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Vážení a milí čtenáři této Výroční zprávy,


přijměte prosím pozvání k seznámení 
s činností Spirály o. p. s. v roce 2017. 


Byl to rok plný nových výzev, nových 
poznání a nových významných zisků 
pro organizaci z dlouhodobého hlediska.  
Zejména po velmi finančně náročném roce 
2016 přišel nový rok  s velkou naději, která 
svůj přínos opravdu potvrdila.


Podařilo se nám podpořit 32 lidí v sociální 
službě sociální rehabilitace, z nichž 12 našlo 
zaměstnání.  Spirála nabídla práci  18 lidem 
se zdravotním postižením na různé výše 
pracovních úvazků a 3 lidem na DPP. 


Sociální služba tvrdě pracovala po celý rok 
na změnách v celé koncepci poskytování 
služby  a připravovala se na velké chystané 
změny v dalším roce (přestěhování 
pracoviště Klub Kafe Ostrava na nové místo 
se založením nového pracoviště Sociální 
rehabilitace na Jihu, rozšíření ambulantní 
formy sociální rehabilitace i na terénní 
a založení nové sociální služby sociálně 
terapeutické dílny na pracovišti Kafárna).


Oblast zaměstnávání prošla ještě většími 
změnami. Zdvojnásobila svůj obrat (o více 
jak 1 500 000 Kč na celkovém obratu a o 51 
% na vlastních tržbách), rozšířily se možnosti 
počtu pracovních pozic pro OZP pracovníky 
o 3 celé úvazky a také jejich pracovní náplně 
(pracovníci administrativy, pracovníci údržby 
zeleně a pracovníci šicí a rukodělné dílny). 
Zřídili jsme 11 chráněných pracovních míst 
ve spolupráci s Úřadem práce. Cateringový  
tým konečně našel svého profesionálního 
vedoucího kuchaře a začali jsme postupně 


ÚVODNÍ SLOVO

nabírat pracovní asistenty k podpoře OZP 
pracovníků. Zahájili jsme dosud trvající 
velkou spolupráci se společností Vyncke 
s. r. o., díky které máme po celý rok zakázky 
v oblasti údržbě zeleně a cateringu. Vyncke 
nám přináší po celou dobu také finanční 
i nefinanční velkou podporu.

Zúčastnili jsme se půlročního akceleračního 
programu Impact First, jehož třetí běh jsme 
i vyhráli jako organizace s největším 
posunem. Získali jsme díky společnosti 
Impact Hub v Praze, v Ostravě i v Brně 
obrovské množství nových zkušeností, 
znalostí a kontaktů, ze kterých doposud 
čerpáme.

Díky naší osvětové aktivitě a poskytování 
služeb pro veřejnost jsme oslovili zhruba 
dalších 2000 osob z široké veřejnosti. 
Ukazujeme jim, že lidé s postižením jsou 
součástí naší společnosti a pokud mají 
vhodné podmínky pro svou sociální 
a pracovní seberealizaci, umí jí naplno 
využíta cenit si jí.

Jsme velmi hrdí na to, jakých úspěchů 
se nám podařilo v roce 2017 dosáhnout. 
Dodaly nám novou energií a daly základ síle 
pokračovat v dalším rozvoji Spirály.  

Děkuji všem svým milým kolegyním a milým 
kolegům, uživatelům sociální služby, našim 
podporovatelům i zákazníkům. Můžeme tak 
společně pomáhat dalším lidem s duševním 
onemocněním a jiným zdravotním 
postižením, aby znovu nalezli místo ve svém 
životě. 

Přeji vám vše dobré a těším se na další 
spolupráci.


Darja Šlahorová, ředitelka Spirála o. p. s.   



Pracoviště organizace v roce 2018  / chystané změny 

Kafárna 
U Oblouku 10/501 
708 00 Ostrava – Poruba 
596 630 692 / 731 079 204 
kafarna@spirala-ops.cz std@spirala-ops.cz 

Sociální rehabilitace na Jihu 
Volgogradská 2424/74 
700 30 Ostrava – Zábřeh 
731 781 757 
najihu@spirala-ops.cz  

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 

Pracoviště organizace v roce 2017 

Kafárna 
U Oblouku 10/501 
708 00 Ostrava – Poruba 
596 630 692 / 731 079 204 

Klub Kafe Ostrava 
Čujkovova 3165/40a 
700 30 Ostrava - Zábřeh 
595 782 484 / 731 781 757 

