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INFO – Centrum MO STP Přerov 

 

Slovo úvodem  

 Centrum, provozované Svazem tělesně postižených v ČR, o.s. – místní 

organizace Přerov slouží k poskytování celodenního zázemí pro všechny 

nestátní neziskové organizace v Přerově. Jen pro zajímavost, v současné době 

působí v sociální oblasti pro celou přerovskou veřejnost přes dvě desítky 

nestátních neziskových organizací. Velkou výhodou je umístění INFO – Centra 

ve středu města a naprosto bezbariérový přístup pro imobilní občany od pondělí 

do pátku.  

 V roce 2008 vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách č. 

108/2006 Sb., který mimo jiné určuje kategorie sociálních služeb, podle kterých 

se musí jednotliví poskytovatelé sociálních služeb zaregistrovat. V našem 

případě to je provozovatel INFO – Centra – místní organizace Přerov a za 

účelem celodenního provozu zaměstnává 3 pracovníky. Naše organizace se 

zaregistrovala v této oblasti: 

1. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením  

 V oblasti poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením se předně zaměřujeme na následné aktivizační služby: 

 aktivizační pobyty v ČR (Soláň – Velké Karlovice, Luhačovice) 

 aktivizační pobyty v SR (termální lázně – Slovensko) 

 aktivizační jednodenní zájezd (termální lázně – Maďarsko) 

 vlastivědné tuzemské zájezdy jednodenní  

 vlastivědné zahraniční zájezdy vícedenní 

 kulturní vzdělávání (MD Přerov, Olomouc) 

 přednášky na různá témata  

 výstavy s různým zaměřením 



 nákup a prodej masáženek 

 nákup a prodej poukázek na pedikúru 

 prodej Euroklíčů 

 nákup a prodej vstupenek do relaxačního centra Adam 

 nákup a prodej lístků na plavecký bazén pro držitele průkazek ZTP 

 terapeutická činnost (ergoterapie) 

 rehabilitační cvičení a plavání 

 sportovní turistika 

 sportovní akce 

 tréninky paměti 

 půjčování kompenzačních pomůcek 

 podávání informací ze sociální oblasti 

 informace o sociálních službách města Přerova 

 provozování komplexního internetu (zdarma) v rámci integrace osob se 

zdravotním postižením 

 zavedení a aktualizace webových stránek 

 bezplatná distribuce čtvrtletního periodika „Zpravodaj“ 

 celodenní prezentace a prodej výrobků chráněné dílny „Most k životu“ 

 

 Součásti uvedené služby je půjčování kompenzačních pomůcek pro 

zdravotně postižené. Je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých 

okruhů dle postižení a potřeb. Občané si u nás mohou zapůjčit např. invalidní 

vozík, francouzské hole, různé druhy chodítek, hydrolift, elektrický skútr, 

odkladný stolek k lůžku a další.  

 Závěrem musíme konstatovat, že sociální služba představuje i kolektivní 

činnost výboru naší organizace, za spolupráce s Odborem sociálních služeb a 

zdravotnictví magistrátu města Přerova, Krajským úřadem Olomouc, MPSV 

Praha a ÚP Přerov. 

   

  

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 

 

 
Název společnosti: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. – místní organizace Přerov 

 

Adresa společnosti: Kratochvílova 2894/35 – Přerovanka, Přerov 750 02 

 

Telefon: 581 217 082 

 

E-mail: centrumstp@seznam.cz 

 

www:  www.mostp.cz 

 

IČ:  47184418 

 

DIČ:  CZ47184418 

 

Bankovní spojení: KB Přerov 

 

Číslo účtu: 27-1630050277/0100 

 

 

 

Statutární zástupce: Ing. Stanislav Šmahlík 

 

 

Zaměstnanci: Ing. Stanislav Šmahlík 

  Ivana Vaculová 

  Irena Břečková  

 

Revizní komise: Ing. Karel Skřeček 

  Božena Kolaříková 

  Ludmila Černá 

  Helena Jurčíková 

  Emílie Trefilíková  

 

 

 

Druh poskytovaných služeb: 

  

