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INFO – Centrum MO STP Přerov 

 

Slovo úvodem  

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

organizace Přerov slouží k poskytování celodenního zázemí pro všechny 

nestátní neziskové organizace v Přerově. Velkou výhodou je umístění INFO – 

Centra ve středu města a naprosto bezbariérový přístup pro seniory a imobilní 

občany od pondělí do čtvrtka. 

Dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálních službách, je povinen každý poskytovatel 

sociálních služeb poskytovanou službu registrovat. V případě naší organizace je 

registrace provedena na Krajském úřadě Olomouckého kraje. 

Jde o registrovanou službu:  

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace v Přerově sdružuje a 

poskytuje sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením. Dle 

zákona poskytuje: 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Zájmové aktivity - poznávací zájezdy tuzemské i zahraniční, jednodenní  

  i vícedenní 

Vzdělávací aktivity -  přednášky, besedy, výstavy 

Volnočasové aktivity – relaxační jednodenní zájezdy tuzemské i zahraniční,  

  divadla 

 



Sociálně terapeutické činnosti 

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob. 

 

Aktivizační ozdravné pobyty – tuzemské i zahraniční  

  (rehabilitační cvičení a plavání, sportovní 

turistika, sportovní akce, tréninky paměti) 

   - lázeňské pobyty  

   - ergoterapie 

 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

 

 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů  

- pomoc při zajišťování sociálních služeb 

- zprostředkování kontaktu s pečovatelkami Sociálních služeb města 

Přerova 

- zprostředkování kontaktu s pracovníky Magistrátu města Přerova 

(Odbor sociálních věcí a školství)  

 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí  

- pomoc při vyřizování zapůjčování kompenzačních pomůcek 

v místní organizaci STP Přerov a v dalších neziskových 

organizacích, v nemocnici Agel Přerov  

- zprostředkování nákupu permanentek na Plavecký areál Přerov (pro 

držitele průkazek ZTP), na masáže, pedikuru, do relaxačního centra 

Adam 

Další činnosti organizace prováděné na základě Stanov Svazu tělesně 

postižených v ČR, z. s. 

- provozování komplexního internetu (zdarma) v rámci integrace 

osob se zdravotním postižením 

- zavedení a aktualizace webových stránek 

- bezplatná distribuce čtvrtletního periodika „Zpravodaj“ všem 

členům organizace  

- celodenní prezentace a prodej výrobků chráněné dílny „Most 

k životu“ 



 Kromě výše uvedené registrované sociální služby místní organizace 

v Přerově poskytuje fakultativní (související) sociální služby. Tato služby 

vychází ze základní registrované sociální služby. Místní organizace STP Přerov 

provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Občané si u nás mohou zapůjčit 

např. invalidní vozík, francouzské hole, různé druhy chodítek, elektrický skútr, 

odkladný stolek k lůžku a další. Bližší informace jsou uvedeny na webových 

stránkách www.mostp.cz 

Při své činnosti místní organizace spolupracuje s městem Přerov, Krajským 

úřadem Olomouckého kraje, MPSV i Úřadem práce v Přerově. 

Spolupracuje rovněž s okresním výborem STP a dalšími neziskovými 

organizacemi na území města Přerova. V Info-Centru v Přerově, Kratochvílova 

35, které provozuje místní organizace STP, se schází dalších 8 neziskových 

organizací, které v sociální oblasti ve městě působí.  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mostp.cz/


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 

 
Název společnosti: Svaz tělesně postižených v ČR, z.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:  Divinová Eva 

 

 

Zaměstnanci: Vaculová Ivana 

  Břečková Irena 

 

Revizní komise: Kolaříková Božena 

  Trefilíková Emílie 

  Nadymáčková Bedřiška 

  Jurčíková Helena 
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VÝBOR  MO STP  PŘEROV 

V  ROCE  2014 

 

 
Předseda: DIVINOVÁ Eva 

  

Místopředseda: SKŘEČEK Karel, Ing. 

 

Hospodářka: KOLAŘÍKOVÁ Božena 

   

Sociálně aktivizační služby: VACULOVÁ Ivana 

 

Evidence členské základny: KRAUZEOVÁ Alena 

 

Vydávání čtvrtletníku PLŠEK Václav 

Zpravodaj 

  VACULOVÁ Ivana 

 

 

 

Členové výboru: DIVINOVÁ Eva 

 

  KOLAŘÍKOVÁ Božena 

 

  KRAUZEOVÁ Alena 

 

  PLUHAŘ Jiří, Ing. 

