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SPOLU Olomouc

SPOLU Olomouc, z.s.
je nestátní nezisková organizace, 
která působí v Olomouci od roku 1995

Naše posláNí
Podporujeme a naplňujeme práva, potřeby a zájmy občanů se zdravotním, primárně s mentálním postižením  
a jejich inkluzi ve společnosti.

Naše VIZe
► Lidé s mentálním postižením žijí plnohodnotný život v běžném prostředí
► Propojujeme svět lidí s postižením a bez
► Jsme vlajkovou lodí aktivit pro lidi s mentálním postižením
► Jsme vyhledávaným a užitečným poskytovatelem kvalitních sociálních služeb 
► Přistupujeme k lidem se zdravotním postižením partnersky a s respektem
► Jsme atraktivním zaměstnavatelem a zaměstnanci jsou naší nejcennější devizou
► Jsme finančně stabilní organizace
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ZákladNí INformace 
Spolu Olomouc, z. s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3141 | 
IČ: 63729113 | V roce 2017 měl spolek 24 členů.
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. V roce 2017 se sešla 2.5.2017
Výbor SPOLU Olomouc v roce 2017 pracoval ve složení: Zdeňka Pospíšilová, předsedkyně výboru a statutární zástupkyně 
| PhDr. Alena Adamíková / Daniela Maštalířová | Helena Kapounková | Hana Nepejchalová | Ludmila Vítková / Anna Koppová 
Revizor: Ing. Jana Lískovcová
SPOLU Olomouc je členem organizací | Národní rada osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje | Česká rada soci-
álních služeb | Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 

Komunitní plánování sociálních služeb | Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí sítě sociálních služeb v Olomouckém 
kraji. V rámci naplňování Cíle 2 Udržitelná efektivní síť sociálních služeb v Olomouckém kraji, Opatření 2.2 Modelace sítě so-
ciálních služeb v Olomouckém kraji jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 
2015–2017. V pracovní skupině č. 2 zastupovala SPOLU Olomouc Zdeňka Pospíšilová.
Sociální služby SPOLU Olomouc byly součástí priorit a cílů 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 
2016–2019. V v pracovní skupině Občané se zdravotním postižením zastupovala SPOLU Olomouc Bc. Vendula Solovská a Hana 
Nepejchalová. 
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Úvodní slovo ředitelky 
Vážení přátelé, nabízíme Vám ohlédnutí za uplynulým rokem 2017 ve SPOLU Olomouc. Posuďte z předložených informací a dat, 
nakolik se nám podařilo naplňovat naše vize a poslání a vyrovnávat příležitosti lidem s mentálním či kombinovaným postižením 
pro běžný život.
Největší díl našich aktivit, tak jako v předchozích letech tvořilo poskytování sociálních služeb. Každá ze tří služeb byla svébytným 
a nezaměnitelným kamínkem v mozaice sociální pomoci a podpory, kterou pracovníci SPOLU Olomouc po celý rok poskytovali 
lidem s mentálním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Každé službě je věnována samostatná kapitola. 
Rok 2017 byl úrodný i na další aktivity a programy, které vytvářely příležitosti pro společné (inkluzivní) vyžití a osvětu, často 
s charitativním či společenským přesahem. V březnu jsme to roztočili na oblíbeném plese SPOLU, v dubnu jsme nabídli lidem 
s postižením i veřejnosti tvořivé velikonoční dílničky a zapojili jsme se do mezinárodního projektu Víkend v centru. Symbolicky jsme 
zabydleli nevyužitý parterový prostor v historickém jádru Olomouce a připravili pro veřejnost drobnou kreativní aktivitu a předsta-
vili naši organizaci. V červnu jsme připravili Festival Fimfárum, kterému je věnována rovněž samostatná kapitola výroční zprávy. 
Na podzim jsme otevřeli dveře dokořán a nabídli informace o SPOLU a dýňové dobroty z plodů, které vypěstovali a zpracovali 
klienti a pracovníci SPOLU, připravili jsme hravou disciplínu na Handicap Rally, kterou zaštítila organizace Dobré místo pro život, 
dále víkendový ozdravný pobyt Hopsa hejsa pro lidi s mentálním postižením a pro pečující osoby relaxační výlet Švihák lázeňský. 
I v roce 2017 naši dobrovolníci podpořili 10 setkání lidí s mentálním postižením a jejich přátel a známých v různých olomouckých 
kavárnách a restauracích. 
Když se ohlédnu zpět za rokem 2017, vím, že za mnou stál zkušený a motivovaný, zkrátka dobrý tým. Intenzivně jsme pracovali 
také na rozvoji organizace a zlepšování kvality sociálních služeb. V roce 2017 jsme čerpali kvalifikovanou podporu aktivním 
zapojením do projektu „Kvalita je změna“ organizace TUDYTAM a do projektu „Pro běžný život“ organizace Centrum podpory 
transformace, o.p.s. 
Závěr roku byl nakloněn charitativním aktivitám. V Divadle na cucky jsme uskutečnili dobročinnou aukci současného výtvarného 
umění. S podporou Dobrého místa pro život byl v prosinci odstartován charitativní projekt v kavárně kina Metropol, který přine-
se 1Kč z každé prodané kávy pro SPOLU. Ve vánočním stánku Dobrého místa pro život prodávali punč na podporu programů 
SPOLU pracovníci kina Metropol a absolventi a kantoři Gymnázia Olomouc Hejčín. 
Všem, kteří nám v roce 2017 nezištně pomáhali děkujeme upřímně a z celého srdce. Jsme si plně vědomi našeho závazku konat 
vždy tak, abychom každý finanční a věcný příspěvek či dobrovolnou práci přetavili do smysluplné a užitečné pomoci lidem, kteří 
ji nezbytně potřebují. 

 Zdeňka Pospíšilová
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lIdé Ve spolU olomoUc | 31. 12. 2017

VALNÁ HROMADA SPOLU Olomouc, z.s.