1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

2. Všeobecné poradenství – půjčovna kompenzačních pomůcek 
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VÝBOR  MO STP  PŘEROV 

V  ROCE  2012 

 

 
Předseda: Ing. Stanislav ŠMAHLÍK 

 

Místopředseda: Ing. Karel SKŘEČEK 

 

Ekonomický úsek: Božena KOLAŘÍKOVÁ 

   

  Ing. Karel SKŘEČEK 

 

Sociálně aktivizační služby: Ivana VACULOVÁ 

 

Evidence členské základny: Alena KRAUZEOVÁ 

 

Jednatelka: Ivana VACULOVÁ 

 

Redakční rada: Václav PLŠEK 

 

  Ivana VACULOVÁ 

 

Členové výboru: Milada BLAŤÁKOVÁ 

 

  Božena KOLAŘÍKOVÁ 

 

  Alena KRAUZEOVÁ 

 

  Václav PLŠEK 

 

  Ing. Jiří PLUHAŘ 

 

  Ing. Karel SKŘEČEK 

 

  Ing. Stanislav ŠMAHLÍK 

 

  Ivana VACULOVÁ 

   

  JUDr. Břetislav VESELÝ 

 

 



SEZNAM DŮVĚRNÍKŮ A JEJICH REGIONY 

 
1.   Emílie BARANOVÁ – Přerov, B. Němce 17 

 Regiony:  Zvolenov, Podolí, Podvalí, Sadova, Beňov, Jiráskova, Trávník, Kopaniny 

 

2.   Ludmila KUČEROVÁ – Přerov, Kabelíkova 7 

 Regiony: Dvořákova 

  

3.   Josef  RAŠKA – Vlkoš, Za Mlýnem 20 

 Regiony:  Ke Mlýnu, Ovesná Strana 

 

4.   Libuše DOHNALOVÁ – Přerov, U Tenisu 12 

 Regiony: U tenisu, Kosmákova, Budovatelů, M-Trávnická, Vsadsko, Tršice 

 

5.   Helena  JURČÍKOVÁ – B. Němce 12, Přerov 

 Regiony: bří. Hovůrkových, Trávník, Svisle, Kozlovská, B. Němce, Optická, 

 

6.   Květoslava KOLÁŘOVÁ – Přerov, B. Němcové 27 

 Regiony: Tršická (Penčice), Tršice, Č. Drahlovského, Žerotínovo nám, Zábešní Lhota, 

 B. Němcové, Želátovská, Bartošova, Durychova,  

 

7.   Alena KRAUZEOVÁ – Přerov, Velká. Dlážka 15 

Regiony: Sokolská, Velká Dlážka, Petřivalského, 1. Máje (Hranice), Na odpolední, 

Sušice (Radslavice) 

 

8.   Marie KREJČIŘÍKOVÁ – Přerov, L. Janáčka 353                  

 Regiony: Hranická, Pod skalkou, Tyršova, Sportovní, Dr. Horákové, L. Janáčka 

  

9.   Libuše KRUMPHOLCOVÁ – Přerov, Želátovská 30 

 Regiony: Želátovská, Žižkova, Pod hvězdárnou, Alšova, Prokopa Holého, Sokolovská 

 

10.  Ludmila MĚRKOVÁ -  Horní Moštěnice, 9. května 12 

 Regiony: Pod vinohrady, Nábřežní, Čechova, Tyršovo nám., Zahradní 

 

11.  Vladimír KUNDL -  Přerov, Hanácká 61 

 Regiony: Pod skalkou, Tyršova, Olomoucká, Teličkova, Hranická, Popovická,  

  Hanácká, Kovářská 

 

12.  Drahomíra NAVRÁTILOVÁ – Přerov, 17. listopadu 36 

 Regiony:17. listopadu, Šrobárova, bří. Hovůrkových, Kozlovská, R. Stokláskové 

 

13.  Bedřiška NADYMÁČKOVÁ – Přerov, Blahoslavova 13 

Regiony: nám. PFB, Velké Novosady, Blahoslavova, Palackého, Mostní, Bratrská, nám. 

