


        

Milý čtenáři naší výroční zprávy, 

rok 2018 přinesl Spirále hodně nových výzev a příležitostí. 
Stejně jako v roce 2017 se Spirála opět rozrostla, a to jak 
ve své činnosti, tak v počtu zaměstnanců, pracovišť i v 
rozsahu nabízených služeb. Všechno toto dění provázelo 
každý den mnoho příběhů, které jsme společně zažívali 
a podíleli se na jejich průběhu. Budeme moc rádi, když 
se s námi do nich začtete a prožijete s námi to, na čem 
jsme celý rok pracovali a čím jsme žili. 

Sociální služba sociální rehabilitace se v dubnu 2018 
přestěhovala do nových prostor v Ostravě – Zábřehu. 
Na ulici Volgogradské můžete navštívit Sociální 
rehabilitaci na Jihu, pokud potřebujete podporu 
našich milých sociálních pracovnic. Službu vám 
můžeme nově poskytnout i terénně. Spirála zde 
má také svou šicí a rukodělnou dílnu. Zde jsou 
zaměstnány naše šikovné švadlenky a vytváří 
krásné výrobky pro radost i užitek. 

V Ostravě – Porubě máme stále U Oblouku kavárnu 
Kafárnu, která slouží veřejnosti a umožňuje lidem 
s postižením nacvičovat své pracovní a sociální 
dovednosti. V červenci 2018 jsme zde díky tomu 
založili novou sociální službu sociálně terapeutické 
dílny. Její klienti se starají o kavárnu společně 
s našimi dalšími zaměstnanci, kteří mnohdy vyráží 
do ulic za vámi. Můžete se s nimi setkat na mnoha 
stánkových a prodejních akcích 

Na „Čujce“, jak zkráceně říkáme našemu třetímu 
pracovišti na Čujkovově ulici v Ostravě – Zábřehu, 
můžete najít naši cateringovou partu. Staráme se 
také o čistotu všech společných prostor této budovy. 
Z Čujky vyjíždí 3x týdně i naše parta údržby zeleně 
a najdete zde administrativní zázemí Spirály včetně 
jejího vedení.

V roce 2018 jsme opět hnuly s čísly nahoru.  
Z původních 18 lidí s postižením jsme dali práci 28 lidem. 

Z úvazku 8,0 jsme se posunuly na 13,1. Celkový počet 
zaměstnanců jsme rožšířili z 26 na 40. Celkový obrat 

organizace jsme oproti roku 2017 navýšili o 71 %. 

Podařilo se nám zajistit pracovního asistenta do 
každé oblasti chráněného zaměstnávání. Zbývá už jen 
administrativa, ale i na tom pracujeme. Vytvořili jsme 
pracovní pozice vedoucí sociálních služeb a vedoucí 

zaměstnávání OZP. 

I nadále pracujeme na zvyšování kvality našich 
sociálních služeb. Profesionalizujeme naše služby pro 

širokou veřejnost. Vytváříme specifické podmínky 
zaměstnávání, díky kterým pomáháme odstranit 

našim zaměstnancům překážky v přístupu k jejich 
pracovnímu uplatnění. Spolupracujeme s firmami 

a angažujeme se do společenské odpovědnosti. 

A proč to všechno děláme? Abychom mohli být 
součástí dalších příběhů a pomáhat lidem. 

Vaše 

Darja Koťátková, ředitelka Spirály.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Děkujeme členům správní a členům 
dozorčí rady Spirály o.p.s. za jejich práci 

a podporu, kterou pro nás vykonávají bez 
nároku na finanční odměnu.



"spirála mi ukázala, že se dá žít šťastně i s nemocí..."
V 11 letech jsem zkusila kouřit marihuanu. Ničemu to 
nevadilo, a tak jsem čas od času pokuřovala - ve svých 
13 letech jsem hulila denně. I když se říká, že marihuana 
je lehká droga, která pomáhá při různých nemocech a je 
na ní minimální až žádná závislost, tak jsem se i přesto 
stala nevědomě závislou. V pozdějších letech jsem si 
svoji závislost nepřipouštěla. Ve 13 letech jsem navíc 
onemocněla psychózou. 

