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Mezinárodní rok dobrovolníků skončil, dobrovolníci zůstávají

Skončil Rok dobrovolníků, kterým Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2001. Přestane se tedy o dobrovolnících mluvit a
psát? Upadnou do společenského polozapomnění? Naštěstí pro nás tisíce občanů, ať je pátek nebo svátek, bez nároků na
finanční či hmotnou kompenzaci věnují své schopnosti a svůj čas ve prospěch jiných i nadále. Važme si jich, podpořme je,
přidejme se k nim.
Představuji vám další z dobrovolných organizací, jednu z nejstarších v České republice, Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým. Jejich členové jsou možná vašimi sousedy.

RNDr. Jiřina Nováková, CSc., zástupce starosty Městské části Praha 14 (ODA)

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým: Znáte nás?

Naše občanské sdružení existuje již více než 30 let. V době budování socialismu živořilo, dnes, v období utvářející se občanské
společnosti, se snaží zejména o maximální možnou integraci osob s mentálním postižením. Usilujeme o to, aby tyto jedince společnost
uznávala jako rovnoprávné občany, a to nejen ve vztahu k možnostem vzdělávání, práce, zdravotní či sociální péče, ale i v rámci jejich
soukromí.

Jen v Praze má Sdružení okolo 1 000 členů. Jsou to převážně rodiče mentálně postižených dětí, ale i odborníci, např. učitelé či lékaři,
kteří chtějí osobám s mentálním handicapem pomáhat. Sdružení pro Prahu 9 nehospodaří samostatně, ale jeho členská základna má
zhruba sto členů, z toho třetinu z Prahy 14. Pražská organizace se zaměřuje na sportovně-rehabilitační činnost, na vzdělávání mentálně
postižených a klubovou činnost vyplňující jejich volný čas. V roce 2001 se našich klubových akcí zúčastnilo 1 491 postižených a 878
doprovázejících osob, v rámci Prahy se uskutečnilo celkem 226 akcí. Ve sportovněrehabilitačním plavání se pražští členové při
celostátní soutěži umístili na prvních místech. Velký zájem je i o stolní tenis. Můžete nás potkat při vlastivědných vycházkách, v
divadlech, na maškarní zábavě či na výletu parníkem. Někteří se neobejdou bez doprovodu, jiní jsou samostatnější a zařadili se
dokonce i do práce v chráněných dílnách. Pravidelně pořádáme celorepublikovou abilympiádu se zahraniční účastí, kde se soutěží v
manuální zručnosti. Oblíbené jsou rehabilitačně-rekondiční letní i zimní pobyty.

Potřebujete naši radu a pomoc, chcete se stát našimi členy, případně nám pomáhat, finančně či hmotně nám přispět? Najdete nás na
adrese pražského sekretariátu SPMP (v jeho čele stojí předsedkyně Blanka Hasáková): Polská ul. 4 (suterén), Praha 2, vždy v pondělí
odpoledne, ve středu a ve čtvrtek dopoledne. Tel.: 22 25 06 03. Dosud se nám nepodařilo splnit náš cíl zajistit mentálně postiženým
dospělým chráněné bydlení s asistencí. Činnost našeho sdružení je finančně kryta členskými příspěvky a sponzorskými dary. Snažíme
se získávat i příspěvky od různých nadací a institucí, letos se ucházíme o grant u Městské části Praha 14.

Za SPMP Prahy 9 ing. Eva Bláhová, hospodář pražské organizace
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