VÝBOR SPOLKU
STATUTÁRNÍ 
ZÁSTUPCE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
(ARP)

OSOBNÍ ASISTENCE 
(OSA)

SOCIÁLNÍ  
REHABILITACE (SR)
metodou podporované 

zaměstnávání

FINANČNÍ, ADMINISTRATIVNÍ 
A PROVOZNÍ ÚSEK

Ing. Zdeňka 
Pospíšilová

ŘEDITEL

Mgr. Daniela 
Maštalířová

Hana 
Nepejchalová

Hana Nepejchalová 
koordinátor

Ing. Jana 
Lískovcová

Helena 
Kapounková

Anna 
Koppová

PROGRAMY A AKTIVITY 
ČLENŮ SPOLKU

FESTIVAL 
FIMFÁRUM

REVIZOR

Bc. Vendula Solovská 
vedoucí │ metodik │ 

koordinátor ARP

Mgr. Jana Ochotová 
vedoucí │ metodik │ 

koordinátor OSA

Bc. David Rygel 
vedoucí │ metodik │ 

koordinátor SR

Ing. Jana Petruchová 
vedoucí │  

finanční manažer

Bc. Lucie 
Čechmánková 

koordinátor 
ARP

Mgr. Michal 
Holínka 

koordinátor 
ARP

Bc. Alena 
Brablcová 

koordinátor 
OSA

Mgr. Edita 
Lukášová 

koordinátor 
SR

Zdeňka 
Hubáčková 

admin. 
a ekonom. 

prac.

Mgr. Vendula 
Strašáková 
individuální 
plánování 

služby

Markéta 
Motyčková 

asistent 
koordinátora 

OSA

Bc. Lucie 
Moravcová 

admin. prac.

Anna 
Koppová
asistent 

koordinátora 
ARP

Bc. Jana 
Burdová

koordinátor 
OSA

Martin 
Řezníček
asistent 

koordinátora 
SR

Helena 
Kapounková
admin. prac.

Vedoucí a asistenti AR programů Osobní asistenti Vedoucí a asistenti 
v programech SR
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PoskytovÁní soCiÁlníCH slUŽeB
Aktivizační a rozvojové programy 
Sociální služba poskytovaná dle § 66 Zák. 108/2006 Sb.

POSLÁNÍ SLUŽBY 
Služba Aktivizační a rozvojové programy rozšiřuje příležitosti pro začlenění 
do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a doved-
ností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich 
potřeb a zájmů.

4
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Cíle služby | Uživatel služby Aktivizační a rozvojové programy:

► lépe se orientuje ve svých přáních a možnostech,
► navazuje, rozvíjí nebo udržuje vztahy se svým okolím,
► využívá volný čas podle svých zájmů a potřeb,
► posiluje vlastní užitečnost (hledáním svého místa ve společnosti)
► zvyšuje svoji zodpovědnost a osamostatňuje se v rámci svých možností a schopností.
► zlepšuje nebo udržuje schopnost sebeprosazení ve  společnosti,
► udržuje, rozvíjí nebo získává další dovednosti snižující závislost na druhé osobě. 

POPIS REALIZACE SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2017
Pravidelné skupinové programy
Programy nabídly prostor k aktivizaci a rozvoji uživatelů formou pravidelné skupinové práce s podporou asistentů. Probíhaly 
v Místnostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (dále jen MÍSA), ale i na veřejných místech (v obchodech, v divadlech, mu-
zeích a galeriích, v tělocvičně základní školy, na plaveckém stadionu, v restauracích apod.). 
Skupinová forma práce uživatelům umožňovala získávat zkušenosti v oblasti spolupráce a komunikace v kolektivu, zvyšovala 
jejich adaptabilitu a schopnost reagovat na potřeby a přání ostatních lidí. Díky dostatečnému personálnímu zajištění programů 
ze strany vedoucích a asistentů byl zároveň zajištěn individuální přístup a naplňování konkrétních cílů každého z uživatelů. 
Programy probíhaly až na výjimky od ledna do června a od října do prosince 2017

Název programu Místo konání, délka, četnost Počet uživatelů / rok Personál. zajištění / rok

asU I. MísA při sPolU olomouc | 5 hodin | 1x týdně 9 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

asU II. MísA při sPolU olomouc | 5 hodin týdně | 1x týdně 10 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

asU III. MísA při sPolU olomouc | 5 hodin týdně | 1x týdně 6 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

cestování MísA při sPolU olomouc,  | 2 hodiny | 1x týdně 14 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

divadlem sPolUpracujeme MísA při sPolU olomouc | 2 hodiny | 1x týdně 10 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 6 asistentů

Hravý program pro děti MísA při sPolU olomouc | 1,5 hodiny | 1x měsíčně 5 dětí s ment. postižením 1 vedoucí / muzikotera-
peut, 4 asistenti

Plavecký program Plavecký stadion v olomouci | 1,5 hodiny | 1x týdně 9 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 6 asistentů
1 dobrovolník

Pohybový program i. tělocvična ZŠ sv. voršily v olomouci | 1,5 hodiny | 1x týdně 11 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

Pohybový program ii. tělocvična ZŠ sv. voršily v olomouci | 1,5 hodiny | 1x týdně 8 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

Poletování v olomouci i. MísA při sPolU olomouc | 4 hodiny | 1x týdně v červenci 11 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 4 asistenti
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Poletování v olomouci ii. MísA při sPolU olomouc | 4 hodiny | 1x týdně v srpnu 9 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

orientuj se! Zkušebna PdF UPol | 2 hodiny | 1x týdně v listopadu a prosinci 4 lidé s ment. postižením 1 vedoucí, 3 asistenti

Jednodenní programy 

Celodenní nebo kratší skupinové programy, kterých se uživatelé účastnili dle svých zájmů, možností a schopností. Uživatelé si 
volili z nabídky SPOLU Olomouc program, který svou formou a obsahem nejlépe vyhovoval jejich individuálním cílům. Jednalo 
se například o kulturně-poznávací či sportovně-turistické programy. Programy probíhaly na veřejných místech.

