Výroční zpráva za rok
2020
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.
Členové Evropského spolku pro OZP se snaží ve své práci přiblížit zdravotně postiženým
spoluobčanům a činí tak v oblasti osobní spolupráce s místními speciálně-vzdělávacími a
pečovatelskými institucemi, seniory, ale i širokou veřejností. Jednou ze stěžejních aktivit
našeho spolku je především snaha pomoci hendikepovaným lidem najít smysluplnost své
existence, zapojit se do běžného života a probořit tak pomyslné bariéry mezi OZP a širokou
veřejností, které je naše činnost rovněž otevřena. V mnohém to hendikepovaní lidé dokážou
sami, někdy jen stačí podat pomocnou ruku a o to se snažíme prostřednictvím aktivit,
vyplývajících z našich projektů.

Klíčové aktivity
 Podpora integrace OZP do běžného života majoritní společnosti,
 umožnění pasivní i aktivní seberealizace OZP, seniorů a široké veřejnosti v oblasti
kulturně-společenské, výchovně-vzdělávací a terapeutické,
 usnadnění sociální a společenské komunikace, eliminace pomyslných bariér mezi OZP
a veřejností,
 realizace aktivit volnočasového charakteru se zaměřením na cílovou skupinu OZP a
seniorů,
 podpora zaměstnávání a socializace OZP, jejich uplatnění na trhu práce,
 zprostředkování možností v oblasti sociální turistiky.

Stav členské základny k 31. 12. 2020: 9 členů
1.
2.
3.
4.

Andrzej Mucha, předseda
Mgr. Jana Turková, místopředseda
Marcela Gajdová, člen statutárního výboru
Gabriela Glajcarová, osoba pověřená ke kontrole hospodaření spolku

5.
6.
7.
8.
9.

Jaromír Witos, člen
Ľubica Zwyrtková, člen
Anna Stryjová, člen
Ing. Jitka Liberdová, člen
Gabriela Sikorová, člen

V důsledku neutěšené pandemické situace, způsobené šířením koronaviru SARS-CoV-2, jsme
jako příjemci dotace na realizaci projektu „Podané ruce 2020“ z programu Ministerstva
kultury ČR na podporu kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří jsou
pandemicky nejohroženější populační skupinou, bohužel jedni z mnoha, jejichž činnost byla
a je přímo ovlivněna opatřeními, které vyplynuly z vyhlášení nouzového stavu, či opatřeními
vycházejícími z dílčích nařízení a doporučení ze strany MZ ČR, MPSV ČR a Vlády ČR.
Z těchto důvodů jsme byli donuceni přerušit již probíhající činnosti, které souvisely
s přípravou plánovaných projektových aktivit, časově zařazených především do první
poloviny kalendářního roku, u nichž jsme přesto doufali v jejich možnou realizaci
v náhradních termínech.
Proto jsme nadále vyvíjeli pracovní iniciativu nad možnými variantami realizace projektu,
jehož upravenou verzi jsme v požadovaném červnovém termínu předložili. Jak se ale později
ukázalo, z důvodu neutuchající pandemické situace a nových protiepidemiologických
opatření vyplynula, až na výjimky, nemožnost realizace všech aktivit, které byly časově i
tematicky naplánovány také v druhé polovině kalendářního roku, což mělo za následek
nevyužití plné výše projektové dotace a tedy nutnost jejího částečného vrácení.
V předchozích letech jsme vždy s radostí i patřičnou pýchou rekapitulovali všechny aktivity a
činnosti, kterými jsme dělali radost našim milým klientům z řad seniorů, zdravotně
postižených občanů i široké veřejnosti. Tato doba ovlivněná koronavirovou pandemií však
přináší zcela nové situace a zkušenosti, které od základů změnily a stále mění naše životy. V
případě našeho spolku determinuje veškerou iniciativu, neboť ohrožuje především seniory a
zdravotně postižené, kteří jsou našimi klienty. Vždy jsme byli vděčni za momenty společných
setkávání, neopakovatelných okamžiků sdílené radosti a štěstí. Největším dárkem byly pro
nás úsměvy na tvářích našich přátel, o které jsme byli bohužel letos ochuzeni.
Na základě našich profesních předpokladů a několikaleté pracovní zkušenosti se zdravotně
postiženými klienty jsme vytvořili původní, navazující koncepci aktivit a iniciativ, které
podporují začlenění této skupiny obyvatel do života majoritní společnosti a to aktivní i
pasivní formou, což je rovněž našim hlavním krédem a posláním. Zvolili jsme formu
volnočasového vyžití prostřednictvím vhodně zvolených terapií: (muzikoterapie-„Hudbou
k dobré náladě“, canisterapie, arteterapie-„Adoptuj si můj výtvor“), interaktivit: („Každý
může mít talent, Sportovní hry, Každý může být sportovec“), formou koncertů a kulturních

vystoupení: (Koncert ke Dni matek, Adventní koncert, Vánoční koncert), či prostřednictvím
přednášek na vhodně zvolená a potřebná témata.
Z výše uvedených důvodů jsme však byli donuceni ke značným úpravám, jejichž záměrem
bylo zredukování celkového počtu i charakteru projektových a spolkových aktivit, včetně
jejich rozpočtové rozvahy a to na pouhých 7 aktivit.
V oblasti výchovně-vzdělávací jsme mohli pokračovat v pořádání pouze dvou z původně tří
plánovaných přednášek a besed na nejvíce žádaná témata pod vedením zkušených a
erudovaných odborníků, které jsme oslovili z řad široké veřejnosti. Jednalo se o témata z
oboru psychologie a fytoterapie.
V sekci výstavně-výtvarné jsme pokračovali v prezentaci obměňované expozice výtvarných
prací talentovaného klienta stacionáře Radost, pana Miroslava Konderly, která probíhá v
prostorách Nemocnice Podlesí Třinec.
Projektovou i spolkovou činnost jsme pak završili alespoň jakousi satisfakcí pro nás i naše
klienty a to vánoční nadílkou, která na chvíli připomněla blížící se dobu Vánoc a s ní spojený
akt štědrosti a obdarování. Někteří z klientů byli mile překvapeni kosmetickými potřebami,
jiní měli radost z ponožek, vonných svíček, facilitačních míčků, či čokoládových kolekcí, které
jim byly zprostředkovaně předány jejich aktivizačními pečovateli.
I přesto můžeme konstatovat, že jsme se v průběhu realizace projektových i spolkových
aktivit nemuseli potýkat s problémy ani s překážkami, (snad jen s nutností dodržování
protiepidemiologických opatření), za což vděčíme naší dobré reputaci, skvělé spolupráci
všech našich klientů a spoluaktérů i předchozím zkušenostem, které jsme načerpali při
realizaci obdobných projektů již v minulých čtyřech letech. Jsme rovněž hrdi na to, že jsme
charakterem své práce v našem regionu ojedinělí.
Evropský spolek pro OZP
Staroměstská 534, 739 61 Třinec.
IČ: 035 70 428
Telefon: 723 242 696, 732 966 036
e-mail: predseda@handyhelp.eu
www.handyhelp.eu
datová schránka: 6xqs88r

Hospodářský výsledek za rok 2020: -19.593,- Kč
Příjmy:
748.914,- Kč
Náklady:
768.507,- Kč

