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Základní údaje o spolku 
Název:     Zet-My, z. s. 

Sídlo:     Ponikev 57, Ludmírov 

Datum vzniku a zápisu:  2. ledna 2020 

Spisová značka:   L 26480 vedená u Krajského soudu v Brně 

Identifikační číslo:   08802335 

Právní forma:    Spolek 

Název nejvyššího orgánu:  Sněm spolku 

Statutární orgán:   Předsedkyně - Mgr. Naděžda Škrabalová, od 2. ledna 2020 

 

Účel spolku 
Účelem spolku je podpora osob se zdravotním postižením takovým způsobem, kterým posílí 

své kompetence s využitím vlastních zdrojů pro běžný život ve společnosti.  

 

Naše vize 
Lidé se zdravotním postižením: 

• bydlí ve vlastním prostředí díky propojenému systému podpory a jsou obklopeni 

a podporováni lidmi, které mají rádi,     

• si nehrají na práci, ale skutečně pracují s potřebnou individuální podporou. 

Pečující osoby mají více času na své osobní aktivity a odpočinek. 

 

Hlavní činnost spolku 
K naplnění účelu vykonává spolek zejména tyto činnosti:  

• Poskytování sociálních služeb, 

• poskytování informací, 

• podpora při naplňování volného času a rozhodování o vlastním životě, 

• podporování inkluze osob se zdravotním postižením, 

• podpora neformálních pečujících osob, 

• podpora při využívání veřejných zdrojů, služeb či příležitostí, 

• pořádání společenských a benefičních akcí, 

• spolupráce s dalšími organizacemi,  

• zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením a jejich síťování, 

• vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zet-my.cz/
mailto:zet-my@seznam.cz


 

Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 26480. 

 web: https://www.zet-my.cz/   tel: + 420 722 152 030  e-mail: zet-my@seznam.cz 

bankové spojení: 2043423002/5500  IČO: 088 02 335   datová schránka: y73nnbs 

Slovo předsedkyně 
Naše první výroční zpráva!  

Musím se přiznat, že mě ani nenapadlo, že vše půjde tak rychle a já budu nějakou zprávu psát. 

Možná vám můj úvod bude spíše připadat jako popis toho, jak vzniká spolek z party nadšenců,  

ale já si přesto dovolím ty malé krůčky popsat, abychom na ně časem nezapomněli a možná 

i namotivovali ty, co chtějí také změnit své nadšení v realitu.  

A začnu ještě rokem 2019. Když jsme se asi v polovině roku začali scházet a uvažovat nad tím, 

co bychom chtěli vytvořit a dělat, bylo to velmi pestré, napadaly nás spousty nápadů. Problémem však 

bylo vybrat to, co se nám zdálo nejdůležitější a jak naformulovat naše vize. Co jsme věděli od začátku: 

že chceme nějakým způsobem podporovat a pomáhat lidem s mentálním postižením a poruchou 

autistického spektra. Vzhledem k tomu, že většina z nás zná hodně klientů z jiných sociálních služeb, 

věděli jsme, že pro lidi s mentálním postižením prioritně chybí v Olomouci a okolí podpora možnosti 

žít samostatně ve svém bytě za podpory služby. Uvědomovali jsme si, že lidé s postižením nemají dost 

pracovních příležitostí k práci. Byla nám známá problematika pečujících osob, kteří nemají skoro žádný 

volný čas. 

Jako první jsme dávali dohromady naše vize, co společně chceme a za čím si stojíme. Následovala stáž 

v organizaci Jinak, o.p.s., kde jsme získali informace o tom, jak začít od začátku. Začali jsme 

spolupracovat s organizací SPMP Olomouc, s níž jsme v roce 2019 uskutečnili vánoční prodej punče 

na náměstí v Olomouci díky organizaci Dobré místo pro život Olomouc. Takto jsme získali prvních 

23 000 Kč, což pro nás bylo velmi důležité, byly to první peníze do našeho začátku. A nebylo to zadarmo, 

doma jsme vyrobili dárečky k prodeji, upekli vlastní cukroví, připravili jednohubky k občerstvení a pak 

celý večer motivovali kolemjdoucí a přátele koupit, co nejvíce punče a dobrot. 