Název programu Popis programu | termín konání Počet uživatelů Person. zajištění / program

Před Bečvou, za Bečvou... Prohlídka historické částí Přerova, seznámení s kulturními památ-
kami, návštěva bazénu | 20. 5. 2017 11 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

Pojďme sPolU do Zoo Program pro děti, které se dosud neúčastnily Jednodenních 
programů. Prohlídka Zoo a společný oběd | 27. 5. 2017 3 děti s ment. postižením 1 vedoucí, 3 asistenti

to bude jízda sjezd na bobové dráze, minigolf, skupinové aktivity v přírodě | 10. 
6. 2017 14 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 9 asistentů

hrad Přizpůsobená prohlídka hradu Bouzov obohacená o okolní pověsti 
| 22. 9. 2017 14 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

litovelské toulání Prohlídka historického města, výstup na radniční věž, prohlídka 
muzea | 22. 10. 2017 13 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 8 asistentů, 

sněhánková zima Pečení cukroví, vyrábění dárků a vánočních dekorací, prohlídka 
olomouce | 8. 12. 2017 11 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 8 asistentů

Vícedenní programy
Skupinové programy zaměřené na intenzivní aktivizaci, udržení a rozvoj znalostí a dovedností uživatelů potřebných k běžnému 
životu, zejména ke snižování závislosti na druhé osobě.
S uživateli bylo předem naplánováno, které své cíle, schopnosti a dovednosti chtějí udržovat nebo rozvíjet. Každý program byl 
co nejvíce zacílen na každého uživatele, jednotlivé aktivity byly tematicky provázány. 
Programy probíhaly ve veřejných rekreačních zařízeních.

Název programu Popis programu | termín konání Počet uživatelů Person. zajištění / program

Rampouch 2017 Zimní program v Penzionu Fit ve velkých losinách | 2.– 5. 3. 2017 12 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 1 zdravotník, 
9 asistentů

vizovické létohraní letní týdenní program v rekreačním středisku Revika ve vizovi-
cích | 30. 7.–6. 8. 2017 27 lidí s ment. postižením 1 vedoucí, 1 zdravotník, 

20 asistentů
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Individuální program 
Uživatelé prostřednictvím individuální práce s podporou asistenta udržovali a rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné k běž-
nému životu a ke snižování závislosti na druhé osobě. Služba byla poskytnuta uživatelům, pro které nebyl vhodný skupinový 
program nebo těm, kteří při naplňování cílů potřebovali intenzivní individuální trénink (např. v případě, že se uživatel chtěl naučit 
samostatně zvládnout konkrétní trasu v Olomouci). Cíle uživatelů Individuálního programu byly zaměřeny na nácvik sebeobslu-
hy, dovednosti trivia, procvičování jemné a hrubé motoriky, komunikaci – uplatňování a zafixování stávajících dorozumívacích 
prostředků nebo jen prostou aktivizaci.
Do června 2017 byl program hrazen z prostředků Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírky Pomozte dětem. Program využily 
3 děti v rozsahu celkem 121,5 hodin.

Společenské programy

Název programu Popis programu | termín konání Počet účastníků Personální zajištění

velikonoční tvoření společenské setkání, tvořivá dílna s velikonoční tématikou, oživení 
velikonočních tradic v Míse sPolU | 13. 4. 2017 13 lidí s ment. postižením 1 koordinátor, 4 asistenti

Mikulášská tvořivá dílna společenské setkání v kině Metropol, tvořivá dílna s adventní 
tématikou, karaoke | 6. 12. 2017 19 lidí s ment. postižením 1 koordinátor, 2 asistenti

Vystoupení herců programu Divadlem SPOLUpracujeme

Prezentace divadelních dovedností se tradičně konaly v rámci festivalu Divadelní Flora Olomouc dne 14. 5. 2017 a na festivalu 
Vedle Jedle, který se konal v Praze ve dnech 19.–21. 5. 2017. Herci předvedli jejich autorské představení s názvem „Rozsviť“. 
V rámci Divadelní flory také herci organizovali improvizační workshop pro diváky
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PříklAd doBRÉ PRAXe AktiviZAČníCH A RoZvoJovÝCH PRoGRAMŮ 

S ohledem na potřeby cílové skupiny služby se nám nestává často, abychom významně umenšili spolupráci 
s uživatelem. Obvykle je naše vzájemná součinnost dlouhodobá a vyžaduje opakované oživování poznatků 
a dovedností. V loňském roce jsme však zažili také něco jiného. 

Uživatel – říkejme mu třeba Antonín*, má nyní 28 let, žije v rodinném prostředí a služby SPOLU Olomouc 
využívá v různé intenzitě již od dětství. Dlouhodobě se účastnil programu Divadlem SPOLUpracujeme, uží-
val si pozornosti, kterou díky němu měl a byl velmi aktivní i při prezentaci na veřejnosti. Postupně se stal 
jakýmsi mluvčím, který veřejnosti sděloval své zážitky s organizací, popisoval, v čem mu pomohla a co mu 
přináší. Začali jsme si uvědomovat, že naše služba pro něj začíná být spíš zvykem, rutinní součástí jeho 
volnočasového života a že má potenciál takovou aktivitu využívat mimo SPOLU. 

Ve stejnou dobu se Antonín začal z programu často omlouvat nebo byl velmi unavený. Při mapování Antoní-
nova dne jsme zjistili, že po mnoha letech žije bohatý a aktivní život – kromě denního zaměstnání pomáhá 
doma, navštěvuje přítelkyni, chodí na rockové koncerty. Společně s pracovníkem pro individuální plánování 
si Antonín uvědomil, že je třeba se rozhodnout, jaké aktivity jsou pro něj prioritní a ačkoli má divadlo rád, 
rozhodl se účast v programu ukončit. Nabídli jsme mu program Orientuj se, ve kterém mohl objevit nové 
možnosti trávení volného času nebo prostor, kde by mohl uplatnit svoji dovednost prezentace, ale po dvou 
konáních i zde svoji účast ukončil s odůvodněním, že jej nepotřebuje, protože tyto příležitosti zná.

Antonín má samozřejmě i nadále možnost požádat nás o podporu, pokud si nebude vědět rady s některou 
ze situací, do kterých se v životě dostane. Jsme ovšem rádi, že primárně spoléhá na sebe a své blízké 
okolí.

*jméno uživatele bylo změněno
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V rámci Aktivizačních a rozvojových programů za přispění Ministerstva kultury České republiky byl v roce 2017 realizován projekt 
s kulturním zaměřením „Kultura pro všechny 2017“. 
Náklady a výnosy tohoto projektu činily 186 692,- Kč.

V rámci Aktivizačních a rozvojových programů 
a Osobní asistence za přispění Nadace rozvoje 
občanské společnosti, sbírky Pomozte dětem byl 
v období 7/2016 – 6/2017 realizován projekt pro děti 
„SPOLU s námi“. 
Náklady a výnosy tohoto projektu činily 457 634,- Kč.