Svobody, Mervartova, 

 

14.  Miloslava PELANTOVÁ – Přerov, Velká Dlážka 34  

Regiony: Bajákova, U výstaviště, Kopaniny, Seifertova, Bezručova, Velká. Dlážka, 

Svornosti, U Žebračky, Osmek, Za mlýnem  

 

 



15.  Jana PODUŠELOVÁ - Přerov, Svornosti 10 

Regiony: náb.Dr. E. Beneše, Jasínkova, Svornosti, Velká Dlážka, Skopalova,  

U Strhance, Na odpoledni, Pod hvězdárnou 

 

16.  Radmila  PLÁNIČKOVÁ – Čekyně, Na Podlesí 26 

 Regiony: Jabloňova 

 

17.  Vladimíra BOČÍNSKÁ – Přerov,  Wurmova 7 

Regiony: nám. Fr. Rasche, Smetanova, Wurmova, Jaselská, gen. Štefánika, nám. 

Svobody, Na loučkách, Jasínkova, Tovární, Sumínova 

 

18.  Jana POKORÁKOVÁ – Macharova 31 

 Regiony: Jižní čtvrť, gen. Rakovčíka, Čsl. letců, Tománkova, Ztracená 

 

19.  Marie KUČOVÁ – Šišma 75 

 Regiony: Šišma, Hradčany, Oprostovice, 

 

20.  Emílie TREFILÍKOVÁ – Přerov, Jižní Čtvrť I/10 

 Regiony: Interbrigadistů 

 

21.  Vlasta JANKOTOVÁ – Radslavice, Trávník 150 

Regiony: Trávník, Na Návsi, Slaměníkova, Kmochova (Olomouc) 

 

22.  Marie VOZÁKOVÁ -  Rokytnice 243 

 Regiony: Rokytnice 

 

23.  Jana TRÁVNÍČKOVÁ – Kokory, Kokory 163 

 Regiony: Kokory, Budovatelů, Svornosti, Ćelechovice,  

 

24.  Františka SOUŠKOVÁ – Želátovice 129 

 Regiony: Želátovice 

 

25.  Marie KELNAROVÁ – Přerov, Purkyňova 14 

 Regiony: Kabelíkova, Vaňkova, Svépomoc, Purkyňova,    

 

26.  Božena ŠPAČKOVÁ – Přerov, Velká Dlážka 18 

 Regiony: Velká Dlážka, Svornosti, Na hrázi, Malá Tratidla 

 

27.  Jaroslava SKÝPALOVÁ – Přerov, Na Odpolední 15 

Regiony: Žerotínovo nám., Jiráskova, Horní náměstí, Na odpoledni, Bayerova,  

 

28. František KUSÁK – Přerov, Bayerova 2 

Regiony: Optiky, gen. Janouška, Jasínkova, Bayerova, Tománkova, Tučínská, 

Kabelíkova, Fučíkova, Dvořákova 

 

 

 



HODNOCENÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB 2012 

Cílem sociálně aktivizačních služeb je prodloužit aktivní a nezávislý život seniorů a 

zdravotně postižených, obnovit či udržet jejich komunikační dovednosti, sociální 

dovednosti, podpora přirozených společenských vztahů – kontakt s vrstevníky. 

Snahou pracovníků je vytvořit nabídku sociálně aktivizačních služeb tak, aby oslovila co 

nejširší skupinu zájemců z řad seniorů. 

 

Personální zajištění:  

Vedoucí  Ing. Stanislav Šmahlík 

Pracovník v soc. službách:   Ivana Vaculová 

Statistika:  1 987 klientů (373 mužů, 1 614 žen) 

 

OBLAST INFORMATIKY A ŘÍZENÍ 

  

- 3 členské schůze v MD a to 27. února - bilanční 

  26. září- přednášková 

  5. prosince- vánoční 

- 1 x měsíčně schůze výboru 

- 1 x měsíčně schůze výboru s důvěrníky (tzv. rozšířený výbor) 

- schůze neziskových organizací města Přerova (Svaz postižených civilizačními chorobami – 

ZO i OV, Roska Přerov, okresní organizace STP Přerov, občanské sdružení LORM a 

nezisková organizace včelařů Přerov) 