 

  SKŘEČEK Karel Ing. 

 

  VACULOVÁ Ivana 

   

  VESELÝ Břetislav JUDr. 

 

  VESELÁ Miroslava Mgr. 

 

  BLAŤÁKOVÁ Milada 

 

 

 

 



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, gen. Štefánika, Kabelíkova, 

  

3.   Josef  RAŠKA – Vlkoš, Ke Mlýnu 20 

 Regiony:  Ke Mlýnu, Ovesná Strana, 9. května 

 

4.   Libuše DOHNALOVÁ – Přerov, U Žebračky 18 

 Regiony: U tenisu, Kosmákova, Budovatelů, 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, Na odpolední, Sušice (Radslavice) 

 

8.   Marie KREJČIŘÍKOVÁ – Přerov, L. Janáčka 353                  

 Regiony: Hranická, Pod skalkou, Tyršova, Sportovní, Dr. Horákové, Janáčkova 

  

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, Zahradní, Havlíčkova, 

 

11.  Vladimír KUNDL -  Přerov, Hanácká 61 

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

  Hanácká, Kovářská 

 

12.  Oldřiška HRUBIČKOVÁ – Přerov, 17. listopadu 6 

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

 

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, Mikuláškova,  

 

 

 



15.  Jana PODUŠELOVÁ - Přerov, Svornosti 10 

Regiony: náb.Dr. E. Beneše, Svornosti, Pod hvězdárnou, U Žebračky, Osmek, 

Fügnerova 

 

16.  Libuše MLČOCHOVÁ  –  Přerov, Dr. M. Horákové 5 

 Regiony: Jabloňova, Čekyně, Borošín, 

 

17.  Iva ŠÍMÁKOVÁ – Přerov, Havlíčkova 21 

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

Svobody, Na loučkách, Jasínkova, Sumínova, Havlíčkova, Jungmanova 

 

18.  Jana POKORÁKOVÁ – Macharova 31 

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

Wolkerova, Lančíkových, Denisova, Kouřilkova, 

 

19.  Marie KUČOVÁ – Šišma 75 

 Regiony: Šišma, Hradčany,  

  

20. Eleonora SULANSKÁ – Přerov, Kosmákova 31 

 Regiony: Interbrigadistů, U rybníka  

 

21.  Vlasta JANKOTOVÁ – Radslavice, Trávník 150 

Regiony: Trávník, Slaměníkova, Kmochova (Olomouc), Radslavice 

 

22.  Jana TRÁVNÍČKOVÁ – Kokory, Kokory 163 

 Regiony: Kokory, Svornosti, Ćelechovice,  

 

23.  Květoslava ŠEVČÍKOVÁ – Želátovice 129 

 Regiony: Želátovice 

 

24.  Marie KELNAROVÁ – Přerov, Purkyňova 14 

 Regiony: Kabelíkova, Vaňkova, Svépomoc, Purkyňova,    

 

25.  Božena ŠPAČKOVÁ – Přerov, Velká Dlážka 18 

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

 

26.  Jaroslava SKÝPALOVÁ – Přerov, Na Odpolední 15 

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

 

27. František KUSÁK – Přerov, Bayerova 2 

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

Kabelíkova, Fučíkova, Dvořákova 

 

 

 

 



CÍL SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB 2014 

Cílem sociálně aktivizačních služeb je prodloužit aktivní a nezávislý život zdravotně 

postižených a seniorů, 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 zdravotně postižených a seniorů. 

