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SPOLU Olomouc

SPOLU OLOMOUC, Z. S. JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, 
KTERÁ V OLOMOUCKÉM REGIONU NAPLŇUJE SVÉ POSLÁNÍ OD ROKU 1995 
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VIZE
Co nejvíce nezávislý a plnohodnotný život lidí s mentálním postižením v běžném prostředí

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

CÍLE 
► Poskytujeme sociální služby 
► Nabízíme a podporujeme informační, osvětové a zájmové aktivity ve prospěch lidí s mentálním postižením
► Poskytujeme školící a poradenské služby

PRINCIPY ČINNOSTI 
► Ctíme principy inkluze – každý má právo účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.
► Přijímáme rozmanitost jako neodmyslitelnou složku naší práce i života obecně. 
► Přistupujeme k lidem se zdravotním postižením partnersky a s respektem.
► Podporujeme aktivní přístup členů, pracovníků a uživatelů služeb SPOLU Olomouc při naplňování poslání organizace.
► Poskytujeme podporu v  prostředí přirozeném pro uživatele a při plánování podpory vycházet z individuálních přání a potřeb uživatele.
► Používáme otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů.
► Jednáme mezi sebou s respektem a úctou a vytvářet dobré pracovní prostředí.
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ÚVODNÍ SLOVO 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLU OLOMOUC

Výbor SPOLU Olomouc v roce 2016 pracoval ve složení: Zdeň-
ka Pospíšilová, předsedkyně výboru a statutární zástupkyně | 
PhDr. Alena Adamíková | Helena Kapounková | Hana Nepejcha-
lová | Ludmila Vítková 
Revizor: Ing. Jana Lískovcová

Spolu Olomouc, z. s je nestátní nezisková organizace zapsaná 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 3141 | IČ: 63729113
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. V roce 2016 se 
sešla 5. 5. 2016

Upřímně děkuji lidem, kteří nám v roce 2016 pomohli naplňo-
vat naše poslání fi nančním či věcným darem nebo jinou formou 
podpory. Děkuji také fi rmám a institucím, které nám v roce 2016 
pomáhali. Naše donátory představujeme na str. 20–21. Děku-
ji partronům našeho spolku manželům Gazdovým, za morální 
i věcnou pomoc, kterou nám poskytovali po celý rok 2016.

Členům a pracovníkům spolku, uživatelům našich služeb a jejich 
rodinám přeji do dalšího roku jen to nejlepší! A na konec dávám 
k dobru, co mi jednou na téma spolu napsali Petr Skoumal a Jan 
Vodňanský a co si ráda připomínám... Když se ruka k ruce vine, 
tak se lidstvo nepomine. A naopak!

Zdeňka Pospíšilová | předsedkyně výboru SPOLU Olomouc

Vážení přátelé,

předkládám Vám zprávu o činnosti SPOLU Olomouc v roce 2016. 

Po roce 2015, ve kterém jsme bilancovali 20 roků činnosti spolku, 
jsme si i v roce 2016 připomněli další kulaté výročí. V červnu 
2016 jsme po dvacáté připravili FIMFÁRUM – festival tvořivosti 
a fantazie pro lidi se zdravotním postižením i bez. Každou dílčí 
aktivitu festivalu jsme pojali jako malou slavnost. A to, že máme 
stále dost energie i do dalších let bylo patrné i ze zvoleného 
motta výročního ročníku: Zahraj, kresli, zatanči, dvacítkou to ne-
končí. Více o festivalu na str 17.

Poskytování sociálních služeb tvořilo největší díl našich aktivit 
i v roce 2016. 121 pracovníků odvedlo v roce 2016 v souhrnu 
27  979,5 hodin sociální práce. Tolik statistika. Pro mne, jako ředi-
telku je cenné, že všichni kolegové ve SPOLU Olomouc za kaž-
dou hodinou a minutou své práce vidí jedinečného člověka, 
kterému pomáhají vyrovnávat příležitosti pro běžný život v běž-
ném prostředí. Každá ze tří sociálních služeb SPOLU Olomouc 
představuje ve Výroční zprávě jedinečný příběh jako příklad dob-
ré praxe.

Pracovníci sociálních služeb průběžně po celý rok dle plánu také 
předávali své zkušenosti studentům v rámci odborných praxí, 
stáží a besed. 

V roce 2016 jsme vedle sociálních služeb naplňovali i další naše 
cíle. Organizovali jsme programy pro lidi s mentálním postižením 
a pečující osoby. Za zmínku stojí poprvé realizovaný víkendový 
pobyt Hopsa hejsa, tradiční cyklus Setkávání, a povedená akce 
SPOLU zdobí náměstí či tvořivé aktivity v rámci Dne otevřených 
dveří.

Rok 2016 nám přinesl poprvé i novou smutnou zkušenost. Do-
tlouklo srdíčko a my jsme se naposledy rozloučili s naší kamarád-
kou Evičkou, která spolu se svými rodiči byla parťačkou SPOLU 
Olomouc od jeho začátku.
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SPOLU Olomouc je členem organizací | Národní rada osob 
se zdravotním postižením Olomouckého kraje | Česká rada so-
ciálních služeb | Unie nestátních neziskových organizací Olo-
mouckého kraje | Asociace poraden pro osoby se zdravotním 
postižením | Asociace pracovní rehabilitace ČR 

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 sociálních 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. Ko-
munitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 
2016 – 2019. V roce 2016 zastupovala SPOLU Olomouc v pra-
covní skupině Občané se zdravotním postižením Mgr. Daniela 
Konvičná a Hana Nepejchalová. 

