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VIZE
Co nejvíce nezávislý a plnohodnotný život lidí s mentálním postižením v běžném prostředí

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

CÍLE 
► Poskytujeme sociální služby 
► Poskytujeme školící a poradenske služby 
► Realizujeme a podporujeme informační, osvětové a zájmové aktivity

PRINCIPY ČINNOSTI 
► Ctíme princip 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 vycházíme z individuálních 

přání a potřeb uživatele.
► Používáme otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů.
► Jednáme mezi sebou s respektem a úctou a vytváříme dobré pracovní prostředí.
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Vážení přátelé,
předkládám Vám zprávu o činnosti SPOLU Olomouc v jubilejním, 
dvacátém roce naší existence, v roce 2015.
20 let sociální práce jsme si připomněli přátelským setkáním čle-
nů, pracovníků, uživatelů služeb a našich přátel se ve Smeta-
nových sadech v Olomouci, 11. června 2015. „Koulení v parku“ 
nabídlo veselé i dojemné vzpomínání nad archivními fotogra-
fi emi a videi, premiéru krátkého prezentačního spotu o SPO-
LU Olomouc, výroční placku či triko a „kulaté“ tvořivé aktivity, 
od cvrnkání kuliček, foukání bublin, kuželek, až po petanque, či 
výrobu kulatých smaltových šperků. Zavzpomínali jsme na řadu 
úspěšných projektů, za všechny připomenu alespoň Integrované 
vzdělávání dětí s mentálním postižením na běžné základní škole, 
realizovaný v letech 1998–2003 na ZŠ Řezníčkova v Olomouci. 
Bylo pro nás ctí potkat se po letech s  ředitelkou školy Mgr. Ma-
rií Melcherovou, která přijala do školy skupinu děti s mentálním 
postižením a vytvořila vstřícné a důstojné podmínky pro jejich 
vzdělávání na běžné základní škole. Tento projekt byl realizován 
z iniciativy a s podporou SPOLU Olomouc.
20 let SPOLU Olomouc připomněl také podzimní galavečer Dob-
rého místa pro život a SPOLU Olomouc v pátek 13. listopadu. 
Na rozdíl od rozverného setkání v parku jsme si užili slavnostní 
plesovou atmosféru i narozeninový dort. Galavečer zpestřili uži-
vatelé a asistenti SPOLU Olomouc speciálně připravenou férií 
„Co se může stát v pátek 13.“ SPOLU Olomouc svou přítom-
ností podpořila Vanda Hybnerová, která zájemcům podepisovala 
kalendář DMPŽ, jehož byla patronkou a jehož prodej byl určen 
na podporu sociálních programů SPOLU Olomouc.
V roce 2015 jsme nejen bilancovali a oslavovali. Po celý rok jsme 
se také poctivě věnovali plnění našich cílů. 

Nejvíce prostoru jsme věnovali poskytování sociálních služeb li-
dem s mentálním a kombinovaným postižením. Aktivizační a roz-
vojové programy, Osobní asistence a Sociální rehabilitace byly 
i v roce 2015 stabilní součástí sítě sociálních služeb ve městě 
Olomouci a v Olomouckém kraji. Ve výroční zprávě jsou jim vě-
novány samostatné kapitoly. 
Samostatná kapitola je věnována i festivalu tvořivosti a fantazie 
pro lidi se zdravotním postižením i bez Fimfárum, který jsme 
uspořádali v červnu už po devatenácté. 
I v roce 2015 lidé s mentálním postižením s podporou dobrovol-
níků „testovali“ olomoucké kavárny, cukrárny a restaurace a též 
pečujícím osobám jsme nabídli prostor pro seberealizaci a rela-
xaci. Aktivně jsme se zapojili do komunitního plánování sociálních 
služeb v Olomouci a v Olomouckém kraji, aktivně jsme se podíleli 
na vyrovnávání příležitostí lidem se zdravotním postižením.
Od listopadu 2015 jsou ve spolkovém rejstříku uloženy požadova-
né dokumenty a informace o našem spolku pod názvem SPOLU 
Olomouc, z. s. V této souvislosti děkuji JUDr. Haně Masaříkové, 
která nám nezištně pomohla proplout mořem nových formálních 
povinností spojených se spolkovým životem.
Na tomto místě děkuji všem dalším lidem, kteří nám v roce 2015 
pomohli naplňovat naše poslání. Bez nároků na protislužby a vav-
řínové věnce… pomohli tím, co umí, svou kreativitou, dovednos-
tí a dobrým srdcem. Děkuji Petru Válkovi, za originální kresbu 
„Koulíme to spolu 20 let“, která nás provázela po celý rok 2015, 
Ivaně Plíhalové, Mgr. Gině Renotière, Ph.D., Mgr. Zdeňku 
Jouklovi a Vilmě Cibulkové i dlouhé řadě výtvarných umělců 
(uvedených na str. 20 výroční zprávy) za pomoc při dobročinné 
aukci současného výtvarného umění a mnoha dalším, fi rmám 
i jednotlivcům, kteří nám v roce 2015 pomáhali a o nichž se do-
zvíte na str. 19–20. Děkuji partronům našeho spolku manželům 
Gazdovým za morální i věcnou pomoc, kterou nám poskytovali 
po celý rok 2015.
Všem svým kolegům, členům a pracovníkům spolku přeji do další 
dvacítky zdraví, spokojenost, odvahu i pokoru, abychom společ-
nými silami i nadále táhli za jeden provaz při naplňování našeho 
poslání… 