Pár týdnů před vypuknutím nemoci jsem začala jinak 
přemýšlet. Divně jsem se fotila, malovala jsem 
nesmyslné obrázky, ale nijak mi to nepřišlo divné. Také 
jsem objevila budhismus a snažila jsem se objevit své 
"vyšší JÁ" a o to "BÝT TADY A TEĎ”

No a jednoho dne se přede mnou otevřely dveře 
nemoci. Začala jsem mít postupně intenzivní hlasy, 
vidiny, našeptávání - co mám  a nemám dělat a pocit, 
že mě někdo ovládá. Bylo to strašně nepříjemné. 
Nevěděla jsem, co se sebou dělat. Ztratila jsem kontrolu 
nad sebou, totálně. Chodila jsem asi 2 týdny za školu, 
nejedla jsem a nespala. Zapomněla jsem co je to zdraví. 

Po dvou týdnech, když to už nešlo skrývat, mě rodiče 
našli ubrečenou na posteli. Řekla jsem jim pár věcí 
a to, že chci zemřít (o sebevraždy jsem se později taky 
pokoušela). Rodiče byli vyděšení, zoufalí a strachy bez 
sebe. A nyní prohlašuji, že se mnou měli a mají svatou 
trpělivost - byl se mnou kříž!

Když se můj stav zhoršil (byla jsem jako "tělo bez duše", 
"robot" a zároveň jsem říkala nesmysly), tak mě rodiče 
zavezli k psychiatričce a ta mi řekla, že mám psychózu 
a už tu noc jsem usínala pod práškama v psychiatrické 
léčebně v Opavě. 

Dále, když to šlo, tak jsem pořád pokuřovala marihuanu 
a nemoc se jen rozjížděla. Pomalu, ale jistě. Do 18 let mi 
ani nepasovaly prášky. Ze strachu a neporozumění 
tomu, co se se mnou děje, jsem zamlčovala doktorům 
své stavy. Pak se stal zlom a já už jsem nechtěla a fakt 
nemohla hulit, jinak bych skončila na ulici. Řekla jsem 
doktorovi své stavy a ten mi ihned dal jiné léky a určil 
mi diagnózu: hebefrenní schizofrenie. 

Hulit už zaplať pánbůh nechci. Zjistila jsem, že takhle 
je mi mnohem lépe (po všech stránkách) a nyní začínám 
mít opět ze života radost. Snažím se dívat dopředu a ne 
za sebe. Hledám své štěstí a plním si své sny. Dělám 
malé krůčky k lepšímu životu. 

Spirála mi ukázala, že se dá žít šťastně i s nemocí 
a je fajn cítit se dobře mezi svými - mezi lidmi, kteří mi 
rozumí a chápou mě. Takové zařízení je pro mě kotvou 
k smíření se se svou nemocí a novým životem. Děkuji. 
  
Silva, uživatelka sociální rehabilitace Na Jihu



        

SOCIÁLNÍ SLUŽBY LIDEM 
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

Posláním organizace Spirála o.p.s. je zvýšení uplatnitelnosti 
lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění 
stigmatizace duševního onemocnění.

HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
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Já poslechl hlas srdce, když jsem se po 7 
letechpráce v bankovním sektoru rozhodl, že 

chci víc mezi lidi a pomáhat lidem. Být součástí 
změn u lidí, kteří potřebují pomoc a podporu. 

Myslel jsem si, že po 4 letech dobrovolnické 
činnosti v sociální sféře ovládám snad skoro 

všechny aspekty sociální práce. Avšak ani 1400 
dobrovolnických hodin mi nedalo to, co snad 
každé výběrové řízení, když jsem se ucházel 

o práci v sociální sféře. 

A najednou vysvitla dobrá naděje a příležitost. 
Spirála vypsala výběrové řízení na pracovního 
asistenta v tréninkové kavárně. Já už sice měl 

za sebou výběrové řízení na oddělení právní 
ÚP Frýdek Místek, avšak…Srdce zavelelo. A už 
jsem seděl v Kafárně a čekal, až přijde na mě 
řada. Přede mnou dva lidé a stále přicházeli 

další a další… 

„Dobrý den, Darja Šlahorová, tak my 
jsme si Vás vybrali“ telefonát paní 

ředitelky ze Spirály. Co teď? Smlouva 
s úřadem ve Frýdku podepsána 
a teď ještě Spirála? „Chceš být 

v kanceláři, nebo pracovat 
s lidmi? Vždyť jsi odešel 

z banky s jasnou vizí. 
Tak na co čekáš?“  

A teď jsem již rok zaměstnancem Spirály. 
Obecně prospěšné společnosti, která dává 
smysl života a nabízí pomocnou ruku lidem 
s duševním onemocněním. A jsem součást 
týmu, který pomáhá lidem žít s bolesti na duši. 
Má práce mě naplňuje a co je hlavní? 
Nenazývám to prací, ale koníčkem. 
Koníček, který mi přináší finanční 
zhodnocení a naplnění mého 
životního poslání. 

