




Úvodní slovo

Vážení a milí čtenáři této Výroční zprávy,

přijměte prosím pozvání k seznámení s činností Spirály o. p. s. v roce 2016. 

Tento rok byl pro naši organizaci velmi důležitým mezníkem. Nepodařilo se nám získat dostatečné množ-
ství finančních prostředků pro pokrytí všech nákladů, a proto jsme museli sáhnout do našich rezerv. 

Přesto se nám však podařilo uvědomit si potřebu zavedení změn ve všech oblastech naší činnosti. Získali 
jsme mnoho zkušeností a dovedností, které aktivně v roce 2017 prohlubujeme. Máme jasnou vizi, kam 
chceme směřovat a plno plánů do blízké i vzdálenější budoucnosti. Seznámit se s našimi úspěchy a plány 
do dalšího roku můžete v sekcích „Podařilo se nám“ a „Co plánujeme na rok 2017“.

Jsme hrdí na to, že jsme náročný rok 2016 společně zvládli a že jsme se jím nechali posunout k mnoha 
konkrétním opatřením. 

Děkuji všem svým spolupracovníkům, uživatelům sociální služby, našim podporovatelům i zákazníkům. 
Můžeme tak společně pomáhat dalším lidem s duševním onemocněním, aby znovu nalezli místo ve svém 
životě. 

Příjemné čtení a vše dobré vám přeje

Darja Šlahorová, ředitelka Spirála o. p. s.  



Základní údaje o organizaci

Název organizace: Spirála o. p. s.
Sídlo organizace: Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava - Jih 
Statutární zástupce: Mgr. Darja Šlahorová, ředitelka 
IČ: 294 517 36
DIČ: CZ294 517 36

Právní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace organizace: zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem 
v Ostravě, pod spisovou značkou O 1081, ze dne 30.8.2012

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  - 254442669/0300,
                             Česká spořitelna, a. s. - 3806927319/0800

Telefon: 595 782 484 / 731 781 757
E-mail: reditel.spirala@seznam.cz
Webové stránky: www.spirala-ops.cz, www.facebook.com/Spirala.ops 

Pracoviště Kafárna
Adresa: U Oblouku 10/501, 708 00 Ostrava – Poruba
Telefon: 596 630 692 / 731 079 204
E-mail: kafarna.spirala@seznam.cz

Pracoviště Klub Kafe Ostrava
Adresa: Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Telefon: 595 782 484 / 731 781 757
E-mail: klubkafeostrava.spirala@seznam.cz

Hlavní činnost organizace

- sociální služby osobám s duševním onemocněním
- poradenské, vzdělávací, konzultační a osvětové činnosti
- zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- aktivizační činnosti
- spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru



Personální zajištění organizace
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE A ŘEDITELKA:

Mgr. Darja Šlahorová
595 782 484 / 733 736 232
reditel.spirala@seznam.cz

SPRÁVNÍ RADA:

Mgr. Eva Krestová - předsedkyně SR
Ing. Dana Diváková – členka SR
Ing. Mgr. Daniel Keprta - člen SR

DOZORČÍ RADA:

Ing. Věra Moravcová - předsedkyně DR
Radka Svobodová - členka DR
Ing. Martin Karásek - člen DR 

Členům správní rady, dozorčí rady a statutárnímu zástupci organizace Spirála o. p. s. nepřísluší odměna 
za vykonávané funkce. 

ZAMĚSTNANCI:

Mgr. Hana Bulavová - sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace (Klub Kafe Ostrava) 
Radka Svobodová/Petrášová - terapeutka sociální rehabilitace (Klub Kafe Ostrava)
Radka Lamková, DiS. – sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace (Kafárna)
Mgr. Eva Polášková - terapeutka sociální rehabilitace (Kafárna)
Mgr. Eva Krestová - organizační pracovnice
Jakub Koťátko - propagační pracovník
Eva Raděntová - pomocná pracovnice úklidu a provozu
Vladimír Frontz - pomocný pracovník úklidu
Jana Zniščalová – pomocná pracovnice úklidu
Radmila Vysoká – pomocná pracovnice úklidu
Vojtěch Mendlík - pomocný pracovník cateringu, obsluhy a přípravy akcí
Daniel Burý - pomocný pracovník kuchyně a obsluhy
Jarmila Lupová - pomocná pracovnice přípravy občerstvení/pomocný pracovnice rukodělných činností
Michaela Malá - pomocná pracovnice obsluhy a zajištění akcí 
Jaroslava Lančová - pomocná pracovnice přípravy občerstvení
Mgr. Karin Jankova - psychologická vyšetření (DPP)
Bc. Blanka Nálepová – vedení sociální rehabilitace a lektorství tvořivých kurzů do 30.6.2016 (DPP)
Zuzana Chladová - lektorství tvořivých kurzů a výpomoc při akcích (DPP)
Josef Rada - odpovědný zástupce pro hostinskou živnost (DPP)
Petra Janků - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Petra Kutáčová - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Jaroslava Lančová - pomocná pracovnice přípravy občerstvení (DPP)
Ivo Křivánek - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Karel Svoboda - údržbářské práce (DPP)

DOBROVOLNÍCI:

Karla Svobodová 
Božena Svobodová 
Lukáš Byrtus



Děkuji Vám všem, kdo jste přispěli nebo stále přispíváte svou pra-
cí, podporou, radou či pomocí naší organizaci. Velmi si Vás vážím. 
Všechno, co jsme už dokázali, jsme dokázali společně. 