Bc. Vendula Solovská | vedoucí AR programů

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY AR PROGRAMY
V roce 2017 využilo celkem 61 uživatelů 230 účastnických 
míst ve 24 programech

program
Počet využitých 

účastnických 
míst

Počet hodin 
poskytnuté 

služby

Pravidelné skupinové programy 90 5 968

Jednodenní a vícedenní programy 105 3 675

individuální program 3 121,5

společenské programy 30 60

vystoupení herců divadlem 9 231,5

celkem 230 10 056 

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY AR PROGRAMY V R. 2017 

výnosy služby AR programy v roce 2017 3 124 176,5 kč
náklady služby AR programy v roce 2017 3 124 176,5 kč

PERSONÁLNÍ ZAJIšTěNÍ SLUŽBY AR PROGRAMY V R. 2017

Pracovníci přímé péče

sociální pracovník / koordinátor, metodik 2,25 úvazku | 3 osoby

Pracovník v sociálních službách / asistent 
koordinátora, pracovníci individuálního 
plánování, vedoucí a asistenti AR pro-
gramů

4,195 úvazku | 67 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči

vedoucí služby AR programy 0,50 úvazku | 1 osoba

ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba

Finanční manažer, ekonom 0,50 úvazku | 1 osoba

Administrativní a tHP pracovník, lektor 
vzdělávání 0,97 úvazku | 3 osoby

obslužný personál / úklid 0,02 úvazku | 1 osoba

dobrovolníci 2 664 hodin | 40 osob
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PoskytovÁní soCiÁlníCH slUŽeB
Osobní asistence 
Sociální služba poskytovaná dle § 39 Zák. 108/2006 Sb.

POSLÁNÍ SLUŽBY
Služba Osobní asistence umožňuje dě-
tem, mládeži a dospělým lidem s men-
tálním postižením v olomouckém 
regionu s podporou osobních asis-
tentů dělat ty činnosti, které by dě-
lali sami, kdyby postižení neměli, 
podobně jako jejich vrstevníci, a to 
v jejich domácím nebo jiném běž-
ném prostředí.

10



V
ýr

oč
ní

 z
pr

áv
a 

S
P

O
LU

 O
lo

m
ou

c,
 z

.s
. l

 2
01

7

11

Cíle služby | Uživatel služby Osobní asistence:

► dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, do knihovny, jde na kafe, zahraje si společ. hry, ...),
► je v kontaktu se společenským prostředím (je mezi lidmi, má příležitosti komunikovat s lidmi, je venku, mimo domov, …),
► uplatňuje své schopnosti a dovednosti (chodí do práce, nakupuje si, …),
► získává nové zážitky a zkušenosti.

POPIS REALIZACE OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2017 
Osobní asistence byla poskytována v přirozeném prostředí uživatele bez omezení místa a času, dle jeho konkrétních potřeb 
a dohody. Zpravidla se jednalo o trénink dovedností a návyků potřebných v běžném životě a o pomoc při zvládání běžných úkonů 
a činností.
Služba Osobní asistence plnila také rozvojovou funkci a poskytovala příležitosti uživatelům vyzkoušet si něco nového s podporou 
osobních asistentů.
Každý uživatel měl sestaven Individuální plán, který vycházel z jeho potřeb a přání. Naplňování cílů se společně s uživateli vy-
hodnocovalo a aktualizovalo nejméně 1x ročně.
Zpětnou vazbu z průběhu Osobní asistence jsme získávali prostřednictvím pravidelného kontaktu koordinátora s uživatelem 
(resp. zástupcem uživatele); ze zpráv od osobních asistentů; z náhledů koordinátorů služby na průběh služby v přirozeném 
prostředí uživatele (2 x ročně); prostřednictvím dotazníku pro uživatele (resp. zástupce uživatele) služby Osobní asistence. Ko-
ordinátoři poskytovali v roce 2016 uživatelům Osobní asistence také základní sociální poradenství. 

PříklAd doBRÉ PRAXe osoBní AsistenCe

Jako příklad dobré praxe uvádíme příběh slečny Vandy* – 37-letá slečna s kombinovaným postižením (men-
tálním a tělesným). Vanda žije s rodiči v malé obci kousek od Olomouce. Do Olomouce dojíždí pravidelně 
na rehabilitace a v rámci tohoto dne také využívá službu Osobní asistence. Za podpory osobní asistentky 
si vyřizuje své osobní záležitosti jako např. návštěva kadeřnice, lékárny, drobné nákupy. Mimo tyto činnosti 
Vanda ráda tráví čas na různých akcích v Olomouci nebo jde do kina. Asistentka Vandě pomáhá se sebeobslu-
hou, orientací ve městě, při cestování MHD., při vyhledávání informací o akcích. Je pro Vandu společníkem, 
který ji doprovází na zvolené aktivity a umožňuje jí trávit volný čas aktivně, podle svého výběru a nezávisle 
na rodičích.

*jméno uživatelky bylo změněno
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V R. 2017 

Poskytnuto bylo celkem 5 008 hodin osobní asistence

Počet uživatelů 33 uživatelů

K 31. 12. 2017 jsme evidovali 4 zájemce o službu Osobní asistence. 

PERSONÁLNÍ ZAJIšTěNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V R. 2017

Pracovníci přímé péče 

sociální pracovník / koordinátor, metodik 2,46 úvazku | 4 osoby

Pracovník v sociálních službách / asistent 
koordinátora, osobní asistent 3,3 úvazku | 57 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči 

vedoucí služby osobní asistence 0,50 úvazku | 1 osoba

ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba

Finanční manažer, ekonom, 0,5 úvazku | 1 osoba

Administrativní a tHP pracovník, lektor 
vzdělávání 0,72 úvazku | 4 osoby 

obslužný personál / úklid 0,02 úvazku | 2 osoby

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2017

výnosy služby osA v roce 2017 2 753 862 kč

náklady služby osA v roce 2017 2 753 862 kč

V rámci Osobní asistence a Aktivizačních a rozvojových programů 
za přispění Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírky Pomoz-
te dětem byl v období 7/2016 – 6/2017 realizován projekt pro děti 
„SPOLU s námi“. 
Náklady a výnosy tohoto projektu činily 457 634,- Kč. 

Mgr. Jana Ochotová │ vedoucí služby Osobní asistence
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PoskytovÁní  
soCiÁlníCH slUŽeB
Sociální rehabilitace 
Sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb.

