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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 některé nestátní
neziskové organizace v Přerově v oblasti sociální a zdravotní. 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, „Zimní kavárna“,
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,
bowling),
- 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 zejména s pečovatelkami Sociálních
služeb města Přerova,
- zprostředkování kontaktu s pracovníky Magistrátu města Přerova
(Odbor sociálních věcí a školství), Úřadu práce Přerov, s dalšími
organizacemi v oblasti sociální a zdravotní.
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,
- v INFO - Centru je poskytováno základní sociální poradenství.
Další činnosti organizace prováděné na základě Stanov Svazu tělesně
postižených v ČR, z. s.
- zavedení a aktualizace webových stránek,
- bezplatná distribuce čtvrtletního periodika „Zpravodaj“ všem
členům organizace (610 členů),

- prezentace výrobků chráněné dílny „Most k životu“,
- prezentace výrobků ergoterapie členů STP v ČR, z.s – místní
organizace Přerov.

Kromě výše uvedené registrované sociální služby místní organizace
v Přerově poskytuje fakultativní (související) sociální služby. Tato služba
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, Úřadem práce v Přerově, atd.
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.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název společnosti:

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

Adresa společnosti: Kratochvílova 2894/35, Přerov 750 02
Telefon:

581 217 082, 737 765 267

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:

Nadymáčková Bedřiška
Šmahlíková Jana
Jurčíková Helena

VÝBOR MO STP PŘEROV
V ROCE 2016
Předseda:

DIVINOVÁ Eva

Místopředseda:

SKŘEČEK Karel, Ing.

Hospodářka:

SEDLÁČKOVÁ Oldřiška

Sociálně aktivizační služby:

VACULOVÁ Ivana

Evidence členské základny:

KRAUZEOVÁ Alena

Vydávání čtvrtletníku
Zpravodaj

PLŠEK Václav
VACULOVÁ Ivana

Členové výboru:

DIVINOVÁ Eva
KOLAŘÍKOVÁ Božena
KRAUZEOVÁ Alena
PLUHAŘ Jiří, Ing.
SKŘEČEK Karel Ing.
VACULOVÁ Ivana
VESELÝ Břetislav JUDr.
VESELÁ Miroslava Mgr.
SEDLÁČKOVÁ Oldřiška

SEZNAM DŮVĚRNÍKŮ A JEJICH ROZPIS ULIC
1. Emílie BARANOVÁ
Ulice: Zvolenov, Podolí, Podvalí, Sadova, Beňov, Jiráskova, Trávník, Kopaniny, gen.
Štefánika, Kabelíkova, gen. Janouška,
2. Dagmar PAVLÍČKOVÁ
Ulice: Dvořákova
3. Josef RAŠKA
Ulice: Ke Mlýnu, Ovesná Strana, 9. května
4. Jaroslav SMRČKOVÁ
Ulice: U tenisu, Budovatelů, Vsadsko, U Žebračky
5. Helena JURČÍKOVÁ
Ulice: bří. Hovůrkových, Trávník, B. Němce, Optická, Kabelíkova, Pod Hvězdárnou
6. Jarmila ŠVRDLÍKOVÁ
Ulice: Č. Drahlovského, B. Němcové, Bartošova,
7. Alena KRAUZEOVÁ
Ulice: Sokolská, Velká Dlážka, Na odpolední, Sušice (Radslavice), Domaželice, Náves
Svobody – Olomouc,
8. Anežka SLANÁ
Ulice: Hranická, Pod skalkou, Tyršova, Dr. Horákové, Janáčkova, L. Janáčka
9. Věra HALUZÍKOVÁ
Ulice: Želátovská, Žižkova, Pod hvězdárnou, Alšova, Prokopa Holého, Sokolovská,
Neumannova, Újezdec
10. Ludmila MĚRKOVÁ
Ulice: Pod vinohrady, Nábřežní, Zahradní, Hliníky, 9. května
11. Vladimír KUNDL
Ulice: Pod skalkou, Tyršova, Olomoucká, Teličkova, Hranická, Popovická,
Hanácká, Kovářská, Prostějovská
12. Oldřiška HRUBIČKOVÁ
Ulice: tř. 17. listopadu, Šrobárova, bří. Hovůrkových, R. Stokláskové, Kozlovská,
Lipová
13. Bedřiška NADYMÁČKOVÁ
Ulice: nám. PFB, Velké Novosady, Blahoslavova, Palackého, Bratrská, Mervartova,
Fügnerova,
14. Vlasta KOPČILOVÁ
Ulice: Bajákova, U výstaviště, Kopaniny, Seifertova, Bezručova, Svornosti,
U Žebračky, Osmek, Za mlýnem, Mikuláškova, Riedlova,