Velkým přínosem je pro mě to, že se mohu 
sebevzdělávat, či studovat a zvyšovat tak 
i své sebeuplatnění. Nestagnuji, rozvíjím 
se a rozvíjet budu. A myslím si, že i já 
dávám Spirále svou energii a nápady. 
Taky třeba i pohled z druhé strany, 
kdy čerpám ze zkušeností 
z komerční sféry. 

A co na to hlas srdce? „Ty musíš 
být tou změnou, kterou chceš 
vidět ve světě….“ A rozum? 
Ten souhlasí. 

Petr Michael Richtár, 
pracovní asistent v Kafárně

hlas srdce nebo rozumu?



        

LIDÉ SPIRÁLY

3 
ŠÉFKY

1 
GRAFIK

6 
SOCIÁLNÍCH 
PRACOVNIC 

A PRACOVNÍKŮ 
V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH

5 
PRACOVNÍCH 
ASISTENTŮ

28 
SPIRÁLÁKŮ NA 
CHRÁNĚNÝCH 
PRACOVNÍCH 

MÍSTECH

3 
DOBROVOLNÍCI

12 
EXTERNÍCH 
SPIRÁLÁKŮ 

(11 DPP 
A 1 DPČ)

STATUTÁRNÍ 
ZÁSTUPCE 

A ŘEDITELKA 

DARJA 
KOŤÁTKOVÁ

SPRÁVNÍ RADA 
PŘEDSEDKYNĚ 
EVA KRESTOVÁ 

ČLENKA 
DANA DIVÁKOVÁ 

ČLEN 
DANIEL KEPRTA 

ČLEN 
DAVID KOVALSKÝ 

(OD 17.7.2018) 

DOZORČÍ RADA  
PŘEDSEDKYNĚ 

ING. VĚRA MORAVCOVÁ 

ČLENKA  
RADKA PETRÁŠOVÁ 

ČLEN  
ING. MARTIN KARÁSEK

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



        

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální rehabilitace je první službou Spirály, kterou poskytujeme 
již od našeho založení v r. 2013 a zkušenosti si přinášíme již z naší 
mateřské organizace Anima Viva, kde jsme sociálně rehabilitovali 
v tréninkových kavárnách už 10 let. 

Ambulantní forma je poskytována v prostorách Spirála o. p. s., 
Sociální rehabilitace Na Jihu, Volgogradská 2424/74, 700 30 
Ostrava-Jih. 

Terénní forma je poskytována v přirozeném prostředí uživatele 
na území města Ostravy. Mimo toto území může být služba 
poskytována ve výjimečných případech, o kterých s ohledem 
na provozní možnosti a vytížení pracovníků rozhoduje vedoucí 
sociální služby. Terénní forma je novinkou v naší činnosti 
a je registrována od 13.3.2018. 

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.

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

• hospodaření s penězi (např. potíže vyjít s penězi, dluhy), 

• péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená 
péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky, orientace 
v nemoci, orientace v možnostech odborné péče), 

• samostatný pohyb a orientace (např. obava z cestování, veřejná 
doprava, orientace ve venkovním a vnitřním prostoru), 

• vzdělání (např. dokončení vzdělání, rozšíření vzdělání), 

• práce (např. ztráta zaměstnání, obava z pracovního uplatnění), 

• bydlení (např. obava z osamostatnění, obava ze samostatného 
bydlení), 

• trávení volného času (např. ztráta zájmů, neznalost možností 
trávení volného času), 

• sociální vztahy (např. sociální izolace, zpřetrhané vazby,  
osamělost, nepochopení okolí), 

• komunikace (např. strach mluvit s lidmi, problém říct si, 
co potřebuji), 

• obstarávání osobních záležitostí (např. obava jít na poštu, 
do banky, nejistota přivyplňování formulářů, obava z vyřizování 
potřebných dokladů).

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

Prostory sociální služby nejsou bezbariérové.