Spirála o. p. s. - Nášup 
Čujkovova 3165/40a 
700 30 Ostrava - Zábřeh 
595 782 484 / 731 781 757 
catering@spirala-ops.cz

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 / 733 736 232 
E-mail 
darja.slahorova@spirala-ops.cz  
Webové stránky 
www.spirala-ops.cz 
www.spiralacatering.cz  
www.facebook.com/Spirala.ops 
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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


HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE



PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE A ŘEDITELKA 
Mgr. Darja Šlahorová

595 782 484 / 733 736 232

darja.slahorova@spirala-ops.com

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 Petrášová - 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
V roce 2017 bylo v organizaci Spirála o. p. s. zaměstnáno 34 osob.

Vedení organizace 
2 osoby (ředitel, koordinátor marketingu a obchodu)

Sociální služba 
4 osoby (sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách)

Zaměstnávání OZP 
20 osob (provozní pracovník, pracovní asistent, 
administrativně-propagační pracovníci, pracovníci 
cateringových služeb, pracovníci obsluhy a přípravy akcí, 
pracovníci úklidu, pracovníci venkovního úklidu a údržby, 
pracovníci rukodělných činností) 

Dohody o provedení práce 
8 osob


Dobrovolníci 
3 osoby

mailto:darja.slahorova@spirala-ops.com
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Změny ve správě organizace 
Ve správě organizace Spirála o. p. s. nedošlo v roce 2017 k žádným změnám. 

Změny ve výpise z rejstříku obecně prospěšných organizací  
Ve výpise z rejstříku obecně prospěšných společností nedošlo v roce 2017 k žádným změnám. 

Změny v Zakládací listině 
V Zakládací listině organizace Spirála o. p. s. nedošlo v roce 2017 k žádným změnám. 

ZMĚNY VE SPRÁVĚ A ZÁKLADNÍCH DOKUMENTECH ORGANIZACE V ROCE 2017



ZPRÁVA O ČINNOSTI SPIRÁLA O.P.S. V ROCE 2017



 

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 byla v roce 2017 poskytována lidem s duševním onemocněním na dvou místech:

Klub Kafe Ostrava 
Čujkovova 40a/3165 
700 30 Ostrava-Zábřeh

Kafárna, 
U Oblouku 10/501 
708 00 Ostrava-Poruba

V průběhu roku 2017 došlo k výrazné změně práce s uživatelem a celkovému posunu sociální služby sociální rehabilitace v otázkách poslání, cílů 
a rozsahu činností, kterou naše organizace poskytuje.   




 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

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


Nepříznivou sociální situací rozumíme oslabení nebo ztrátu 
schopností zvládat a řešit situace každodenního života v některé 
z těchto oblastí:


Péče o domácnost (např. úklid, chod kuchyně, nakupování, obsluha 
spotřebičů, drobné údržbářské práce).


Hospodaření s penězi (např. plán hospodaření – zajištění stravy, 
úhrada bydlení, možnosti úspory).


Péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená 
péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky).


Samostatný pohyb a orientace (např. při nakupování, při trávení 
volného času, vyhledávání způsobů dopravy).


Zdraví (např. orientace v nemoci, orientace v možnostech odborné 
péče).


Vzdělávání (např. dokončení vzdělání, rozšíření vzdělání),


Práce (např. obava z pracovního uplatnění, motivace).


Trávení volného času (např. způsoby trávení volného času).


Sociální vztahy (např. sociální izolace a její prevence – vztahy, 
přetrhané vazby, osamělost, nepochopení okolí, stigmatizace).


Komunikace (např. oslabení schopnosti komunikace - příležitosti ke 
komunikaci, problém mluvit před lidmi, problém říct si, co potřebuji).


Obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování různých 
dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady, pomoc 
s vyřizováním sociálních dávek, informace o dalších službác 
 a zdrojích pomoci, invalidní důchody, zprostředkování služeb, 
podpora vědomí svých práv a podpora samostatného vyřizování 
osobních záležitostí).

CÍLE SLUŽBY 
1. Uživatel je samostatnější v péči o svou osobu a o domácnost.

2. Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi.

3. Uživatel zná možnosti trávení svého volného času.


4. Uživatel je orientovaný ve svých možnostech vzdělávání.

5. Uživatel je posílený ve vědomí své pracovní uplatnitelnosti.


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


Služba není poskytována: 

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

Osobám s jiným zdravotním postižením (ostatní duševní onemocnění kromě 
oblastí výše uvedených, neslyšící, nevidomí, středně a těžce mentálně postižení).

