
 

 

Výroční zpráva za rok 

2015 

 

Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě 

dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním 

postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě pod spisovou značkou L 13940. 

 

Také v roce 2015 byla stěžejním záměrem spolku informační a poradenská činnost pro osoby 

se zdravotním postižením, které jsou zvláště zranitelné a ohrožené na trhu práce, pro rodiče 

dětí se zdravotním postižením, pečující osoby, seniory aj. Chtěli jsme takto přispívat ke 

snadnější integraci zmíněných osob do běžného života, společnosti i na trh práce. 

 

Klíčové aktivity 

 Poradenské centrum pro OZP 

 Oblast cestovního ruchu a turistiky pro OZP 

 Osobní mobilita pro OZP 

 Otázka bezbariérového bydlení 

 Vzdělávací a studijní možnosti OZP 

 Kulturní, společenské a sportovní akce (volnočasové aktivity) pro OZP a seniory 

Tento výčet aktivit není konečný a bude reagovat na potřeby integračního procesu osob se 

zdravotním postižením do společnosti. 

 

Mezi klíčové aktivity patřila nadále správa internetového portálu www.eseznam.cz, který je 

zdrojem mnoha důležitých informací a sdělení z různých oblastí života se zaměřením na 

zdravotně znevýhodněné občany.  

 

 

 

 

 

 



Začátkem letních prázdnin vyhlásil Evropský spolek pro OZP fotografickou soutěž na téma 

„Bezstarostné léto s hendikepem“. Po zaslání 3 fotografií z dovolené, výletu či jiného letního 

dobrodružství byl autor zařazen do internetového hlasování, které bylo ukončeno koncem 

listopadu 2015. Po vyhodnocení pouze tří sérií fotografií byli nakonec všechny odměněny 

knižními tituly, které do soutěže věnovalo nakladatelství Portál, jemuž za tyto ceny 

děkujeme. 

 

Aktivním počinem členů spolku byla velmi úspěšná listopadová akce soutěžního charakteru 

pod názvem „Podzim plný her“, realizovaná pro klienty denního stacionáře Radost – 

centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, s nímž jsme již v tomto roce 

navázali spolupráci. Tato akce mohla být realizována i díky sponzorskému daru firmy 

Enviform a.s., které tímto srdečně děkujeme. 

 

Součástí pracovních aktivit spolku byla nová vize, příprava a písemná realizace projektu 

„Podané ruce“, včetně praktických aktivit nezbytných pro zajištění podmínek realizace 

projektu, (navazování kontaktů, možností spolupráce, mapování okolností aj.) Na základě 

podání žádosti o dotaci jsme oslovili Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který po 

zhodnocení projektu a následné konzultaci žádosti vyhověl a umožnil tak realizaci aktivit 

vyplývajících z projektu formou spolufinancování z dotačního programu krajského rozpočtu. 

(viz. Evropský spolek pro OZP, vize 2016- projekt „Podané ruce“) 

 

Ve druhém roce svého působení pracoval spolek v tomto složení: 

počet členů k 31. 12. 2015: 7  

Jméno a příjmení, pozice  

Gabriela Glajcarová, předsedkyně 

Jaromír Witos, místopředseda 

Marcela Gajdová, člen výboru 

Andrzej Zmija, předseda kontrolní komise 

Ľubica Zwyrtková, člen kontrolní komise 

Milena Ipserová, člen kontrolní komise 

Mgr. Jana Turková, člen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evropský spolek pro OZP 

je právnickým spolkem a jeho právní subjektivita Evropský spolek pro OZP registrován u 

Krajského soudu Ostrava dne 25. 11. 2014, spisová značka L 13940, jako nezávislé, 

nepolitické a nestátní. 

 

Evropský spolek pro OZP 

Staroměstská 534, 739 61 Třinec. 

IČ: 035 70 428 

Telefon: 553 034 826 

e-mail: predseda@handyhelp.eu 

www.handyhelp.eu 

datová schránka: 6xqs88r 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2015 činí: 101.500,- Kč. 

Prostředky budou použity na činnost spolku v roce 2016 v souladu s darovacími smlouvami. 

náklady: 170.854,- Kč 

výnosy: 272.346,- Kč 

 