Prodej nám pomáhali kromě zástupců SPMP uskutečnit i Házenkářky Olomouc a Decathlon.  
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Koncem roku 2019 také dostaly obrys první stanovy, které nás pět zakladatelek nakonec vypilovalo 

do detailů, hodně jsme se zapotily nad názvem a logem, aby to vše mělo smysl a soulad. 

Stanovy jsme poslaly na Krajský soud v Brně a čekaly, jak to dopadne. A dopadlo to dobře 

– od 2. 1. 2020 máme spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

oddíl L, vložka 26480. 

Následovaly další úkony, které s novou organizací souvisí, založení účtu, registrace na úřadech, zařízení 

datové schránky, elektronický podpis, abychom byly rychlejší a šetrnější k životnímu prostředí. 

Počátkem roku nás čekalo hledání zázemí – prostor pro setkávání členů spolku a setkávání se zájemci 

o naši činnost. Od února jsme si pronajali jednu z místností v nevyužívaném 7. patře budovy školy 

na adrese Pasteurova 935/8a.  Potom jsme sháněli darované vybavení, stěhovali, malovali, zdobili. 

 

Mezitím jsme podávaly různé žádosti o dotace, dary, nadační příspěvky, někde jsme zaznamenaly 

menší úspěch, jinde ne, ale dokážeme pochopit, že dát peníze partě nadšenců, spolku, který nefunguje 

ani rok, je dost riskantní. O to víc si vážíme těch, co nám přispěli a pomohli k rozjezdu a chtěly bychom 

jim moc poděkovat.  

 

Mgr. Naděžda Škrabalová 

Předsedkyně Zet-My, z. s. 
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Lidé ve spolku 
Členové spolku mají zkušenosti z pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb, mají 

zkušenosti s přímou podporou lidí se zdravotním s postižením (zejména mentálním, kombinovaným 

a s lidmi s poruchou autistického spektra), pracovali či pracují na pozicích sociálních pracovníků, 

osobních asistentů, vysokoškolských pedagogů. 

Spolek má pět zakládajících členů: 

 

Mgr. Naděžda Škrabalová                  

Předsedkyně a zakladatelka spolku 

Pracovala jako sociální pracovnice a metodička v pobytových i ambulantních sociálních 

službách. Nyní pracuje jako konzultantka v procesech transformace sociálních služeb, 

má zkušenosti se zřizováním nových služeb, s audity v sociálních službách, je zapojena 

v pracovních skupinách pro plánování sociálních služeb a pro podporu osob s PAS 

v Olomouckém kraji. Ve spolku zajišťuje administrativní práce, jednání s úřady, 

institucemi a dalšími organizacemi s podobnými zájmy, podává projekty na podporu činnosti spolku, 

koordinuje Homesharing a vznik odlehčovací služby. Je statutárním orgánem spolku. 

 

Bc. Iveta Skopalová       

Zakládající člen a místopředsedkyně spolku 

Pracovala jako sociální pracovnice v chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením, 

v době studií pracovala jako osobní asistentka lidí s mentálním postižením. 

S předsedkyní koordinuje a naplňuje projekt Homesharing. Věnuje se administraci 

zájemců o Homesharing, působí jako adaptační průvodce i koordinátor. S předsedkyní 

spolku žádá o podporu spolku v rámci různých projektů a příspěvků, připravovala 

podklady pro registraci sociální služby. Zastupuje předsedkyni spolku.  

 

Hana Kočnarová, DiS.                    

Zakládající člen a správce webu 

Pracovala jako sociální pracovnice v chráněném bydlení pro lidi s mentálním 

postižením a v denním stacionáři. Pro spolek zajišťuje webové stránky a propagaci. 

Ve spolku od ledna 2021 pracuje na pozici sociálního pracovníka na poloviční úvazek, 

druhou polovinu úvazku pracuje jako sociální pracovnice v sociální rehabilitaci 

v organizaci JAN Olomouc.  
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Mgr. Jana Šatánková     

Zakládající člen a správce facebookové stránky spolku 

Pracovala jako sociální pracovnice v denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením, 

v době studií také jako osobní asistentka. V současné době pracuje s etopedickou 

klientelou. Ve spolku dobrovolně spravuje facebookové stránky, kde propaguje 

spolkovou činnost, navrhuje letáky a upravuje dokumenty k propagaci. 

 

Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS., Ph.D.  