Změny ve správě a základních dokumentech 
organizace v roce 2016

Změny ve správě organizace
V roce 2016 skončilo tříleté funkční období jednomu členovi dozorčí rady - Ing. Martinovi Karáskovi. 
V rámci dozorčí rady pokračuje do dalšího tříletého funkčního období. 

Změny ve výpise z rejstříku obecně prospěšných organizací 
V rámci výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností došlo v roce 2016 ke změnám pouze v souvis-
losti se změnami ve správě organizace.  

Změny v Zakládací listině
Zakládací listina organizace byla v roce 2016 měněna pouze s ohledem na změny v členství v dozorčí 
radě. 



Zpráva o činnosti Spirála o. p. s. v roce 2016

Sociální služba

Spirála o. p. s. poskytuje sociální službu sociální rehabilitace od 1.1.2013, kdy se společnost vyčlenila 
z mateřské organizace ANIMA VIVA o. s. Spirála tak staví na zkušenostech, které jsme získávali už od roku 
2003.

Sociální služba je poskytována lidem s duševním onemocněním na dvou pracovištích organizace – 
Kafárna v Ostravě – Porubě a Klub Kafe Ostrava v Ostravě – Zábřehu ambulantní formou.

Poslání sociální služby

Posláním sociální rehabilitace je podpora a posílení lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se 
vlivem své nemoci ocitli v situaci, kterou nedokážou vlastními silami řešit.

Cíle sociální služby

1. Uživatel je samostatnější v péči o domácnost.
2. Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi.
3. Uživatel zná možnosti trávení svého volného času. 
4. Uživatel má pracovní návyky a dovednosti, které mu mohou pomoci k získání pracovního uplatnění. 

Cílová skupina služby

Lidé s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti ve věku od 18 let.

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba není poskytována:

	osobám v akutní fázi závislosti na alkoholu, psychotropních látkách a hazardních hrách,

	osobám s jiným zdravotním postižením (neslyšící, nevidomí, středně a těžce mentálně postižení). 

Zásady pro pracovníky sociální služby

	Respektování svobodné volby uživatele - pracovníci podporují vlastní svobodné rozhodování 
uživatele.

	Podporování nezávislosti uživatele - pracovníci aktivně vedou uživatele k přebírání 
zodpovědnosti za vlastní život.

	Respektování soukromí uživatele - pracovníci zachovávají soukromí při jednání s uživatelem a 
mlčenlivost o informacích získaných při poskytování sociální služby.

	Individuální přístup - pracovníci přistupují k uživateli podle jeho potřeb a přání. 

	Odbornost - pracovníci jsou kvalifikovaní k výkonu práce v sociální službě a své vzdělání si průběžně 
doplňují v odborných kurzech a seminářích, své profesní zkušenosti si vzájemně předávají v rámci 
týmové spolupráce.



Rozsah poskytované sociální služby

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začleňování: 

	nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (jejich využití, obsluha  
a bezpečnost při jejich užívání; nácvik obsluhy PC; nácvik obsluhy mobilního telefonu - psaní a 
posílání sms, telefonování),

	  nácvik péče o domácnost (úklid, chod kuchyně – stolování, nakupování, vaření, pečení, orientace 
v receptu a práce s receptem, práce s potravinami a způsoby jejich uchování, kontrola spotřeby 
potravin, péče o textilie – praní, zašívání, žehlení, péče o květiny),

	 nácvik samostatného pohybu (pohyb ve městě – nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu).

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

	nácvik chování v různých společenských situacích a nácvik běžných způsobů komunikace 
(společenské chování, nácvik komunikace a spolupráce s lidmi),

	nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky.

3.  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

	kulturní akce,

	sportovní aktivity,

	výlety,

	Kurz PC,

	Kreativní dovednosti,

	Kurz vaření,

	Kurz keramiky,

	nácvik pracovních dovedností a návyků.

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

	sociální poradenství (pomoc s vyřizováním různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na 
úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, informace o dalších službách a zdrojích pomoci).

Konkrétní rozsah poskytované sociální služby bude vymezen v rámci individuálního plánování.