Zdeňka Pospíšilová | předsedkyně výboru SPOLU Olomouc

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLU OLOMOUC
Spolu Olomouc, z. s je nestátní nezisková organizace zapsaná 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 3141 | počet členů: 20 | IČ: 63729113

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. V roce 2015 se 
sešla 2x:
4. 6. 2015 – Schválena zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2014
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19. 11. 2015 – Schváleny stanovy, volba výboru a revizora, za-
měření činnosti a rozpočet na rok 2016

Výbor SPOLU Olomouc v roce 2015 pracoval ve složení: 
1. 1. 2015 –19.11.2015 | Zdeňka Pospíšilová, předsedkyně vý-
boru a statutární zástupkyně | Helena Kapounková | Ing. Jarmila 
Marková, Božena Vaňková, Hana Nepejchalová,  
Od 19.11.2015 | Zdeňka Pospíšilová, předsedkyně výboru a sta-
tutární zástupkyně | PhDr. Alena Adamíková | Helena Kapounko-
vá | Hana Nepejchalová | Ludmila Vítková 
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Revizor: Ing. Jana Lískovcová

Komunitní plánování sociálních služeb
Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí sítě sociálních 
služeb v Olomouckém kraji a Střednědobého plánu rozvoje 
sociál ních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017. Po-
dílíme se na naplňování Cíle 2 Udržitelná efektivní síť sociálních 
služeb v Olomouckém kraji. V pracovní skupině č. 2 zastupovala 
SPOLU Olomouc Zdeňka Pospíšilová.  

Sociální služby SPOLU Olomouc byly součástí priorit a cílů 
3. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na ob-
dobí 2013–2015. V roce 2015 zastupovala SPOLU Olomouc 
v pracovní skupině Občané se zdravotním postižením Mgr. Da-
niela Konvičná a Hana Nepejchalová.

SPOLU Olomouc je členem organizací | Národní rada osob 
se zdravotním postižením | Česká rada sociálních služeb | Unie 
nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje | Asocia-
ce poraden pro osoby se zdravotním postižením 

LIDÉ VE SPOLU OLOMOUC | 31. 12. 2015

VALNÁ HROMADA SPOLU Olomouc
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OSOBNÍ ASISTENCE 
Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI)
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 a do-
spělým 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, naku-

puje si, …),
► získává nové zážitky a zkušenosti.

POPIS REALIZACE OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2015 

Osobní asistence byla poskytována v přirozeném prostředí bez 
omezení místa a času, dle konkrétních potřeb a dohody. Zpravi-
dla se jednalo o trénink dovedností a návyků potřebných v běž-
ném životě a o pomoc při zvládání běžných úkonů a činností.

Služba Osobní asistence plnila také rozvojovou funkci a posky-
tovala příležitosti vyzkoušet si něco nového s podporou druhé 
osoby.

Každý uživatel měl sestaven Individuální plán, který vycházel 
z jeho potřeb a přání. Naplňování cílů se společně s uživateli a je-
jich zástupci vyhodnocovalo a aktualizovalo nejméně 1x ročně.

Zpětnou vazbu z průběhu poskytování služby „v terénu“ získávali 
koordinátoři prostřednictvím pravidelného kontaktu s uživatelem 
(resp. zástupcem uživatele); ze zpráv od osobních asistentů; 
z osobních náhledů na průběh služby v přirozeném prostředí 
uživatele (2 x ročně); dále z fotodokumentace a prostřednictvím 
dotazníku pro uživatele (resp. zástupce uživatele) služby Osobní 
asistence. 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE OSOBNÍ ASISTENCE