- jednání sociálního odboru a zdravotnictví 

 

 

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

 

- přednáška poslance PSP ČR Mgr. Zdeňka Boháče na téma: „Poznatky ze zahraničních cest“ 

– 220 klientů 

- přednáška Jany Kutálkové na téma: „Křečové žíly“ – 165 klientů 

- přednáška Ing. Heleny Patočkové na téma: „Cestování po Turecku“ – 165 klientů 

- přednáška poslankyně PSP ČR Lenky Kohoutové na téma: „Sociální oblast“ – 25 klientů 

- přednáška Mgr. Věry Jahodové na téma: Šití a vyšívání krajových (přerovských krojů) – 25 

klientů  

 

 

OBLAST ZDRAVÍ  - celoroční dle potřeby 

 

- v březnu návštěva termálních lázní v Maďarsku Györu – 49 klientů 

- v červnu aktivizační pobyt na Slovensku – Podhájska – 41 klientů 

- v srpnu aktivizační pobyt na Soláni – 55 klientů 

- v srpnu aktivizační pobyt na Slovensku – Podhájská – 38 klientů 

- v záři aktivizační pobyt v Luhačovicích – 49 klientů 

- v prosinci návštěva termálních lázní v Maďarsku Györ – 45 klientů 



- celoroční prodej masáženek pro členskou základnu – 174 klientů 

- celoroční prodej poukázek na pedikúru – 131 klientů 

- celoroční prodej vstupenek do relaxačního centra Adam – 16 klientů 

- celoroční prodej permanentek na plavecký bazén pro držitele průkazek ZTP – 40 klientů 

- celoroční prodej Euroklíčů – 4 klienti 

- poradenská činnost pro neslyšící a nedoslýchavé – PhDr. Vlasta Krpcová 

- poradenská činnost Roska – Irena Hrubá 

- spolupráce s firmou MiKO a Mk Bike sport 

 

 

KULTURNÍ OBLAST 

 

- Městský dům Přerov – 31 představení - 322 klientů 

- v dubnu návštěva Moravského divadlo v Olomouci – opereta O. Nedbala „Polská krev“ – 45 

klientů 

- v květnu třídenní poznávací zájezd do Německa - Drážďan  – 49 klientů 

- v květnu jednodenní poznávací zájezd -  Olešnice, Kunštát, Rájec nad Svitavou – 49 klientů 

- v září 2 x jednodenní poznávací zájezd – Strážnice, Hodonín, vinný sklípek – 91 klientů 

- v červnu exkurze na Přerovský zámek – 15 klientů 

- v říjnu návštěva Moravského divadla – opera G. Donizetiho – „Nápoj lásky“ – 45 klientů 

 

TERAPEUTICKÁ ČINNOST 

 

- setkávání členů místní organizace v prostorách INFO – Centra – ruční práce (práce 

s papírem, dřevem, textilem, keramikou) – 79 klientek 

 

 

VÝSTAVNÍ ČINNOST 

 

- v dubnu – výstavka sdružení MAMMA HELP 

- v březnu – velikonoční výstava členek místní organizace  

- v září -  výstava neziskové organizace Svazu postižených civilizačními chorobami  

- v prosinci -  vánoční výstavka členů MO STP Přerov 

 

 

V roce 2012 se na programech MD Přerov, společnost IMIT s.r.o. zúčastnilo 322 klientů. 

V roce 2012 se na představeních v Moravském divadle Olomouc zúčastnilo celkem 90 

klientů. 

Na aktivizačních pobytech bylo zrekreováno místní organizací celkem 183 klientů. 

Relaxace – masáže 455 klientů. 

Přednášek se zúčastnilo celkem 650 klientů 

Prodaných Euroklíčů celkem 4 ks. 

Poznávacího zájezdu se zúčastnilo 204 klientů 

Ergoterapie se v roce 2012 zúčastnilo celkem 79 klientek. 

V roce 2010 probíhal prodej výrobků chráněné dílny Most k životu. 

Vydávání čtvrtletního periodika „ Zpravodaj“ pro všech 501 členů.  

