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                             Vážení členové, milí přátelé, naši 
sponzoři, dobrovolníci a příznivci, 

rádi bychom se společně s Vámi ohlédli za uplynulým rokem 2007. 
Na začátku roku 2007 došlo ke změně názvu sdružení, jenž 

lépe vystihuje naplnění hlavní myšlenky Deklarace o lidských 
právech. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR se 
přeměnilo na Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v České republice, o. s., znak i zkratka SPMP platí nadále. 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, o. s., je dobrovolnou, nestátní, neziskovou organizací, 
jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením (včetně 
postiženým kombinovanými vadami) a jejich rodinám. Podporuje 
všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života, 



prosazování rovnoprávného postavení občanů s mentálním 
postižením a osvětovou činnost.  

SPMP ČR působí na celém území republiky s dlouholetou 
zkušeností získanou od roku 1969. Naše okresní organizace 
vznikla v říjnu 1991 a v současné době sdružuje téměř 130 členů. 

Stejně jako v předešlých letech, i v průběhu roku 2007, se nám 
podařilo realizovat spoustu vydařených akcí, a to nejen pro naše 
členy. Za zmínku stojí IV. Společenský ples pořádaný ve spolupráci 
s Diakonií ČCE ve Dvoře Králové n. L., víkendové pobyty: v dubnu 
v Praze (s výletem na Petřín a po památkách našeho hlavního 
města), v květnu v Krkonoších (ve Velké Úpě zaměřený na pěší 
turistiku), v říjnu v penzionu Hájenka na Mostku, spojený s 
Magickou drakiádou, kterou již po několik let pořádáme společně 
s dalšími organizacemi, a v roce 2007 proběhl již VI. ročník. Na 



konci dubna jsme se podíleli na Pálení čarodějnic v ÚSP Hajnice, na 
Mikuláše jsme připravili Mikulášskou taneční zábavu. V dubnu jsme 
se vypravili na koncert Nadace Nova „Chceme žít s vámi“ do Prahy a 
v listopadu na koncert kapely Chinaski do Hradce Králové. Také 
jsme zorganizovali dva pobyty pro lidi s mentálním postižením. 
Čtrnáctidenní sportovně rehabilitační pobyt na přelomu července a 
srpna ve Starém Městě pod Sněžníkem tentokrát nesl téma „Život 
v trávě.“ Na týdenní rehabilitační pobyt pro osoby s těžším 
mentálním postižením jsme se vypravili v září do Krkonoš a pojali 
jsme jej jako „Putování za Krakonošem.“ V listopadu se ve Dvoře 
Králové n. L. konal XV. ročník republikového turnaje ve stolním 
tenise pro sportovce s mentálním postižením v rámci Českého 
hnutí speciálních olympiád a naše organizace se na jeho realizaci 
výrazně podílela. 



Máme plány na rok 2008 a rádi bychom uskutečnili nejen 
všechny akce z roku 2007, ale také mnohé další. Víme, že příští rok 
nás čeká turnaj ve stolním tenise s mezinárodní účastí, po roční 
pauze chceme opět oprášit tradici velice úspěšného Pohádkového 
lesa a zábavného odpoledne pro všechny v Havlovicích, plánujeme 
Kuličkiádu, taneční zábavy atp. 

Abychom mohli plnit cíle a poslání sdružení, neobejdeme se bez 
našich sponzorů a jejich finanční a materiální pomoci. V naší 
činnosti nás pravidelně podporuje Město Dvůr Králové n. L., Elstar, 
spol. s r. o. a další. Stejně tak se neobejdeme bez dobrovolníků a 
lidí, kteří věnují svůj čas této nezištné činnosti, a bez jejichž 
pomoci, píle a nadšení by nebyly realizovány naše aktivity. Také si 
vážíme těch, kteří sympatizují s naší organizací a v dobrém šíří 
jméno sdružení. Všem těmto lidem upřímně děkujeme nejen 



jménem naším, ale i jménem lidí s mentálním postižením, které  
společně podporujeme, a přejeme Vám úspěšný rok 2008. 
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