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Vážení Spiráláci a naši příznivci, 
výroční zpráva za rok 2019, kterou právě čtete, je nyní živou vzpomínkou na časy, které už byly. 
Protože dnes, když vám ji předkládáme, už je jasné, že “vše je jinak”… V roce 2019 pokračoval ve Spirále 
dynamický růst a také investování energie i financí do rozvoje oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením, koupili jsme si další auto, pořídili lepší vybavení do cateringu, šicí dílny i pro práci na 
údržbě zeleně. Na chráněných pracovních místech jsme zaměstnali 31 kolegů a naše plány se nám 
většinou dařily. Také v sociálních službách, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutických dílnách, 
jsme naplňovali naše poslání a cíle, aktivně jsme se vrhli do rozvoje komunitních týmů a spolupráce  
na celostátní psychiatrické reformě. 
Na konci roku 2019 nás také potkalo několik významných změn, na které jsme se ale delší dobu 
chystali. Spirála změnila svou právní formu a název. Nyní nás znáte jako Spirála Ostrava, z.ú. Změnilo 
se oficiální sídlo společnosti a především místo Darji Koťátkové, která užívá radosti mateřství, vás nyní 
zdravím z pozice statutární zástupkyně a ředitelky já - Eva Krestová. 
A není to snadná doba, ve které Spirálu vedu dál a cesta se nyní vlivem událostí naší doby stává 
krkolomnou a klikatou. Nevíme jistě kudy nás povede a kolik na ní bude překážek. V tuto chvíli máme 
nařízeními vlády uspanou činnost cateringových služeb a zavřenou kavárnu. Výpadky tržeb, zejména 
z oblasti cateringu na nás jistě dopadnou a přes všechnu snahu si budeme muset připustit, že nastalo 
období stagnace růstu, období úsilí o stabilizaci a udržení všeho dobrého, co Spirála Ostrava znamená 
a čím je. 
V oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením se nyní nacházíme v nejistých vodách. Nadějný 
start roku 2020 byl příliš brzy přerušen pandemií koronaviru a my nyní usilujeme o udržení pracovních 
míst pro OZP, o získání nového směru našich nabízených výrobků a služeb a jsme v očekávání věcí 
příštích. 
O to víc se obracíme k našim kořenům, držíme se našeho poslání a máme před očima podporu lidí 
s duševním onemocněním, protože víme, že nás právě teď velmi potřebují. A my tady pro ně jsme a my 
pojedeme dál… A snad za rok ve výroční zprávě za 2020 se budete s námi radovat a těšit se z toho, jak 
jsme to zvládli a jak jsme se s tím poprali. Ale teď v tom ještě jsme… 
Pojďte. 
Buďte v tom s námi a podpořte nás jakkoliv můžete. Třeba milým slovem a povzbuzením. Protože víte, 
že velké psychické trápení může číhat na každého z nás. A je důležité mít se vždy na koho obrátit. 