 

Personální zajištění:  

Sociální pracovník  Eva Divinová 

Pracovník v soc. službách:   Ivana Vaculová 

Statistika členů:  118 mužů, 427 žen 

 

 

Informace z činnosti organizace 
 

- 3 členské schůze v MD a to 19. února - bilanční a přednášková 

  17. září - přednášková 

  3. 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, Diabetici, 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých) 

 

PŘEHLED SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB 

Zájmové aktivity 
- 15. 5 -  jednodenní poznávací zájezd – Moravská Třebová, Svitavy, Litomyšl –  48 klientů 

- 20. - 22. 5. – třídenní poznávací zájezd do Rakouska -  48 klientů 

- 5. 8. – jednodenní poznávací zájezd do Rakouska –  51 klientů 

- 5. a 12. 9. – jednodenní poznávací zájezd do Ždánic, Bučovic a Polešovic -      84 klientů 

 

 

Vzdělávací aktivity 
- 19. 2. – přednáška MUDr. Michala Chromce –  259 klientů 

- 17. 9. – přednáška Bc. Viléma Mikešky –  167 klientů 

- 17. 9. – přednáška pracovníků ÚP Přerov –  167 klientů 

- 17. 9. – přednáška Ing. Heleny Patočkové –  167 klientů 

- 19. 10. – přednáška neziskové organizace MAMMA HELP   23 klientů 

 

 

 

 



Volnočasové aktivity 
- 15. 3. – jednodenní kulturní zájezd do Slezského divadla v Opavě  

(opereta Johanna Strausse Tisíc a jedna noc“) –  90 klientů 

- 28. 3. – ozdravný jednodenní zájezd do Maďarska – Györu –  47 klientů 

- 7. 11 – jednodenní kulturní zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě  

(opereta Eduarda Künneke – Bratránek z Batávie) 51 klientů 

- 5. 12. – ozdravný jednodenní zájezd do Maďarska – Györu –  47 klientů 

- celoroční představení v Městském domě Přerov            530 klientů 

 

Aktivizační ozdravné pobyty 
- 31. 5. – 6. 6. – aktivizační pobyt na Malé Morávce - Kamzík 40 klientů 

- 24. 6. – 29. 6. – ozdravný aktivizační pobyt Slovensko - Podhájská 39 klientů 

- 19. 7. – 25. 7. – aktivizační pobyt na Malé Morávce – Kamzík (děti) 41 klientů 

- 18. 8. – 23. 8. – ozdravný aktivizační pobyt Slovensko – Trenčianské Teplice 47 klientů 

- 22. 9. – 27. 9. – ozdravný aktivizační pobyt Slovensko – Trenčianské Teplice 49 klientů 

 

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

(práce s papírem, dřevem, textilem, keramikou) –  67 klientek 

 

Výstavní činnost 
- v dubnu – velikonoční výstava členek místní organizace  

- v dubnu – výstavka neziskové organizace MAMMA HELP 

- v květnu – výstavka neziskové organizace SONS 

- v září – výstavka unie Roska 

- v říjnu výstavka ke Dni seniorů 

- v prosinci – vánoční výstava členek místní organizace 

 

 
 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
- pomoc při zajišťování sociálních služeb 

- zprostředkování kontaktu s pečovatelkami Sociálních služeb města Přerova 

- zprostředkování kontaktu s pracovníky Magistrátu města Přerova (Odbor sociálních věcí a 

školství) 

 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
- pomoc při vyřizování zapůjčování kompenzačních pomůcek v místní organizaci STP Přerov 

a v dalších neziskových organizacích, v nemocnici Agel Přerov 208 klientů 

- zprostředkování nákupu permanentek na Plavecký areál Přerov   52 klientů 

(pouze pro držitele průkazek ZTP) 

- zprostředkování nákupu masáženek 142 klientů 

- zprostředkování nákupu pedikérek 137 klientů 

 

 

   

 Uvedených akcí se v roce 2014 zúčastnilo celkem 2 263 klientů. 

 
 



CÍL AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 

 

Nejhorší samota je samota ve stáří a nemoci. Proto naše registrovaná sociální služba se 

zaměřuje na udržení a zvyšování aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením. A to jak po 

stránce fyzické, tak i psychické. Cílem je udržet seniory a osoby se zdravotním postižením co 

nejdéle ve svém přirozeném prostředí za využívání např. ambulantních sociálních služeb, či 

pečovatelské služby. Oddálit tak využívání pobytových služeb např. domovů pro seniory, či 

sociálních ústavů. 

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

nejširší skupinu zájemců z řad zdravotně postižených a seniorů. 

 

 

Personální zajištění:  

Vedoucí:  Eva Divinová 

Pracovník v soc. službách:   Ivana Vaculová 

 

 

Informace z činnosti organizace  
  

- 3 členské schůze v MD a to 18. března - 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, Diabetici, 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých. 