 

 

 

Všech uvedených akcí se zúčastnilo celkem 1 987 klientů. 



 

PLÁN AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB NA ROK 2013 

 

Cílem sociálně aktivizačních služeb je prodloužit aktivní a nezávislý život seniorů a 

zdravotně postižených, obnovit či udržet jejich komunikační dovednosti, sociální 

dovednosti, podpora přirozených společenských vztahů – kontakt s vrstevníky. 

Snahou pracovníků je vytvořit nabídku sociálně aktivizačních služeb tak, aby oslovila co 

nejširší skupinu zájemců z řad seniorů. 

 

Personální zajištění:  

Vedoucí:  Ing. Stanislav Šmahlík 

Pracovník v soc. službách:   Ivana Vaculová 

BLAST INFORMATIKY A ŘÍZENÍ 

  

- 3 členské schůze v MD a to únor - bilanční 

  září- přednášková 

  prosinec- vánoční 

- 1 x měsíčně schůze výboru 

- 1 x měsíčně schůze výboru s důvěrníky (tzv. rozšířený výbor) 

- schůze neziskových organizací města Přerova (Svaz postižených civilizačními chorobami – 

ZO i OV, Roska Přerov, okresní organizace STP Přerov, občanské sdružení LORM a 

nezisková organizace včelařů Přerov) 

- jednání sociálního odboru a zdravotnictví 

 

VÝSTAVKY  - výstavky v prostorách INFO - Centra 

 

- velikonoční výstavka   

- výstavka sdružení MAMMA HELP 

- výstavka neziskové organizace Svazu postižených civilizačními chorobami 

- vánoční výstavka 

- zajištění dalších výstavek v průběhu roku – informace v INFO - Centru 

 

PŘEDNÁŠKY 

 

- přednáška pracovníka přerovského zámku na téma: „Historie města Přerova“ – 200 klientů 

- přednáška Ing. Heleny Patočkové na cestopisné téma – 200 klientů 

- přednáška Mgr. Eleny Grambličkové na cestopisné téma – 200 klientů 

- zajištění dalších přednášek v průběhu roku – informace v INFO – Centru 

 

OBLAST ZDRAVÍ 

 
- nákup masáženek pro členskou základnu po celý rok – 200 klientů 

- nákup poukázek na pedikúru – 150 klientů 

- nákup vstupenek do relaxačního centra Adam – 15 klientů 

- nákup permanentek na plavání pro členy s průkazem ZTP – 40 klientů 



- nákup Euroklíčů – 2 klienti 

- březen, říjen – jednodenní zájezd do maďarských termálních lázní – 98 členů 

- aktivizační pobyt na Slovensku – Podhájska – květen – 40 klientů 

- aktivizační pobyt na Slovensku – Podhájska – červen – 40 klientů 

- aktivizační pobyt na Malé Morávce – hotel Kamzík – červen – 47 klientů 

- aktivizační pobyt na Soláni – hotel Lúka (pobyt seniorů s vnuky)- srpen – 50 klientů 

- aktivizační pobyt v Luhačovicích – září – 49 klientů 

- rehabilitační cvičení a plavání – aktivizační pobyty 

- sportovní turistika a sportovní akce – aktivizační pobyty 

- trénink paměti – aktivizační pobyty 

- poradenská činnost pro neslyšící a nedoslýchavé – PhDr. Vlasta Krpcová 

- poradenská činnost Roska – Irena Hrubá 

- spolupráce s firmou MiKO a Mk Bike sport 

 

TERAPEUTICKÁ ČINNOST 

 

 - setkávání členů místní organizace v prostorách INFO – Centra – ruční práce (práce 

s papírem, dřevem, textilem, keramikou) 

 

KULTURNÍ OBLAST 

 

- kulturní představení v Městském domě Přerov po celý rok  - 530 členů 

- I. pololetí představení v Moravském divadle Olomouc – opereta od Johanna Strausse 

„Netopýr „ – 50 klientů 

- II. pololetí – Moravské divadlo Olomouc – dle programu – 50 klientů 

 

ZÁJEZDY 

 

- duben -  šestidenní zájezd do Holandska – květinová aukce v Aalsmeeru, květinový park 