        

Cíle služby 
1. Uživatel je samostatnější v péči o svou osobu a domácnost. 
2. Uživatel umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy 

s lidmi. 
3. Uživatel zná možnosti trávení svého volného času. 
4. Uživatel zná své možnosti v oblasti vzdělávání a je posílený 

ve vědomí své pracovní uplatnitelnosti. 
5. Uživatel je samostatnější ve vyřizování svých osobních 

záležitostí.

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

SOCIÁLNÍ SLUŽBY



        

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Poslání služby 

Posláním sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná 
podpora lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem své nemoci 
ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vlastními silami 
řešit a v důsledku toho jsou znevýhodněni na otevřeném nebo 
chráněném trhu práce. 

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

• práce (např. obava z pracovního uplatnění, motivace k pracovní 
činnosti, absence pracovních zkušeností, dovedností, návyků  
a kompetencí, povědomí o vhodném pracovním uplatnění, absence 
pracovního režimu, postupné zvyšování nároků na svou osobu), 

• seberealizace (např. absence nebo nedostatek příležitostí pro 
smysluplnou činnost, denní či volnočasový režim, kontakt se 
sociálním prostředím) 

• kontakt s přirozeným prostředím (např. kontakt s lidmi, vyhledávání 
informací pro každodenní život, kontakt s okolím - běžné instituce  
a služby, potencionální zaměstnavatelé, informace o dalších 
možnostech pracovního uplatnění, službách a zdrojích pomoci,  
vyřizování různých dokumentů) 

• komunikace (např. oslabení schopnosti komunikace, komunikace 
v pracovní skupině) 

• péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená 
péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky, orientace 
v nemoci, orientace v možnostech odborné péče).

Služba je poskytována ambulantní formou v prostorách Spirála o.p.s./Kafárna, U Oblouku 10/501, 708 00 Ostrava-Poruba.

Služba je nově registrovaná a poskytována klientům od 1.7.2018.



        

     Cíle služby 

1. Uživatel, který si osvojil sociální a pracovní návyky 
a dovednosti na takové úrovni, která mu může pomoci 
uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce. 

2. Uživatel, který nalezl své uplatnění a seberealizaci ve 
smysluplné pracovní činnosti v bezpečném prostoru sociální 
služby. 

3. Uživatel, který získal, zachoval nebo zdokonalil své sociální  
a pracovní návyky a dovednosti. 

4. Uživatel, který je posílený v dodržování pravidelného režimu 
– denního, pracovního či volnočasového. 

5. Uživatel, který je samostatnější v péči o svou osobu.

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), 

• osobám, u kterých se ošetřující psychiatr negativně vyjádří  
k vhodnosti sociálně terapeutických dílen. 

Osoby pohybující se na invalidním vozíku nemohou službu  
využít v plném rozsahu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY





        

PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU V ROCE 2018

Projekt „Kafárna a Klub Kafe Ostrava/Sociální rehabilitace na Jihu“ - poskytování sociální služby sociální rehabilitace na pracovištích 
Kafárna, Klub Kafe Ostrava a Sociální rehabilitace na Jihu (od 1.7.2018 pouze na pracovišti Sociální rehabilitace na Jihu) 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 2 536 954 Kč. 

• Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním  
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018 ve výši 388 000 Kč. 

• Úřad práce – příspěvky při zabezpečení pracovní rehabilitace na ve výši 26 101 Kč. 

• Statutární město Ostrava - podpora činnosti sociální služby nefinanční formou 

• 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 „Kafárna“ - poskytování nové sociální služby sociálně 
terapeutické dílny na pracovišti Kafárna od 1.7.2018:

Projekt „Setkání U Oblouku“ – osvětová destigmatizační 
aktivita formou přibližování světa duševně nemocných 
a zdravých lidí prostřednictvím uměleckého vyjádření 
a kulturního zážitku. Součástí jsou osvětové besedy 
o duševním zdraví. 

• Moravskoslezský kraj v rámci Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb pro rok  
2018 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu ve výši 436 000 Kč. 

• Statutární město Ostrava - mimořádná účelová  
dotace v oblasti sociální péče ve výši 167 000 Kč. 

• Úřad práce – příspěvky při zabezpečení pracovní 
rehabilitace na ve výši 30 673 Kč.

• Moravskoslezský kraj v rámci Programu realizace  
specifických aktivit Moravskoslezského krajského 
plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením na rok 2018 výši 41 100 Kč. 