15. Jana PODUŠELOVÁ
Ulice: náb.Dr. E. Beneše, Svornosti, U Žebračky, Osmek,
16. Marie ŠTĚPÁNOVÁ
Ulice: Jabloňova, Čekyně, Borošín, Dr. Horákové
17. Iva ŠIMÁKOVÁ
Ulice: nám. Fr. Rasche, Smetanova, Wurmova, Jaselská, gen. Štefánika, nám. Svobody,
Na loučkách, Jasínkova, Sumínova, Havlíčkova, Jungmanova
18. Jana POKORÁKOVÁ
Ulice: Jižní čtvrť, gen. Rakovčíka, Čsl. letců, Tománkova, Ztracená, K. Kouřilka,
Wolkerova, Lančíkových, Kouřilkova, Petřivalského, Partyzánská
19. Marie KUČOVÁ
Ulice: Šišma, Hradčany,
20. Eleonora SULANSKÁ
Ulice: Interbrigadistů, U rybníka
21. Zdislava LACKOVÁ
Ulice: Trávník, Kmochova (Olomouc), Radslavice, Široká, Nová
22. Ludmila BLAŤÁKOVÁ
Ulice: Ćelechovice
23. Květoslava ŠEVČÍKOVÁ
Ulice: Želátovice
24. Marie KELNAROVÁ
Ulice: Kabelíkova, Vaňkova, Svépomoc, Purkyňova, Slaměníkova
25. Anna PĚČKOVÁ
Ulice: Velká Dlážka, Na hrázi, Malá Tratidla, Skopalova
26. Jaroslava SKÝPALOVÁ
Ulice: Žerotínovo nám, Na odpoledni, Wilsonova, Kainarova
27. František KUSÁK
Ulice: Optiky, gen. Janouška, Jasínkova, Bayerova, Tučínská, Kabelíkova, Fučíkova,
Dvořákova, Tománkova
28. Dagmar Kočí
Ulice: Mezilesí, Ve dvoře, Růžová, Vinařská, Doubí, V zahradnictví
29. Věra KUBANOVÁ
Ulice: bří. Hovůrkových, Trávník, Kozlovská, B. Němce, Svisle
30. Jana ŠMAHLÍKOVÁ
Ulice: Zakladatelů, Sokolů
31. Marie ZMEŠKALOVÁ
Ulice: Tučín

CÍL SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB 2016

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.
Motto organizace: nejhorší samota je samota ve stáří a v nemoci
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:

123 mužů, 487 žen = 610 členů

Informace z činnosti organizace
- 3 členské schůze v MD a to

16. března 14. září 7. prosince -

bilanční a přednášková
přednášková
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
- 24. 5. – 26. 5- třídenní poznávací zájezd do Rakouska a Německa
- 3. 6. – jednodenní poznávací zájezd do Lipníka a na hrad Heflštýn
- 2. 8. – jednodenní zahraniční zájezd do Bratislavy a Vídně
- 9. 8. – jednodenní zahraniční zájezd do Bratislavy a Vídně
- 1. 9. – jednodenní poznávací zájezd do N. Jičína, Marlenky a Karviné
- 8. 9. – jednodenní poznávací zájezd do N. Jičína, Marlenky a Karviné
- 26. 11. – jednodenní poznávací zájezd do skanzenu ve Strážnici, vinný sklep

48 klientů
50 klientů
50 klientů
50 klientů
38 klientů
38 klientů
100 klientů

Vzdělávací aktivity – Městský dům Přerov, Info - Centrum
- 16. 3. – přednáška policie Olomouckého kraje
- 14. 4. – přednáška P. Stružkové v INFO - Centru
- 14. 9. – přednáška Mgr. Šárky Krákorové-Pajůrkové
- 14. 9. – přednáška Ing. Heleny Patočkové
- 15. 10. – přednáška Mgr. Renaty Horákové a Michaely Chodilové