Keukenhof, květinové korzo, skanzen s větrnými mlýny, lodičkou po grachtech – 30 klientů 

- v květnu – jednodenní zájezd do obuvnického muzea ve Zlíně, ZOO Lešná – 50 klientů 

- září – jednodenní zájezd na zámek Raduň a prohlídka Dolu Michal – 50 klientů 

- v listopadu jednodenní poznávací zájezd do Rakouska – Advent v podhůří – adventní trhy, 

čertovská veselice – 50 klientů 

 

V roce 2013 plánujeme návštěvu kulturních akcí v Městském domě Přerov, společnost IMIT, 

s.r.o. pro 530 klientů. 

V roce 2013 plánujeme představení v Moravském divadle Olomouc pro 100 klientů. 

Na aktivizačních pobytech plánujeme zrekreovat 226 klientů. 

Přednášek se zúčastní asi 600 klientů 

Poznávací zájezdy plánujeme pro 180 klientů. 

Relaxace – masáže plánujeme pro 503 klientů. 

Terapeutická činnost. 

Prodej výrobků chráněné dílny Most k životu. 

Vydávání čtvrtletního periodika „Zpravodaj pro 520 členů. 

Plánovaných aktivit na rok 2013 se zúčastní asi 2 139 klientů. 



Z ČINNOSTI MO STP PŘEROV 

 

OZDRAVNÁ 
 

          Slovensko – Podhájska                                                   lázně Luhačovice – hotel Praha 

                                                                                            

                                                                                     

 

 

 

                

 

 
                  plavání                                                                               termální lázně Györ 

 

 

 

 

 

 
 

 

      relaxační centrum Adam                                                                              masáže  

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ 

 
Moravské divadlo Olomouc                                                                  Městský dům Přerov  

 

 

 

 
           

 

 



 

SPORTOVNÍ 
 

Soláň – hotel Lúka 

 

 

                                        
   ranní rozcvička při hudbě - přírodě                                                cvičení v bazénu 

                             

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

             cvičení na židlích                                                                          turistika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 trénink paměti                                                                  sportovní utkání  

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHŮZOVÁ 

 
         v prostorách INFO – Centra                                       bilanční členská schůze 
                                                                                                    v prostorách MD Přerov 

 

 

        

 

         

 

 

 

 

 

TERAPEUTICKÁ 

 

                                                                                 
            výroba ručních výrobků                                                  výroba ručních výrobků 

           s velikonoční tématikou                                                      s vánoční tématikou 

                                      

                                                                              

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ 

                                                                                                    
      exkurze na zámku v Přerově                                     informace ze sociální oblasti 

                                                                                       poslankyně PSP ČR Lenky Kohoutové  

        

              

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACE ČINNOSTI MO STP PŘEROV 

 

 

PŘEDNÁŠKY 
              
   přednáška Mgr. Věry Jahodové                                           přednáška manželů Márových  

      v INFO - Centru                   v MD Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLASTIVĚDNÉ ZÁJEZDY 
 

vícedenní – zahraniční – Německo - Drážďany 

 

     prohlídka zámku v Moritzburgu                             prohlídka výroby míšeňského porcelánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
jednodenní – tuzemské 

 

  prohlídka zámku Rájec n. Svitavou                                     návštěva skanzenu ve Strážnici 

 

 

 

 

 

 

 



VÝSTAVY 

 

 

 
              velikonoční výstavka                                    vánoční výstavka 

                                                                                   

 

 

 

 

 

CELOROČNÍ VÝSTAVA 

 
malovaných obrazů, koláží a sprejových obrázků naší členky 

RNDr. Jiřiny ŠVARCOVÉ 

   

 

 

 

 

 



SETKÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

V PROSTORÁCH INFO - CENTRA 
 

 
 

 

          nezisková organizace LORM                             poradna pro neslyšící a nedoslýchavé 

                                                                                                PhDr. Vlasta Krpcová 

 

 

 

 

 

 

SPRAVOVANÉ PROSTORY INFO – CENTRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

 
 Přerovská půjčovna kompenzačních pomůcek OkO STP, v současnosti 

provozovaná MO STP Přerov, je největším zařízením tohoto typu v regionu. Za 

dobu své existence si vydobyla dobré jméno v Přerově samotném, ale i 

v širokém okolí.  