 

   

 

Výstavní činnost 

 
Výstava velikonočních výrobků členek naší organizace bude v letošním roce probíhat 

v galerii města Přerova na Horním náměstí. Naše výstava bude probíhat ve spojení s výstavou 

významného architekta. 

- v prosinci – vánoční výstava členek místní organizace 

Další výstavky v prostorách INFO – Centra budou zajišťovány v průběhu roku. 

 

 

 

 



Přednášková činnost 

 
- 18. 3. – přednáška Mgr. Sylvy Bártové na téma: „pečovatelská služba“  

- 18. 3. – přednáška Mgr. Bc. Kateřiny Steffanové na téma: Sociální práce  

pro staré a zdravotně postižené občany  

- 18. 3. – přednáška PhDr. Vlasty Krpcové na téma: „Komunikace sluchově 

znevýhodněných osob se slyšícím okolím“  

- září – přednáška Ing. Heleny Patočkové na cestopisné téma  

- září – přednáška Jany Kutálkové na zdravotní těma  

Další přednášky v INFO – Centru a MD Přerov budou zajišťovány v průběhu roku. 

 

 

 

Ergoterapie 

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

(práce s papírem, dřevem, textilem, keramikou)    

 

 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 
- pomoc při zajišťování sociálních služeb 

- zprostředkování kontaktu s pečovatelkami Sociálních služeb města Přerova 

- zprostředkování kontaktu s pracovníky Magistrátu města Přerova (Odbor sociálních věcí a 

školství) 

 

 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

 
- pomoc při vyřizování zapůjčování kompenzačních pomůcek v místní organizaci  

STP Přerov a v dalších neziskových organizacích, v nemocnici Agel Přerov  

- zprostředkování nákupu permanentek na Plavecký areál Přerov   

(pouze pro držitele průkazek ZTP) 

- zprostředkování nákupu masáženek  

- zprostředkování nákupu pedikérek  

 

 

 

 

 

 
Prodej výrobků chráněné dílny Most k životu. 

 

Vydávání čtvrtletního periodika „Zpravodaj pro 545 členů. 

 

 



 

PLÁNOVANÉ AKCE  

 

 
Zahraniční jednodenní ozdravný zájezd 

Termální lázně: Györ - Maďarsko 

Termín: 17. dubna 

Počet klientů: 49 

Koupání v krytých i venkovních sedacích  

bazénech s termální (bezchlórovou) 

vodou bohatou na minerální látky. 

 

 

 

Tuzemský jednodenní ozdravný zájezd 

Termální lázně: Velké Losiny 

Termín: II. pololetí  

Počet klientů: 49 

Koupání v nově otevřeném termálním parku. 

Vyzkoušíme 9 termálních bazénů a vodní  

atrakce – přírodní léčivé zdroje. 

 

 

 

Divadlo – Opava, Ostrava 

Termín: 30. 4.  

Počet klientů: 96 

Ve Slezském divadle Opava si poslechneme 

operetu Franze Lehára – „Veselá vdova“ 

II. pololetí – dle programu divadla 

 

 

 

 

Tuzemský třídenní poznávací zájezd  

Kutná Hora 

Termín: 7. 6. – 9. 6.  

Počet klientů: 49 

 

1. den – loutkařské muzeum Chrudim, hřebčín 

  Slatiňany, Kunětická hora, muzeum 

  perníků Pardubice, lázně Bohdaneč 

 



   

2. den -  památky v okolí K. Hory, chrám 

  Sv. Barbory, mincovna v Sedlci, 

  Kostnice, katedrála Nanebevzetí  

  Panny Marie 

 

3. den – zahradnictví STARKL, prohlídka dolu 

 stříbra Hrádek, muzeum stříbra, zámek 

 a park Žleby 

   
Aktivizační ozdravný pobyt -  Slovensko 

Podhájská 

Termín: 16. 6. – 21. 6.  

Počet klientů: 42 

Ubytování zajištěno v penzionu Quatro ve 

dvoulůžkových pokojích se sociálním 

zařízením a polopenzí. 

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: Rožnov pod Radhoštěm 

Hotel Relax 

Termín: 27. 6. – 3. 7.  