V roce 2017 byla sociální služba poskytována ambulantní formou.



 

ROZSAH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

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, drobné údržbářské práce, hospodaření s penězi).


Nácvik péče o vlastní osobu (podpora základních hygienických návyků, 
přiměřené péče o zevnějšek a stravovacích návyků).


Pomoc s orientací v nemoci (vyhledávání informací, orientace v možnostech 
odborné péče, sestavení plánu pro případ krize – individuální krizový plán).


Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním 
prostoru (pohyb ve městě – nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu, 
nakupování apod.).


Nácvik pracovních kompetencí a návyků (podpora vědomí případné pracovní 
uplatnitelnosti, možnosti pracovního uplatnění, tvorba životopisu, průvodního a 
motivačního dopisu, způsoby hledání pracovních nabídek, podpora pracovních 
návyků – včas se dostavit, omluvit se, podpora komunikace se zaměstnavatelem 
apod.).

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

Doprovázení (do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 
na zájmové aktivity a doprovázení zpět),


Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (městská hromadná 
doprava, vlaky, autobusy),


Nácvik chování v různých společenských situacích a nácvik běžných 
způsobů komunikace, kontaktu (společenské chování, nácvik komunikace 
a spolupráce s lidmi, nácvik komunikace prostřednictvím telefonu a e-mailu, 
příležitosti pro kontakt s lidmi a nácvik kontaktu s lidmi),


Práce s informacemi (vyhledávání informací pro každodenní život – spoje, 
cena potravin, recepty apod., vyhledávání příležitostí pro zájmové aktivity 
a volný čas),


Komunikační dovednosti (zásady komunikace, navázaní kontaktu, zahájení 
rozhovoru, udržení témat hovoru, rozhovor v nepříjemných situacích, bariéry 
v komunikaci apod.).



 

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

Osvojování a upevňování získaných motorických, psychických 
a sociálních schopností a dovedností: 
Kulturní akce - návštěva kin, divadel, výstav apod.

Sportovní aktivity - pěší turistika, sportovní hry,


Práce na PC - vyhledávání informací, e-mail apod.

Rukodělné činnosti – výrobky z přírodních surovin, tematické výrobky dle 
ročního období, pletení košíků, výroba lapačů snů, drátování, výroba přání 
apod.

Keramické tvoření - práce s hlínou, glazura.


Činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích schopností - paměť, 
vnímání, představivost, zlepšení soustředění a pozornosti – osmisměrky, kvízy, 
postřehové hry apod.


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

Pomoc s vyřizováním různých dokumentů, žádostí na úřadech, 
doprovod na úřady, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, 
informace o dalších službách a zdrojích pomoci, invalidní 
důchody, zprostředkování služeb, podpora vědomí svých práv 
a podpora samostatného vyřizování osobních záležitostí. 


Hlavní zásadou práce s uživatelem sociální služby sociální rehabilitace je pracovat v souladu s jeho přáními a potřebami. S každým uživatelem pracujeme 
intenzívně a kontinuálně, na základě sestavení individuálního plánu uživatele spolu s klíčovým pracovníkem.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA



 

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.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ VLASTNÍ VŮLE 

Pracovníci vytváří příležitosti k tomu, aby uživatel služby mohl uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě 
vlastních rozhodnutí, aby mohl být sám 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.


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


Pracovníci dbají na zajištění možnosti volby uživatele i v situacích, které jsou v přímém rozporu s názorem 
pracovníka. 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.


Uživatel má právo vybrat si v situacích, kdy je běžné mít možnost výběru (např. při doprovodu na úřad si může 
zvolit, jakým způsobem se chce na dané místo dopravit).


Všichni pracovníci organizace dodržují Etický kodex pracovníků organizace Spirála o. p. s., kde je mimo jiné 
zakotveno respektování svobodné volby uživatele a podpora nezávislosti uživatele.




 

PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ VLASTNÍ VŮLE 

Pracovníci vytváří příležitosti k tomu, aby uživatel služby mohl 
uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohl 
být sám 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.

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

Pracovníci dbají na zajištění možnosti volby uživatele i v situacích, které jsou 
v přímém rozporu s názorem pracovníka. 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.


Uživatel má právo vybrat si v situacích, kdy je běžné mít možnost výběru 
(např. při doprovodu na úřad si může zvolit, jakým způsobem se chce na 
dané místo dopravit).


