
Výroční zpráva za rok

2021

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  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 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. 2021: 9 členů

1. Andrzej Mucha, předseda
2. Mgr. Jana Turková, místopředseda
3. Marcela Gajdová, člen statutárního výboru 
4. Gabriela Glajcarová, osoba pověřená ke kontrole hospodaření spolku
5. Jaromír Witos, člen
6. Ľubica Zwyrtková, člen
7. Anna Stryjová, člen
8. Ing. Jitka Liberdová, člen
9. Gabriela Sikorová, člen

Vzhledem  k  tomu,  jak  hluboce  a  citlivě  zasáhla  a  stále  zasahuje  kovidová  pandemie  do
lidských životů, je jasné, že je třeba se s ní naučit nejen žít, ale rovněž tak přizpůsobit svůj
život  pravidlům  a  změnám,  které  s  sebou  přináší.  Kvůli  koronavirové  pandemii  se
každému změnil  život  doslova  ze  dne  na  den.  Postupně  se  s  touto  novou  situací
vyrovnáváme a přizpůsobujeme jí své každodenní osobní i pracovní počínání. 

Bohužel i letos pandemie alespoň částečně ovlivnila provoz takřka všech organizací. Dopad
pandemie na jejich činnost byl převážně negativní, více to pocítily zejména menší organizace
s nižším rozpočtem, jakou je i ta naše. Mezi největší problémy patřilo i v tomto roce omezení
práce s cílovými skupinami a omezení, či  nutnost alternace projektových či jiných aktivit,
i když naštěstí v menší míře, než tomu bylo v roce předchozím.

Pandemie měla ale  i  své  pozitivní  momenty,  a  to  v  rozšíření  nebo zefektivnění  způsobu
práce,  či  zefektivnění   komunikace  v  organizaci.  V  neposlední  řadě  jsme  rozšířili  nebo
zefektivnili dosavadní směry činnosti ve vztahu ke klientům či příjemcům aktivit.

I  přesto  můžeme  konstatovat,  že  jsme  se  v průběhu  realizace  našich  pracovních  aktivit
nemuseli potýkat s většími problémy, (snad jen s nutností časového omezení a dodržování
protiepidemiologických  opatření),  za  což  vděčíme  naší  dobré  reputaci,  skvělé  spolupráci
všech našich klientů a spoluaktérů i předchozím zkušenostem. Jsme rovněž hrdi na to, že
jsme charakterem své práce v našem regionu ojedinělí.

Jak  již  bylo  uvedeno  v důsledku  neutěšené  pandemické  situace,  způsobené  šířením
koronaviru SARS-CoV-2, jsme jako příjemci dotace MK ČR v programu 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.

Přesto  byl  hlavní  aspekt  naší  práce,  projekt  „Podané  ruce  2021“  plně  realizován
v plánovaném  časovém rozsahu jednoho  kalendářního roku,  tedy leden –  prosinec  2021



s alternací  pouze  tří  z dvaceti  dvou  původně  plánovaných  aktivit,  na  základě  možností
a podmínek vycházejících  z vyvíjející  se  pandemické situace.  V průběhu celého roku jsme
vyvíjeli pracovní iniciativu nad možnými variantami realizace projektu, jehož původní verze
se nám, jak jsme již uvedli až na tři alternované výjimky, podařila velmi zdárně zrealizovat
v plánovaném  rozsahu.  Projekt  „Podané  ruce  2021“  byl  volně  navazujícím  na  předchozí
velmi úspěšné projekty „Podané ruce, Podané ruce II, Podané ruce 2018, Podané ruce 2019
a Podané ruce 2020“ a naplňuje tedy důležitý aspekt udržitelnosti.

Součástí naší práce je i hudebně-terapeutická aktivita „S hudbou k dobré náladě“, která byla
z výše uvedených důvodů bohužel i v tomto roce časově omezena, nicméně splnila svůj účel
i poslání. 

Na základě našich profesních předpokladů a několikaleté pracovní zkušenosti se zdravotně
postiženými klienty jsme vytvořili 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 (canisterapie, muzikoterapie  –  „Hudbou  k dobré  náladě“,
arteterapie – „Adoptuj si můj výtvor“), interaktivit („Každý může mít talent“, „Každý může
být sportovec“, sportovní hry), formou koncertů a kulturních vystoupení (Koncerty ke Dni
matek,  Adventní  koncerty,  Vánoční  koncert),  či  prostřednictvím  přednášek  na  vhodně
zvolená a potřebná témata. Podrobný popis těchto aktivit, včetně termínů a míst konání,
počtu  účastníků,  jakožto  monitorovaný  dosah  i  ohlas  těchto  aktivit,  zhotovená
fotodokumentace, či propagační materiály jsou součástí jednotlivých hodnotících zpráv.