315 klientů
22 klientů
225 klientů
225 klientů
29 klientů

Vzdělávací aktivity – Zimní kavárna
- 27. 1. – přednáška PharmDr. Simona Arnošová
- 24. 2. – přednáška Ing. Heleny Patočkové
- 30. 3. – přednáška Václava Plška
- 26. 10. – přednáška Václava Plška
- 30. 11. – přednáška Mgr. Hany Šimanské

25 klientů
25 klientů
25 klientů
25 klientů
27 klientů

Vzdělávací aktivity – výstavy
- 27. 9. – výstava na Přerovském zámku
- 29. 11. – výstava na Přerovském zámku

20 klientů
25 klientů

Volnočasové aktivity
- 26. 4. – jednodenní kulturní zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě
(opereta od Richarda Heubergera – „Ples v opeře“)
- 28. 4. – jednodenní relaxační zájezd na Slovensko – Dunajská Streda
- 19. 10. – jednodenní relaxační zájezd do termálních lázní Velké Losiny
- 21. 10 – jednodenní kulturní zájezd do Slováckého divadla v Uherském
Hradišti (činohra – „Sám na dva šéfy“)
- celoroční představení v Městském domě Přerov

49 klientů
50 klientů
51 klientů
49 klientů
624 klientů

Aktivizační ozdravné pobyty
- 27. 6. – 3. 7. – ozdravný aktivizační pobyt Slovensko - Podhájská
38 klientů
- 16. 7. – 22. 7. – aktivizační pobyt na Malé Morávce – Kamzík (senioři a vnuci) 72 klientů
- 15. 8. – 20. 8. – ozdravný aktivizační pobyt Slovensko – Trenčianské Teplice 57 klientů
- 19. 9. – 24. 9. – ozdravný aktivizační pobyt Slovensko – Trenčianské Teplice 57 klientů

Aktivizační činnost – bowling
druhá a třetí středa v měsíci

75 klientů

Ergoterapie
- setkávání členů místní organizace v prostorách INFO – Centra – ruční práce
(práce s papírem, dřevem, textilem, keramikou) –

92 klientek

Výstavní činnost
- v dubnu – velikonoční výstava členek místní organizace
- v říjnu – prezentace organizace na Seniorském symposiu
- v listopadu – prezentace sociálních služeb působících na území města Přerova
- 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), Úřadu práce Přerov.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
- pomoc při vyřizování zapůjčování kompenzačních pomůcek v místní organizaci STP Přerov
234 klientů
- zprostředkování nákupu permanentek na Plavecký areál Přerov
25 klientů
(pouze pro držitele průkazek ZTP)
- zprostředkování nákupu masáženek
121 klientů
- zprostředkování nákupu pedikérek
114 klientů
- zprostředkování nákupu vstupenek do relaxačního centra Adam
2 klienti

Uvedených akcí se v roce 2016 zúčastnilo celkem 2 847 klientů.

CÍL AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

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

16. března září prosinec -

bilanční
přednášková
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
- v březnu – velikonoční výstava členek místní organizace – prezentace ve výloze INFO –
Centra
- v říjnu – prezentace organizace na Seniorském symposiu 2017
- v prosinci – vánoční výstava členek místní organizace – prezentace ve výloze INFO - Centra
Další výstavky v prostorách INFO – Centra budou zajišťovány v průběhu roku.

Vzdělávací aktivity – Městský dům Přerov, INFO - Centrum
- 16. 3. – přednáška Ing. Heleny Patočkové na cestopisné téma – „Maroko“
- září – přednáška pracovníků ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.
Další přednášky v INFO – Centru a MD Přerov budou zajišťovány v průběhu roku.

Vzdělávací aktivity – Zimní kavárna
- 25. ledna - přednáška Mgr. Horákové ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska“ na
téma: „Jak se bránit proto šmejdům“
- 22. února – přednáška Mgr. Julie Havlíkové na téma: „trénink paměti“
- 29. března – přednáška PharmDr. Simony Arnošové na zdravotní téma
- 25. října – přednáška Ing. Heleny Patočkové na cestopisné téma
- 22. listopadu – přednáška Ing. Libuše Klímové na téma: „víno“

Vzdělávací aktivity – výstavy
Výstavy, např. na Přerovském zámku, 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.