LIDÉ VE SPOLU OLOMOUC  31. 12. 2016
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POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
Sociální služba poskytovaná dle § 66 Zák.108/2006 Sb.

Cílová skupina | Lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let z Olomouckého kraje.

Poslání služby | Služba Aktivizační a rozvojové programy rozšiřuje příležitosti pro za-
členění do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a do-
vedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb 
a zájmů.

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 2016

Pravidelné skupinové programy
Programy nabídly prostor k aktivizaci a rozvoji uživatelů formou pravidelné skupinové práce s podporou asistentů. Probíhaly v Míst-
nostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (dále jen MÍSA), ale i na veřejných místech (v obchodech, divadlech, muzeích 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 ve-
doucích 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 2016.

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

ASU I. MÍSA při SPOLU Olomouc
5 hodin | 1x týdně

9 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

ASU II. MÍSA při SPOLU Olomouc
5 hodin týdně | 1x týdně

8 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

ASU III. MÍSA při SPOLU Olomouc
5 hodin týdně | 1x týdně

6 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 3 asistenti
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Cestování MÍSA při SPOLU Olomouc 
2 hodiny | 1x týdně

12 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

Divadlem SPOLUpracujeme MÍSA při SPOLU Olomouc
2 hodiny | 1x týdně

11 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 6 asistentů

Hravý program pro děti MÍSA při SPOLU Olomouc
1,5 hodiny | *1x měsíčně

7 dětí 
s mentálním postižením

1 vedoucí / canisterapeut, 
4 asistenti

Plavecký program Plavecký stadion v Olomouci
1,5 hodiny | 1x týdně

10 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 6 asistentů
1 dobrovolník

Pohybový program I. Tělocvična ZŠ sv. Voršily v Olomouci
1,5 hodiny | 1x týdně

12 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

Pohybový program II. Tělocvična ZŠ sv. Voršily v Olomouci
1,5 hodiny | 1x týdně

9 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

PoLETOvání v Olomouci I. MÍSA při SPOLU Olomouc
4 hodiny | *1x týdně v červenci

10 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

PoLETOvání v Olomouci II. MÍSA při SPOLU Olomouc
4 hodiny | *1x týdně v srpnu

11 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 4 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 Personální zajištění 
/ program

Kokosy na sněhu Sjezd na bobové dráze v Hrubé vodě, skupinové aktivity 
v přírodě, procházka lesem | 2. 4. 2016

11 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 8 asistentů

Sobota v Uničově Prohlídka historického města Uničov, návštěva plaveckého 
bazénu, prohlídka místního Muzea vězeňství | 11. 6. 2016

13 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 7 asistentů, 
1 dobrovolník

Bloudi z Bludova Turistický výlet okolím Bludova, seznámení s naučnou 
stezkou o zaniklých řemeslech | 19. 8. 2016

17 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 6 asistentů

My máme rádi... Návštěva kina, tvořivé aktivity, společenské aktivity 
ve veřejném restauračním zařízení | 22. 10. 2016

15 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 8 asistentů

Sněhánková pohoda Tvořivé aktivity, připomínání tradic, návštěva náměstí | 
10. 12. 2016

13 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 8 asistentů, 
1 dobrovolník

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

Rampouch 2016 Zimní týdenní program v Penzionu Fit 
ve Velkých Losinách | 18.–21. 2. 2016

11 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 
1 zdravotník, 9 asistentů

Sportovně-relaxační 
pobyt I.

Letní týdenní program v rekreačním středisku Revika 
ve Vizovicích | 4.–11. 7. 2016

14 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 
1 zdravotník, 7 asistentů

Sportovně-relaxační 
pobyt II.

Letní týdenní program v rekreačním středisku Revika 
ve Vizovicích | 4.–11. 7. 2016

13 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 
1 zdravotník, 10 asistentů

Individuální program 
Uživatelé prostřednictvím individuální práce s podporou asistenta udržovali a rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné k běžnému 
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 sebeobsluhy, dovednosti trivia, procvičo-
vání jemné a hrubé motoriky, komunikaci – uplatňování a zafi xování stávajících dorozumívacích prostředků nebo jen prostou aktivizaci.
V roce 2016 byl program hrazen z prostředků Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírky Pomozte dětem a využily ho celkem 3 děti 
v rozsahu celkem 156 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 Té & Café 
Kratochvíle | 17. 3. 2016

14 lidí 
s mentálním postižením

1 koordinátor, 
4 dobrovolníci, 2 asistenti

Mikulášská tvořivá dílna Společenské setkání, tvořivá dílna s adventní tématikou, 
mikulášská nadílka v Té & Café Kratochvíle | 2. 12. 2016

18 lidí 
s mentálním postižením 

1 koordinátor, 
6 asistentů

Vystoupení herců programu Divadlem SPOLUpracujeme
Jako v předchozích letech, i v roce 2016 prezentovali herci programu Divadlem spolupracujeme své umění v rámci festivalu Divadelní 
Flora Olomouc dne 15. 5. 2016 a festivalu Vedle Jedle, který se konal v Praze ve dnech 3.– 5. 6. 2016. 
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VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY AR PROGRAMY V R. 2016 
V rámci sociální služby AR programy byly realizovány dva dílčí 
projekty:
Projekt s kulturním zaměřením „Kultura pro všechny 2016“ pro-
běhl za přispění Ministerstva kultury České republiky. 
Náklady a výnosy tohoto projektu činily 232 666,- Kč.
Projekt pro děti „SPOLU s dětmi“ proběhl za přispění Nadace 
rozvoje občanské společnosti, sbírky 
Pomozte dětem. 
Náklady a výnosy tohoto projektu činily 
249 026,- Kč.

