Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia Trenčianska Teplá
Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) je dobrovoľné občianske združenie otvorené
pre každého občana. V Trenčianskom kraji združuje v základných organizáciách takmer 1500
občanov s ľahším i ťažším telesným postihom, ich rodinných príslušníkov, rodičov
postihnutých detí a priaznivcov.
Misiou SZTP je starostlivosť a pomoc voči svojim členom. Je to vytváranie podmienok pre
zapojenie občanov so zdravotným postihom do spoločenského života prostredníctvom
kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, či športových aktivít. Jednou z najvýznamnejších
aktivít sú každoročné Krajské športové hry (KŠH).
Už pred rokmi, za predsedovania Jozefa Holca sme prevzali štafetu od Štefana Blahu, aby
sme aj v súčasnosti naviazali na organizačnú prípravu hier. V medziobdobí na ZO každoročne
vytvárala všetky predpoklady pre naplnenia poslania SZTP v Obci Trenčianska Teplá.
Pravidelné návštevy chorých a návštevy chorých a nevládnych, každoročný kultúrnozdravotný zájazd, Mikulášske večierky s kultúrnym programom. Na výročných schôdzach
gratulácie jubilantom.
Život organizácii vdychuje rodina Stanislava Frydeckého, u ktorého je dodnes sídlo
organizácie. Desiatky stretnutí výboru ZO, ako aj prípravy podujatí sa konajú stále za jeho
osobnej prítomnosti.
Rozhodujúcou skutočnosťou každej organizácie sú financie, ale aj iná, materiálna pomoc.
Členské je málo.
Už od roku 2006 venujem pozornosť získavaniu 2% daní nielen členov, ale aj od veľkej
skupiny našich priaznivcov. Ďakujem im.
Ak má dobre fungovať spoločenská organizácia v obci, musí mať podporu jej
predstaviteľov. A to máme. Trenčiansky samosprávny kraj, Leoni a rad ďalších priaznivcov
a podporovateľov poslania našej organizácie je predmetom každoročného poďakovania na
výročných schôdzach ako aj pri konaní podujatí.
Už k tradičným aktivitám našej ZO patrí aktívna účasť súťažného družstva na
„Športových hrách telesne postihnutých“. KŠH ponúkajú členom SZTP zapojiť sa do
športového zápolenia s im vlastným športovým nadšením a podľa ich možností a schopností.
Popri športe sú KŠH aj veľkou spoločenskou a kultúrnou udalosťou pre všetkých
zúčastnených. Svojou aktivitou vytvárajú telesne postihnutí neopakovateľnú pohodu
a atmosféru. Každoročne je hlavným usporiadateľom jedna ZO SZTP v kraji. Účasť
súťažiacich sa pohybuje od 50 do 100 členov SZTP z Trenčianskeho kraja.
Našej ZO SZTP bola daná dôvera a česť okresnou i krajskou radou SZTP, usporiadať
v roku 2010 jubilejný XV. ročník KŠH telesne postihnutých.
Hry sa uskutočnili 25. septembra 2010 v priestoroch Základnej školy a boli súčasťou osláv
655. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Trenčianska Teplá. Záštitu nad podujatím
prevzal starosta obce Ing. Milan Berec.
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