Pravidla pro uplatňování vlastní vůle

Zařízení vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé služeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě 
vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou. 

	Pracovník při vstupu uživatele do sociální služby mapuje jeho potřeby a přání.  Uživatel má 
možnost v rámci stanovení svých osobních cílů při vstupu do služby a v rámci individuálního 
plánování průběhu sociální služby vyjádřit svá přání, cíle a vlastní vůli a dosáhnout těchto cílů 
svým vlastním jednáním. 

	Uživatel má právo nebýt rušen před začátkem služby, v době svých přestávek a při přípravě na 
hodnocení služby a v intimních situacích jako je převlékání, toaleta. 

	S uživateli o jejich soukromých, osobních a citlivých záležitostech hovoříme vždy v soukromí, ne 
před ostatními kolegy, zaměstnanci nebo veřejností. 

	Uživatel má právo vybrat si v situacích, kdy je běžné mít možnost výběru (zda bude nebo nebude 
obědvat apod.).

	Všichni pracovníci organizace dodržují Etický kodex organizace, kde je mj. zakotveno respektování 
svobodné volby uživatele a podpora nezávislosti uživatele. 

	Pracovníci dbají na zajištění možnosti volby uživatele i v situacích, které jsou v přímém rozporu 
s názorem pracovníka (odborníka). I v těchto situacích je nutné ze strany pracovníka zajistit 
informované rozhodnutí uživatele – rozhodnutí uživatele musí vycházet z porozumění možným 
důsledkům jednotlivých alternativ, mezi kterými se rozhoduje. 

	Pracovníci vždy usilují o podporu uživatelovy samostatnosti a nezávislosti a o to, aby posílili jeho 
zodpovědnost. 

	Pracovníci dbají na to, aby při řešení sporných situací vzniklých v souvislosti s poskytováním služby 
nebyla popírána vůle uživatele. Uživatel vždy dobrovolně souhlasí se zvoleným řešením, výjimkou 
je agresivní chování uživatele a ohrožování bezpečí svého i druhých a ničení majetku zařízení. 

	Pracovníci jednají s uživateli vždy slušně, důstojně a s respektem k vůli, důstojnosti, soukromí 
a jeho dalším právům. 

Pravidla pro ochranu před předsudky a negativním hodnocením 

 „Být jiný neznamená něco negativního. Být jiný znamená třeba být hvězdou.“

            (Ed Roberts, zakladatel hnutí Indepent living)

Zařízení má vytvořena vnitřní pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnoce-
ním, ke kterému by mohlo dojít.

	Pracovníci nevyvolávají soucit a představy závislosti uživatelů na společnosti. Naopak je představují 
a ukazují v situacích, kdy se věnují smysluplné činnosti a představují je ve společnosti, médiích 
apod. jako platné členy společnosti. 

	Uživatelé služby nejsou nijak vizuálně označeni (logo, jmenovka), takže běžný host by neměl 
poznat, kdo je uživatel a kdo zaměstnanec. 

	Pracovníci uživatele oslovují na základě vzájemné dohody nejčastěji křestním jménem. Pracovníci 
uživateli vždy vykají. 



	Uživatele veřejnosti představujeme jeho křestním jménem nebo jako kolegu, dle předchozí 
domluvy a přání uživatele. 

	Pracovníci nepoužívají pejorativní označení cílové skupiny, se kterou pracují. 

	Organizace vytváří pro své uživatele takové podmínky, aby uživatelé mohli svůj čas v sociální 
službě využívat smysluplným způsobem, aby dělali smysluplné činnosti.

	Pracovníci dbají na to, aby uživatelé z důvodu svých schopností a možností nezajišťovali méně 
atraktivní činnosti. 

Vnitřní pravidla

Zaměstnanci se při své práci řídí těmito metodickými materiály:

	Standardy kvality sociální služby,

	Pracovními postupy pro pracovníky v přímé péči a Pracovními postupy pro sociální pracovníky,

	Směrnicemi ředitele (účetní směrnice, provozní směrnice organizace).



Příležitosti v rámci sociální rehabilitace

	seznámit se s novými lidmi, zlepšit komunikační dovednosti 
	posílit a zvýšit svou soběstačnost, sebedůvěru, jistotu a pocit užitečnosti a potřebnosti
	naučit se nakupovat, vařit, uklízet, prát a žehlit, postarat se o domácnost 
	pravidelně docházet na nácviky, vrátit do života režim dne 
	smysluplně využívat čas 
	účastnit se skupinových volnočasových, společenských a kulturních akcí 
	získat a rozvíjet pracovní dovednosti
	pracovat v kolektivu lidí a trénovat spolupráci s nimi
	zapojovat se do činností prospěšných pro veřejnost
	podílet se na zajištění mimořádných akcích
	zvýšit možnosti k zapojení se do chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí

Kavárenské prostředí, provoz veřejné jídelny a cateringové služby dávají prostor k mnoha činnostem. 
Díky každodenní starosti o běžný chod pracovišť a přípravě plánovaných akcí mají uživatelé sociální 
služby reálnou a smysluplnou náplň rehabilitace. Mají tak možnost podílet se na realizaci plánovaných 
aktivit i zajišťování denního provozu pro širokou veřejnost. Díky tomu posilují své sociální a pracovní 
dovednosti, zdravé sebevědomí, pocit potřebnosti a smysluplnosti. 