• ÚMOb Poruba ve výši 5 000 Kč. 

• Nadace Umění pro zdraví ve výši 3 000 Kč.



PRACUJEME VE SPIRÁLE

Spirála vyšla vstříc vzrůstající poptávce lidí se zdravotním 
postižením po pracovním uplatnění. Počet chráněných 
pracovních míst určených OZP postupně narůstal a od roku 
2018 jsme uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu 
práce. V současné době provozujeme již tři pracoviště 
a v roce 2018 jsme měli 28 kolegů Spiráláků, kterým 
poskytujeme specifické podmínky a psychosociální podporu 
v zaměstnání. Sebeuplatnit se mohou v oblastech: přípravy 
cateringu, zajišťování akcí, obsluhy hostů v kavárně, úklidu, 
údržby zeleně, rukodělných činností v šicí a dekorační dílně, 
v administrativě.

CO ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME 

• pozice vhodné pro OZP (nejen pro lidi s duševním onemocněním) 

• práce na částečný úvazek dle domluvy 

• sick days 

• reálné pracovní prostředí s využitím chráněných podmínek 

• poskytnutí psychosociální podpory sociálními pracovníky 

• možnost nerovnoměrného rozvržení pracovní doby 

• možnost vývoje pracovních a odborných dovedností 

• naplnění pocitu smysluplnosti, užitečnosti a potřebnosti 

Sídlo zaměstnávání OZP a management Spirály najdete 
na adrese Čujkovova 40a/3165, Ostrava - Zábřeh.



        



        

PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROCE 2018

• Úřad práce – příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce ve výši 2 641 414 Kč. 

• Statutární město Ostrava v rámci programu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, oblast podpora osob s handicapem, 
ve výši 550 000 Kč. 

• Statutární město Ostrava - podpora činnosti poskytování zaměstnávání OZP nefinanční formou, zadáváním zakázek. Dotací  
z Programu na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2018 ve výši 290 000 Kč 
(„Nejen auto pro Spirálu“). 

• Moravskoslezský kraj v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením na rok 2018 ve výši 296 600 Kč. 

• Moravskoslezský kraj v rámci Programu aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob 
se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018, projekt “Vzděláváním k úspěchu”, ve výši 33 000 Kč. 

• Nadace rozvoje zdraví – dvouletý projekt “Vzděláváním k úspěchu” k podpoře vzdělávání OZP zaměstnanců v celkové výši  
nadačního příspěvku 45 000 Kč, pro rok 2018 ve výši 25 000 Kč. 

• GlaxoSmithKline, s.r.o. - nadační příspěvek na projekt “Má práce - má seberealizace” ve výši 100 000 Kč. 

• Nadace ČEZ - nadační příspěvek na projekt “Dílna pro Spirálu” ve výši 100 000 Kč. 

• ÚMOb Jih – výpůjčka prostor pracoviště Klub Kafe Ostrava bez nájemného s úhradou pouze služeb, dotace ve výši 25 000 Kč 
(“Máme co nabídnout”). 

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

Projekty „Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách“, “Pracujeme se Spirálou - Zaměstnávání v chráněných pracovních 
podmínkách”, “Dílna pro Spirálu”, “Nejen auto nejen pro Spirálu”, “Má práce - má seberealizace”, “Vzděláváním k úspěchu” 
a “Máme co nabídnout” – zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných pracovních podmínkách formou služeb 
veřejnosti s podporou:



        

NEFINANČNÍ PODPORU NÁM POSKYTLI

VYNCKE s.r.o.     Hana Bulavová      AKORD&POKLAD s.r.o.     Nadace pojišťovny Kooperativa       Allen&Overy LLP

Klastr sociálních podniků a inovací SINEC 
Komunitní plánování města Ostravy 
Kooperativa 
Krabičky 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Krizové centrum Ostrava 
Křesťanské společenství sv. Anežky České 
Lukáš Havlásek 
Mental Café 
MENS SANA 
Mikasa 
Moneta Money Bank 
MUDr. Markéta Dobrá 
Nadace ČEZ 
Nadace OKD 
Nadace rozvoje zdraví 
Nadace Umění pro zdraví 
Občanské sdružení Anabell 