Pan Martin* (25 let) je člověk se středním mentálním postižením, žije v Olomouckém kraji, na vesnici se svou rodinou. Je omezený 
ve svéprávnosti a jeho opatrovníkem je maminka. Komunikuje jednoslovně nebo v krátkých větách, případně na to, co chce, ukáže. 
Pokud něčemu nerozumí, doptává se. Pro pana Martina je důležité mít dostatek času na to, aby se mohl vyjádřit. Je pro něj důležité 
mít pocit bezpečí a jistoty, nastane-li nová, neznámá situace. Je potřeba mu ji vysvětlit.
Pan Martin si přál chodit „na auta a na knížky“, maminka připomněla Martinovu potřebu upevňovat si znalosti ze základní školy a být 
v kontaktu s lidmi i mimo rodinu. 
S panem Martinem byly dohodnuty jeho cíle a poskytování podpory osobním asistentem.
Pan Martin nyní pravidelně bez přítomnosti rodiny, se kterou jinak tráví většinu času, s podporou asistenta může dělat, co ho baví, 
např. pohybovat se v městském provozu (používat přechody pro chodce a orientovat se dle signálů na semaforu, cestovat autobusem 
otvírat si dveře autobusu či tramvaje), navštěvovat nová prostředí (pan Martin si např. vyřídil průkazku do knihovny, chodí na obědy 
do různých olomouckých restaurací). Od asistenta získává pan Martin nové podněty a trénuje běžné normy chování, fi xuje si učivo 
ze základní školy a využívá ho (např. rád čte značky a modely automobilů). Služba Osobní asistence pomáhá panu Martinovi věno-
vat se více svým zálibám, udržovat si znalosti nabyté v dřívějších letech, pohybovat se více a bezpečně mezi lidmi a získávat nové 
zkušenosti. * jméno uživatele bylo změněno

PO
SK

YT
OV

ÁN
Í S

OC
IÁ

LN
ÍC

H 
SL

UŽ
EB

 



5

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2015

Poskytnuto bylo celkem 7 075 hodin přímé práce, 
z toho 4 608,5 hodin asistenční péče za úhradu

Počet uživatelů 32 uživatelů, z toho 12 žen │ 20 mužů
Průměrný počet hodin asistence 
poskytnutých jednomu uživateli 144 hodin / rok

    K 31. 12. 2015 jsme evidovali 8 zájemců o službu Osobní asistence. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2015
Pracovníci přímé péče celkem 5,79 úvazků
z toho: 
Sociální pracovníci / koordinátoři, metodik 
Pracovníci v sociálních službách / osobní asistenti 

3,60 úvazku │ 5 osob
2,19 úvazku │ 63 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči 2,18 úvazků
z toho:
Administrativní a THP pracovníci, lektoři
Obslužný personál / úklid

2,15 úvazku | 9 osob
0,03 úvazku | 2 osoby

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE  V ROCE 2015 
Výnosy služby OSA v roce 2015 2 567 564 Kč

Náklady služby OSA v roce 2015 2 567 564 Kč

Bc. Petra Dědičová | vedoucí Osobní asistence
Mgr. Anita Lisová, Mgr. Jana Zrnková, Mgr. Michaela Králová, Mgr. Iva Jančíková | koordinátoři Osobní asistence

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI)
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 začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo 
udržení konkrétních schopností a dovedností 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 AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ V ROCE 2015

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 umožnila získat zkušenosti v oblasti spolupráce a komunikace v kolektivu, zvyšovala jejich adapta-
bilitu 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 2015.
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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 | 1x týdně

9 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

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

6 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 3 asistenti

Cestováním k seberozvoji 
a osamostatnění

MÍSA při SPOLU Olomouc 
2 hodiny | 1x týdně

10 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

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

10 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 6 asistentů

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

6 dětí s mentálním 
postižením 1 vedoucí / canisterapeut

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

11 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí, 6 asistentů,
1 dobrovolník

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

11 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

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

7 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

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

9 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

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

6 lidí s mentálním 
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 
AR 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

Je libo trochu 
adrenalinu?

Sjezd na bobové dráze v Hrubé vodě, skupinové 
aktivity v přírodě, procházka lesem | 26. 4. 2015

13 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

SPOLU na golf
Trénink golfových odpalů a patování s podporou 
trenéra golfu, setkání s golfi stkou Klárou 
Spilkovou | 6. 6. 2015

11 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 8 asistentů

Pěší výprava na Kosíř
Turistický výlet ze Slatinic na Velký Kosíř, 
návštěva rozhledny. Prohlídka Hasičského 
muzea v Čechách pod Kosířem | 21. 8. 2015

8 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

SPOLU ve světě 
zábavné techniky

Návštěva interaktivní výstavy Svět techniky 
v Ostravě | 17. 10. 2015

12 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

Sněhánky, srdeční 
záležitost

Prohlídka vánoční výstavy v Muzeu Komenského 
v Přerově, zdobení baněk, povídání o zvyklostech 
při vánočním stolování | 12. 12. 2015