Všichni pracovníci organizace dodržují Etický kodex pracovníků organizace 
Spirála o. p. s., kde je mimo jiné zakotveno respektování svobodné volby 
uživatele a podpora nezávislosti uživatele.


PRAVIDLA PRO OCHRANU PŘED PŘEDSUDKY A NEGATIVNÍM HODNOCENÍM 

Pracovníci mají vytvořena vnitřní pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky 
a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo v souvislosti s poskytováním 
sociální služby dojít.  

Uživatelé služby ani pracovníci nejsou nijak vizuálně označeni (logo, jmenovka). 

Pracovníci uživatele oslovují na základě vzájemné dohody nejčastěji křestním jménem. 
Pracovníci uživateli vždy vykají. Uživatel je vyzván k tomu, aby pracovníky také 
oslovoval křestním jménem. Uživatel pracovníkům vždy vyká.

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


Pracovníci nenazývají uživatele psychiatrickou diagnózou. 

Organizace formou pořádání destigmatizačních akcí pro veřejnost (např. Setkání 
U Oblouku, Pohádkohrátky, Týden duševního zdraví apod.) bojuje proti předsudkům 
a negativnímu hodnocení osob se zkušeností s duševním onemocněním.

Organizace se účastní veřejných akcí, kde prezentuje svou činnost (např. Advent plný 
andělů, Advent plný křídlení, Lidé lidem apod.). Uživatelé mají možnost se aktivně 
podílet na průběhu těchto akcí.

Pracovníci motivují uživatele k přijímání pravidel společenského chování (např. čisté 
oblečení při obsluze hostů, vhodný oděv při návštěvě kulturní nebo společenské 
akce).


SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Významným momentem pro poskytovanou sociální službu v roce 2017 bylo evaluační 
šetření v rámci podpory sociální služby projektem Podpora služeb sociální prevence 
2. Evaluační šetření bylo realizováno dne 13. 10. 2017. Realizované evaluační šetření 
a následná Vstupní evaluační zpráva jsou významným prvkem a zdrojem v procesu 
změn, které budou v rámci poskytování sociální služby probíhat v roce 2018. 

Nově se také snažíme oddělit oblast nácviků sociálních dovedností a nácviků 
pracovních činností, které směřují k následnému uplatnění uživatele na chráněném 
či otevřeném trhu práce. Naši snahou je uživatele, kteří mají zájem se zaměřit 
na pracovní činnosti v oblasti cateringu, úklidu či kavárenského provozu, zapojit 
do programu Úřadu práce (Poradensko motivační program a Příprava k práci) 
a připravit je tak na možnost následného zaměstnání v rámci Spirály o.p.s či mimo 
naši organizaci. V současné době zaměstnáváme již 21 osob se zdravotním 
postižením.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA

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).


Celkový počet uživatelů sociální služby 32

• z toho mužů 12

• ztoho žen 20

• z toho nových uživatelů 15

• z toho uživatelů z obcí mimo Ostravu (v rámci MSK) 4

Počet zájemců o službu 25

Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů 0

Počet kontaktů 1703

Počet intervencí 4339

Počet uživatelů zapojených v programech úřadu práce 4

Počet uživatelů, kteří si následně našlo zaměstnání 12

STATISTICKÉ ÚDAJE O SOCIÁLNÍ REHABILITACI ZA ROK 2017
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PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU V ROCE 2017

Projekt „Kafárna a Klub Kafe Ostrava“ - poskytování sociální služby sociální rehabilitace na pracovištích Kafárna a Klub Kafe Ostrava s podporou:


• Moravskoslezský kraj v rámci Programu Podpora služeb sociální prevence 2 z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální 
začleňování a boj s chudobou  ve výši 2 329 046 000 Kč.


• Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podponcování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace 
protidrogové politiky kraje na rok 2017 ve výši 123 000 Kč.


• Úřad práce – příspěvky při zabezpečení pracovní rehabilitace na ve výši 42 343 Kč


• Statutární město Ostrava - podpora činnosti sociální služby nefinanční formou a dotací z Programu na poskytování peněžních prostředků 
z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2017.