Výnosy služby AR programy 
v roce 2016 2 631 166 Kč

Náklady služby AR programy 
v roce 2016 2 631 166 Kč

Bc. Vendula Solovská | 
vedoucí AR programů

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

Účastníci programu Aktivní sociální učení navštěvují s podporou asistentů již několik let 2x týdně restaurace a jídelny v centru města Olomouce, aby 
zde společně poobědvali, ale také procvičili své dovednosti – např. dovednost vybrat si z jídelníčku, komunikovat s obsluhujícím personálem, chovat se 
adekvátně vzhledem ke společenské situaci, umět vybrat odpovídající částku k zaplacení apod. Je třeba říci, že tento přirozený proces učení se setkává 
s úspěchy a uživatelé jsou stále samostatnější a uplatňují společenské návyky. Za velký zdar ovšem považujeme také to, jak osvětově působí práce 
asistentů na číšníky a další zaměstnance navštěvovaných podniků. Ti postupem času přešli z familiárního oslovování dospělých uživatelů k vykání, 
začali komunikovat přímo s uživateli a ne s asistenty, uvědomili si, že výběr či placení útraty vyžaduje čas a nepříjemné poznámky nic neuspíší. Stali 
se tak nevědomky velkými partnery nejen nám při sociální práci, ale právě uživatelům při jejich sociálním začlenění.

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY AR PROGRAMY V R. 2016
V roce 2016 využilo celkem 66 uživatelů 247 účastnických míst 
ve 22 programech. 

Program Počet využitých 
účastnických míst

Počet hodin 
poskytnuté služby

Pravidelné skupinové 
programy 90 6162,5 

Jednodenní a vícedenní 
programy 122 4081,75

Individuální program 3 156

Společenské programy 32 64

Celkem 247 10 464,25 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY AR PROGRAMY V R. 2016 

Pracovníci přímé péče
Sociální pracovník / koordinátoři, metodik 
Pracovník v sociálních službách / asistent 
koordinátora

1,55 úvazku | 2 osoby
1,00 úvazku | 1 osoba

Pracovník v sociálních službách / asistent koordi-
nátora, pracovníci individuálního plánování, 
vedoucí a asistenti AR programů

3,19 úvazku | 74 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 0,99 úvazku | 5 osob

Obslužný personál / úklid 0,03 úvazku | 1 osoba
Dobrovolníci 3173 odprac. hodin
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POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

OSOBNÍ ASISTENCE 
Sociální služba poskytovaná dle § 39 Zák.108/2006 Sb. 

Cílová skupina | Lidé s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let žijící v olomouckém regionu.

Poslání služby: Služba Osobní asistence umožňuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním postižením v olomouckém regionu 
s podporou osobních asistentů dělat ty činnosti, které by dělali sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich 
domácím nebo jiném běžném prostředí.

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 2016 

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 osob-
ních asistentů.
Každý uživatel měl sestaven Individuální plán, který vycházel z jeho potřeb a přání. Naplňování cílů se společně s uživateli vyhodnoco-
valo a aktualizovalo nejméně 1x ročně.
Zpětnou vazbu z průběhu Osobní asistence jsme získávali prostřednictvím pravidelného kontaktu koordinátora s uživatelem (resp. zá-
stupcem 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. Koordinátoři poskytovali v roce 
2016 uživatelům Osobní asistence také základní sociální poradenství. 
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 
V ROCE 2016

Poskytnuto bylo celkem 4 590 hodin osobní asistence

Počet uživatelů 29 uživatelů

Průměrný počet hodin asistence 
poskytnutých 1 uživateli 158 hodin / rok

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 
V ROCE 2016 

Výnosy služby OSA v roce 2016 2 646 491 Kč
Náklady služby OSA v roce 2016 2 646 491 Kč

K 31.12.2016 jsme evidovali 8 zájemců o službu Osobní asis-
tence. 

Mgr. Jana Ochotová│ vedoucí služby Osobní asistence

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE OSOBNÍ ASISTENCE

Dušan* je mladý muž (18 let) s lehkým mentálním postižením. Žije v Olomouckém kraji se svými rodiči a sourozenci. Přes týden navštěvuje SŠ DC 90 
s.r.o. a jednou týdně dochází do SPOLU Olomouc, kde se účastní skupinového programu Aktivizačních a rozvojových služeb. Dušan komunikuje bez 
obtíží, vyjádří svou potřebu i přání. Pokud něčemu nerozumí, doptává se. 

Dušan si přál osobního asistenta, aby ho pravidelně doprovázel ze školy do skupinového programu a na autobusové nádraží. Při čekání na začátek 
programu a do odjezdu autobusu si přál trávit čas s asistentem dle svých přání: „Abych měl někoho, kdo mi poradí, co si můžu a nemůžu koupit.“ 
Zákonný zástupce doplnil záměr asistence, aby byl samostatný a učil se komunikaci s lidmi mimo rodinu. Službu začal Dušan čerpat v roce 2011.