Zakládající člen a odborný konzultant spolku 

Pracuje jako odborný asistent, vědecký tajemník, koordinátor externích 

vyučujících na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Spolupracuje s řadou odborných institucí, jako je Národní rada osob 

se zdravotním postižením ČR či Společnost pro podporu lidí s mentálním 

postižením ČR. Spolku poskytuje odbornou podporu a poradenství.  

 

Další čtyři členové se přihlásili do našeho spolku během roku a také nám aktivně pomáhají. 
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Činnosti spolku 
Počátek rok byl hodně náročný, když kromě zajištění základních administrativních úkonů jsme se začali 

věnovat podání žádostí do sítě sociálních služeb. 

Podali jsme dvě žádosti jednu na službu sociální rehabilitace pro kapacitu 5,6 pracovníků a druhou pro 

odlehčovací službu s kapacitou 5,1 pracovníků. Do sítě byla rozhodnutím orgánů kraje vpuštěna pouze 

terénní odlehčovací služba s kapacitou 3,5 úvazku. Z tohoto důvodu jsme snížili i terénní rozsah služeb 

oproti žádosti na ORP Konice, Olomouc, Prostějov, Šternberk, Litovel a Uničov. 

Po obdržení informace o schválení jednotek v síti bylo nutné připravit službu k registraci sociálních 

služeb – splnit podmínky k registraci dané zákonem. I tyto podmínky jsme úspěšně splnili a obdrželi 

Rozhodnutí o registraci k poskytování sociální služby s účinností od 1. ledna 2021.  

Koncem roku jsme museli doplnit další povinnosti k zahájení činnosti služby, začít hledat 

spolupracovníky, připravit pracovní smlouvy, náplně práce… Podařilo se nám vydat leták 

pro informování veřejnosti o nabídce nové odlehčovací služby. 

Koncem roku jsme pak požádali o dotaci na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové 

dotace ze státního rozpočtu (dotace poskytované MPSV). Stejně tak jsme podali žádost i na město 

Olomouc, na pokrytí nákladů na poskytovanou sociální službu. A během prosince se nám začali hlásit 

první zájemci o službu. 
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Homesharing 
Spolek Zet-My, z. s. začal realizovat projekt Homesharing v květnu 2020 za finanční podpory 

Olomouckého kraje a drobných dárců.  

Homesharing je moderní a přirozený systém podpory rodin pečující o své děti či dospělé s vážným 

zdravotním postižením. Jedná se o podporu rodin metodou sdílené péče. Proškolený hostitel nebo 

hostitelská rodina, která má zájem s péčí o člověka s postižením pomoci, si bere pravidelně dítě 

či dospělého k sobě domů, na předem domluvený čas: pár hodin týdně, odpoledne s přespáním 

či víkend. Společně si užijí obohacující chvíle. Člověku s postižením tak zprostředkují nové zážitky, nové 

prostředí, nové lidi, kteří jej mají rádi a nabídnou mu tak možnost bezpečně realizovat své potřeby i bez 

přítomnosti pečující osoby. Pečující osoba si tak může odpočinout, vyřídit si běžné záležitosti, věnovat 

se ostatním dětem, anebo svému partnerovi. 

Již od roku 2019 se začal spolek Zet-My o metodu 

Homesharing aktivně zajímat v důsledku získaných 

informací ze stran pečujících osob v Olomouci a okolí, 

které náš spolek kontaktovali za účelem získání 

potřebné podpory. 

Od ledna 2020 jsme získávali informace o metodě 

Homesharing, především díky účasti na webináři 

na téma Homesharing organizovaný Nadačním 

fondem Avast.  

Aktivně jsme se začali zajímat i o podporu 

Homesharingu v Olomouckém kraji a v květnu 2020 

jsme získali objednávku na realizaci projektu Pilotní 

zavádění metody provázení s tzv. prvky 

Homesharingu v Olomouckém kraji s cílem získat 

hostitele pro 5 rodin. 