Eva Krestová 
spoluzakladatelka Spirály Ostrava

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY



Milí přátelé, 
dovolím si napsat pár slov k tomu, jak na mě osobně doléhá pandemie koronaviru. Z mého 
pohledu, jakožto člověka trpícího úzkostně depresivní poruchou, jsou tyto následky stejně fatální 
jako pro celou českou, potažmo celosvětovou populaci. Byl jsem zvyklý na sobě tvrdě pracovat 
na cestě zotavením, jak už na skupinových terapiích konaných dvakrát týdně v Domu duševního 
zdraví (Domeček), tak třikrát týdně ve své oblíbené Kafárně, kam docházím rád a cítím tam 
velkou podporu. Díky opatřením vlády a špatným zprávám z médií a internetu, které se na nás 
ústavičně valí ze všech stran, se mi zhoršila má úzkost - mám strach vycházet z domu a různá 
opatření na zastavení šíření nemoci (nestýkejte se s lidmi, nechoďte ven, netvořte skupiny) 
mi opět zhoršila mou sociální fobii a kontakt s lidmi - cítím se velice osamělý a už to trvá skoro 
měsíc, kdy jsem zavřený doma. Už se nemůžu dočkat nácviku v Kafárně. Alespoň paní Radka 
z Kafárny si na mě vzpomene a zavolá, jak se mám, jak snáším celou tu situaci, snaží se mě 
povzbudit a otupit hrany mé osamělosti a zkrátit chvíli, než se opět v kavárně otevřeme světu. 
Jelikož se nesmírně těším a už se opravdu nemůžu dočkat až otevřeme a jsou ve mně 
nahromaděné emoce a slova, co chci všechno říct, sdělit apod., tak jsem si vymyslel Vítací 
nácvik. 
Při prvním kontaktu s paní Radkou a příjemným prostředí v kavárně chci dát průchod 
nahromaděným emocím - chci pohladit květiny, které jsem úspěšně přesadil a chci se podívat, 
jak se jim daří. Další věc, kterou mám v plánu udělat, je obejmout svůj smeták, se kterým uklízím 
- bože, jak mi chybí, i když u uklízení často prskám a lamentuju - smeták nedám z ruky. Stýská 
se mi po krájení cibule na jemno a vaření krémových polévek v kuchyni - nakrájet cibuli 
na jemno mi nikdy nešlo, ale tolik mi chybí být v naší kuchyni a připravovat krémové polévky 
podle našich kulinářských knížek. Mám v plánu sednout si v každé místnosti kavárny alespoň 
na pár minut a nasát příjemnou atmosféru - posedět v tichu a jenom rozjímat. A v neposlední 
řadě mám obrovskou chuť na šálek naší lahodné kávy - která chutná, pro mě osobně, jako 
naprostého kávové laika, velice exoticky - má takovou zemitou chuť a postaví vás na nohy. 
Takže na závěr, přátelé, vám chci jenom sdělit - pokud máte nějakou sociální službu, kterou 
máte v srdci a kvůli pandemii koronaviru je bohužel zavřená - zkuste se domluvit se svým 
klíčovým pracovníkemna Vítacím nácviku, zkuste si udělat první setkání příjemné a dejte 
průchod svým emocíma radosti. 
Děkuji. 

Marek Petruška



HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Posláním organizace Spirála Ostrava 
je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním 

onemocněním v běžném životě a zmírnění 
stigmatizace duševního onemocnění.

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



CO SE DĚLO VE SPIRÁLE V ROCE 2019

LEDEN 
Darja a Silva byly hosty v živých vstupech pořadu Dobré ráno v České televizi. 
Představily Spirálu veřejnosti a také vyšel obsáhlý článek o činnosti Spirály v Jižních 
Listech. Náš partner firma Vyncke významně podpořila Spirálu nákupem výrobků 
z kampaně Splnit si svůj sen.

BŘEZEN 
V Kafárně u Oblouku proběhla úspěšná vernisáž ve spolupráci s partou mladých 
nadšenců Umění lidem. Spirála začala oficiálně používat nové logo a získala novou 
vizuální identitu. Představili jsme svou činnost na prestižním Marketing festivalu 
v pražském Mánesu.

ÚNOR 
Spirála má nový přírůstek do rodiny. Narodila se nám Dobromila, webové tržiště 
dobrých nabídek a poptávek. Dobromila je výsledkem naší úzké spolupráce s Tieto 
Czech. Natáčeli jsme v naší Kafárně U Oblouku reportáž o Spirále do Událostí 
v regionech.

KVĚTEN 
Naše “Spirálačky” ze sociální služby nechyběly na “Pracovním setkání zástupců 
komunitních týmů a projektu Reformy psychiatrické péče”. Toto setkání zaměřené 
na návrat lidí z psychiatrických nemocnic do běžného života se konalo v prostorách 
Ministerstva zdravotnictví ČR v Praze. 
Získali jsme 3.misto Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou 
odpovědnost pro organizace veřejného sektoru, které jsme obdrželi na slavnostním 
setkání v Gongu. 
Na akci Udržíme náš kraj - Den udržitelného rozvoje 2019 na ostravském 
Masarykově náměstí jsme měli stánek Spirály plný dobrot a šitých výrobků.