• ÚMOb Poruba – nájemné prostor pracoviště Kafárna za 1 Kč/rok s úhradou pouze služeb 


• ÚMOb Jih – výpůjčka prostor pracoviště Klub Kafe Ostrava bez nájemného s úhradou pouze služeb 

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


• Moravskoslezský kraj ve výši 37 900 Kč


• ÚMOb Poruba ve výši 5 000 Kč


• Nadace Umění pro zdraví  ve výši 2 000 Kč 
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Spirála o. p. s. přináší pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením 
v reálném pracovním prostředí s využitím chráněných podmínek. Pracovní 
příležitosti nabízí zejména lidem s duševním onemocněním s možností 
pracovního uplatnění i pro lidi s jiným zdravotním postižením. Zaměstnávání 
OZP navazuje na sociální službu. S využitím čtrnáctiletých zkušeností s prací 
s lidmi s postižením zaměstnává více jak 20 osob se zdravotním postižením. 


V roce 2017 jsme zaměstnali 18 osob se zdravotním postižením 
v souhrnné výši úvazků 8,0. Tři osoby u nás našly práci na DPP. 
Všichni dohromady odpracovali 10 113 hod.  

Zaměstnávání podporuje proces zotavování a stabilizace zdravotního stavu 
osob s duševním onemocněním. Klade důraz na přínos pro osoby 
se zdravotním postižením a širokou veřejnost současně díky zaměření 
pracovní činnosti. Využívá této možnosti rovněž jako prostředku 
destigmatizace a osvěty.


Osobám se zdravotním postižením jsou nabízeny v hlavním pracovním 
poměru tyto pracovní pozice: pracovník cateringových služeb, pracovník 
obsluhy a přípravy akcí, admistrativní pracovník,  pracovník úklidu, pracovník 
údržby a pracovník šicí a rukodělné dílny, Tyto pracovní pozice byly v roce 
2017 zařazeny v rámci 11 vymezených chráněných pracovních míst, která 
se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem práce zřídit. Pracovní pozice jsou 
dle možností zaměstnancůa potřeb organizace sjednány v různých výších

CÍL PROJEKTU 

1. Zaměstnat osoby s duševním onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením v reálných 
pracovních podmínkách s využitím chráněného prostředí,


2. Podpořit osoby se zdravotním postižením v jejich pracovní a sociální uplatnitelnosti v běžném životě,


3. Podpořit proces postupné profesionalizace cateringového týmu Spirály

4. Podílet se přirozeným způsobem na destigmatizaci osob se zdravotním postižením.


a s rovnoměrně i nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou. V rámci pracovní 
činnosti je možno také sjednat dohodu o provedení práce. Se zaměstnanci 
dochází ke standardním personálním krokům. Zaměstnanci uzavírají pracovní 
smlouvu nebo DPP s ředitelkou organizace. Organizačně spadají pod provozní 
pracovníky/pracovní asistenty zaměstnanců OZP, kteří jim pomáhají a podporují 
je při výkonu činností v rámci jejich pracovní náplně. Ve spolupráci se sociálními 
pracovníky je zaměstnancům OZP poskytována psychosociální podpora. 
Se zaměstnanci je veden otevřený dialog o jejich schopnostech, výkonnosti 
a spokojenosti. Je brán zřetel na zdravotní stav a možnosti zaměstnanců. 
Zaměstnanci pracují v týmu z důvodu rozložení zodpovědnosti v práci 
a možnosti obrátit se na kolegu o radu či pomoc. Cílem je postupné zvyšování 
zodpovědnosti a podpora samostatnosti zaměstnanců. Zaměstnanci jsou 
motivování k aktivnímu pracovnímu zapojení a posilování ve schopnosti udržet 
se na pracovním místě. Jsou zapojování do činnosti organizace nejen ve vztahu 
k veřejnosti, ale rovněž v návaznosti na sociální službu. Podporují je a předávají 
jim své získané zkušenosti. 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Zaměstnávání napomáhá lidem s postižením v zapojení do přirozeného 
společenského prostředí. Přispívá ke stabilizaci jejich zdravotního stavu 
a vstupu do reálných pracovních podmínek. Podporuje jejich snížené 
sebevědomí v důsledku nemoci, Dává pocit smysluplnosti, užitečnosti 
a potřebnosti. Nabízí pracovní seberealizaci lidem obtížně uplatnitelným 
na běžném trhu práce. Díky druhu činnosti je projekt prospěšný také 
veřejnosti (cateringové služby). Projekt dává prostor pro setkávání světa 
zdravých lidí s lidmi zdravotně postiženými a přináší oboustrannou 
prospěšnost.