Sociální rehabilitace respektuje individuální potřeby, možnosti a zájem uživatelů. Usiluje  
o zvýšení nezávislosti osob s duševním onemocněním na sociálních službách. Rehabilitací jim dáváme 
příležitost k jejich zotavení a znovuzařazení do běžného života. Propojení činnosti s nabídkou služeb pro 
širokou veřejnost získává celá tato práce ještě větší smysl a oboustranný pozitivní přínos. 

Uživatelé sociální služby docházejí 2–3x týdně na čtyřhodinové dopolední nebo odpolední služby. Reha-
bilitace je smlouvou sjednána většinou na dobu jednoho roku. Je-li to v zájmu uživatele a v možnostech 
nabídky sociální služby, lze službu poskytovat až po dobu tří let. Cílem je umožnit uživatelům upevnit své 
dovednosti a současně získat nové. V případě směřování uživatele na chráněný nebo otevřený trh práce 
je možné se zapojit do programů úřadu práce. Jedná se o poradensko-motivační program a následnou 
přípravu k práci. Oba programy jsou realizovány v průběhu sociální služby a probíhají na našich praco-
vištích.

Vzhledem k frekvenci účasti uživatelů na pracovišti a intenzitě provádění nácviků sociálních a pracovních 
nácviků s nimi je jejich počet v průběhu roku nižší, než v jiných formách sociálních rehabilitací poskyto-
vaných dalšími organizacemi. 

Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 2016

Celkový počet uživatelů sociální služby 28
- z toho mužů 12
- z toho žen 16
- z toho nových uživatelů 9
- z toho uživatelů z obcí mimo Ostravu (v rámci MSK) 3

Počet zájemců o službu 25
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů 0
Počet kontaktů 1588
Počet intervencí 4687
Počet uživatelů zapojených v programech úřadu práce 4
Počet uživatelů zapojených do kurzu vaření 5
Počet uživatelů zapojených do kurzu počítačů 7
Počet uživatelů zapojených do kurzu keramiky 5
Počet uživatelů zapojených do kurzu kreativních dovedností 2



Společné aktivity v roce 2016

	Vernisáž Petry Janků v Galerii u Oblouku v Kafárně
	Filmová představení Decibely lásky a Teorie tygra 
	Procházka na statek v Hrabové
	Opékání párků
	Akce Lidé lidem – den sociálních služeb v Ostravě na Masarykově náměstí 
	Akce „Setkáme se u Oblouku“ v Kafárně - destigmatizační výstava se slavnostní vernisáží a 

tvořivé workshopy
	Kreativní den v Klubu Kafe Ostrava – nabídka kreativní činnosti - 4x
	Bazárek oblečení – 2x 
	Akce Advent plný křídlení v Gongu v Dolní oblasti Vítkovic – prodejní setkání neziskových 

organizací s veřejností 
	Akce Advent plný andělů v Impact Hub Ostrava - prodejní setkání neziskových organizací 

s veřejností 
	Vánoční setkání – slavnostní uzavření roku 2016 a poděkování za vykonanou práci formou 

společného oběda a posezení

Projekty související se sociální službou v roce 2016
Projekt „Kafárna a Klub Kafe Ostrava“ - poskytování sociální služby sociální rehabilitace na pracovištích 
Kafárna a Klub Kafe Ostrava s finanční podporou:

•	 Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 
ve výši 818 000 Kč

•	 Moravskoslezský kraj v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji na rok 2015 ve výši 1 500 900 Kč

•	 Úřad práce–příspěvky při zabezpečení pracovní rehabilitace na ve výši 44019 Kč

Projekt „Setkání U Oblouku“ – osvětová aktivita formou přibližování světa duševně nemocných a zdra-
vých lidí prostřednictvím uměleckého vyjádření a kulturního zážitku s finanční podporou:

•	 Nadace ČEZ ve výši 40 850 Kč
•	 ÚMOb Poruba ve výši 5 000 Kč
•	 Nadace Umění pro zdraví  ve výši 1 500 Kč 



Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Organizace Spirála o. p. s. směřuje k rozvoji v oblasti zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením. Reaguje na nedostatečnou nabídku chráněného zaměstnávání na úze-
mí Moravskoslezského kraje. Spirála navazuje svými cíli na třináctileté zkušenosti  
v poskytování sociální služby sociální rehabilitace a zaměstnávání osob  
s duševním onemocněním ve svých dvou tréninkových kavárnách. Ročně zde projde sociální reha-
bilitací kolem třiceti uživatelů. Aktivně se podílejí na běžném chodu obou zařízení. V tréninkových 
kavárnách probíhá běžný kavárenský provoz pro širokou veřejnost. Jsou zde také pořádány kulturní a 
zábavné akce (výstavy, osvětové přednášky apod.), dále jsou prostory poskytovány vzdělávacím aktivi-
tám jiných organizací a kuchyňské zázemí je využíváno jako přípravna cateringu.