Počet klientů: 49 

V hotelu Relax jsou zajištěny dvoulůžkové 

pokoje se soc. zařízením, plná penze. 

Plavání ve vyhřívaném vnitřním i venkovním bazénu.  

Možnost pěší turistiky v pěkné přírodě. 

V proběhu pobytu výlet vláčkem Rožnováčkem 

do ruční výrobny svíček Unipar, návštěva 

dřevěného městečka. 

 

 

Aktivizační pobyt:  Malá Morávka 

Hotel Kamzík 

Pobyt pro seniory s vnuky 

Termín: 11. 7. – 17. 7.  

Počet klientů: 49  
Pobyt seniorů se svými vnuky, zajištěn 

program pro děti i seniory. 

 

 



 

 

Aktivizační ozdravný pobyt -  Slovensko  

Trenčianské Teplice  

Termín: 17. 8. – 22. 8 

Termín: 21. 9. – 26. 9. 

Počet klientů: 98 

V hotelu Slovakia jsou zajištěny dvoulůžkové 

pokoje, plná penze, plavání v bazénu, 10  

procedur, 1 x vstup do venkovního bazénu Grant. 

Procházky po lázeňské kolonádě a krásném  

okolí Trenčianských Teplic. 

 

 

 

Tuzemský jednodenní zájezd – I. pololetí 

Plavba lodí po Brněnské přehradě, hrad 

Veveří, exkurze pivovaru ve Vyškově 

Termín: květen 

Počet klientů: 96 

Projížďka lodí po Brněnské přehradě, prohlídka 

státního hradu Veveří, exkurze pivovaru ve 

Vyškově. 

 

 

 

 

Tuzemský jednodenní zájezd – II. pololetí 

Zámek Velké Losiny, ruční papírna,  

sklárny Jakub 

Termín: září 

Počet klientů: 49 

Prohlídka expozic zámku Velké Losiny, ruční 

 papírna ve Velkých Losinách, exkurze ve 

sklárnách Jakub – ručně vyráběné repliky  

historického skla. 

 

 

 

Jednodenní poznávací zájezd do Rakouska  

Melk, Wachau 

Termín: srpen 

Počet klientů: 49 

Projížďka vinařskou oblastí – údolí Wachau. 

Prohlídka benediktinského kláštera v Melku. 



 

Jednodenní poznávací zájezd do Polska 

Vánoční Wroclaw 

Termín: listopad/prosinec  

Počet klientů: 49 

Adventní zájezd s průvodcem, během kterého 

uvidíte to nejkrásnější ze vznešené Wroclawi 

a zažijete předvánoční atmosféru 

 

 

 

 

 

 

Kulturní akce v Městském domě Přerov 

Na kulturní představení mají naši členové 

slevu. 

Více informací v INFO – Centru STP Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENY JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT PRO ÚČASTNIKY V ROCE 2014 

Název akce poplatek účastníka 

permanentky 

Nákup a prodej masáženek 110,-      

Plavecký bazén pro držitele průkazek ZTP 304,-        

Nákup a prodej – pedikúra 130,- 

 

poznávací zájezdy 

jednodenní zájezd – Bučovice 450,- (doprava, vstupy)  

jednodenní zájezd – Litomyšl 450,- (doprava, vstupy)  

jednodenní zájezd – Rakousko 750,- Kč + 20 Euro (doprava,  

 vstupy) 

třídenní zájezd -       Rakousko 1 750,- + 70 Euro 

 (doprava, ubytování, vstupy) 

 

kulturní zájezdy – divadla 

jednodenní zájezd – Ostrava 330,- Kč (doprava, vstupné) 

jednodenní zájezd – Opava 300,- Kč (doprava, vstupné) 

 

ozdravné zájezdy  

jednodenní zájezd – Györ 600,- Kč  

 (doprava, vstup do lázní, cestovní 

 pojištění) 

 

Aktivizační, lázeňské pobyty      

Aktivizační pobyt Podhájská 600,- Kč - doprava  

 105 Euro – ubytování, polopenze 

 cestovní pojištění – dle věku 

      

Aktivizační pobyt M. Morávka – senioři 3 820,- (doprava, ubytování, 

 plná penze, zájezd) 

 

Aktivizační pobyt M. Morávka – vnuci 4 150,- senioři (ubytování, plná  

 penze) 