POSLÁNÍ SLUŽBY 
Služba Sociální rehabilitace podporuje lidi se zdravotním po-
stižením (primárně mentálním a kombinovaným) v olomouckém 
regionu v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti 
a otevřeného trhu práce.

13
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Poskytování sociální služby sociální rehabilitace bylo v období 1. 1. 2017–31. 12. 2017 realizováno a hrazeno v rámci projektu 
Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle služby | Člověk s mentálním nebo kombinovaným postižením:
► posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost
► rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost
► získává a udržuje si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům a schopnostem

POPIS REALIZACE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2017
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní. Sociální rehabilitace je službou časově neomezenou. Jde o službu prů-
chozí. V případě uvolnění kapacity odborného pracovníka je kontaktován zájemce o službu z pořadníku, který je veden ve službě. 
Rozsah poskytované podpory se v konkrétním období domlouvá mezi uživatelem a odborným pracovníkem.

Základní činnosti služby: 
1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
2. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
5. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
6. Podpora při orientaci v oblasti pracovního uplatnění.
7. Podpora při vytváření představy o vhodném pracovním místě.
8. Podpora při vyhledávání vhodné pracovní příležitosti. 
9. Podpora při získání / udržení pracovního místa.

Tranzitní program (TP)
Je specifickou součástí služby Sociální rehabilitace. 
Jedná se o podporu žákům a studentům s těžším zdravotním postižením (ZP) navštěvující střední školu pro studenty se speci-
álními vzdělávacími potřebami, kteří jsou motivováni uplatnit se na otevřeném trhu práce a chtějí si formou bezplatné praxe vy-
zkoušet svůj pracovní potenciál. Podpora studentům se ZP při rozvíjení jejich sociálních a pracovních dovedností, které usnadní 
jejich přechod ze školy do zaměstnání.
Činnosti vykonávané v rámci Tranzitní programu jsou srovnatelné s činnostmi Sociální rehabilitace. Vše směřuje v ideálním 
případě k plynulému přechodu od školní docházky k zaměstnání. 
Tranzitní program je poskytován po dobu studia uživatele služby (do dovršení 26 let věku) – v rozsahu školního roku (v období 
letních prázdnin není poskytován).
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Skupinový program Dokážu to sám / sama 

Je specifickou součástí služby Sociální rehabilitace. Cílem skupinového programu je podpora uživatele v rozvoji a osvojení si 
pracovních, sociálních, komunikačních a dalších dovedností vedoucích k jeho soběstačnosti a seberealizaci.

PříklAd doBRÉ PRAXe soCiÁlní ReHABilitACe

Paní Věra* se přestěhovala do Olomouce, kde chtěla začít žít samostatně. Absolvovala praktickou školu 
a je vyučena jako zahradník v oboru speciální střední školy. Práci sháněla velmi těžko. Rovněž s bydlením 
to neměla lehké, s hospodařením s penězi jí občas pomohla sestra jako její opatrovník. Protože rodiče včas 
nepožádali o invalidní důchod (v 18 letech), nezískala paní Věra nárok na jeho výplatu, ačkoliv jí byl I. stupeň 
později (v dospělosti) přiznán (neměla odpracováno potřebné množství let).

Sociální rehabilitace (SR) poskytuje paní Věře podporu dlouhodobě; díky kontinuální spolupráci a skrze vy-
budovanou vzájemnou důvěru jsme se mohli pustit do pojmenovávání jejích potřeb a do hledání způsobů, 
jak je naplňovat.

► Paní Věra nejprve bydlela v azylových domech, s podporou SR se dostala na ubytovnu. Stále jsme však 
hledali (uživatelka – její opatrovnice – pracovníci SR) formu, která by vedla k trvalému bydlení. Nakonec se 
objevila příležitost získat nájemní byt, k němuž potřebovala paní Věra v prvé řadě: zaplatit dopředu kauci 
a vyřídit si příspěvek na bydlení. Což se podařilo i díky souběhu se zaměstnáním: paní Věra nastoupila na do-
tované pracovní místo po dobu 6 měsíců, které ji umožnilo si finanční prostředky ušetřit. Současně s podporou 
SR paní Věra zažádala o dávky hmotné nouze i dávky státní sociální podpory, na které měla nárok. Paní Věra 
získala své první samostatné bydlení. I když se později ještě dvakrát ocitla bez práce, díky kombinovanému 
způsobu jeho financování, si samostatné bydlení udržela.

► Společnými silami, poté co se finanční situace paní Věry stabilizovala, jsme se pak pustili do revize roz-
hodnutí o vyplacení invalidního důchodu – šlo o to, aby správa sociálního zabezpečení uznala, že mentální 
postižení trvá od jejího narození. Po mnoha jednáních a odvoláních se vytrvalost (a také schopnost argumen-
tovat) vyplatila a paní Věře byla výplata invalidního důchodu I. stupně zpětně přiznána.

► Paní Věra je zvyklá pracovat a starat se o sebe. Přesto neměla štěstí na dlouhodobější zaměstnání. Zmí-
něné dotované pracovní místo se nepodařilo přeměnit v trvalý pracovní vztah. Ani další pracovní zkušenost 
nebyla ta pravá. Nakonec se objevila pracovní příležitost v prádelně, v níž mají osobní zkušenost se zaměst-
náváním lidí s postižením. Pracovní činnosti odpovídají schopnostem paní Věry, pracovní kolektiv je vstřícný, 
včetně dovednosti paní vedoucí komunikovat s paní Věrou – to vše, spolu s počáteční intenzivní asistencí 
na pracovišti, kterou SR zajistila, nakonec přineslo úspěch. Paní Věra brzy ukončí premiérový pracovní rok 
u jednoho zaměstnavatele ☺.

*jméno uživatele bylo změněno
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZA ROK 2017 

Ženy Muži celkem 

Počet nových uživatelů služby v roce 2017 7 5 12

Počet uživatelů, kteří prošli v roce 2017 službou 17 32 49

Počet uzavřených pracovně právních vztahů:

Počet pracovních vztahů 13

typy pracovních vztahů:
  ► pracovní smlouva
  ► dPČ
  ► dpp

6
0
7

Praxe v tranzitním programu 2

Předprofesní příprava 4

Počet intervencí* 3 606

Počet kontaktů** 140

Počet skupinových aktivit*** 353

* Intervence je minimálně 30 minutové jednání společně s uživatelem 
nebo zájemcem o službu dle Individuálního projektu Ol. kraje.