Již několik let úspěšně realizujeme projekt „Máme co nabídnout“. V rámci tohoto 
projektu jsou naši uživatelé po úspěšném ukončení sociální rehabilitace zaměstnáváni 
na DPP a spolu s dobrovolníky pomáhají zajišťovat chod odpoledních akcí v kavárnách a 
připravovat sjednané občerstvení. Tyto zkušenosti nás v roce 2014 vedly k vytvoření projektu 
zaměřeného na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Projekt „Zaměstnávání  
v chráněných pracovních podmínkách“ ukázal, že někteří lidé s duševním onemocněním mohou 
být při individuálním přístupu úspěšně zaměstnáváni na různě vysoké pracovní úvazky. Zároveň 
se nám podařilo navázat spolupráci s institucemi státního i nestátního charakteru na zajišťování 
cateringu pro akce vzdělávacího charakteru, konferencí nebo setkávání různých pracovních a 
zájmových skupin. Pomocné pracovní pozice jsme vytvořili i v rámci jiných činností. V obou 
projektech budeme pokračovat i v roce 2017 a letech dalších.

 
Vytvořená pracovní místa jsou přednostně nabídnuta lidem, kteří se v rámci naší předchozí spo-
lupráce osvědčili a kteří již mají dostatek dovedností k samostatné práci. Primárně se soustředí-
me na pracovní pozice v oblasti přípravy cateringu, zajišťování akcí a obsluhy hostů. Provozov-
ny postupně vybavujeme profesionálnějším gastrovybavením k usnadnění přípravy cateringových 
zakázek a vytvoření vhodných pracovních podmínek pro naše zaměstnance. Další pracovní pozi-
ce pro OZP vytváříme také v oblasti úklidu, administrativy a rukodělných činností. Tvořivé ak-
tivity zajišťují pracovní náplň zaměstnanců ve chvílích, kdy již mají splněny své předchozí pracov-
ní úkoly nebo vzniknou volné dny mezi plněním sjednaných zakázek. Cíleně se pak této činnosti 
věnujeme v období, kdy se chystáme na různé prodejní akce nebo řešíme přímé zakázky.  Výrobky 
z naší dílny prodáváme také na internetu prostřednictvím handmade prodejního portálu.

V roce 2016 jsme zaměstnali 11 osob se zdravotním postižením v souhrnné výši úvazků 5,0.  Čtyři 
osoby u nás našly práci na DPP. Všichni dohromady odpracovali 7147,7 hod. 

V roce 2017 chceme počet OZP, se kterými budeme v pracovním poměru pokračovat nebo jim práci na-
bídneme, navýšit. Z toho důvodu se snažíme rozšířit okruh svých zákazníků a vyhledáváme další pracovní 
uplatnění. 



Mezi zaměstnance jsou vybírány také osoby s jiným typem zdravotního handicapu, než je duševní one-
mocnění. Důvodem je riziko nestability zdravotního stavu osob s duševním onemocněním. Cílem je udr-
žet hladký provoz podniku za pomoci vzájemné zastupitelnosti. 

Cílem obou projektů je: 

1) Zaměstnávat osoby s duševním onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením v reál-
ném pracovním prostředí s využitím chráněných podmínek 

2) Navázat na činnost sociální služby sociální rehabilitace, která je ve formě pracovních aktivit 
realizována organizací Spirála o. p. s. 

3) Podpořit osoby se zdravotním postižením ve schopnosti udržet si zaměstnání získáním potřeb-
ných dovedností 

Projekty napomáhají lidem s postižením v zapojení do přirozeného společenského prostředí. Při-
spívají ke stabilizaci jejich zdravotního stavu a vstupu do reálných pracovních podmínek. Podporují 
jejich snížené sebevědomí v důsledku nemoci, dávají pocit smysluplnosti, užitečnosti a potřebnos-
ti. Nabízí pracovní seberealizaci lidem obtížně uplatnitelným na běžném trhu práce. Díky druhu 
činnosti jsou oba projekty prospěšné také veřejnosti (provoz kaváren a jídelny, catering, zajištění 
akcí, výstavy, úklidové práce, administrativní činnosti apod.). Projekty dávají prostor pro setkávání 
světa zdravých lidí s lidmi zdravotně znevýhodněnými a přináší oboustrannou prospěšnost.