Lidé s postižením mají ve vztahu k pracovnímu trhu velmi specifické 
potřeby. Většina z nich o práci má zájem, protože pro ně představuje 
možnost vyjít ze sociální izolace, dělat smysluplnou činnost, posílit 
ztracené sebevědomí a vydělat si nějaké peníze k invalidnímu důchodu. 
Pro zaměstnavatele znamená většinou vytvoření pracovního místa pro 
člověka s postižením zátěž. Musí přizpůsobit práci i pracovní podmínky 
danému postižení. Zapracování většinou trvá déle a i v průběhu 
pracovního vztahu potřebuje člověk  postižením opakovanou podporu 
zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí počítat s tím, že lidé s postižením 
mají specifické potíže, které ovlivňují jejich pracovní schopnost. 
Případné ukončení pracovního poměru je pro člověka s postižením velmi 
bolestné a obtížně přijatelné.

Organizace Spirála o. p. s. směřuje k rozvoji v oblasti zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením. Projekty "Pracujeme se Spirálou – 
Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách" 
a “Máme co nabídnout” reagují na nedostatečnou nabídku 
chráněného zaměstnávání na území Moravskoslezského kraje. 


ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním a s tělesným zdravotním postižením ve věku od 18-ti z Ostravy a blízkého okolí. Ošetřující 
lékař potvrdil stabilizovaný zdravotní stav a vhodnost vstupu na danou pracovní pozici. Předpokládaná kapacita je až 27 osob se zdravotním 
postižením. Pracovní úvazky jsou stanoveny v různém rozsahu dle individuálních možností zaměstnanců.


Sekundární cílovou skupinou je veřejnost v podobě zákazníků. Díky aktivitám projektů  je v rámci této skupiny zapojeno více než 5000 osob.


Ve spolupráci s Úřadem práce Spirála poskytuje také poradensko-
motivační proces zaměřený na nácviky pracovních a sociálních 
dovedností. Druhým nabízeným programem je příprava k práci, která lidi  
s duševním onemocněním podporuje v samostatnosti a zodpovědnosti 
v práci, dovednostech spojených s hledáním zaměstnání a v samotném 
procesu ucházení se o pracovní místo na chráněném nebo otevřeném trhu 
práce.

Naše zkušenosti ukazují, že někteří lidé s duševním onemocněním mohou 
být při individuálním přístupu skutečně úspěšně zaměstnáváni na různých 
pracovních pozicích.  V projektech úspěšně pokračujeme a plánujeme 
je realizovat i v dalších letech. Postupně rozšiřujeme nabídku pracovních 
pozic, a to nejen v oblasti cateringových a kavárenských služeb, ale také 
úklidu, administrativě a rukodělné tvorbě. Nově přinášíme práce při údržbě 
zeleně a šití.


Potřebnost realizace těchto projektů vychází také z cílů a opatření 
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením na léta 2014-2020 i Komunitního plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 
2015-2018.
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

STATISTICKÉ ÚDAJE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP ZA ROK 2017

Celkový počet chráněných pracovních míst do 2.4.2017 0

Celkový počet chráněných pracovních míst od 3.4.2017 až pro 23 osob 11

Celkový počet zaměstnanců OZP na pracovní úvazky v roce 2013 5

Celkový počet zaměstnanců OZP na pracovní úvazky v roce 2014 12

Celkový počet zaměstnanců OZP na pracovní úvazky v roce 2015 10

Celkový počet zaměstnanců OZP na pracovní úvazky v roce 2016 11

Celkový počet zaměstnanců OZP na pracovní úvazky v roce 2017 18

• z toho mužů 8

• z toho žen 10

• z toho administrativní pracovník 1

• z toho pracovník cateringu a obsluhy 6

• z toho pracovník obsluhy a přípravy akcí 2

• z toho pracovník úklidu 7

• z toho pracovník úklidu, údržby a cateringových služeb 2

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na pracovní úvazky v roce 2013 2518,0

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na pracovní úvazky v roce 2014 3761,8

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na pracovní úvazky v roce 2015 5622,2

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na pracovní úvazky v roce 2016 6871,6

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na pracovní úvazky v roce 2017 9881,8