12 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí, 8 asistentů, 
1 dobrovolník

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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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 Personální zajištění / 
program

Po stopách čarodejnice 
z Vernířovic

Zimní týdenní program v Penzionu u čarodějky 
ve Vernířovicích | 7.–14. 2. 2015

13 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 1 zdravotník, 
8 asistentů

Léto s úsměvem Letní týdenní program v rekreačním středisku 
Revika ve Vizovicích | 1.–  8. 7. 2015

11 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 1 zdravotník, 
9 asistentů

Osadníci, 
hurá na Dětřichov

Letní týdenní program v rekreačním zařízení 
Vysoké Pole v Dětřichově | 1.–  8. 8. 2015

15 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 2015 byl program hrazen z prostředků Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírky Pomozte dětem a využily ho 3 děti v rozsahu 
celkem 218 hodin.
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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 | 2. 4. 2015

18 lidí s mentálním 
postižením

1 koordinátor, 6 dobrovolníků 
ze Zastupitelstva mládeže 
Olomouckého kraje

Mikulášská tvořivá dílna
Společenské setkání, tvořivá dílna s adventní 
tématikou, mikulášská nadílka v Té & Café 
Kratochvíle | 3. 12. 2015

14 lidí s mentálním 
postižením 

1 koordinátor, 6 dobrovolníků 
ze Zastupitelstva mládeže 
Olomouckého kraje

Vystoupení herců programu Divadlem SPOLUpracujeme

Jako v předchozích letech, i v roce 2015 prezentovali herci programu Divadlem spolupracujeme své umění hned při několika příležitos-
tech: v rámci festivalu Divadelní Flora Olomouc dne 10. 5. 2015, festivalu Vedle Jedle, který se konal v Praze ve dnech 5.–7. 6. 2015 
a na Galavečeru Dobrého místa pro život dne 13. 11. 2015. 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

V roce 2015 jsme měli opět příležitost ověřit si, že AR programy tvoří efektivní koncept podporující uživatele v postupném osamo-
statňování. Dobrým příkladem nám v tom byl čtrnáctiletý chlapec, který má obtíže v komunikaci a v adaptaci na nové lidi a prostředí, 
používá sluchadlo, potřebuje velkou míru podpory obvykle dvou asistentů. Na základě několikaměsíčního využívání Individuálního 
programu a Pravidelného skupinového programu si na práci s asistenty mimo školu a domov zvykl natolik, že se úspěšně zúčastnil 
dvou Jednodenních programů a projevil zájem i o Vícedenní program realizovaný v roce 2016.
Herci programu Divadlem SPOLUpracujeme se mimo rozsah plánovaných projektových aktivit zapojili do kulturního dění v Olomouci 
a užili si divadelního workshopu a vystoupení v rámci Noci divadel v Olomouci dne 21. 11. 2015.
Dalším příkladem dobré praxe je spolupráce s dobrovolníky z řad studentů 1. ročníku oboru Speciální pedagogika – dramaterapie, 
kteří přichází 1x měsíčně podpořit program Divadlem SPOLUpracujeme. Díky této spolupráci může program zdarma využívat nově 
zrekonstruované prostory Pedagogické fakulty na ulici Purkrabská.

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2015

V roce 2015 využilo celkem 64 uživatelů 207 účastnických míst ve 21 aktivitách. 

Program Počet využitých účastnických míst Počet hodin poskytnuté služby

Pravidelné skupinové programy 87 5 760,5 

Jednodenní a vícedenní programy 95 4 026,5

Individuální program 3 218 

Společenské programy 32 64

Celkem 207 10 069 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2015 

Pracovníci přímé péče celkem 5,43 úvazků
Sociální pracovníci / koordinátoři, metodik 
Pracovníci v sociálních službách / asistent koordinátora, pracovníci individuálního plánování, 
vedoucí a asistenti AR programů

1,50 úvazku │ 3 osoby
3,93 úvazku │ 74 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči celkem 2,06 úvazků
Administrativní a THP pracovníci, lektoři
Obslužný personál / úklid

2,04 úvazku | 9 osob
0,02 úvazku | 1 osoba

Dobrovolníci 3322 odpracovaných hodin

V rámci AR programů byly realizovány dva samostatné projekty: projekt Kultura pro všechny 2015 byl podpořen Ministerstvem kultury 
České republiky (celkové náklady a výnosy činily 248 736,- Kč) a projekt Děti SPOLU, který proběhl za přispění Nadace rozvoje občanské 
společnosti, sbírky Pomozte dětem (celkové náklady a výnosy činily 306 817,- Kč).