DUBEN 
Eva Krestová vedla workshop „Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi 
a firmami&quot; v rámci 12. Setkání Patriotů MSK v Domě kultury AKORD Ostrava-
Zábřeh. Spirála byla také jedním z gastropartnerů akce. Od Patriotů MSK jsme pak 
získali příspěvek na Dobromilu 28 000 Kč. 
Spirála jela do firem. Zaměstnanci Monety, O2, Tieto Czech a DHL si pochutnali 
na spiráláckých dobrotách v rámci velikonočních jarmarků a mohli si i zakoupit naše 
šité výrobky.

ČERVEN 
V konkurenci dalších 10 týmů uživatelů ostravských sociálních služeb jsme s naší 
kulajdou určitě neudělali ostudu, ačkoliv na stupně vítězů to tentokrát nebylo. 
Důležité je, že jsme si akci “Polévka je grunt” v objektu Armády spásy na Fifejdách 
náramně užili. 
Naše kolegyně ze sociální služby představily sociální služby a související aktivity, 
které poskytujeme, na akci Lidé lidem v Komenského sadech.



ČERVENEC 
Pohostili jsme návštěvníky Pivních slavností v Kravařích. 
Měli jsme milou návštěvu naší spřátelené organizace PFERDA z Rychnova nad 
Kněžnou, která poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentálním 
postižením a duševním onemocněním. Konkrétně jsme uvítali zakladatelky Janu 
Křížovou a Ivu Laštovicovou, které jsou moc a moc fajn. Oplatily nám naši návštěvu 
v Rychnově a prohlédly si všechna naše pracoviště. Vzájemná “družba” je pro nás 
velmi inspirativní a přínosná. 
Obdrželi jsme mimořádný finanční dar 50 000 Kč na podporu kampaně Splnit 
si svůj sen od firmy Accace Czech republic.

CO SE DĚLO VE SPIRÁLE V ROCE 2019

SRPEN 
Naše výrobky z šicí dílny můžete zakoupit také v prodejně BIOKOŠÍKY na Alšově 
náměstí a spustili jsme novou službu pro veřejnost - opravy oděvů. 
Ve spolupráci s Amnesty International jsme zorganizovali v Kafárně u Oblouku 
vědomostní kvíz s lidskoprávní tématikou.Dobromila, naše webové tržiště, propojilo 
firmy Accace Czech republic a Moment Charity Shops. Výsledkem bylo umístění 
sběrných košů na použité oblečení v sídle Accace.

ZÁŘÍ 
Akci Zažít Ostravu jinak 2019 U Oblouku v Porubě navštívil rekordní počet 
návštěvníků všech generací. U Oblouku bylo živo a všichni jsme si to užili. 
Zúčastnili jsme se akce Pohni se svým zdravím / Den zdraví 2019 v Porubě. 
Udržitelnost pro nás není jen prázdný pojem, proto se aktivně podílíme na konci 
doby plastové. Veškeré naše občerstvení tak podáváme v EKO jednorázovém 
recyklovatelném nádobí, za jehož poskytnutí děkujeme Moravskoslezskému kraji.