Ostravská univerzita v Ostravě 
Psychiatrické oddělení FN Ostrava 
Raynet 
Sestra IN 
Statutární město Ostrava 
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 
Svépomocná společnost Mlýnek 
Tieto 
ÚMOb Ostrava Jih 
ÚMOb Ostrava Poruba 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Úřad práce Ostrava 
Vyncke 
Vyšší odborná škola sociální v Ostravě 
Webnode

POSKYTNUTÉ FINANČNÍ DARY

Akord 
Allen & Overy LLP 
Asociace společenské odpovědnosti 
Asociace Trigon 
BESKYD DZR 
Café Eternity 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK 
Centrum sociálních služeb Ostrava 
Česká spořitelna 
David Kovalský 
Domov Slunovrat 
Dům duševního zdraví, Ostrava 
Ekipa 
Eko-info centrum Ostrava 
Charita Ostrava 
Charita sv. Alexandra 
Impact Hub 
Institut komunitního rozvoje

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI



        

UDRŽITELNOST A NOVÝ PROJEKT DOBROMILA.NET

Jako nezisková organizace jsme postupně začali vytvářet pracovní místa pro OZP, které ale svou pracovní náplní zároveň vytváří 
produkty či služby pro veřejnost. Snažíme se snižovat naši závislost na dotacích. Využíváme alternativních možností dodání služeb 
od firem barterovým (výměnným) obchodem. Z dobrých zkušeností se spoluprací s komerčním sektorem a zejména dlouhodobým 
partnerstvím s firmou Vyncke, vznikla myšlenka na webový portál Dobromila. Ten usnadní propojování a vytváření spolupráce mezi 
pomáhajícími organizacemi, firmami i jednotlivci, kteří chtějí neziskovky podporovat. Organizacím i firmám umožní zveřejňovat své 
aktuální nabídky a poptávky a jednou z možností vyrovnání je také výměnný obchod.

Vytvoření webového portálu jsme dostali darem od Tieta, které tímto významně přispělo roz-
voji nejen Spirály, ale podpořilo prostřednictvím Dobromily naplňování prospěšných cílů mnoha 
dalších pomáhajících organizací. Dobromila může podpořit realizaci společenské odpovědnosti 
firem a nastavit novou úroveň spolupráce na tomto poli. Na projektu Dobromily se už nyní 
podílí mnoho místních subjektů a podporují ho Tieto, Asociace společenské odpovědnosti, 
Patrioti MSK, Klastr Sinec a Impact Hub.

Spirála získala za rok 2018 3. místo Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou 
odpovědnost v kategorii veřejně prospěšných organizací do 50ti zaměstnanců.

www.dobromila.net

http://www.dobromila.net
http://www.dobromila.net


ZMĚNY VE SPRÁVĚ ORGANIZACE

ZMĚNY VE SPRÁVĚ ORGANIZACE 

V roce 2018 skončilo tříleté funkční období správní radě 
a dvěma třetinám dozorčí rady. 

Správní rada: 
Eva Krestová jako předsedkyně a Dana Diváková jako členka 
vstoupili do dalšího tříletého funkčního období, Daniel Keprta 
svou činnost člena naší správní rady ukončil. Děkujeme za 
naši letitou spolupráci! Místo něj vstoupil do správní rady 
jako 3. člen David Kovalský. 

Dozorčí rada: 
Věra Moravcová jako předsedkyně a Radka Petrášová jako 
členka vstoupili do dalšího tříletého funkčního období. 
Martin Karásek pokračuje ve svém tříletém funkčním období 
do května 2019. 

ZMĚNY VE VÝPISE Z REJSTŘÍKU OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH 
ORGANIZACÍ 

V rámci výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností došlo v roce 2018 ke změnám pouze 
v souvislosti se změnami ve správě organizace. 

Změny v Zakládací listině 
Zakládací listina organizace byla v roce 2018 měněna 
pouze s ohledem na změny v členství ve správní 
a dozorčí radě.

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 (Koťátková), 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 

Tel 733 736 232 

E-mail info@spirala-ops.cz 

Webové stránky 
www.spirala-ops.cz 
www.nasupsidam.cz 
www.facebook.com/Spirala.ops 
www.dobromila.net

mailto:info@spirala-ops.cz
http://www.nasupsidam.cz
mailto:info@spirala-ops.cz
http://www.nasupsidam.cz


        

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPIRÁLA O.P.S. V ROCE 2018



        



        



        



        



        



        



        



        

…A JEŠTĚ VELKÁ NOVINKA NAVÍC