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2015 

Výnosy služby AR programy v roce 2015 2 536 451 Kč

Náklady služby AR PROGRAMY v roce 2015 2 536 451 Kč
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Bc. Vendula Solovská | vedoucí AR programů
Mgr. Martina Semerádová, Bc. Radka Vykydalová | koordinátoři AR programů

Anna Koppová, | asistent koordinátora AR programů 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE METODOU PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ)  / Sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb.

V období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015 byla služba fi nancována v rámci Projektu „Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. 
č. 1.04/3.1.00/05.00064 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpoč-
tu ČR. V období od 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015 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 olomouc-
kém 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 2015 
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 po-
skytované 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,
► 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 rehabilitace. Vše směřuje v ideálním případě 
k plynulému přechodu od školní docházky k zaměstnání. 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE SOCIÁLNÍ REHABILITACE METODOU PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Paní Jana* (57 let) žije ve společné domácnosti se svou dospělou dcerou. Po zvláštní škole absolvovala odborné učiliště, dvouletý 
obor švadlena, ale této profesi se nikdy nevěnovala. Po vyučení pracovala jako dělnice v čokoládovnách a v průběhu pracovní kariéry 
se uplatnila na pozici uklízečky nebo pokojská. Několik let žije v Olomouci, bydlí v městském bytě, který přepsala na svou dceru. 
Na této adrese má trvalý pobyt.
V době, kdy přichází do služby Sociální rehabilitace SPOLU Olomouc, neměla žádný příjem a byla odkázaná na příjem dcery z inva-
lidního důchodu. Byla v evidenci Úřadu práce. Požádala o dávky hmotné nouze, ale nevznikl jí nárok. Dcera paní Jany je v částečném 
invalidním důchodu a rovněž si hledá zaměstnání. 
Paní Jana uváděla, že nemá žádné zdravotní potíže. Pouze se cítí pomalá a snadno unavitelná, špatně se jí dýchá, údajně po proděla-
ném zápalu plic. Při komunikaci bylo patrné, že paní Jana má potíže ve vyjadřování (nedostatečná slovní zásoba, pro absenci předních 
zubů hůře artikuluje), pomaleji rozumí sdělením (potřeba informaci zjednodušit a častěji opakovat), v kontaktu je nesmělá a obtížně se 
prosazuje (často za ni vystupuje dcera). Při hledání práce se spoléhala především na Úřad práce, sama oslovovala zaměstnavatele 
jen nahodile. Možnosti paní Jany uplatnit se na trhu práce byly limitované vysokým věkem, nízkou kvalifi kací a zdravotním stavem. 

Přesto by si paní Jana chtěla najít práci, aby se fi nančně zabezpečila a měla peníze na živobytí. S paní Janou jsme se dohodli na ob-
lastech podpory při naplňování jejího cíle v průběhu poskytování služby:
► Zajištění příjmu – pokud by se paní Janě nepodařilo získat práci do září 2015, podá si novou žádost o dávky hmotné nouze spo-

lečně s dcerou (aktuálně už nemá ani dcera žádný další příjem z posledního zaměstnání).
► Poskytování intervencí odbornými pracovníky služby dle potřeby – poradenství, doprovody, podpora při vyplnění formuláře.
► Společné oslovování zaměstnavatelů – aktivně s podporou odborného pracovníka bude vyhledávat nabídky práce a oslovovat 

zaměstnavatele. Pro telefonický kontakt při oslovování zaměstnavatelů bude využita linka SPOLU Olomouc (dokud nezíská peníze 
na zaplacení vlastního kreditu na telefon). 

► Zdravotní stav – po důkladném zvážení jsme oslovili praktickou lékařku s žádostí o podporu při případném vyřizování invalidity. 
Paní Jana nedokáže své zdravotní potíže popsat, proto požádáme o vyjádření praktickou lékařku. Na základě jejího doporučení 
bude podána na OSSZ žádost o posouzení invalidity. Paní Jana byla Lékařskou posudkovou službou posouzena do I. stupně in-
validity pro lehkou mentální retardaci. Pro nesplnění podmínek (potřebná doba pojištění) však nevznikl nárok na výplatu důchodu. 

► Doprovody do institucí – doprovod na úřad, komunikace s úřadem. Sjednání vyšetření psychologem a doprovod na vyšetření. 
► Hledání vhodného zaměstnání.

Společně s paní Janou jsme naplánovali a postupně realizovali tyto aktivity:
► vytvoření představy o práci a o možnostech uplatnění na trhu práce – paní Jana by chtěla pracovat v lehčím úklidu nebo v rámci 

VPP pro obec. Práce by měla být v dosahu MHD,

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.
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INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Ve dnech 24.–26. 11. 2015 proběhla ve službě Sociální rehabilitace Inspekce poskytování sociální služby. Trojice inspektorů uzavřela 
třídenní kontrolu konstatováním, že byla splněna všechna hodnocená kritéria. Na základě kontrolních zjištění Inspektoři uložili jen pár 
opatření. Většina posuzovaných kritérií byla hodnocena nejvyšším bodem 3. 