ŘÍJEN 
Setkání U Oblouku 2019, akce roku pořádaná Spirálou, začala v Kino Cineport 
ve čtvrtek 10.10.2019 krásnou duhou. Pokračovala besedou s panem Martinem 
Okáčem z iniciativy NA ROVINU o jeho životě protkaném duševní nemocí. Besedy 
byla účastna také MUDr. Jana Schwarzová, psychiatrička z Fakultní nemocnice 
Ostrava a nově také členka naší správní rady. Páteční část programu se uskutečnila 
tradičně v prostorách Kafárny U Oblouku v pohodové atmosféře. Návštěvníci 
si vyzkoušeli tvorbu věnců, obdivovali fotografie 3 ostravských fotografů a potěšili 
se intimním hudebním recitálem kytaristy Františka Kuči. Setkání U Oblouku bylo 
realizováno za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Městského obvodu 
Ostrava-Poruba a Nadace Umění pro zdraví. Na akci se s námi podílel projekt 
iniciativy NA ROVINU s názvem Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR, 
jehož cílem je pomáhat čelit stereotypům o duševním zdraví a nemoci. V Kafárně 
U Oblouku proběhlo poslední ze setkání odborníků z Národního ústavu duševního 
zdraví s rodinnými příslušníky psychicky nemocných. Cílem těchto setkání bylo 
zprostředkovat rodinným příslušníkům lepší porozumění blízkým lidem z jejich 
rodiny, jejichž život je protkán duševním onemocněním.

LISTOPAD 
Týmy obou sociálních služeb Spirály (Sociální rehabilitace, Sociálně-terapeutická 
dílna) se zúčastnily stáže v organizaci Zahrada 2000 z.s. v Jeseníku, která má velmi 
podobné zaměření jako Spirála. 
Na festivalu neziskovek Advent plný křídlení ve vítkovickém Gongu jsme vydražili 
obraz Šárky Mikeskové Malý Buddha - Velká hlava. Výtěžek šel na podporu činnosti 
Spirály. 
Spiráláci vysadili v listopadu 200 stromů v úžasném relaxačním areálu firmy 
Vyncke, naší letité partnerské a spolupracující firmy.

PROSINEC 
Výsledkem spolupráce Spirály a Krabičky v.d.jsou výrobky z naší šicí dílny balené 
v originálních handmade kartonových krabičkách a k dostání v jejich krásném 
obchůdku na ulici Tyršova. 
Den otevřených dveří a následná vernisáž výstavy studentských fotografií 
BLÍZKOSTI byly hned dvě události v jeden den, které přilákaly do prostor Kafárny 
hodně návštěvníků nejen z řad studentů. 
Spirála prochází změnou formy z obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) na zapsaný 
ústav (z.ú.). Naše dlouholetá ředitelka a spoluzakladatelka Spirály Darja Koťáková 
nastoupila novou cestu s mateřstvím a novou statutární zástupkyní / ředitelkou 
se stává spoluzakladatelka Spirály a dosavadní zástupkyně ředitelky Eva Krestová.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální rehabilitace prochází po letech výraznou proměnou. Od ambulantní formy poskytování 
jsme se více zaměřili na terénní práci s lidmi s duševním onemocněním v jejich domácím 
prostředí a v prostředí, ve kterém se běžně pohybují. 

Ambulantní forma je nadále poskytována na adrese Sociální rehabilitace Na Jihu, Volgogradská 
2424/74, 700 30 Ostrava-Jih. 

Na jaře 2019 jsme se zapojili do jednání v rámci reformy péče o duševní zdraví. Ostrava byla 
rozdělena na spádové oblasti mezi tři organizace (Spirála Ostrava, Menssana, Asociace Trigon). 
Ve spolupráci s FNsP Ostrava, PN Opava a ÚMOb-Jih jsme vytvořili virtuální multidisciplinární 
tým, který pomáhá lidem s duševním onemocněním ve spádové oblasti Ostrava-Jih 
a přidružených územních obvodech. Takovýto rozvoj služby přinesl potřebu rozšířit tým 
 o dalšího sociálního pracovníka/vedoucí sociální služby a my jsme v řadách Spiráláků přivítali 
Lenku Vaňkovou. Snažíme se o propojení zdravotnické a sociální práce a služeb a především 
omezení dlouhodobé a bezdůvodné hospitalizace klienta a umožnění vyrovnat se 
s onemocněním v místě bydliště a žít svůj život v přirozeném prostředí. 

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. 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 při 
vyplňování formulářů, obava z vyřizování 
potřebných dokladů).