Statistické údaje o zaměstnávání OZP za rok 2016

Celkový počet zaměstnanců OZP na pracovní úvazky 11
- z toho mužů 5
- z toho žen 6
- z toho administrativní pracovník 1
- z toho pomocný pracovník cateringu, obsluhy a přípravy občerst-

vení / pomocný pracovník rukodělných činností 5
- z toho pomocný pracovník úklidu, provozu 4
- z toho pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 1

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na pracovní úvazky 6871,6
Celková výše pracovních úvazků OZP 5,0
           -     z toho na pracovní úvazek 0,75 1

- z toho na pracovní úvazek 0,6 1
- z toho na pracovní úvazek 0,5 5
- z toho na pracovní úvazek 0,4 1
- z toho na pracovní úvazek 0,3 1
- z toho na pracovní úvazek 0,25 1
- z toho na pracovní úvazek 0,2 1

Celkový počet OZP na DPP 4
- z toho mužů 1
- z toho žen 3
- z toho pomocné práce při přípravě občerstvení 1
- z toho pomocné práce v kuchyni a na obsluze při akcích organi-

zace 3
Celkový počet odpracovaných hodin OZP na DPP 276,1

Projekty související se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 
v roce 2016

Projekt „Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách“ – zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením v chráněných pracovních podmínkách formou služeb veřejnosti s finanční podporou:

•	 Statutární město Ostrava v rámci programu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ob-
last podpora osob s handicapem, ve výši 326 000 Kč

•	 Statutární město Ostrava v rámci dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her ve výši  
251 273 Kč („Pracujeme se Spirálou – Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách“)

•	 Moravskoslezský kraj v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského  
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením ve výši 34 617 Kč 
(„Pracujeme se Spirálou – Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách“)



Projekt „Máme co nabídnout“ – zaměstnávání osob se zdravotním postižením na dohody o provedení 
práce v chráněných pracovních podmínkách formou služeb veřejnosti s finanční podporou:

•	 Nadace rozvoje zdraví – tříletý projekt v celkové výši nadačního příspěvku 91 000 Kč, pro rok 
2016 ve výši 35 000 Kč

•	 ÚMOb Jih ve výši 15 000 Kč
•	 ÚMOb Poruba ve výši 15 000 Kč 

 

Kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity 
pro podporu osvěty

Spirála o. p. s. se v rámci svých aktivit věnuje také kulturním, vzdělávacím a volnočasovým aktivitám pro 
veřejnost. Tyto akce dávají řadu možností k pracovnímu zapojení pro naše uživatele a zaměstnance OZP. 
Lidé se zdravotním postižením se mají také příležitost umělecky vyjádřit vystavováním své tvorby. Akce 
zároveň vytváří nabídku kulturního, naučného a zábavního vyžití pro širokou veřejnost. 

Cílem pořádání akcí pro veřejnost je přiblížit svět duševně nemocných a zdravých lidí. Lidé se zdravotním 
postižením, zejména pak duševně nemocní, jsou zatížení stigmatizací ze strany okolí, ale i stigmatem vy-
cházejícím z nich samotných. Sami se staví do roviny méně užitečných a běžný život nezvládajících osob. 
Přispívá tomu nemocí ztracené nebo velmi snížené sebevědomí a sebedůvěra. Pracujeme tak po malých 
krocích na destigmatizaci osob se zdravotním postižením, abychom oba světy propojovali a ukazovali 
oběma stranách vzájemnou prospěšnost. 

Spirála o. p. s. podporuje pořádání vzdělávacích jednorázových i navazujících aktivit na našich pracovi-
štích. Společně s našimi uživateli a zaměstnanci OZP vytváříme zázemí pro realizaci vzdělávání formou 
přípravy prostor, zajišťováním občerstvení a obstaráváním materiálně technického vybavení akcí. Pravi-
delně spolupracujeme např. se Sestra.In a dalšími organizacemi či jednotlivci.



Projekty a akce související s kulturními, vzdělávacími a volno
časovými aktivitami pro podporu osvěty v roce 2016

Výstavy uměleckých děl v Galerii u Oblouku na pracovišti Kafárna:

Petra Janků – Koně (kresba)  
Setkání U Oblouku - tvořivé workshopy, společná výstava autorů (fotografie)
Veronika Livečková - Čarůvky (grafika)
Marie a Milan Farní - Paleta bezejmenného malíře (kresba, básně)

Výstavy byly zahájeny slavnostními vernisážemi. 