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZA ROK 2015

Počet uživatelů služby v roce 2015 celkem:

Ženy Muži Celkem 
Počet nových uživatelů služby 11 25 36
Skutečný počet uživatelů služby 12 25 37

Základní činnosti služby: 
Počet uzavřených pracovně právních vztahů v roce 2015:

Počet uzavřených pracovních vztahů uživateli služby SR 16
Typy pracovních vztahů: •pracovní smlouva

•DPČ
•DPP

11
 0
 5

Praxe v Tranzitním programu  4
Předprofesní příprava  2

Sekundární ukazatele: 

Počet intervencí* 1668
Počet kontaktů**  302
Počet skupinových aktivit***  276

  *  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 uži-
vatelů, trvající déle než 30 minut dle IP OLK

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
► vyhledávání v nabídkách práce (společně čteme inzeráty, zapisujeme oslovené zaměstnavatele a kontakt na ně, případně dohle-

dáváme adresu nebo trasu do dané lokality),
► doprovod na výběrové řízení,
► nácvik telefonování (oslovení zaměstnavatele),
► zřízení e-mailové schránky pro kontakt se zaměstnavatelem a nácvik práce s e-mailem,
► vytvoření aktuálního strukturovaného životopisu,
► poskytování poradenství (převážně pracovně právní, sociálně právní).
S pomocí odborného pracovníka služby Sociální rehabilitace paní Jana v září 2015 našla práci na poloviční úvazek v úklidové fi rmě. 
V současné době má uzavřenou dohodu o provedení práce s ústním příslibem prodloužení pracovního poměru a uzavření pracovní 
smlouvy. *jméno uživatele bylo změněno

A  Nácvik dovedností k soc. začlenění
B  Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
C  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
D  Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.

B 15 %D 58 % 

FIRMY, KTERÉ V ROCE 2015 ZAMĚSTNALY UŽIVATELE SR: 
Bartoň a Partner Olomouc (3x) | SPOLU Olomouc (3x) | Středisko 
SOS Olomouc (2x) | Česká pošta (2x) │ McDonald´s (2x) │ Diol 
družstvo │Obec Haňovice │ Obec Ústín │ Šišma Vladimír

A  Nácvik dovedností k soc. začlenění
B  Zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím
C  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
D  Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.

B 15 %D 58 % 

A 15%

Základní služby Sociální rehabilitace

C 12 %
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FIRMY, KTERÉ V ROCE 2015 UMOŽNILY PRAXI V RÁMCI 
TRANZITNÍHO PROGRAMU: 
Výstaviště Flóra Olomouc, a. s. │ Farma Lišmen │ Florcentrum, 
s. r. o. │ Hypermarket Globus 

Firmy, které v roce 2015 umožnily předprofesní přípravu: 
Výstaviště Flóra Olomouc, a. s. | Knihovna Univerzity Palackého 
v Olomouci 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
V R. 2015

Pracovníci přímé péče celkem 3,40 úvazků
z toho: Sociální pracovníci / 
koordinátoři, metodik 
Pracovníci v sociálních službách 
/ asistent koordinátora, vedoucí 
a asistenti programů SR

1,50 úvazku │ 2 osoby

1,9 úvazku │ 12 osob

Pracovníci nepodílející se 
na přímé péči 1,30 úvazků

z toho:Administrativní 
a THP pracovníci, lektoři
Obslužný personál / úklid

1,25 úvazku | 3 osoby

0,05 úvazku | 3 osoby

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V R. 2015
Výnosy služby SR metodou PZ v r. 2015 1 828 641 Kč
Náklady služby SR metodou PZ v r. 2015 1 828 641 Kč

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

Martin Řezníček | asistent koordinátora Sociální rehabilitace

ŠKOLÍCÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY
SPOLU Olomouc v roce 2015 poskytlo odbornou praxi ve služ-
bě Osobní asistence a AR programy 9 studentům převážně 
z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem 
poskytnutých praxí bylo prohloubit a upevnit odborné znalosti 
a dovednosti v přímém kontaktu s uživateli těchto služeb. Praxe 
v celkovém rozsahu 370 hodin probíhaly pod odborným vedením 
sociálních pracovníků.

SPOLU Olomouc v roce 2015 poskytlo odbornou praxi ve službě 
Sociální rehabilitace 5 studentům Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci v rozsahu 100 hodin Jednalo se o pra-
xe poradenské, náslechové a diagnostické. Dále 2 studentkám 
Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh v rozsahu 3 týdenní 
praxe.