Cíle služby 
1. Klient je samostatnější v péčio svou osobu a domácnost. 
2. Klient umí lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s lidmi. 
3. Klient zná možnosti trávení svého volného času. 
4. Klient zná své možnosti v oblasti vzdělávání a je posílený ve vědomí své pracovní uplatnitelnosti. 
5. Klient 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. 

Prostory sociální služby nejsou bezbariérové.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Posláním sociálně terapeutických dílen 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) 

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

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) 

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)

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 je posílený v dodržování pravidelného režimu – denního, pracovního 

či volnočasového. 
4. Uživatel, který je samostatnější v péči o svou osobu. 
5. Uživatel, který je posílený v komunikaci a mezilidských vztazích.

Cílová skupina 
Lidé s duševním onemocněním z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti ve věku od 18 let. 
Negativní vymezení služby bylo ke konci roku 2019 zrušeno. Průběh spolupráce necháváme 
na osobním setkání obou stran. Důležité je vzájemné vyjasnění, co zájemce potřebuje a co 
může naše služba nabídnout. Vždy je tady možnost nasměřovat zájemce jinam nebo začít 
spolupracovat s jinou službou a hledat společně možnosti. 
Obě sociální služby začaly z důvodu zpřehlednění a zkvalitnění administrativy od ledna 2019 
evidovat veškerou dokumentaci v programu Equip.
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PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V ROCE 2019

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
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 2 433 000 Kč. 
Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 
kraje na rok 2019 ve výši 469 000 Kč. 
Statutární město Ostrava - podpora činnosti sociální služby nefinanční formou

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 
2019 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu ve výši 961 000 Kč. 
Moravskoslezský kraj v rámci dofinancování sociální služby v roce 2019 v rámci Podmínek 
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a 
čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 97 000 Kč. 
Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 
na rok 2019 ve výši 43 000 Kč. 
Statutární město Ostrava v rámci Programu na poskytování peněžních prostředků z 
rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 v oblasti sociální péče ve výši 310 000 Kč. 
ÚMOb Poruba – nájemné prostor pracoviště Kafárna za 1 Kč/rok s úhradou pouze služeb.

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 a nemoci se studenty středních 
škol. S finanční podporou:

Moravskoslezský kraj v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského 
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019 
výši 52 500 Kč. 
ÚMOb Poruba ve výši 6 000 Kč. 

. Nadace Umění pro zdraví ve výši 3 000 Kč.



PRACUJEME VE SPIRÁLE

Spirála Ostrava stále v roce 2019 rozšiřovala nabídku pracovního uplatnění v chráněných 
podmínkách lidem se zdravotním postižením nejen s duševním onemocněním. Počet chráněných 
pracovních míst určených OZP dále narůstal, od roku 2018 jsme uznaným zaměstnavatelem 
na chráněném trhu práce. V současné době provozujeme již tři pracoviště a v roce 2019 jsme měli 
31 kolegů Spiráláků, kterým poskytujeme specifické podmínky a psychosociální podporu 
v zaměstnání. Abychom umožnili rozvoj této oblasti a mohli zkvalitňovat námi poskytované 
služby veřejnosti a kvalitní výrobky, investovali jsme do vybavení a profesionalizace pracovišť. 

Lidé se zdravotním postižením se mohli u nás uplatnit v oblastech:

PŘÍPRAVA 
CATERINGU ZAJIŠŤOVÁNÍ 

AKCÍ

OBSLUHA 
HOSTŮ 

V KAVÁRNĚ

ÚKLID

ÚDRŽBA 
ZELENĚ

RUKODĚLNÉ 
ČINNOSTI V ŠICÍ 

DÍLNĚ A V 
ADMINISTRATIVĚ

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 pracovními asistenty a sociálními pracovníky 

možnost nerovnoměrného rozvržení pracovní doby 

možnost vývoje pracovních a odborných dovedností 

naplnění pocitem smysluplnosti, užitečnosti a potřebnosti

Sídlo zaměstnávání OZP a management Spirály jste našli v r.2019 na adrese Čujkovova 40a/3165, 
Ostrava - Zábřeh. Skutečným a náročným rozjezdem prošla v tomto roce šicí dílna. V oblasti 
cateringu jsme dokázali realizovat konference a akce až pro 250 osob. Obrat se v cateringu opět 
zvýšil o ⅓ oproti minulému roku.