Výstava Setkání U Oblouku proběhla v říjnu a listopadu 2016 třetím ročníkem společné výstavy čtyř 
autorů tvořících fotografie pod vlivem zkušeností s duševním onemocněním.  Cílem výstavy bylo při-
bližování světa duševně nemocných a zdravých lidí prostřednictvím uměleckého vyjádření a kulturního 
zážitku. Stala se součástí akcí pořádaných v rámci Týdnů duševního zdraví a současně jednou z aktivit 
destigmatizační kampaně lidí s duševním onemocněním. Samotná vernisáž byla obohacena o kreativní 
workshopy pro veřejnost. Vernisáž výstavy byla úspěšnou akcí, která oslovila nejen okolí Kafárny. Kultur-
ní program zajistila hudební hudební a poetická vystoupení ostravských umělců.  Samotné vernisáže a 
následné výstavy se zúčastnilo asi 140 návštěvníků.  Letákovou a internetovou kampaní bylo odhadem 
osloveno asi 1000 osob. 

Kurz keramiky – probíhá 1x za 14 dní na pracovišti Klub Kafe Ostrava. V roce 2016 opět navštěvovali 
uživatelé služby keramickou dílnu společně s běžnou veřejností. Propojení skupin přineslo své ovoce  
v podobě skvělé spolupráce, vzájemného obohacování, inspirace a navazování nových kontaktů. 

Dobrovolníci

Spirála spolupracovala v průběhu roku 2016 s 3 dobrovolníky, kteří se aktivně zapojovali do činnosti.  
Pomáhali nám při realizaci akcí a propagaci organizace, při přípravě občerstvení a v administrativních 
činnostech.

Statistické údaje o dobrovolnictví za rok 2016

Celkový počet dobrovolníků 3
- z toho mužů 1
- z toho žen 2

Celkový počet odpracovaných hodin 202
- z toho počet odpracovaných hodin za jednorázové práce 6
- z toho počet odpracovaných hodin za nepravidelné práce 196
- z toho počet odpracovaných hodin za pravidelné práce 0
- z toho počet odpracovaných hodin za řídící a odborné duševní 

práce 0
- z toho počet odpracovaných hodin za nižší administrativní práce, 

provozní práce, řemeslné a kvalifikované výrobní práce 66
- z toho počet odpracovaných hodin za pomocné a nekvalifikova-

né práce 136
Celkový počet firemních dobrovolníků 0



Studentské praxe

V roce 2016 byla poskytnuta studentská praxe 3 studentkám sociálních oborů. Jednalo se o průběžné 
nebo souvislé praxe, které probíhaly na obou našich pracovištích. Studentky byly seznámeny s prostora-
mi, nabízenými aktivitami a zejména pak sociální službou a zaměstnáváním OZP. V průběhu praxí spolu-
pracovaly s pracovníky organizace, uživateli sociální služby i zaměstnanci OZP. Aktivně se zapojovaly do 
činnosti organizace, a to nejen v rámci běžného chodu pracovišť, ale i při mimořádných akcích. 

V průběhu roku proběhlo několik exkurzí tříd sociálních oborů, které byly seznámeny se sociální službou 
a okolnostmi jejího poskytování ze strany uživatelů, organizace i jejího finančního zajištění.

Spirála o. p. s. spolupracovala v roce 2016 s těmito školami:

- Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
- Vyšší odborná škola sociální v Ostravě
- Střední škola prof. Zdeňka Matějčka

Podařilo se nám

- poskytnout sociální službu sociální rehabilitace 28 lidem s duševním onemocněním, z nichž 6 
lidí našlo pracovní uplatnění 

- poskytnout 4 osobám propojení sociální služby s programy pracovní rehabilitace přes úřad 
práce

- individuálně pracovat na osobních cílech uživatelů a zvyšovat jejich sebedůvěru
- aktivně pracovat na aktualizaci standard kvality sociální služby ve spolupráci s Mgr. Kamilou 

Pospíškovou
- rozšířit nabídku sociální služby o kurz vaření na Klubu Kafe Ostrava
- zaměstnat 15 osob se zdravotním postižením a nabídnout jim reálnou a veřejnosti prospěšnou 

práci, navýšit úvazky OZP z 4,3 na 5,0
- vytvořit cateringový tým, posílit jeho dovednosti a samostatnost
- udržet stávající zákazníky našich služeb a získat nové
- rozšířit nabídku cateringu a našich možností, znalostí a zkušeností
- ukončit výdej obědů pro veřejnost a zaměřit se na cateringové služby
- navázat dlouhodobou spolupráci s několika institucemi a organizacemi
- umožnit studijní praxe a exkurze s nabídkou přímého kontaktu s uživateli sociální služby a 

zážitkového průběhu praxe
- úspěšně spolupracovat s dobrovolníky
- zajišťovat akce pro veřejnost
- pracovat na destigmatizaci lidi s duševním onemocněním
- umožnit umělcům vystavovat svá díla
- zapojit se do veřejného a kulturního dění v Ostravě
- aktivně a úspěšně se zúčastnit akcí „Lidé lidem“, „Zažít Ostravu jinak“, „Advent plný andělů“, 