 V nabídce půjčovny je široký sortiment pomůcek. Servisní poplatek je 

velmi mírný, spíše symbolický. 

 Pomůcky jsou v první řadě určeny ke krátkodobému půjčování, které má 

splnit dva základní požadavky. Jednak má umožnit novému zájemci vybrat si 

pomůcku a vyzkoušet si nový typ, ostatním pak pomoci překlenout dobu 

k získání vlastní pomůcky přes pojišťovnu nebo tehdy, když se mu vlastní 

pomůcka pokazí.  

 V letošním roce došlo ve spolupráci s krajským úřadem Olomouckého 

kraje ke zpuštění informačního portálu pro osoby se zdravotním postižením. Zde 

si mohou klienti vyhledat libovolnou pomůcku v rámci kraje a potom již 

telefonicky, nebo osobně si ji vypůjčit či objednat.  

http://kp.kr-olomoucky.cz/ 

 Oslovením různých nadací a pomoci sponzorských darů se snažíme o 

obnovu a rozšíření nabídky naší půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 V loňském roce jsme uspokojili celkem 209 klientů.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kp.kr-olomoucky.cz/


PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2013 

 

 
 

 

Zahraniční jednodenní zájezd: Maďarsko 

Termální lázně: Györ  

Termín: 22. března, prosinec 

Počet klientů: 50 

Koupání v krytých i venkovních sedacích  

bazénech s termální vodou bohatou na  

minerální látky. 

 

 

 

 

Moravské divadlo Olomouc 

Termín: 14. března, II. pololetí 

Počet klientů: 50 

Představení: operetka Johanna Strausse 

„Netopýr“ 

II. pololetí – dle programu divadla 

 

 

 

 

Zahraniční šestidenní zájezd do Holandska 

Termín: 18. 4. – 23. 4. 

Počet klientů: 45 

1. den – přejezd do Holandska 

2. den – květinová burza, brusírna diamantů 

  Královský palác, muzeum Madame 

  Tussauds, lodí po grachtech 

3. dne -  květinové korzo – průvod alegorických 

  vozů, květinový park v Keukenhofu,  

  městečko Delf – výroba keramiky 

4. den - skanzen v Zaandamu s větrnými mlýny, 

  výroba sýrů, dřeváků, návštěva města 

  Edam a Volendam, výroba sýrů 

  Alida Hoeve 

5. den - prohlídka městečka Bruggy a Gentu 

6. den – příjezd do Přerova  

  



 

 

Aktivizační pobyt Slovensko: Podhájská 

Termín: 14. 5. – 19. 5 

Termín: 18. 6. – 23. 6. 

Počet klientů: 45 

Ubytování zajištěno v penzionu Quatro ve 

dvoulůžkových pokojích se sociálním 

zařízením a polopenzi. 

Termální koupaliště je „slovenské moře“ 

u Nových Zámků. 

Nemá sice vlny, ale je slané a léčí. Voda 

působí na širokou škálu obtíží dýchacích 

cest, pohybového ústrojí a kůže. 

 

 

 

 

 

Aktivizační pobyt:  Malá Morávka 

Hotel Kamzík  

Termín: 1. 6. – 7. 6.  

Termín: 13. 7. – 19. 7. 

Počet klientů: 49 

V hotelu Kamzík jsou zajištěny dvoulůžkové 

pokoje se soc. zařízením, plná penze. 

Plavání ve vyhřívaném bazénu. Možnost  

turistiky, výletů, grilování a opékání. 

V proběhu pobytu celodenní výlet na  

přečerpávací stanici Dlouhé Stráně a zámek 

Jánský Vrch  

 

 

 

 

 

Aktivizační pobyt:  Soláň – hotel Lúka  

Pobyt pro seniory s vnuky 

Termín: 3. 8. – 9. 8. 

Počet klientů: 45 

Pobyt seniorů se svými vnuky, zajištěn 

odborný program pro děti i seniory. 