Tato přání Dušana začala být naplňována v rámci služby Osobní asistence, byl s ním sepsán Individuální plán a nastaveny tyto cíle: 1. Dušan tráví 
čas asistence podle svého výběru; 2. Dušan se za podpory asistenta dopraví ze školy do SPOLU. 

Dosažením 18-ti let si Dušan začal vyřizovat veškeré záležitosti spojené s poskytováním Osobní asistence samostatně za minimální podpory rodičů. 
Při poskytování služby Osobní asistence jsme zjistili, že je pro Dušana obtížné přijmout změnu situace, např. změny v jízdních řádech, výluky apod. 
Osobní asistent s Dušanem se proto zaměřili na orientaci v MHD a na bezpečnost pěší chůze po městě. Postupně se Dušan s podporou asistenta stále 
více osamostatňoval. Později potřeboval asistenta jen pro pocit jistoty a bezpečí. Volný čas trávil Dušan také více samostatně, v hospodaření s penězi 
a při nákupech v obchodě již podporu asistenta nepotřeboval. 

Díky asistenci se Dušan osamostatnil natolik, že se sám rozhodl, po 5 letech využívání služby, pro její postupné ukončování (do půl roku). Dušan již zná 
dopravní pravidla pro chodce, umí cestovat tramvají i autobusem, domluví se v obchodě s prodavačkou, sám zaplatí útratu a zkontroluje vrácené peníze. 

*jméno uživatele bylo změněno

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE ROCE 2016

Pracovníci přímé péče 

Sociální pracovník / koordinátor, metodik
Pracovník v sociálních službách / asistent koordinátora

3,50 úvazku | 3 osoby
0,07 úvazku | 1 osoba

Osobní asistent – pracovník v sociálních službách 2,17 úvazku | 77 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči 

Vedoucí služby Osobní asistence 0,40 úvazku | 1 osoba

Ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba

Finanční manažer, ekonom 0,75 úvazku | 2 osoby

Administrativní a THP pracovník, lektor vzdělávání 0,49 úvazku | 2 osoby 

Obslužný personál / úklid 0,03 úvazku | 4 osoby
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Poskytování sociální služby sociální rehabilitace bylo v období 1. 4. 2016–31. 12. 2016 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 spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.
V období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 byla služba fi nancována z rozpočtu Olomouckého kraje z účelové státní dotace MPSV na zajištění 
sociálních služeb a z rozpočtu Statutárního města Olomouc.

Cílová skupina 
► lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením ve věku 16 – 64 let, kteří žijí v olomouckém regionu,
► mladí lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením, kteří navštěvují základní školu, základní školu speciální 
nebo praktickou školu na území města Olomouce a po ukončení školní docházky se chtějí uplatnit na otevřeném trhu práce. 

Poslání služby 
Služba Sociální rehabilitace podporuje lidi se zdravotním postižením (primárně mentálním a kombinovaným) v olomouckém regionu 
v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce.

Cíle služby | Člověk se zdravotním 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 2016
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní. Sociální rehabilitace je službou časově neomezenou. Jde o službu průchozí. 
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 sociální rehabilitace 
► nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
► výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
► zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
► pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
► podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE METODOU PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
Sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb.
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► podpora při orientaci v oblasti pracovního uplatnění,
► podpora při vytváření představy o vhodném pracovním místě,
► podpora při vyhledávání vhodné pracovní příležitosti, 
► podpora při získání / udržení pracovního místa.

Tranzitní program (TP)
Je specifi ckou součástí služby Sociální rehabilitace. 
Jedná se o podporu žákům a studentům s těžším zdravotním postižením (ZP) navštěvujícím 
základní nebo praktickou školu, kteří jsou motivováni uplatnit se na otevřeném trhu práce 
a chtějí si formou bezplatné praxe vyzkoušet 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 rehabili-
tace. 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).

Skupinový program Dokážu to sám / sama
Je specifi ckou 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.

Cíle programu:
► řešení nepříznivé sociální situace,
► sociální aktivizace uživatele služby,
► zdokonalování sociálních a kognitivních schopností a dovedností,
► podpora tvořivosti a samostatnosti,
► seberealizace,
► poskytnutí prostoru pro sdílení osobních zkušeností,
► kontakt se společenským prostředím, relaxace.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE SOCIÁLNÍ REHABILITACE METODOU PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Mladý muž J. * pobývá přes týden v internátním zařízení, které je součástí speciální školy, v níž se vzdělává. Učí se v učebním oboru na zahradníka. 
Má kombinované postižení, je držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením (3. stupně mimořádných výhod). Ke většině činností potřebuje 
doprovod či asistenci, může se opřít o velmi dobré rodinné zázemí.

Protože zmíněný student se vzdělává v oboru, v němž se stále hůř a hůř nachází pracovní uplatnění, a protože podle jeho třídní učitelky má v sobě 
velký potenciál, obrátili se na SPOLU. J. může těžit ze svých fyzických předností; říká, že doma rád pomáhá, zejména tátovi při drobných údržbářských 
pracích.