„Advent plný křídlení“, „Sdílko“, „Rozsvěcení vánočního stromu“, „Den otevřených dveří MMO“  
a dalších akcí

- udržet pravidelnou spolupráci s MUDr. Dobrou a dát zázemí její ordinaci  
v Kafárně, stejně tak s organizací Mens Sana, o. p. s. , která v Kafárně pořádá pravidelně své 
Kluby Dobré duše  



- spolupracovat s ostatními organizacemi věnujícími se podpoře lidí s duševním onemocněním 
v rámci Komunitního plánování v Ostravě i mimo něj

- pravidelně poskytovat zázemí pro vzdělávací akce Sestra.In, pro setkávání organizace For Help 
Autismus a poskytnout zázemí pro setkání veřejnosti v souvislosti s projektem Zelená Porubě

- pokračovat v interiérových změnách v Kafárně
- propagovat organizaci a posilovat její dobré jméno
- oslavit 10. výročí od založení Kafárny a uspořádat při té příležitosti destigmatizační akci 

„Setkání u Oblouku“
- udržet dobré vztahy v organizaci a přinášet radost z naší práce 

Co plánujeme na rok 2017

- poskytovat i nadále kvalitní sociální službu pro lidi s duševním onemocněním
- pracovat i nadále na individualizaci sociální služby pro uživatele, být otevřeni dalším možnostem 

a zrealizovat plánované změny vedoucí k rozvoji sociální služby, rozšířit nabídku pro uživatele 
- zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a hledal nové příležitosti jejich pracovního 

uplatnění, navýšit počet OZP pracovníků na úvazek 8,0
- pracovat i nadále na aktualizaci standard kvality sociální služby
- podílet se na destigmatizaci osob s duševním onemocněním 
- spolupracovat s jinými organizacemi a institucemi
- pořádat akce pro veřejnost
- rozšířit možnosti získávání finančních prostředků na provoz organizace
- zvýšit tržby z vlastní činností a získat nové zákazníky našich služeb pro veřejnost
- vymezit chráněná pracovní místa ve spolupráci s Úřadem práce
- začít realizovat zaměstnávání OZP v prostorách společnosti Vyncke s. r. o., našeho partnera, 

formou údržby a úklidu venkovních ploch
- úspěšně ukončit akcelerační program Impact First pořádaný Impact Hub Praha a získat účinné 

nástroje pro sledování dopadů Spirály, podpořit efektivní plánování a rozhodování při jejím 
řízení

- profesionalizovat cateringové služby a prostory, ve kterých jsou realizovány
- posílit pracovní tým o provozního pracovníka
- zefektivnit finanční plánování a řízení
- vytvořit korporátní identitu organizace a marketingovou strategii, zaměřit organizačního pra-

covníka na koordinaci marketingu, obchodu
- podpořit vedení a sledování obchodních případů zavedením CRM systému
- posílit PR organizace a aktivně vyhledávat možnosti k její propagaci
- podpořit výpomoc při vedení administrativních úkonů Spirály
- transformovat Spirálu z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav
- získat další prostory k činnosti organizace
- testovat výrobu a prodej produktů nové šicí a rukodělné dílny



Zpráva o hospodaření Spirála o. p. s. v roce 2016

























Děkujeme za podporu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Statutární město Ostrava
Komunitní plánování města Ostravy
Úřad práce Ostrava
ÚMOb Ostrava Jih
ÚMOb Ostrava Poruba
Nadace ČEZ
Nadace rozvoje zdraví
Nadace Umění pro zdraví
Institut komunitního rozvoje
Impact Hub Praha
Ilona Vítková
Vyncke s. r. o.
Charita Ostrava
Mikasa z. s.
MENS SANA, z. ú.
Krizové centrum Ostrava, z. s.
Domov Slunovrat
Dům duševního zdraví, Ostrava
Krabičky v. d.
Charita sv. Alexandra
Svépomocná společnost Mlýnek
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s.
Asociace Trigon
BESKYD DZR, o. p. s.
Ekipa, z. s.
Občanské sdružení Anabell
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Sestra IN
For Help Autismus
Eko-info centrum Ostrava, z. s.
Nadační fond Křídlení, Lucie Houthoofdtová
MUDr. Markéta Dobrá
MUDr. Roman Hájek
Ostravská univerzita v Ostravě
Vyšší odborná škola sociální v Ostravě
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka

Spirála o. p. s. děkuje všem spolupracujícím organizacím, poskytovatelům dotací 
a dalším donátorům za podporu naší práce a poskytovaných služeb. Zejména 
pak děkujeme našim uživatelům, zaměstnancům a dobrovolníkům, že díky vám 
má naše práce smysl.