Po  podrobné  rekapitulaci  naší  pracovní  činnosti  jsme  dospěli  k  závěrům,  které  obsahují
faktické údaje, skýtající  celkem cca 40 aktivit, cca 180 aktivně zapojených klientů, cca 250
pasivně  zapojených  klientů,  včetně  široké  veřejnosti s místním  i regionálním  dosahem
(Třinecko, Těšínsko i Jablunkovsko).

Pracovně-r  ealizační plán:  

Oblast Aktivity Personální
zajištění/

cílová
skupina/

počet
účastníků

Doba
trvání

Místo
konání



Informativně/
vzdělávací

Pořádání
přednášek,

besed 

Přednášející/
OZP, široká

veřejnost/ cca
35

3 besedy/
6 h, 

3x ročně

Káva
Cupcake od

Teri,
Poštovní,

Staré
Město, 739
61 Třinec

Terapie, lekce Interaktivní
canisterapie

Terapeut/
OZP, senioři/

cca 15

8 lekcí/ 8
h, 8x ročně

Senior
Domy

Pohoda
a.s.Třinec,
Palackého
1331, 739

61

Interaktivní 
muzikoterapi
e

Terapeut/
OZP, senioři/

Cca 60

16 lekcí/
16h, 16x

ročně

Seniordomy
Pohoda
Třinec,

Jablunkov,
DPS Nýdek-
Hluchová,

Domov
Důstojnost

Nýdek

Kulturně/společenská Dárečkování-
alternace k

„Na prknech,
jež znamenají

svět, aneb
každý může
mít talent“

Členové ESPO
/OZP, žáci,
studenti,

klienti/ cca
120

2
setkání/2
hodiny,
2x ročně

SŠ, ZŠ a MŠ,
Třinec,

Jablunkovsk
á 241, 739

61,

ZŠ
Jablunkov,
Lesní 190

Koncerty ke
dni matek

Interpreti/
OZP, senioři,

široká
veřejnost/ cca

100

2koncerty/
4 hodiny,
2x ročně

Senior
Domy

Pohoda
a.s.Třinec,
Palackého
1331, 739



61, Pohoda
Seniorům,
Bezručova
497, 739

91Jablunkov

Adventní
koncerty, 

Dárečkování-
alternace

k S Martinem
v Pohodě

Interpreti/
OZP, senioři,

široká
veřejnost/ cca

100

2koncerty/
4 hodiny,
2x ročně

Senior
Domy

Pohoda
a.s.Třinec,
Palackého
1331, 739

61, Pohoda
Seniorům,
Bezručova
497, 739

91Jablunkov

Vánoční
nadílka-

alternace k
Vánoční
koncert

Členové
ESPO/OZP,

žáci, studenti,
klienti/ cca

120

2
setkání/2
hodiny,
2x ročně

SŠ, ZŠ a MŠ,
Třinec,

Jablunkovsk
á 241, 739

61

Denní
stacionář
Radost,
Čapkova

708, 739 61
Třinec

Soutěžní interaktivity Sportovní hry Členové
ESPO/OZP,

klienti
denního

stacionáře
Radost/
cca 30

1 soutěž/2
hodiny,
1x ročně

Denní
stacionář
Radost,
Čapkova

708, 739 61
Třinec

Každý může
být sportovec

Členové
ESPO/OZP,

žáci, studenti

1 soutěž/2
hodiny,

SŠ, ZŠ a MŠ,
Třinec,

Jablunkovsk



SŠ, ZŠ a MŠ
Třinec/ cca 30

1x ročně á 241, 739
61

Výtvarná/výstavní Adoptuj si
můj výtvor

Mirek
Konderla

OZP/ široká
veřejnost/

neomezeno

celoročně Nemocnice
Podlesí a.s.

Třinec

Hlavní  zřetel  jsme kladli  na  spolupráci  se  zdravotně  postiženými  občany  všech  věkových
kategorií našeho regionu, (včetně odborných pracovníků, terapeutů, interpretů, pedagogů,
asistentů, ošetřovatelů, široké veřejnosti). Důležitým aspektem naší práce je zároveň sociální
a  pracovní  rehabilitace  nás  samotných,  neboť  jsme  rovněž  zdravotně  hendikepovanými
občany.

Současná  situace  je  pro  všechny  dosti  náročná,  a  proto  je  velmi  důležité  pokračovat
v zaměření  pozornosti na skupinu  obyvatel,  která je  nejzranitelnější,  a  to nejen z důvodu
hrozby nákazy,  ale především z důvodu sociální  izolace.  Ta může mít  za následek mnoho
psychických potíží, které výrazně snižují kvalitu života člověka.

Evropský spolek pro OZP
Frýdecká 851
739 61 Třinec.

Telefon: 723 242 696, 732 966 036
e-mail: predseda@handyhelp.eu

www.handyhelp.eu
datová schránka: 6xqs88r

IČ: 035 70 428

 Výsledek hospodaření za rok 2021: -82.587,- Kč
 Příjmy: 772.463,- Kč
 Náklady: 855.050,- Kč