•  toho na pracovní úvazek 1,00 1

• z toho na pracovní úvazek 0,75 4

• z toho na pracovní úvazek 0,5 7

• z toho na pracovní úvazek 0,3 6

Celková výše pracovních úvazků OZP k 31.12.2013 1,75

Celková výše pracovních úvazků OZP k 31.12.2014 3,9

Celková výše pracovních úvazků OZP k 31.12.2015 4,3

Celková výše pracovních úvazků OZP k 31.12.2016 5,0

Celková výše pracovních úvazků OZP k 31.12.2017 8,0

Plánovaný celkový počet pracovních úvazků k 31.12.2018 13,00

Celkový počet OZP na DPP v roce 2013 2

Celkový počet OZP na DPP v roce 2014 7

Celkový počet OZP na DPP v roce 2015 5

Celkový počet OZP na DPP v roce 2016 4

Celkový počet OZP na DPP v roce 2017 3

• z toho mužů 0

• z toho žen 3

• z toho úklidové práce 1

• z toho pomocné práce v kuchyni 2

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na DPP v roce 2013 123,5

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na DPP v roce 2014 807,2

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na DPP v roce 2015 350,6

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na DPP v roce 2016 276,1

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na DPP v roce 2017 231,2
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PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2017

Projekty „Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách“, “Pracujeme se Spirálou - Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách”, 
“Máme co nabídnout” a “Vzděláváním k úspěchu” – zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných pracovních podmínkách formou služeb 
veřejnosti s podporou:


• Úřad práce – příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě ve výši 901 715 Kč 

• Statutární město Ostrava v rámci programu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, oblast podpora osob s handicapem, ve výši 470 000 Kč


• Statutární město Ostrava - podpora činnosti poskytování zaměstnávání OZP nefinanční formou, zadáváním zakázek a dotací z Programu na poskytování 
peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2017 ve výši 191 979 Kč („Pracujeme se Spirálou – Zaměstnávání v chráněných 
pracovních podmínkách“)


• Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z. s. - v rámci dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 000 Kč („Zaměstnávání v 
chráněných pracovních podmínkách“).


• Nadace rozvoje zdraví – dvouletý projekt “Vzděláváním k úspěchu” k podpoře vzdělávání OZP zaměstnanců v celkové výši nadačního příspěvku 45 000 
Kč, pro rok 2017 ve výši 20 000 Kč


• Allen & Overy LLP - finanční dar v celkové výši 60 000 Kč na založení šicí a výrobní dílny organizace, pro rok čerpáno 22 110 Kč.


• Hub Innovation s.r.o. - finanční dar s podporou České spořitelny, a. s., v rámci výhry 3. běhu akceleračního programu Impact First ve výši 50 000 Kč.


• ÚMOb Poruba ve výši 10 000 Kč (“Máme co nabídnout”)


• ÚMOb Poruba – nájemné prostor pracoviště Kafárna za 1 Kč/rok s úhradou pouze služeb 


• ÚMOb Jih – výpůjčka prostor pracoviště Klub Kafe Ostrava bez nájemného s úhradou pouze služeb 
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KULTURNÍ, VZDĚLÁVÁCÍ 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 
zaměstnance OZP a k rozšíření sociálních 
kontaktů našich uživatelů. 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 vycházejícím 
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 sezdravotním 
postižením, abychom oba světy propojovali 
a ukazovali oběma stranách vzájemnou 
prospěšnost. 


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




•  

PROJEKTY A AKCE SOUVISEJÍCÍ S KULTURNÍMI, VZDĚLÁVACÍMI A 
VOLNOČASOVÝMI AKTIVITAMI PRO PODPORU OSVĚTY V ROCE 2017

Výstavy uměleckých děl v Galerii u Oblouku na pracovišti Kafárna:


Jan Samek – Cyklus šipky (obrazy a kresby)  


Pavel Zajíc - Všechno se mění (fotografie)


Otto Jünger - Harmonie v přírodě (fotografie)


Setkání U Oblouku- tvořivé workshopy, společná výstava autorů 
(fotografie)

Výstavy byly zahájeny slavnostními vernisážemi. 


Výstava Setkání U Oblouku proběhla v říjnu a listopadu 2017 
čtvrtým ročníkem společné výstavy autorů tvořících fotografie pod 
vlivem zkušeností s duševním onemocněním.  Cílem výstavy bylo 
přibližování 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 
kreativními workshopy pro veřejnost. Vernisáž výstavy byla 
úspěšnou akcí, která oslovila nejen okolí Kafárny. Kulturní program 
zajistila hudební a poetická vystoupení ostravských umělců 
(hudební vystoupení skupiny Třesk, ostravského hudebníka 
Františka Kuči a prezentace poezie „Ostravského pecaře“). V rámci 
projektu Setkání u Oblouku proběhlo 7 osvětových besed s 90 
studenty. Samotné vernisáže zúčastnilo asi 40 návštěvníků.