 2 750,- - vnuci (ubytování, plná 

 penze) 

  

Aktivizační pobyt Trenčianské Teplice 350,- - doprava 

 175 Euro (ubytování, plná penze, 

 procedury, lázeňský poplatek 

 cestovní pojištění – dle věku  



 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM  

fotodokumentace 

 

 
 poznávací zájezdy tuzemské – jednodenní              poznávací zájezdy zahraniční – vícedenní 

společná fotografie před zámkem Bučovice                 Rakousko – císařské lázně Bad Ischl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         přednášky v INFO – Centru                                             přednášky v MD Přerov 

  přednáška sdružení MAMMA HELP                              přednáška MUDr. Michala Chromce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            relaxační jednodenní zájezdy                                                     divadla 

                   Györ                                                            Olomouc, Ostrava, Opava 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 

 
fotodokumentace 

 

 

               aktivizační pobyt                                                               lázeňský pobyt 

          Slovensko – Podhájská                                             Slovensko – Trenčianské Teplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         aktivizační pobyt Malá Morávka                               aktivizační pobyt Malá Morávka 

                hotel Kamzík – senioři                                         hotel Kamzík – senioři a vnuci 

                      ranní rozcvička                                                  společně malujeme trička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ergoterapie 

                

                         vyrábíme                                                                     vystavujeme 

 

 

 

 

 



 

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI 

OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 

 

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
        

 

 

        

 

 

 

 

INFO-CENTRUM  PŘEROV 

Kratochvílova 35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

CELOROČNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ V INFO - CENTRU 

malované obrazy, koláže, sprejové obrázky 

RNDr. Jiřiny Švarcové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETKÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

V PROSTORÁCH INFO – CENTRA 

 

 
V INFO - Centru v Přerově, Kratochvílova 35, se schází i dalších 8 neziskových organizací 

působící na území města Přerova. Zajišťují si zde schůze svých výborů, organizaci 

nejrůznějších aktivit. Mají zde i své konzultační dny pro veřejnost. 

 

            

           nezisková organizace LORM                          poradna pro neslyšící a nedoslýchavé 

                                                                                                PhDr. Vlasta Krpcové 

 



 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

 
 Půjčovna kompenzačních pomůcek, kterou provozuje místní organizace 

Svazu tělesně postižených v Přerově ve svém Info-Centru, je jednou z největších 

v Přerově. 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 

stanoven nízký s ohledem na výše důchodů seniorů a osob se zdravotním 

postižením a tím jejich možností platit měsíční úhrady. 

 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.  

Bližší informace lze získat na webových stránkách naší organizace: 

www.mostp.cz nebo webových stránkách Olomouckého kraje: http://kp.kr-

olomoucky.cz/  

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

telefonicky, nebo osobně si ji vypůjčit či objednat.  

 Oslovením různých nadací, pomoci sponzorských darů, či výtěžků se 

sbírek pod vánočním stromem se snažíme o obnovu a rozšíření nabídky naší 

půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 V loňském roce jsme uspokojili celkem 208 klientů.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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


Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2014 podpořili 

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

 
 

Instituce Statutární město Přerov (dotace ve výši 319 000,- Kč) 

  Úřad práce Přerov 

  Olomoucký kraj (25 000,- Kč na akci) 

 

Firmy  Teplo Přerov, a.s  

  PSP Engineering  

  Formel, spol. s.r.o.  

  M-compact, s.r.o.  

  PeMaP s.r.o.  

  Tichopádek, s.r.o.  

  Dalkia Česká republika, a.s.  

  Emos, s.r.o.  

  Meopta – optika, s.r.o.  

  DUKO reklama  

  Hanácká potravinářská společnost s.r.o. (cukrovar  Prosenice)  

  Autodoprava Stanislav Pitner  

  Rychločistírna – Rozsívalová, Přerov  

  E-in, s.r.o.  

  Pivovar ZUBR, a.s.  

  SEZAKO Přerov   

  Nej Tv. a.s. 

  MODIT spol. s.r.o. 

  Centrum Finanční Gramotnosti Přerov, o.s. 

  Partners Financial Services, a.s.  

  Komerční banka Přerov 

 

Jednotlivci Mgr. Zdeněk Boháč 

  Leoš Kubela 

  Bc. Vilém Mikeška 