**  Kontakt je zpravidla 10 minutové jednání pracovníka s uživatelem nebo 
zájemcem o službu dle Individuálního projektu Ol. kraje.

***  Skupinová aktivita je jedna aktivita vykonávaná v rámci skupiny uživa-
telů, trvající déle než 30 minut dle Individuálního projektu Olomoucké-
ho kraje.
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FIRMY, KTERÉ V ROCE 2017 ZAMěSTNALY UŽIVATELE SR: 
Omega, úklidová firma Olomouc │ Delta facility │SPOLU Olomouc │ Středisko 
SOS Olomouc │ Charita Olomouc │ Zdravtex, s.r.o. │ z.s. InternetPoradna.cz 
│ AmRest s.r.o. │ PENAM a.s. │ HB Group s.r.o.

FIRMY, KTERÉ V ROCE 2017 UMOŽNILY PRAxI V RÁMCI TRANZITNÍHO 
PROGRAMU:
Výstaviště Flora Olomouc, a. s. │ Terno supermarket │ Zeměsvit, s.r.o. │ Lidl 
Olomouc │ Hypermarket Globus

FIRMY, KTERÉ V ROCE 2017 UMOŽNILY PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVU:
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.│ Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 
│ Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. │ ZE-ZA-
-HRÁTKY

PERSONÁLNÍ ZAJIšTěNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2017

Pracovníci přímé péče 

sociální pracovník / koordinátor, metodik 1,75 úvazku | 3 osoby

Pracovník v sociálních službách / asistent koordinátora, 
pracovní asistent 1,85 úvazku | 7 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči 

vedoucí služby sociální rehabilitace 0,26 úvazku | 2 osoby

ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba

Administrativní a tHP pracovník, lektor vzdělávání 0,75 úvazku | 2 osoby 

obslužný personál / úklid 0,04 úvazku | 1osoba

 

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2017

výnosy služby sR v roce 2017 1 989 997 kč

náklady služby sR v roce 2017 1 989 997 kč

Bc. David Rygel │ vedoucí Sociální rehabilitace
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inFoRMAČní, osvĚtovÉ A ZÁJMovÉ Aktivity
31. 3. 2017  Plesáme SPOLU │ Společenský večer s hudbou, tancem a bohatou tombolou v Kulturním a společenském cen-

tru ArtUm v Olomouci, jehož cílem bylo vytvořit prostor pro setkání osob s i bez zdravotního postižení a umožnit 
lidem s mentálním postižením užít si atmosféru společenské události.

13. 4. 2017 Velikonoční tvoření │ Otevřený tvořivý program pro lidi se zdravotním postižením i bez │ 
 MÍSA SPOLU Olomouc
7.–  8. 4. 2017 Víkend v centru │ SPOLU Olomouc se aktivně zapojilo do programu Víkend v centru v rámci projektu Česko-

-německého kulturního jara. Oživili jsme vlastní iniciativou aktuálně nevyužité přízemí domu na Dolním náměstí 
171/17 v Olomouci. Představili jsme naše sociální služby, veřejnosti nabídli dvě tvořivé dílny a malé občerstvení. 
Projekt, jehož jsme se stali součástí, byl zaměřen na oživení center měst a reagoval na fenomén vylidňování 
obchodů v centru v návaznosti na vznik nákupních center.

14. 05. 2017 Divadelní Flora Olomouc │ vystoupení „Rozsviť“ programu Divadlem SPOLUpracujeme │ Umělecké centrum 
Konvikt

20. 05. 2017 Festival Vedle jedle │ vystoupení „Rozsviť“ programu Divadlem SPOLUpracujeme │ Praha, areál Jedličkova 
ústavu

10. 9. 2017 Handicap Rally │Atletický stadion v Olomouci │ disciplína „Nakulato, naplacato“
4. 10. 2017 Den otevřených dveří ve SPOLU Olomouc
25. 11. 2017 Dobročinná aukce uměleckých děl │ Divadlo na cucky
1. 12. 2017 „Koruna z každé kávy“ │ Kino Metropol │ zahájení charitativní akce Dobrého místa pro život a Kavárny kina 

Metropol ve prospěch SPOLU Olomouc
4. 12. 2017 Stánek Dobrého místa pro život │ zástupci Kina Metropol prodávali ve prospěch SPOLU Olomouc
6. 12. 2017 Mikulášské setkání │ Mikulášské setkání nejen pro uživatele SPOLU Olomouc v kině Metropol
9. 12. 2017 Stánek Dobrého místa pro život │ zástupci Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín prodávali ve pro-

spěch SPOLU Olomouc
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inFoRMAČní, osvĚtovÉ A ZÁJMovÉ Aktivity | FiMFÁRUM 2017
21. ročník se uskutečnil ve dnech 23.– 25. 6. 2017 a inspiroval se horkou a barevnou Afrikou. Provázelo nás motto: „SKOČME 
SPOLU DO TRIKA, ČEKÁ NA NÁS AFRIKA.“
Festival se uskutečnil v partnerské spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc. 
Cílem festivalu bylo vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý 
společně při tvořivých aktivitách a zábavě dával prostor pro společné zážitky a pomáhal překonávat vzájemné bariéry. Lidem 
s mentálním postižením, žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním postižením byla vytvořena příležitost začlenit 
se během festivalu do komunity Olomouce, navázat nové kontakty a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního 
postižení, žijícími nebo studujícími v Olomouci. Kulturní aktivity plnily účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování 
předsudků a barier v myslích lidí a otevíraly Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.

Pátek 23. 6. 2017 | Slavnostní zahájení s tanečním večerem a ukázkami historického šermu, stepu a break dance (zájmové útvary 
DDM Olomouc). Celý večer k tanci, reji i poslechu hrála Popová škola Dětského domova v Olomouci. Novinkou byla odpolední 
dílna DUNIVÁ AFRIKA.

Sobota 24. 6. 2017 | Nabídla tvořivé dílny POKLADY AFRIKY | HRAVÁ AFRIKA | POUŠTNÍ DUNY | TANEC AFRICKÉ VESNI-
CE | POUŠTÍ A PRALESEM | VŠEDNÍ DEN V AFRICE | ZDOBENÍ PO AFRICKU | BUBÍNKOVÁNÍ | průběžně výrobu jmenovek 
a speciální dílnu v čajovně. Večer jsme neformálně poseděli u ohně s dobrou muzikou. 
Neděli 25. 6. 2017 | Po závěrečném RADOVANCI byli všichni zváni na plavbu po řece Moravě Ololodí, na prohlídku VETERAN 
ARENY, do Vlastivědného muzea v Olomouci na unikátní výstavu Milování v přírodě (Průvodce intimním životem zvířat), na pro-
hlídku ZOO na Svatém Kopečku.