Prezentace výrobků chráněné dílny Most k životu.
Vydávání čtvrtletního periodika „Zpravodaj“ pro 630 členů

PLÁNOVANÉ AKCE 2017
POZNÁVACÍ, VZDĚLÁVACÍ A RELAXAČNÍ ZÁJEZDY
Tuzemský jednodenní relaxační zájezd
Termální lázně: Pasohlávky – J. Morava
Termín: 31. května
Počet klientů: 51
Na ploše 3 000 m2 se nachází 7 bazénů,
20 tobogánů, 24 typů saun, 4 vířivky,
wellness zóna a restaurace pro 480 hostů.
Pasohlávky – jedinečné spojení léčivých
pramenů a aquaparku.
Zahraniční jednodenní relaxační zájezd
Termální lázně: Slovensko - Velký Meder
Termín: 8. listopadu
Počet klientů: 51
Koupání v 9 bazénech – 3 venkovní, 4 vnitřní,
2 polokryté s teplotou vody 26 – 38 st. C
Léčí pohybové ústrojí, páteř, kloubní
onemocnění a svalovou únavu.
Divadlo – Ostrava, Opava, Olomouc
Termín: I. a II. pololetí
Počet klientů: 49
I. pololetí – opereta od Rudolfa Piskáčka
„Perly panny Serafínky“
II. pololetí – dle programu divadel
Tuzemský jednodenní poznávací zájezd
NOC KOSTELŮ 2017
Termín: 9. června
Počet klientů: 50 – 100
Komentovaná prohlídka s průvodcem
poutního místa sv. Kopeček.
Komentované prohlídky historických
památek v Olomouci.

Tuzemský třídenní poznávací zájezd
Severní Čechy - Děčín
Termín: 15. – 17. května
Počet klientů: 50
1. den – prohlídka muzea krajky ve Vamberku,
prohlídka muzea klavíru Petrof,
prohlídka státního zámku Sychrov
2. den - plavba lodí z Děčína do Hřenska a zpět,
prohlídka Hřenska, exkurze skláren
AJETO v Lindavě, prohlídka muzea
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
3. den – Liberec – lanovkou na Ještěd, prohlídka
zámku Nové Hrady

Tuzemský jednodenní poznávací zájezd
Znojmo, Vranovská přehrada, zámek Vranov n/D
Termín: 13. a 14. června
Počet klientů: 50 - 100
Komentovaná okružní jízda vyhlídkovým vláčkem
po Znojmě s ochutnávkou vína. Vyhlídková
plavba po Vranovské přehradě. Prohlídka státního
zámku Vranov nad Dyjí

Tuzemský jednodenní poznávací zájezd
ZOO Ostrava, zámek Kunín
Termín: 6. a 13. září
Počet klientů: 50 - 100
Prohlídka ZOO Ostrava s průvodcem
Václavem Plškem.
Prohlídka zámku Kunín – nejcennějšího
barokního celé Moravy.

Zahraniční jednodenní poznávací zájezd
Zámek a ZOO Bojnice, Hornonitranský
báňský skanzen – Baňa Cigel
Termín: 2. a 9. srpna
Počet klientů: 50 - 100
Prohlídka nejkrásnějšího romantického zámku
ve střední Evropě v Bojnici. Prohlídka
místního ZOO. Projížďka vláčkem v Hornonitranském báňském skanzenu – Baňa Cigel.
Zahraniční dvoudenní poznávací zájezd
Advent v Maďarsku - Budapešti
Termín: 29. – 30. listopadu
Počet klientů: 50
1. den – prohlídka nejkrásnější památek
s průvodcem, adventní trhy s
ochutnávkou místní specialit,
největší adventní kalendář
2. den - celodenní koupání v termálních
lázních Gellért

Kulturní akce v Městském domě Přerov
Více informací v INFO – Centru STP Přerov

Příjemné páteční posezení při hudbě, tanci i zpěvu
Termín: 20. října
Počet klientů: 100
Restaurace Bečva
Více informací v Info – Centru STP Přerov

Bowling – v restauraci U Madony
Termín: druhá a třetí středa v měsíci
Počet klientů – 120
Více informací v Info – Centru STP Přerov

TÝDENNÍ AKTIVIZAČNÍ POBYT
Aktivizační pobyt: Malá Morávka
Hotel Kamzík
Pobyt pro seniory s vnuky
Termín: 15. – 21. července
Počet klientů: 60
Pobyt seniorů se svými vnuky, zajištěn
program pro děti i seniory. Při tomto
vícegeneračním pobytu se účastníci učí
ohleduplnosti, respektu, čestnosti, umění
odpouštět, empatii, sociabilitě,
přizpůsobivosti a lásce.