Máma vyjadřuje obavy, zda a jak může syn zvládnout skutečnou práci, neboť má zkušenost s jeho omezenou schopností se učit. Podle ní potřebuje 
dohled i v situaci, kdy se osvědčil; nedokáže dobře předvídat následky svého konání.
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Tranzitní program umožnil studentu J.:
1) Nalézt vhodné místo pro praxi v běžném pracovním prostředí
Pro J. se ukázalo jako velmi příhodné pracovní místo ve velikém skladu. Jednotlivé pracovní činnosti jsou zde jasně, zřetelně vymezené (jedná se 
například o „likvidaci“, „kompletaci“ apod.); obsahují jednoduché pracovní úkony, ze kterých je zřejmé, co je jejich cílem. Práce je přehledná, struktu-
rovaná a má téměř okamžitý reálný výsledek.
J. vyhovuje tato přehlednost, která se odráží i v organizaci celého pracoviště – skladu, v uspořádání pracovního prostředí. Je také vždy jasné, ke které-
mu pracovníku, respektive do které části skladu, je J. během praxe přidělen. Uvedená přehlednost, transparentnost pomáhá J. osvojovat si jednotlivé 
pracovní postupy ve velmi krátkém čase a být schopen je i opakovat na dalších praxích.

2) Získávat pracovní zkušenosti s podporou asistence 
Pracovní asistence se soustředí na to, zda a jak J. pochopil konkrétní pracovní zadání. Pomáhá mu osvojit si jednotlivé pracovní postupy. Během 
samotné práce pak asistence slouží jako prostředek poskytování zpětné vazby, tedy ujišťování J., že úkol pochopil a zvládl jej.

3) Získávat zpětnou vazbu během učení se pracovním postupům
Zpětná vazba je pro J. velmi důležitá, neboť mu pomáhá strukturovat jeho činnost a zlepšovat výkon. Pokud si je J. jistější, klesá i nebezpečí „zkratko-
vitého jednání“ a otevírá se příležitost pro J. vlastní pracovní nápady, pro jeho tvořivost, která na oplátku zvyšuje jeho zapojení a motivaci do práce. 
Postupem času je schopen čím dál více navazovat kontakty se svými kolegy, kteří přirozeně korigují a usměrňují jeho pracovní činnost.

4) Trénovat cestování 
Cesta na praxi se realizuje vždy stejnou trasou, což znamená, že J. má příležitost si ji zapamatovat, včetně přestupování.
Student J. má velikou šanci, že se bude moci dál pracovně rozvíjet jako skladník. Pozitivně reaguje na příležitost učit se v konkrétním pracovním pro-
středí, rychle chápe – když to může přímo vidět – jak má postupovat. Učí se nápodobou. Ve skladu kolegové oceňují jeho fl exibilitu a zaujetí, J. sám 
o tom říká, že mu při skutečné práci „ubíhá čas daleko rychleji…“ 

*jméno uživatele bylo změněno

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZA ROK 2016
 
Počet uzavřených pracovně právních vztahů v r. 2016: 

Počet uzavřených pracovních vztahů uživateli služby SR 15
Typy pracovních vztahů:
     pracovní smlouva
     DPČ
     DPP

12
0
3

Praxe v Tranzitním programu 5
Předprofesní příprava 1

Sekundární ukazatele: 

Počet intervencí* 2 816

Počet kontaktů** 145

Počet skupinových aktivit*** 251

 *  Intervence je minimálně 30 minutové jednání společně s uživatelem 
nebo zájemcem o službu dle Individuálního projektu Olomouckého 
kraje (IP OLK)

  **  Kontakt je zpravidla 10 minutové jednání pracovníka s uživatelem 
nebo zájemcem o službu dle IP OLK

***  Skupinová aktivita je jedna aktivita vykonávaná v rámci skupiny 
uživatelů, trvající déle než 30 minut dle IP OLK

Počet uživatelů služby v roce 2016 celkem:

Ženy Muži Celkem 

Počet nových uživatelů služby v roce 2016 9 26 35

Skutečný počet uživatelů služby v roce 2016 13 37 50

Základní činnosti služby Sociální rehabilitace:

Pomoc při uplatňování 
práv a zájmů 35 %

Zprostředkování 
kontaktu se spol. 
prostředím 15 %

Nácvik dovedností 
k sociál. začlenění 20 %

Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti 30 %
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Firmy, které v roce 2016 zaměstnaly uživatele SR: 
Omega, úklidová fi rma Olomouc | Delta facility (3x) | SPOLU 
Olomouc | Středisko SOS Olomouc | Charita Olomouc │ Inter-
netporadna │Nevidomí maséři │Obec Lutín │ Zdravtex, s.r.o.│ 
Šimeček, s.r.o.

Firmy, které v roce 2016 umožnily praxi v rámci Tranzitního 
programu:
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.│ Farma Lišmen │ ZOO Olomouc 
| Terno supermarket | Zeměsvit, s.r.o. | Lidl Olomouc │Hypermar-
ket Globus

Firmy, které v roce 2016 umožnily předprofesní přípravu:
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.│ Knihovna Univerzity Palackého 
v Olomouci 

ŠKOLÍCÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY
SPOLU Olomouc v roce 2016 poskytlo odbornou praxi ve službě Osobní asistence a AR programy 20 studentům z Pedagogické fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci, SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, SOŠ Hranice, VOŠ Caritas. Cílem poskytnutých praxí bylo 
prohloubit a upevnit odborné znalosti a dovednosti v přímém kontaktu s uživateli těchto služeb. Praxe v celkovém rozsahu 1181 hodin 
probíhaly pod odborným vedením sociálních pracovníků. V roce 2016 SPOLU Olomouc dále poskytlo stáž 2 pracovníkům P-centra 
Olomouc v rozsahu 16 hodin, 15 pracovníkům Trendu vozíčkárů Olomouc v rozsahu 4 hodin.
Sociální rehabilitace se v roce 2016 podílela na odborné stáži pracovníků z Trendu vozíčkářů Olomouc. Služba v roce 2016 poskytla 
odbornou praxi 3 studentkám Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, skupina studentů téže fakulty byla s poskytováním služby 
Sociální rehabilitace seznámena. S tranzitním programem Sociální rehabilitace jsme seznámili učitele, žáky a jejich rodiče ze Střední 
školy pro sluchově postižené na třídě Kosmonautů.
V září a říjnu 2016 jsme poskytli exkurzi studentům speciální pedagogiky-dramaterapie, speciální pedagogiky-andragogiky a seznámili 
je s poskytováním sociálních služeb v organizaci. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SR V ROCE 2016

Pracovníci přímé péče
Sociální pracovníci / koordinátoři, metodik 
Pracovníci v sociálních službách / asistent 
koordinátora

1,50 úvazku │ 2 osoby
1,00 úvazku │ 1 osoba

Pracovníci v sociálních službách 
/ vedoucí a asistenti programů SR 0,90 | 11 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči
Vedoucí služby SR 0,25 úvazku | 1 osoba
Ředitel organizace 0,25 úvazku | 1 osoba
Ekonom, administrativní pracovník 0,75 úvazku | 1 osoba
Obslužný personál / úklid 0,04 úvazku | 1 osoba

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY SR V ROCE 2016

Výnosy služby SR metodou PZ v roce 2016 1 893 230 Kč 
Náklady služby SR metodou PZ v roce 2016 1 893 230 Kč

Mgr. Daniela Konvičná | vedoucí Sociální rehabilitace 
Mgr. Edita Lukášová | koordinátor Sociální rehabilitace 

Martin Řezníček | asistent koordinátora Sociální rehabilitace
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INFORMAČNÍ, OSVĚTOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY

11. 3. 2016 SPOLU zdobí náměstí | zdobení slaměných věnců, které se následně staly součástí dekorace stánků na Velikonočním 
jarmarku na Horním nám. v Olomouci

17. 3. 2016 Velikon  oční tvoření v Té & Café Kratochvíle v Olomouci

15. 5. 2016 Divadelní Flora Olomouc | vystoupení „Vesmírná záhada“ programu Divadlem SPOLUpracujeme | Umělecké centrum 
Konvikt

3.–5. 6. 2016 Festival Vedle jedle | vystoupení „Vesmírná záhada“ programu Divadlem SPOLUpracujeme | Praha, areál Jedličkova 
ústavu

4. 6. 2016 Prezentace SPOLU Olomouc v rámci Otevřeného dne Gymnázia Olomouc Hejčín u příležitosti 60 výročí založení 
gymnázia

24.–26.6.2016 FIMFÁRUM | festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez

1.–  4. 9. 2016 „Hopsa Hejsa“ | Víkendový ozdravný pobyt, jehož cílem byla prevence obezity a civilizačních chorob u osob s men-
tálním postižením, otužování ve smyslu snižování závislosti na opatrovníkovi/dlouhodobě pečující osobě a odlehčení 
pečujícím osobám z řad členů spolku 

8. 11. 2016 Den otevřených dveří ve SPOLU Olomouc, tvořivé dílny pro veřejnost

2. 12. 2016 Mikulášské setkání | Mikulášské setkání nejen pro uživatele SPOLU Olomouc v Té & café Kratochvíle

10. 12. 2016 Prodej ve stánku Dobrého místa pro život | zástupci Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín prodávali vá-
noční punč a další dobroty ve prospěch SPOLU Olomouc

průběžně 2016  Kurz konverzace v anglickém jazyce | vzdělávací aktivita pro pečující osoby | 1,5 hod týdně
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FIMFÁRUM 2016
Výroční 20. ročník festivalu Fimfárum se uskutečnil ve dnech 24.–26. 6. 2016. Ohlédli jsme se za múzami, které inspirovaly nejen po-
slední čtyři roky, ale provázely nás celých dvacet let. Prostřednictvím tvořivých dílen a zajímavého doprovodného programu jsme prožili 
slavnostní a hravý víkend v duchu mota festivalu: „Zahraj, kresli, zatanči, dvacítkou to nekončí!“
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 Olo-
mouce, 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.

20. ročník festivalu jsme slavnostně zahájili v pátek 24. 6. 2016 muzikálem Moravského divadla Olomouc Šakalí léta. Účastníky 
festivalu přivítala herečka Ivana Plíhalová. Jeden z hlavních cílů – propojit světy lidí se zdravotním postižením s olomouckou veřejností 
byl naplněn i tím, že se v hledišti divadla prolnuli účastníci festivalu s běžnými návštěvníky představení. Po divadelním přestavení jsme 
si v Čechových sadech zapálili prskavky a malou ohnivou show jsme odstartovali tvořivý víkend. 