Festivalu se zúčastnilo: 121 registrovaných účastníků z 9 pobytových zařízení a stacionářů (z Anenské Studánky, Hlučína, 
Hodonína, Chvalčova, Kyjova, Skaličky, Střelic, Třebíče a Znojma), včetně individuálně přihlášených účastníků z Olomouce, 
Vikýřovic, Přáslavic, Bohuňovic, Bystrovan, Mrskles, Velké Bíteše, Hnojic, Kroměříže, Toveře, Boskovic, Lančova a Znojma. 
Neregistrovaných volně příchozích účastníků bylo cca 55. Dalšími účastníky byli dobrovolníci, převážně studenti nebo bývalí 
studenti olomouckých SŠ a VŠ, celkem 85 osob. 

Podporu festivalu poskytli: Ministerstvo kultury ČR | Krajský úřad Olomouckého kraje | Statutární město Olomouc | Tomáš Ujfaluši | 
David Rozehnal s rodinou | IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. | Michal Tomeček s rodinou | Střední škola zemědělská 
a zahradnická Olomouc | Sdružení D, z.ú. | Autopůjčovna Radocar | OLMA a.s. | PENAM, a.s. | MAKOVEC, a.s. | Zelenina U Ha-
lámků | Jídelna při ZŠ Demlova, Olomouc | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | Plavby Olomouc | UNITED GAMES OF NATIONS 
| Hospoda U Magora | Česká pirátská strana | Fontana Watercoolers s.r.o. | Restaurace: Torture-Mučírna, U Huberta a Dobromysl

Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez 
postižení byl naplněn. Děkujeme všem, kteří podpořili 
festival Fimfárum 2017

VÝNOSY A NÁKLADY FESTIVALU FIMFÁRUM

Výnosy Festivalu FIMFÁRUM 2017 268 116 Kč
Náklady Festivalu FIMFÁRUM 2017 268 116 Kč

Hana Nepejchalová | koordinátorka festivalu Fimfárum



V
ýr

oč
ní

 z
pr

áv
a 

S
P

O
LU

 O
lo

m
ou

c,
 z

.s
. l

 2
01

7

20

ŠkolíCí A PoRAdenskÉ slUŽBy
SPOLU Olomouc v roce 2017 poskytlo odbornou praxi v sociálních službách SPOLU Olomouc 20 studentům. Ve službě AR 
programy praktikovalo 14 studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a SŠ prof. Vejdovského v Olomouci. 
Cílem poskytnutých praxí bylo prohloubit a upevnit odborné znalosti a dovednosti v přímém kontaktu s uživateli těchto služeb. 
Praxe v celkovém rozsahu 680 hodin probíhaly pod odborným vedením sociálních pracovníků. Ve službě Sociální rehabilitace 
využilo příležitost zlepšit své dovednosti a znalosti odbornou praxí 6 studentů PdF UP. 

V roce 2017 SPOLU Olomouc dále poskytlo stáž 4 pracovníkům organizace VIDA, Lipník n. B. v rozsahu 4 hodiny, 5 pracovníkům 
Trendu vozíčkářů Olomouc v rozsahu 4 hodin.
V září a říjnu 2017 jsme poskytli exkurze studentům speciální pedagogiky – dramaterapie, speciální pedagogiky – andragogiky 
a oboru vychovatelství a seznámili je s poskytováním sociálních služeb v organizaci (celkem bylo podpořeno 54 studentů). Před-
stavili jsme svou činnost také studentům kulturní antropologie z Filozofické fakulty UP v Olomouci.a zástupcům Open University 
of Izrael. 
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VÝNOSY v tis. kč

DOTACE CELKEM 5 484 
z toho:  z toho: 
ol. kraj l Program finanční podpory zajištění soc. služeb 
v ol. kraji – Podpr. 1 – ze stát. rozpočtu – ARP, osA 4 389 
Mk ČR l kulturní aktivity – projekt „kultura pro všechny“ 68 
Mk ČR l kulturní aktivity – projekt „Fimfárum“ 90 
ol. kraj l dotační program pro sociální oblast – projekt „Fimfárum“ 24 
Město olomouc l sociální služby v olomouci v roce 2017– ARP, osA 584 
Město olomouc l kulturní akce – projekt „Fimfárum“ 20 
Úřad práce ČR l Příspěvek na vytvoření prac.  
příležitostí v rámci vPP 309

PŘÍSPěVKY NA PROVOZ CELKEM 92 
z toho:  
nRos z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem  
-projekt „sPolU s námi“ 92

DARY 479 
z toho:  
věcné dary 325 
Finanční dary  154

SLUŽBY CELKEM 2 890
z toho:  
tržby z prodeje služeb – veřejná zakázka „sociální
rehabilitace v olomouckém kraji“ 1 899 
tržby z prodeje služeb – spoluúčast uživatelů osA 437
tržby z prodeje služeb – ostatní 84 
tržby za prodané zboží 8 
tržby z prodeje materiálu 349 
Členské příspěvky 5 
Účastnické poplatky 105 
Jiné příjmy 3 
 
ÚROKY u peněžních ústavů 1 
 
ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ 18 
 
NÁKLADY hrazené uživateli prostřednictvím SPOLU 126
 
VÝNOSY CELKEM 9 090

NÁKLADY v tis. kč 

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 735
z toho:  
spotřeba materiálu 561
spotřeba energie    173
Prodané zboží 1

SLUŽBY CELKEM  790 
z toho:
opravy a udržování 13 
Nájem 30
spoje 74
Poštovné 9
služby ostatní 622 
cestovné 37
náklady na reprezentaci 5 
  
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 7 055
z toho:  
Mzdové náklady 4 420 
ostatní osobní náklady 1 028
náhrada za nemoc 6
Zákonné pojištění 1 590
lékařské prohlídky 1
ostatní sociální náklady 10
 