TÝDENNÍ OZDRAVNÉ POBYTY
Týdenní ozdravný pobyt
Slovensko - Podhájská
Termín: 20. – 25. června
Počet klientů: 42
Ubytování zajištěno v penzionu Quatro ve
dvoulůžkových pokojích se sociálním
zařízením a polopenzí.
Kouzlo Mrtvého moře na dosah ruky.
Blahodárná léčivá voda pomáhá řešit atopický
ekzém, lupénku, revma astma, poúrazové
stavy a další.
Týdenní ozdravný pobyt - Slovensko
Trenčianské Teplice, hotel Slovakia
Termín: 14. 8. – 20. 8., 18. 9. – 24. 9.
Počet klientů: 118
V hotelu Slovakia jsou zajištěny dvoulůžkové
pokoje, plná penze, plavání v bazénu, 12
procedur, 1 x vstup do venkovního bazénu Grand.
Procházky po lázeňské kolonádě a krásném
okolí Trenčianských Teplic.
Sirnaté termální prameny mají teplotu 37–42°C.
Některé vyvěrají přímo v bazénech. Teplota vody
umožňuje její použití na koupele bez ochlazování
nebo ohřívání. Prameny se využívají především pro
lázeňskou léčbu pohybového aparátu.

UKÁZKY NAŠÍ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V OBRAZE

poznávací zájezdy – jednodenní
Bratislava - Vídeň

poznávací zájezdy– třídenní
ČR, Rakousko, Německo

aktivizační činnost
bowling

aktivizační činnost
Alfaolympiáda 2016

přednášky v INFO – Centru
přednáška. Mgr. Renaty Horákové

přednášky v MD Přerov
přednáška Mgr. Šárky Pajůrkové

Zimní kavárna
přednášky v INFO – Centrum

relaxační jednodenní zájezdy
Velké Losiny

aktivizační pobyt
Slovensko – Podhájská

návštěvy výstav
Přerovský zámek

divadla
Ostrava, Opava, Olomouc

lázeňský pobyt
Slovensko – Trenčianské Teplice

kulturní představení v MD Přerov

Senior symposium 2016

ergoterapie
vyrábíme

vystavujeme

UNIKÁTNÍ PROJEKT
kombinovaný pobyt seniorů se svými vnuky
Malá Morávka – hotel Kamzík
společně vyrábíme

společně sportujeme

společná turistika

den začínáme ranní rozcvičkou

společně cvičíme a plaveme

společná fotografie

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI
OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Půjčovna kompenzačních pomůcek

INFO-CENTRUM PŘEROV
Kratochvílova 35

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 SPCCH

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.krolomoucky.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 234 klientů.

Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2016 podpořili
Svaz tělesně postižených Přerov v ČR. z.s. – místní organizace

Instituce

Statutární město Přerov (dotace ve výši 300 000,- Kč)
Úřad práce Přerov

Firmy

Teplo Přerov, a.s
PSP Engineering
Technické služby města Přerova
Formel, spol. s.r.o.
PeMaP s.r.o.
Tichopádek, s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
Emos, s.r.o.
Meopta – optika, s.r.o.
Lékárna u Zlatého hada
Hanácká potravinářská společnost s.r.o. (cukrovar Prosenice)
Autodoprava Stanislav Pitner
Rychločistírna – Rozsívalová, Přerov
Pivovar ZUBR, a.s.
Nej Tv. a.s.
MODIT spol. s.r.o.
Komerční banka Přerov
Janku sport
PELA Trade s.r.o.
ARVISIMAX, s.r.o.
BUKÁČEK ELEKTRO s.r.o.
Euronics Kroměříž
Jiří HURTA, s.p.

Jednotlivci

Mgr. Zdeněk Boháč
Leoš Kubela
Modelárna Přerov – Karel Šimoník