•  

DOBOVOLNÍCI

Spirála spolupracovala v průběhu roku 2017 s 4 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 2017

Celkový počet dobrovolníků 4

• z toho mužů 1

• z toho žen 3

Celkový počet odpracovaných hodin 50

• z toho počet odpracovaných hodin za jednorázové práce 5

• z toho počet odpracovaných hodin za nepravidelné práce 45

• 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 15

• z toho počet odpracovaných hodin za pomocné a nekvalifikované práce 35

Celkový počet firemních dobrovolníků 0
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STUDENTSKÉ PRAXE

V roce 2017 byla poskytnuta studentská praxe 8 studentkám 
sociálních oborů. Jednalo se o průběžné nebo souvislé 
praxe, které probíhaly na obou našich pracovištích. 
Studentky byly seznámeny s prostorami, nabízenými 
aktivitami a zejména pak sociální službou a zaměstnáváním 
OZP. V průběhu praxí spolupracovaly 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  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. Navštívili nás také 
vídeňští studenti sociálních oborů, kteří byli v Ostravě na 
studijním pobytu. Vzájemně jsme si vyměnili zkušenosti 
v poskytování sociálních služeb v obou zemích. Zahraniční 
studenti poté ve spolupráci s našimi zaměstnanci zpracovali 
pro Spirálu projekt. Zaujal nás a s největší pravděpodobností 
jej budeme v roce 2018 realizovat.   


Spirála o. p. s. spolupracovala v roce 2017 s těmito školami:


• Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií

• Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická

• Vyšší odborná škola sociální v Ostravě


• Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
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V ROCE 2017 SE NÁM PODAŘILO CO PLÁNUJEME NA ROK 2018

2018

2017
32 lidí

v sociální
rehabilitaci 

12 z nich má práci

1 703 poskytnutých 
kontaktů,

4339 poskytnutých
intervencí

12 měsíců práce
na zvyšování kvality

sociální služby

3000 lidí informováno
o životě s duševní
nemocí na akcích

pro veřejnost 

1. místo v 3. běhu
program

 Impact First

zřízení 11 nových
chráněných
pracovních

míst

18 osob se zdravotním
postižením pracuje

ve Spirále 

navýšení úvazků
pro OZP z 5,0 na 8,0 

zvýšení z 18 na 26
všech zaměstnanců

Spirály

profesionální
cateringový

guru Pepa

160 zakázek
cateringu

5000 hladovců

zavedení CRM
Raynet pro

obchod

novinka údržba
zeleně pro

Vyncke s.r.o.

novinka - šicí dílna

2 nové weby

zvýšení tržeb
o 51% oproti 2016

zvýšení celkového
obratu o 1 510 325 Kč

oslavit 15. výročí
poskytování

sociálních služeb

vytvoření pozice vedoucí
sociálních služeb a vedoucí

zaměstnávání OZP

nové místo pro sociální
rehabilitaci a šicí dílnu

1 nová sociální služba
soc. terapeutické dílny

terénní forma sociální
rehabilitace + 2 noví teréňáci

zvyšovat kvalitu soc. služeb
i zaměstnávání OZP

zlepšovat služby
pro veřejnost 

navýšit úvazky pro OZP
z 8,0 na 13,0 úv.

nové autonový kabát pro Spirálu
vizuální identita



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
SPIRÁLA O.P.S. V ROCE 2017
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ROZVAHA
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ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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PŘÍLOHA ÚZ
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PŘÍLOHA ÚZ
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČI RADY
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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DĚKUJEME ZA PODPORU

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Statutární město Ostrava

Komunitní plánování města Ostravy

Úřad práce Ostrava

ÚMOb Ostrava Jih

ÚMOb Ostrava Poruba

Vyncke s. r. o.

Hub Innovation s.r.o.

David Kovalský

Nadace ČEZ

Nadace rozvoje zdraví

Nadace Umění pro zdraví

Nadace OKD

Česká spořitelna, a. s.

Allen & Overy LLP

Institut komunitního rozvoje

Raynet 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

Ostravská univerzita v Ostravě

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka

Univerzita Palackého v Olomouci



Děkuji Vám všem, kdo jste přispěli nebo stále 
přispíváte svou prací, podporou, radou či pomocí 

naší organizaci. Velmi si Vás vážím. 
To, že má naše práce smysl, 

jsme dokázali společně. 