Co zaměstnancům nabízíme:



POSEKALI JSME 
12000 M2 TRÁVY

ODVEZLI JSME 192 
OBJEDNÁVEK CATERINGU

251 DNÍ JSME VĚNOVALI 
PEČLIVÉMU ÚKLIDU

SPOTŘEBOVALI JSME PŘES 
340M LÁTKY NA NAŠE 

KRÁSNÉ ŠITÉ VĚCI



PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2019

Projekty „Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách“, “Když práce pomáhá”, 
“Vzděláváním k úspěchu” a “Máme co nabídnout” – 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 trhu práce ve výši 3 564 998 Kč. 

Statutární město Ostrava v rámci programu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
oblast podpora osob s handicapem, ve výši 800 000 Kč. 

Moravskoslezský kraj v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského 
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019 
ve výši 300 000 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 2019, projekt “Vzděláváním k úspěchu”, ve výši 35 000 Kč. 

Moravskoslezský kraj v rámci individuálního projektu “Když práce pomáhá” na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši 100 000 Kč. 

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

ÚMOb Poruba ve výši 20 000 Kč (“Máme co nabídnout”).



DOBROMILA.NET - DALŠÍ KROK NA CESTĚ KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Webový portál Dobromila usnadňuje 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 rozvoji 
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 podporuje ho Tieto, Asociace společenské odpovědnosti, Patrioti 
MSK, Klastr Sinec a Impact Hub.

V roce 2019 pomohla např. propojit firmu Accace s Momentem a vzniklo nové místo sběru 
použitého oblečení pro jejich obchody s udržitelnou módou. 
Portál je po dlouhé práci konečně technicky připraven a čeká na svou příležitost. Budete s námi 
společensky odpovědní? Dobro je v nás...Dobromila

www.dobromila.net



Patrioti MSK, z.s. 
28 000 Kč 

Accace Outsourcing s.r.o. 
50 000 Kč 

Helena Křemenová 
6 000 Kč 

Eva Krestová 
6 000 Kč

Weidler Praha s.r.o. 
poskytnutí věcných darů ve výši 4 135 Kč 

Atelier Lucie Gavronová s.r.o. 
6 500 Kč 

Hana Matyáštíková 
2 000 Kč 

Tieto Czech s.r.o. 
poskytnutí 7 ks laptopů Dell k bezplatnému užívání

Hlavní partner:

Partner Dobromila.net:

POSKYTNUTÉ DARY

Nefinanční podporu nám poskytli:



Akord 
Allen &amp; Overy LLP 
Asociace společenské odpovědnosti 
Asociace Trigon 
BESKYD DZR 
Café Eternity 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje 
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 
Klastr Sinec 
Komunitní plánování města Ostravy 
Kooperativa 
Krabičky 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Krizové centrum Ostrava 
Křesťanské společenství sv.Anežky České 
Mental café 
MENS SANA 
Mikasa 
Moneta Money bank 
MUDr. Markéta Dobrá 
Nadace ČEZ 
Nadace Umění pro zdraví 
Národní ústav duševního zdraví 
Občanské sdružení Anabell 
Ostravská univerzita v Ostravě 
Provoz Hlubina 
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava 
Psychiatrická nemocnice v Opavě 
Raynet 
Sestra IN 
Statutární město Ostrava 
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 
Svépomocná společnost Mlýnek 
Tieto 
ÚMOb Ostrava Jih 
ÚMOb Ostrava Poruba 
Úřad práce Ostrava 
Vyncke 
Vyšší odborná škola sociální v Ostravě 
Webnode

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI



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, 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



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
SPIRÁLA O.P.S. V ROCE 2019
