 



 

 

Aktivizační pobyt: Luhačovice – hotel Praha 

Termín: 9. 9. – 14. 9. 

Počet klientů: 49 

V hotelu Praha jsou zajištěny dvoulůžkové 

pokoje, plná penze, plavání v bazénu, 

rehabilitace na základě poukazu FT. 

Procházky po lázeňské kolonádě a krásném  

okolí Luhačovic. 

 

 

Tuzemský jednodenní zájezd – obuvnické 

muzeum ve Zlíně, prohlídka zámku a ZOO  

v Lešné 

Termín: květen 

Počet klientů: 49 

Prohlídka 1 000 exponátů obuvi v obuvnickém 

muzeu ve Zlíně.  Prohlídka zámku a ZOO parku  

v Lešné 

 

 

Tuzemský jednodenní zájezd: zámek Raduň, 

Důl Michal 

Termín: konec září  

Počet klientů: 49 

Prohlídka státního zámku Raduň + zámecká  

oranžérie + výstava historických kočárů. 

Exkurze dolu Michal u Ostravy.  

 

 

Jednodenní poznávací zájezd do Rakouska – 

Advent v podhůří Alp 

Termín: 30. 11. 

Počet klientů: 90 

Prohlídka historického centra města Sant Pölten – 

vánoční trhy, přejezd do nejslavnějšího poutního  

místa Mariazell – vánoční trhy, největší adventní  

věnec. Poslední zastávka zájezdu – městečko 

St. Sebastian s unikátní čertovskou veselicí s  

alegorickými vozy a průvodem strašidelných 

čertů s pekelnou hudbou a ohni 



HODNOCENÍ  FINANČNÍHO  HOSPODAŘENÍ  MO STP ZA ROK 2012 

 

    PŘÍJMY  VÝDAJE 

 

 

Členské příspěvky     63 600,-  

Občerstvení na člen. schůzích + program    33 000,- 

Nákup a prodej masáženek     17 000,-   26 000,- 

Plavecký bazén     11 100,-   11 800,- 

Nákup a prodej – pedikúra     19 500,-   19 500,- 

Aktivizační pobyt Podhájska - 2 x 

(doprava + pojištění    53 500,-   53 600,- 

Aktivizační pobyt Soláň – Lúka - 1 x  131 500,- 166 500,- 

Aktivizační pobyt Luhačovice 206 000,- 211 000,- 

Zahraniční zájezd – Německo 129 000,- 115 000,- 

Zahraniční zájezd – Györ 2 x   50 000,-   50 000,-   

Jednodenní zájezd – Rájec, Olešnice   21 000,-   21 000,-    

Jednodenní zájezd – Strážnice 2 x   40 000,-   40 000,- 

Divadlo Olomouc 2 x   19 000,-   19 000,-  

 

celkem 761 200,- 766 400,- 

dotace Olomouckého kraje 15 200,- 

 

 



Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2012 podpořili 

Svaz tělesně postižených Přerov v ČR. o.s. – místní organizace 

 
 

Instituce Statutární město Přerov 

  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

  Úřad práce Přerov 

  Olomoucký kraj 

Nadace Nadační fond J&T  

 

Firmy  Teplo Přerov, a.s 

  Exekutorský úřad Přerov – JUDr. Jitka Studená 

  Nej TV, a.s. 

  Formel, spol. s.r.o. 

  M-compact, s.r.o. 

  PeMaP s.r.o. 

  Montáže Přerov, a.s. 

  Hanácká kyselka, s.r.o. 

  Tichopádek, s.r.o. 

  Dalkia Česká republika, a.s. 

  Emos, s.r.o. 

  Meopta – optika, s.r.o. 

  DUKO reklama 

  Print studio 

  Resta s.r.o. 

  Hanácká potravinářská společnost s.r.o. 

  Autodoprava Stanislav Pitner 

  Rychločistírna – Rozsíval, Přerov 

  E-in, s.r.o. 

  Pivovar ZUBR, a.s. 

  Moracop v.s.o. 

  SEZAKO Přerov 

 

Jednotlivci: Mgr. Zdeněk Boháč 