Sobota 25. 6. 2016 nabídla tvořivé dílny: BUBNUJEME SPOLU | VŮNĚ MÁMIVÉ | VLASTNÍ ŠPERK | DUHOVÉ LŽIČKY | SYPANÉ 
PÍSKY | ČAS LETÍ | RUČNĚ STRUČNĚ | BUBLINOVÝ RÁJ | MAG(NET)ICKÁ PŘITAŽLIVOST a speciální dílnu v čajovně. 
Taneční večer jsme zahájili sladkým překvapením k 20. výročí Fimfára a připomínkou 20ti ročníků festivalu. K tanci, reji i poslechu hrála 
Popová škola Dětského domova v Olomouci.

V neděli 26. 6. 2016 po závěrečném RADOVANCI byli všichni zváni na plavbu po řece Moravě Ololodí, nebo na projížďku městem 
historickou tramvají.

Festivalu se zúčastnilo:125 registrovaných účastníků z 8 pobytových zařízení a stacionářů: z Anenské Studánky, Hodonína, Chvalčo-
va, Kyjova, Skaličky, Střelic, Zborovic a Znojma včetně individuálně přihlášených účastníků z Olomouce, Vikýřovic, Ostravy, Přáslavic, 
Bohuňovic, Bystrovan, Mrskles, Nových Sadů, Velké Bíteše, Hluboček-Mariánské Údolí, Hnojic, Kroměříže Znojma a Znojma-Nesachleb. 
Neregistrovaných volně příchozích účastníků bylo cca 45. Dalšími účastníky byli dobrovolníci, převážně studenti nebo bývalí studenti 
olomouckých SŠ a VŠ, celkem: 85. 

Podporu festivalu poskytli: Ministerstvo kultury ČR | Krajský úřad Olomouckého kraje | Statutární město Olomouc | Tomáš Ujfaluši | 
David Rozehnal s rodinou | Zdeněk Novosad, hokejista | Beck & Pollitzer | Koyo Bearings Czech Republic | IDS Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc, a. s. | Michal Tomeček s rodinou | Michal Brančík – klempířství | Střední a Vyšší zdravotnická škola Olomouc, Pöttin-
geum | Sdružení D | Autopůjčovna MIJAS | Manželé Skácelovi | OLMA | PENAM | MAKOVEC – maso, uzeniny | Zelenina U Halámků | 
Jídelna při ZŠ Demlova, Olomouc | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | Plavby Olomouc | Řeznictví Sloupnice | UNITED GAMES OF 
NATIONS | Hospoda U Magora | Česká pirátská strana | Restaurace: Kozlovna M3, Torture-Mučírna a U Huberta 
Symbolickým oceněním 20. ročníku festivalu Fimfárum byla jeho nominace na Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za přínos v oblasti 
kultury za rok 2016.

VÝNOSY A NÁKLADY FESTIVALU FIMFÁRUM V ROCE 2016

Výnosy Festivalu FIMFÁRUM v roce 2016 301 785 Kč Náklady Festivalu FIMFÁRUM v roce 2016 301 785 Kč

Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl naplněn. Děkujeme všem, kteří podpořili festival FIMFÁRUM 2016

Hana Nepejchalová | koordinátorka festivalu Fimfárum

←  spodní řádek: fotky z festivalu Fimfárum 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU OLOMOUC, Z. S. V ROCE 2016 

VÝNOSY v tis. Kč
 
DOTACE CELKEM 5 293
z toho: 
Ol. kraj l Program fi nanční podpory zajištění soc. služeb 
   v Ol. kraji – Podpr.1 – ze stát. rozpočtu – ARP, OSA, SR 4 362
MK ČR l Kulturní aktivity – projekt „Kultura pro všechny“ 40
MK ČR l Kulturní aktivity – projekt „Fimfárum“ 80
Ol. kraj l Program fi nanční podpory zajištění soc. služeb 
   v Ol. kraji – Podpr. 2 – z rozpočtu kraje – ARP 144
Ol. kraj l Dotační program pro sociální oblast  
   – projekt„Fimfárum“ 25
Město Olomouc l Sociální služby v Olomouci v roce 2016 
   – ARP, OSA, SR 486
Město Olomouc l Kulturní akce – projekt „Fimfárum“ 20
Úřad práce ČR l Příspěvek na vyhrazení SÚPM  
   pro uchazeče o zaměstnání 84
Úřad práce ČR l Příspěvek na vytvoření pracov. příležitostí 
   v rámci VPP 52
  
PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM 113
z toho: 
NROS z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem 
– projekt „SPOLU s dětmi“ 64
– projekt „SPOLU s námi“  49
  
DARY 264
z toho: 
Věcné dary 9
Finanční dary 255
  
SLUŽBY CELKEM 1 931
z toho:  
Tržby z prodeje služeb – veřejná zakázka 
„Sociální rehabilitace v Ol. kraji“  1 424
Tržby z prodeje služeb – spoluúčast uživatelů OSA 387
Tržby z prodeje služeb – ostatní 13
Tržby za prodané zboží 11
Členské příspěvky 4
Účastnické poplatky – projekty „Fimfárum“, „Hopsa, hejsa“ 86
Jiné příjmy 6
  
ÚROKY u peněžních ústavů 1

NÁKLADY hrazené uživateli prostřednictvím SPOLU 123
 

VÝNOSY CELKEM 7 725

NÁKLADY v tis. Kč 
 
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 510
z toho:  
Spotřeba materiálu 353
Spotřeba energie  147
Prodané zboží 10
 
