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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 poradenské (podpora zaměstnání OZP, uplatnění na trhu
práce aj.), ale především 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 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 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 OZP, jejich uplatnění na trhu práce.
 Zprostředkování možností v oblasti sociální turistiky.
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.

Prioritním záměrem naší činnosti je snaha o prohloubení a udržení aktivní spolupráce s OZP,
osobami pečujícími, seniory, ale i širokou veřejností, a to v oblasti kulturně-společenské,
informativně-vzdělávací, či terapeutické. Konečným přínosem již je a jak věříme stále bude
snadnější integrace cílové skupiny osob do běžného života majoritní společnosti, různorodé
příležitosti a možnosti k obohacení jejího vyžití, znalostí i k upevnění či pozitivnímu ovlivnění
jejího zdravotního stavu. Nejsilnějším efektem a jakousí vizí celé naší práce jsou nová
přátelství, navázané kontakty i vzájemná činorodá a obohacující spolupráce mezi ESPO, OZP,
seniory a širokou veřejností, bez zbytečných předsudků i pomyslných bariér.
Jak jsme již zjistili z předchozí práce vyplývající z již nastavených aktivit, navázání vztahů
založených na důvěře a porozumění je hlavním předpokladem pro úspěšnou spolupráci.
Měřitelnými aspekty nám jsou i nadále budou pozitivní postoje a ohlasy zainteresovaných,
jejich projevený zájem o pasivní i aktivní spoluúčast v jednotlivých aktivitách, návštěvnost
akcí, ohlasy veřejnosti tisku i médií.
O zapojení hendikepovaných osob do běžného života se snaží různé asociace a občanské
spolky, stejně jako náš, Evropský spolek pro OZP. Proto vypracováváme integrační projekty, za
účasti postižených osob společně se zdravými vrstevníky. Příkladem takového p očinu je
projekt „Podané ruce“, který byl v roce 2016 naší pracovní náplní a umožnil seniorům, dětem
i dospělým s mentálním či kombinovaným postižením, zařadit se do života většinové
společnosti lidí bez postižení v rámci volnočasové, zájmové činnosti.

S ohledem na nabízené možnosti jsme jako terapeutickou součást projektu zvolili
canisterapii, která využívá psů k léčebným účelům. Je to metoda, při které se využívá
kontaktu se psem, má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i jedinců se speciálními
potřebami, a to všech věkových kategorií.
Pod vedením zkušené terapeutky a pedagožky paní Olívie Bischofové jsme zprostředkovali
osm terapeutických lekcí pro děti z denního stacionáře Paprsek. Celkem osm klientů s
kombinovaným postižením se aktivně zapojilo do terapeutického procesu, ve kterém se
postupně vytvářel pozitivní vztah ke čtyřnohému kamarádovi a jeho potřebám.

Další uplatněnou terapií byla umělecká terapie, kterou lze charakterizovat jako terapii, která
upravuje narušené činnosti organismu s pomocí uměleckých aktivit. Naší konkrétní volbou
byla dramaterapie-terapie loutkou (loutkoherci ze společnosti Theatr ludem, Ostrava), která

je schopna zlepšit tvořivé myšlení, podněcuje obrazotvornost, formuje charakter, vyváženě
působí na všechny psychické funkce, rozvíjí komunikační schopnosti verbální i neverbální, učí
chování v nejrůznějších životních situacích.

