kachlíkova, Brno 

 paní Ludmila Basovníková, Uherské Hradiště, 

 paní Libuše Balcarová, Hodonín 

 paní Jaroslava Matějíčková, Sudoměřice 

 Alena Melová, Lékárna Hodonín 

 ZLOMEK, s.r.o., Hodonín 

 REPRESS, spol. s r. o., Hodonín 

 Nemocnice TGM Hodonín 

 CM Grajcar, Dolní Bojanovice 

 Rodina Dohnálkova, Prušánky 

 paní Anežka Goldschmiedová, Ratíškovice 

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, plán činnosti na rok 2019 je přílohou této 
zprávy.  

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