 
SLUŽBY CELKEM  775
z toho: 
Opravy a udržování 21
Nájem 14
Spoje 106
Poštovné 9
Služby ostatní 594
Cestovné 28
Náklady na reprezentaci 3
  
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 6 255
z toho:  
Mzdové náklady 3 800
Ostatní osobní náklady 1 083
Náhrada za nemoc 4
Zákonné pojištění 1 368
  
DANĚ A POPLATKY 2
 
POKUTY A PENÁLE 0
 
MANKA A ŠKODY 0
 
ODPISY 0
 
PŘÍSPĚVKY  2
 
NÁKLADY hrazené uživateli prostřednictvím SPOLU 123
 
OSTATNÍ NÁKLADY  40
 
 
NÁKLADY CELKEM 7 707
 
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 18
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ROZVAHA K 31. 12. 2016

AKTIVA v tis. Kč PASIVA v tis. Kč

DLOUHODOBÝ MAJETEK celkem 0 VLASTNÍ ZDROJE celkem 4 457
z toho:  z toho: 
Dlouhodobý nehmotný majetek 5 Vlastní jmění 220
Dlouhodobý hmotný majetek 541 Výsledek hospodaření celkem 4 237
Oprávky k dlouhodobému majetku  –  546 

KRÁTKODOBÝ MAJETEK celkem 5 636 CIZÍ ZDROJE celkem 1179
z toho:  z toho:
Zásoby 33 Krátkodobé závazky 1 108
Pohledávky 366 Jiná pasiva 71
Krátkodobý fi nanční majetek 5 188  
Jiná aktiva 49  
 
AKTIVA CELKEM 5 636 PASIVA CELKEM 5 636

VÝTAH ZE ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA PROGRAMŮ SPOLU OLOMOUC 

V roce 2016 nás fi nančně podpořili:

Olomoucký kraj z účelové státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb na realizaci služeb 
Aktivizační a rozvojové programy, Osobní asistence a Sociální rehabilitace.
Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, který je spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky na službu Sociální rehabilitace
Olomoucký kraj z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci služby Aktivizační a rozvojové programy a na projekt Fimfárum

Statutární město Olomouc na poskytování sociálních služeb a na projekt Fimfárum | Úřad práce ČR na vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa a veřejně prospěšné práce | Ministerstvo kultury ČR na projekt Kultura pro všechny a na projekt Fimfárum | Nadace 
rozvoje občanské společnosti a Česká televize ze sbírky Pomozte dětem na projekt SPOLU s dětmi a projekt SPOLU s námi

Dobré místo pro život, z.s. | HI Software Development, s.r.o. – Tomáš Hoplíček | Tomáš Ujfaluši. | CYTOLCARE s.r.o. – MUDr. Alena 
Imrychová | David Rozehnal | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. | ZN Bagr servis CZ s.r.o. – Zdeněk Novosad | AMTB 
s.r.o. | Ing. Jiří Hollein | Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. | Beck & Politzer Czech s.r.o. | Michal Tomeček | StudioPAB s.r.o. | Czech 
Trend s.r.o. | JUDr. Svatava Míčková | MAKOVEC a.s. | MUDr. Jan Nachtmann | Michal Brančík 
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V roce 2016 poskytli další pomoc: 

FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Spolupořádající organizace: Dům dětí a mládeže Olomouc 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga | Autopůjčovna MIJAS | Česká pirátská strana | 
Dramacentrum Sdružení D | hospoda U Magora | Jídelna při ZŠ Demlova Olomouc | MAKOVEC a.s. | manželé Skácelovi | OLMA a.s. 
| Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | PENAM a.s. | Plavby Olomouc | Restaurace: Kozlovna M3, Torture – Mučírna, U Huberta | ŘEZ-
NICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. | United Games of Nations – Czech Republic | Zelenina u Halámků, Dolní nám. 47, Olomouc 

AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
PAPÍRNY BRNO a.s. | Zoologická zahrada Olomouc | EPAVA Olomouc, a.s. | Hrací Karty 1884, s.r.o. | Zastupitelstvo mládeže Olomouc-
kého kraje | dobrovolníci v programech

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

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, fi nanční a věcné dary, dobrovolnou práci i další pomoc DĚKUJEME!

Ing. Irena Petruchová | fi nanční 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 
pospisilova@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

SPOLU Olomouc | SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Služba Sociální rehabilitace 
Vedoucí služby: Mgr. Daniela Konvičná
od 1.2.2017 Bc. David Rygel
Tel.: 585 221 546 | 732 668 099 
e-mail: rygel@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 1. patro, 779 00 Olomouc

Služba Osobní asistence 
Vedoucí služby: od 1.9.2016 Mgr. Jana Ochotová 
Bc. Petra Dědičová (zástup za RD)
Tel.: 585 237 195 | 739 000 720 
e-mail: ochotova@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc

Služba 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

ZD
E

 nás najdete

Dolní 
náměstí

Horní náměstí

www.spoluolomouc.cz
SPOLU Olomouc

SPOLU Olomouc



V
ýr

oč
ní

 z
pr

áv
a 

S
P

O
LU

 O
lo

m
ou

c,
 z

.s
. l

 2
01

6
2323

POZNÁMKY



SPOLU do roku 2017



Výroční zprávu za rok 2016 vydává SPOLU Olomouc, z.s., Dolní nám. 38, 779 00 Olomouc
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