Pod vlivem zpětných vazeb, ohlasů a získaných zkušeností v oblasti výchovně - vzdělávací
jsme uspořádali sérii deseti přednášek a besed na nejvíce žádaná témata pod vedením
zkušených a erudovaných odborníků, které jsme oslovili z řad široké veřejnosti. Témata, jako
např. kineziologie, fytoterapie, homeopatie, psychologie, astronomie, Feng Shui aj. byla
volena ve smysluplné návaznosti s ohledem na zainteresovanost posluchačů

V tomto roce jsme se uplatnili také na poli kulturně - společenském a stali jsme se
zakladateli dětské, umělecko - amatérské přehlídky pod názvem „Na prknech, jež znamenají
svět“, přehlídky hudebně - dramatického umu a talentu zdravých i hendikepovaných dětí z
místních i okolních vzdělávacích a ochotnických institucí (SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, MZŠ Návsí, ZUŠ
Třinec, malí divadelní ochotníci-děti polské národnostní menšiny „Gapcio“ Nebory). Ta byla
jakýmsi vyvrcholením našeho úsilí i hlavního cíle celého projektu ve snaze o integraci
hendikepovaných osob mezi jejich zdravé vrstevníky, neboť měli možnost stát spolu na
jednom jevišti i sedět společně v jednom hledišti.

Tematicky zaměřené recitály vážné i populární hudby v podání talentované operní zpěvačky
Beaty Kantorové u příležitosti Dne matek a pedagožky ZUŠ Třinec Dariny Szymeczkové u
příležitosti Adventního rozjímání jsme věnovali seniorům z domova pro seniory Pohoda v
Třinci. Součástí Adventního koncertu byla prodejní výstavka kreseb talentovaného klienta
stacionáře Radost, pana Martina Mizii, který byl rovněž čestným hostem.

Součástí naší celoroční práce byly rovněž tematicky zaměřené zábavně-soutěžní programy s
aktivním zapojením a účastí klientů stacionáře Radost. Ti se utkali v talentově - pěvecké
soutěži „Radost má talent“ a ve sportovně - dovednostní soutěži „Sportovní dopoledne“.

V oblasti výstavně - výtvarné jsme se prezentovali obměňovanou expozicí výtvarných prací
talentovaného klienta stacionáře Radost, pana Miroslava Konderly, která probíhala v
prostorách Nemocnice Podlesí Třinec s možností sponzoringu či zakoupení obrazů s motivy
dopravních prostředků, historických budov aj.

Zprostředkovali jsme rovněž darování Mirkova obrazu - hasičského vozu, a to u příležitosti
slavnostního otevření Integrovaného centra 112 v Třinci, včetně prohlídky vozového parku
Nemocnice Podlesí.

Vyvrcholením naší celoroční práce byl bezesporu Vánoční koncert, hudebně - divadelní
vystoupení našich nejlepších interpretů v rámci slavnostního zakončení projektu „Podané
ruce“, společně s poděkováním a rozdáváním upomínkových předmětů, vyrobených klienty
Domovů pro seniory Pohoda.

Díky úspěšnému průběhu projektu „Podané ruce“, který byl realizován ve všech ohledech
nad naše očekávání jsme přesvědčeni o potřebnosti jeho udržení, a proto na něj budeme
navazovat projektem téměř totožným pod názvem „Podané ruce II.“ Tento byl již předložen a
na základě podané žádosti finančně zajištěn dotací Krajského úřadu MS kraje s následnou
realizací v roce 2017.

V červnu 2016 došlo rovněž k významným změnám v legislativě spolku. S ohledem na měnící
se charakter pracovní činnosti spolku byly zcela pozměněny a přepracovány stanovy, došlo
rovněž ke změně funkcí i počtu členů spolku.
Ve druhém roce svého působení pracoval spolek v tomto složení:
Počet členů k 23. 6. 2016: 8
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
Ing. Marek Ocieczek, člen
Počet členů k 31. 12. 2016: 9
Jméno, příjmení, pozice
Mgr. Jana Turková, předsedkyně

Jaromír Witos, místopředseda
Marcela Gajdová, člen výboru
Gabriela Glajcarová, předsedkyně kontrolní komise
Andrzej Mucha, člen kontrolní komise
Ing. Marek Ocieczek, člen kontrolní komise
Milena Ipserová, člen
Lubica Zwyrtková, člen
Anna Stryjová, 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.
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