V září 2015 jsme poskytli exkurzi 16ti studentům speciální peda-
gogiky – dramaterapie UP a seznámili je s poskytováním sociál-
ních služeb v organizaci. 

V říjnu 2015 jsme přijali návštěvu z města Owensboro v Ken-
tucky. Studenty, kteří navštívili Českou republiku v rámci vý-
měnného pobytu s gymnáziem Olomouc-Hejčín, jsme seznámili 
s ambulantními a terénními sociálními službami SPOLU Olo-
mouc. Studenti se pak aktivně zapojili do programu Aktivní so-
ciální učení.
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INFORMAČNÍ, OSVĚTOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY
25. 3. 2015 Charitativní koncert kapely Vložte Kočku v Jazz Tibet Clubu v rámci festivalu dokumentárních fi lmů o lidských 

právech „Jeden svět Olomouc 2015“ s preze  ntací služeb SPOLU Olomouc 
2. 4. 2015 Velikonoční tvoření v Té & café Kratochvíle
10. 5. 2015  Divadelní Flora Olomouc | vystoupení „Kde se stala chyba?“ programu Divadlem SPOLUpracujeme | Umělecké cen-

trum Konvikt
6. 6. 2015 Dobročinný golfový turnaj s Klárou Spilkovou pro SPOLU Olomouc| 6. ročník | Golf Resort Olomouc
5.–7. 6. 2015 Festival Vedle jedle | vystoupení „Kde se stala chyba?“ programu Divadlem SPOLUpracujeme | Praha, areál Jedličkova 

ústavu
11. 6. 2015 Koulíme to SPOLU 20 let | přátelské setkání u příležitosti 20. výročí SPOLU Olomouc | Smetanovy sady, u restaurace 

Fontána | na této akci byl poprvé představen nový videospot, jehož cílem je krátce a výstižně seznamovat veřejnost 
s tím, jak SPOLU Olomouc prostřednictvím sociálních služeb naplňuje své poslání |

 spot byl následně umístěn na www.spoluolomouc.cz
16.–21. 6. 2015 FIMFÁRUM | festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez
6. 9. 2015 Handicap rally | Korunní pevnůstka | disciplína „Golfová jamka“
13. 11. 2015 Galavečer Dobrého místa pro život u příležitosti 20. výročí založení SPOLU Olomouc
20. 11. 2015 Den otevřených dveří ve SPOLU Olomouc
3. 12. 2015 Mikulášské setkání | Mikulášské setkání nejen pro uživatele SPOLU Olomouc pomohli zrealizovat členové Zastupitel-

stva mládeže Olomouckého kraje v Té  café Kratochvíle 
4. 12. 2015 Prodej ve stánku Dobrého místa pro život | zástupci fi rem TECHTHERM a RODYCH prodávali ve prospěch SPOLU 

Olomouc
5. 12. 2015 Dobročinná aukce uměleckých děl | ART|UM Centrum Olomouc
12. 12. 2015 Prodej ve stánku Dobrého místa pro život | zástupci Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín prodávali 

ve prospěch SPOLU Olomouc
2015 V roce 2015 probíhal zájmový konverzační kurz anglického jazyka, který využívaly pečující osoby | Lektor Patrik 

Corrigan poskytoval své služby po celý rok jako dobrovolník, bez nároku na odměnu

INFORMAČNÍ, OSVĚTOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY
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FIMFÁRUM 2015  Festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez | Program SPOLU Olomouc 

„Před oponou, za oponou …“ bylo motto19. ročníku festivalu tvořivosti a fantazie v roce 2015, kterým nás tentokrát provázela divadelní 
múza Thálie. Festival se uskutečnil v Olomouci ve dnech 19.–  21. 6. 2015 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. 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 stu-
dujícími v Olomouci. Kulturní aktivity plnily účel přirozeného mostu pro komunikaci i při odstraňování předsudků a barier v myslích lidí 
a příchozím otevíraly Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.

Zahájení festivalu předcházela exkurze do Moravského divadla Olomouc a Českého rozhlasu Olomouc. Festival byl zahájen v pátek 
19. 6. 2015 v 19:30 hodin v Domě dětí a mládeže Olomouc vystoupením Blackberries (Ostružinek) s pompony. Následovalo vystoupení 
taneční skupiny DDM Olomouc Desire of dance a taneční parket se zaplnil účastníky festivalu. K tanci i poslechu zahrála Popová škola 
Dětského domova. Celým večerem provázela Olina Klaunová s partnerkou.