Vytvořili jsme tým pracovníků, který se bude 

na projektu podílet. Setkali jsme se na supervizích, 

na kterých jsme dohodli postupy a pravidla, jakým 

způsobem chceme Homesharing v Olomouckém kraji 

realizovat. Navázali jsme spolupráci s organizací JAN, z. s. a zaměřili se na depistáž potenciálních 

zájemců v Olomouckém kraji. Dále jsme se věnovali propagaci a medializaci projektu (tvorba a roznos 

letáků, kontaktování sociálních služeb, škol, lékařů, rozhovor do rozhlasu, založení facebookových 

stránek, aktualizace webových stránek). 
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V srpnu 2020 jsme natočili za podpory herečky Sandry Pogodové náborový spot pro získání nových 

hostitelů. Velký dík patří jí i našim skvělým členkám, které se chopily kamery a foťáku. 
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V listopadu 2020 jsme začali realizovat první pravidelné online setkání s kolegy, kteří Homesharing 

úspěšně realizují v České republice a kteří nám předávají své zkušenosti.  

V prosinci 2020 jsme za podpory Olomouckého kraje, firmy 3lobit a našich drobných dárců 

zorganizovali videokonferenci k Homesharingu, na které vystoupili nejen odborníci pro Homesharing 

z jiných krajů, ale i profesionálové z jiných oborů zabývající se tématikou osob se zdravotním 

postižením a jejich pečujícími. Původně jsme chtěli udělat konferenci prezenčně, ale vzhledem 

k opatřením souvisejícím s nouzovým stavem jsme byli rádi, že se podařilo zorganizovat konferenci 

alespoň formou videokonference. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spolek Zet-My za přispění Olomouckého kraje si Vás dovoluje pozvat na 

VIDEOKONFERENCI 

K HOMESHARINGU 

  

 

 

 

v pátek 4. 12. 2020 od 8:30 hodin. 

Konference je určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost, pečující osoby a zájemce o hostitelství. 

PROGRAM: 

8:30 – 9:00 Přihlašování účastníků (online). 

9:00 – 9:05 Přivítání hostů, zahájení – moderátor Mgr. Michal Holínka.  

9:05 – 9:45 Úvodní slovo – zátěž a další rizikové faktory u pečujících osob  

- prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 

9:45 – 10:15  Aktivity Olomouckého kraje k problematice osob s poruchou autistického spektra 

- Mgr. Hana Vykydalová. 

10:15 – 11:00 Homesharing – základní informace o nově vytvořené podobě pomoci a odlehčení rodin 

s dětmi s PAS a intelektuálním hendikepem – Alena Pudlovská – Děti úplňku,  

 Ing. Eva Černá Ph.D. - Rodinné Integrační Centrum Pardubice. 

11:00 – 11:30  Představení organizace Zet-My, z. s. – Mgr. Naděžda Škrabalová a Bc. Iveta Skopalová 

a organizace JAN Olomouc – Mgr. Markéta Jandeková, aktivity v oblasti Homesharingu. 

11:30- 11:45 Přestávka 

11:45 – 12:15 Podpora pečujících v programech NF Avast – aneb role soukromých dárců v systémových 

změnách – Kateřina Kotasová, Nadační fond Avast. 

12:15 – 13:45  Zkušenosti z pilotního projektu Homesharing – Alena Pudlovská - Děti úplňku,  

 Ing. Eva Černá Ph.D. - Rodinné Integrační Centrum Pardubice. 

13:45 – 14:15 Diskuse, závěr.  

Zájemci, kteří byli přihlášeni na prezenční formu konference (2. 10. 2020), jsou automatiky přihlášeni a dostanou na mailovou 

adresu uvedenou v původní přihlášce weblink k přihlášení.  

Další zájemci se mohou na konferenci přihlásit na mailové adrese: zet-my@seznam.cz do 29. 11. 2020. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
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Popis realizace projektu  
Do projektu se v roce 2020 přihlásilo celkem 10 zájemců, kteří pečují o dítě nebo dospělého 

se zdravotním postižením. Z řad hostitelů, tedy rodin či jednotlivců, kteří chtějí s péči o člověka 

se zdravotním postižením pomoci, se přihlásily celkem 2 rodiny a 3 jednotlivci. 

V první fázi projektu byl se zájemci o hostitelství realizován vstupní pohovor, seznamovací setkání, 

a nakonec sociální šetření v jejich domácnostech, kde tým podrobně zjišťoval, jaké jsou jejich 

představy, zkušenosti, možnosti, očekávání i limity. Zájemci předem vyplnili podrobný dotazník, který 

tým během sociálního šetření doplnil o potřebné informace. Dále následovalo několik školících akcí. 