DANě A POPLATKY 3

DAŇ Z PŘÍJMŮ 23

MANKA A šKODY 0

ODPISY 0

PŘÍSPěVKY 2
  
NÁKLADY hrazené uživateli prostředn. SPOLU 126
 
OSTATNÍ NÁKLADY 27
  
NÁKLADY CELKEM 8 761
 
vÝsledek HosPodAření 329

ZPRÁvA o HosPodAření 
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AKTIVA    v tis. kč

DLOUHODOBÝ MAJETEK celkem 0
z toho:  
dlouhodobý nehmotný majetek 5 
dlouhodobý hmotný majetek 470 
oprávky k dlouhodobému majetku - 475

KRÁTKODOBÝ MAJETEK celkem 5 782 
z toho:  
Zásoby  75 
Pohledávky 406 
krátkodobý finanční majetek 5 258
Jiná aktiva 43   
AKTIVA CELKEM 5 782

PASIVA    v tis. kč

VLASTNÍ ZDROJE celkem 4 769
z toho:    
vlastní jmění 220
výsledek hospodaření celkem 4 549

CIZÍ ZDROJE celkem 1 013
z toho:  
krátkodobé závazky 998
Jiná pasiva 15

  
PASIVA CELKEM 5 782

vÝŇAtek Ze ZPRÁvy neZÁvislÉHo AUditoRA

roZVaha k 31. 12. 2017
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ZdRoJe FinAnCovÁní, MAteRiÁlní A ostAtní PodPoRA 
PRoGRAMŮ sPolU oloMoUC, Z.s. 
V ROCE 2017 NÁS FINANČNě PODPOŘILI:
Olomoucký kraj z účelové státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb na realizaci 
služeb Aktivizační a rozvojové programy a Osobní asistence
Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky na službu Sociální rehabilitace
Olomoucký kraj z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci projektu Fimfárum

Statutární město Olomouc dotacemi na poskytování sociálních služeb a na projekt Fimfárum | Úřad práce ČR příspěvkem na ve-
řejně prospěšné práce | Ministerstvo kultury ČR dotacemi na projekt Kultura pro všechny a na projekt Fimfárum | Nadace rozvoje 
občanské společnosti a Česká televize příspěvkem ze sbírky Pomozte dětem na projekt SPOLU s námi

Dobré místo pro život, z.s. | SEKNE spol. s r.o. | CYTOLCARE s.r.o. – MUDr. Alena Imrychová | Tomáš Ujfaluši | GEMO Olomouc, 
spol. s r.o. | David Rozehnal | Michal Tomeček | WEBA Olomouc s.r.o. | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. | LO 
HANÁ, s.r.o. | Ing. Jiří Hollein | MAKOVEC a.s. | Ing. Roman Váňa | MUDr. Jan Nachtmann | JUDr. Svatava Míčková 

V ROCE 2017 POSKYTLI DALšÍ POMOC: 
FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Spolupořádající organizace: Dům dětí a mládeže Olomouc 
Autopůjčovna Radocar | Česká pirátská strana | Dramacentrum Sdružení D | Fontana Watercoolers s.r.o. | hospoda U Magora 
| Jídelna při ZŠ Demlova, Olomouc | Makovec – maso uzeniny | OLMA a.s. | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | PENAM, a.s. 
| Plavby Olomouc | Restaurace: Torture – Mučírna, Dobromysl, U Huberta | Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc | 
United Games of Nations – Czech Republic | Zelenina u Halámků, Dolní nám. 47, Olomouc 
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AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY
Anna Gazdová | CineStar s.r.o. | Fatra, a.s. | Hypermarket Globus Olomouc | Levné knihy a.s. | MFP paper s.r.o. | ÚSOVSKO 
AGRO s.r.o. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Dům dětí a mládeže Olomouc | HC Olomouc | kolobezky.bike s.r.o. | ZE-ZA-HRÁTKY

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ „PLESÁME SPOLU“
Alena Adamíková | Aquapark Olomouc | Divadlo Tramtárie | František Wiedermann | Hana Nepejchalová | hejtman Olomouckého 
kraje Ladislav Okleštěk | Helena Kapounková | Hospoda U Magora | Jakub Tomášek | Jan a Hana Hálkovi | Květiny-keramika 
Kateřinská; Ing. Jiří Sítař | Lékárna U Pӧttingea | Lezecké centrum PAJKLAND | manželé Gazdovi | manželé Petrovi | Mary Kay 
| Moravské divadlo Olomouc | Pevnost Poznání | Pivovar Chomout | Premiere Cinemas | Restaurace Dobromysl | Vendula Stra-
šáková a Michal Holínka | Zelená hlava eco hair salon | ZdRAWomls | ZOO Olomouc | Živá zahrada, s.r.o.

VÁNOČNÍ STÁNEK 
Dobré místo pro život | Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín | Kino Metropol

DALšÍ AKTIVITY SPOLU OLOMOUC PODPOŘILI
Anna a Břetislav Gazdovi | IZON s.r.o. | J. P. Corrigan | LMC s.r.o. | Michaela Heclová – Yogayo studio | SAFETY PRO s.r.o. | 
Účetní kancelář SMETANOVÁ & PARTNERS, s.r.o. | dobrovolníci na festivalu Fimfárum

Za poskytnuté dotace, příspěvky, finanční a věcné dary, dobrovolnou práci i další pomoc DĚKUJEME! 

Ing. Irena Petruchová | finanční manažerka
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kontAkty
SPOLU Olomouc, z. s. 

Statutární zástupkyně | ředitelka: Ing. Zdeňka Pospíšilová
Tel.: 585 228 686 | 732 700 289 | e-mail: spolu@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc |  
č.ú : 1806548379/0800
IČ: 63729113 | DIČ: CZ63729113
www.spoluolomouc.cz | f SPOLU Olomouc

SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOLU Olomouc

Sociální rehabilitace 
Vedoucí služby: 1.–  31.1. 2017 Mgr. Daniela Konvičná, od 1. 2. 2017 
Bc. David Rygel
Tel/fax 585 221 546 | 732 668 099 | e-mail: rygel@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 1. patro, 779 00 Olomouc

Osobní asistence 
Vedoucí služby: Mgr. Jana Ochotová
Tel.: 585 237 195 | 739 000 720 | e-mail: ochotova@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc

Aktivizační a rozvojové programy
Vedoucí služby:, Bc. Vendula Solovská
Tel.: 585 237 194 | 731 186 742 | e-mail: solovska@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc

obálka
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