Na těchto školeních předali odborníci na dané téma informace hostitelům o potřebách a specifikách 

osob s mentálním postižením, osob s poruchou autistického spektra, informace o jejich rituálech, 

případných rizicích, která mohou nastat, jejich řešeních a příkladech z praxe. 

Dále proběhlo sociální šetření i u všech pečujících osob přihlášených do projektu. Během sociálního 

šetření se pracovníci projektu s uchazeči nejen seznámili, ale především zjistili, jaké jsou jejich potřeby 

a taktéž přání a míra potřebné podpory v jednotlivých oblastech života osob, o které pečují. 

S některými zájemci se tým Homesharingu pro doplnění potřebných informací sešel vícekrát. Všechny 

schůzky proběhly jak v přirozeném prostředí klientů, tak v kanceláři týmu. V projektu nadále 

pokračovalo 9 zájemců, kteří se chtěli dále účastnit. 

Navázali jsme spolupráci s psycholožkou, která se bude na provázení jednotlivých účastníku projektu 

podílet a poskytovat jim potřebnou podporu. 

Následně proběhlo supervizní setkání pracovníků, kde po posouzení všech potřebných informací 

o  pečujících rodin a potenciálních hostitelů navrhli pracovníci týmu možná setkání jednotlivých 

zájemců, kteří by si mohli vzájemně vyhovovat. Zohlednili jsme jak představy a možnosti hostitelů, tak 

i potřeby lidí, o které je pečováno. Kontaktovali jsme hostitele, kterým jsme samostatně na dalších 

schůzkách představili důležité informace o některých uchazečích. Hostitelé měli čas na rozmyšlenou 

a ve sjednané lhůtě nás informovali o tom, s kým by se chtěli primárně setkat. V listopadu a prosinci 

2020 jsme realizovali první setkání jedné hostitelské rodiny s rodinou pečující o dítě s postižením a dvě 

seznamovací setkání s hostitelkou a rodinou pečující o dítě s postižením.  

V projektu Homesharing jsou na dohody o provedení práce zaměstnáni 4 pracovníci na pozicích: lektor, 

speciální pedagog, projektový manažer a supervizor.   

Dohody jsou vedeny na dvakrát 10 hodin, 5 a 3 hodiny měsíčně. Další činnosti jsou vykonávány na bázi 

dobrovolné činnosti zainteresovaných osob. 
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Hospodaření spolku 
Za rok působení jsme podali několik projektů a žádostí o dary či dotace – Město Olomouc, Olomoucký 

kraj, Nadaci ČEZ, Nadaci KB Jistota, Nadaci Veolia, Nadaci Avast, Nadaci Globus, Nadaci Sova. Současně 

jsme požádali o podporu organizace, které mají nějakou spojitost s pomoci lidem s postižením 

– prodejce zdravotnických pomůcek apod. 

Pro dárce máme vyhlášenou sbírku s osvědčením Krajského úřadu, účelem sbírky je Finanční podpora 

projektu Homesharing, sbírkový účet č. 2043423010/5500. 

Na dárcovského portálu Darujme.cz jsme díky Nadaci Via vydali svůj projekt Pomozte nám rozjet 

projekt sdílené péče. 

 

 
 

Dotace od Olomouckého dotaci na uspořádání videokonference k Homesharingu: 35 000 Kč  

Členské příspěvky: 18 000 Kč 

Vlastní tržby z hlavní činnosti: 172 415 Kč 

Díky nadačním příspěvkům a drobným dárcům se nám podařilo shromáždit: 27 295Kč 

 

Všem sponzorů a dárcům děkujeme. 
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Největšími výdaji za rok 2020 byly osobní náklady na mzdy v projektu homesharing, náklady na 

pronájem kanceláře a energie. Významnějším nákupem byl nákup notebooku, další výdaje byly na 

drobné vybavení kanceláře a kancelářských potřeb. Část vybavení kanceláře jsme dostali darem. 

 

Závěrem 

Na konci výroční zprávy bych ráda poděkovala všem členům spolku za aktivitu. 

A spolupracujícím osobám, že nám pomáhají pomáhat! 

 

V Olomouci dne 7. 1 .2021 

Mgr. Naděžda Škrabalová 

Předsedkyně Zet-My, z. s. 
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Přílohy 
1. Rozvaha 

2. Výkaz zisků a ztrát 

3. Příloha k účetní závěrce 
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