Sobota 20. 6. 2015 nabídla od 9:30 do 16:30 hodin tvořivé dílny: KABARET ZA OPONOU | ART STUDIO ŠANTOVKA | FOTOATELIÉR 
BENE | KULIS(Š)ÁRNA | BENÁTSKÁ NOC | TANEČNÍ REJ | HRA BUBLIN. V 17:00 taneční dílna předvedla ostatním připravené vystou-
pení, které bylo výsledkem její celodenní práce. Sobotu zpestřilo povzbuzování účastníků „Olomouckého ½ maratónu“, jehož trasa vedla 
kolem místa konání Fimfára. Komponovaný sobotní večer nabídl Kabaret za oponou, rozloučení s dílnami společným RADOVANCEM, 
po kterém následovala diskotéka v různých rytmech a stylech.

V neděli 21. 6. 2015 byla připravena pro účastníky festivalu prohlídka nově otevřené Pevnosti poznání. Dále jsme nabídli v rámci dopo-
ledního programu návštěvu výstavy Mechorosty – Latimérie mezi rostlinami ve Vlastivědném muzeu Olomouc a návštěvu Sbírkových 
skleníků Flóry Olomouc.

Festivalu se zúčastnilo 103 registrovaných účastníků z 6 pobytových zařízení a stacionářů pro osoby se zdravotním postižením z Hlu-
čína, Hodonína, Kyjova, Skaličky, Střelic a Znojma. Dále individuálně přihlášení účastníci z Olomouce, Ostravy, Bohuňovic, Bystrovan, 
Mrskles, Nových Sadů, Velké Bíteše, Hluboček, Znojma a Znojma-Nesachleb. Neregistrovaných volně příchozích účastníků bylo cca 65. 
Dalšími účastníky bylo 88 dobrovolníků, převážně studentů či bývalých studentů olomouckých SŠ a VŠ. 

Finanční podporu festivalu poskytli:
Ministerstvo kultury ČR | Olomoucký kraj | Statutární město Olomouc | Tomáš Ujfaluši | David Rozehnal s rodinou. 
Další nezbytnou podporu poskytli fi rmy a jednotlivci, o nichž se dozvíte na str. 19.

VÝNOSY A NÁKLADY FESTIVALU FIMFÁRUM V ROCE 2015
Výnosy Festivalu FIMFÁRUM v roce 2015 221 684 Kč
Náklady Festivalu FIMFÁRUM v roce 2015 221 684 Kč

Smysl a cíl společného setkání 
lidí s postižením i bez byl naplněn. 

Děkujeme všem, kteří podpořili 
festival FIMFÁRUM 2015

Hana Nepejchalová
koordinátorka festivalu Fimfárum
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU Olomouc v roce 2015 
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Výnosy  v tis. Kč

DOTACE CELKEM 5 089
z toho: 
Ol. kraj z dotace MPSV ČR / Poskytování sociálních služeb 
   – ARP, OSA, SR 4 314
MK ČR / Kulturní aktivity – Kultura pro všechny 40
MK ČR / Kulturní aktivity – Fimfárum 70
Ol. kraj z rozpočtu kraje / Poskytování sociálních služeb NNO – ARP 70
Ol. kraj / Neinvestiční fi nanční příspěvky do 25 tis. Kč – Fimfárum 20
Město Olomouc / Sociální služby, související služby a aktivity 
    a humanitární pomoc – ARP, OSA, SR 427
Město Olomouc / Kultura – Fimfárum 40
Úřad práce ČR / Příspěvek na vyhrazení SÚPM 
    pro uchazeče o zaměstnání 108

PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM 67
z toho: 
NROS z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem 
    – projekt Děti SPOLU 67

DARY 557
z toho: 
Věcné dary 264
Finanční dary 293

SLUŽBY CELKEM 2 254
z toho: 
Tržby z prodeje služeb – veřejná zakázka 
    Dostupnost soc. služby SR v Ol. kraji 1 305
Tržby z prodeje služeb – spoluúčast uživatelů OSA 397
Tržby z prodeje služeb – ostatní 75
Tržby za prodané zboží 404
Členské příspěvky 4
Účastnické poplatky – Fimfárum 63
Jiné příjmy 6

ÚROKY u peněžních ústavů 2

NÁKLADY hrazené uživatelem prostřednictvím SPOLU 155
 
VÝNOSY CELKEM 8 124 

Náklady  v tis. Kč

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 788
z toho: 
Spotřeba materiálu 410
Spotřeba energie 124
Prodané zboží 254

SLUŽBY CELKEM 695
z toho: 
Opravy a udržování 13
Nájem 30
Spoje 112
Poštovné 6
Služby ostatní 490
Cestovné 42
Náklady na reprezentaci 2

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 6 046
z toho: 
Mzdové náklady 3 672
Ostatní osobní náklady 1 051
Náhrada za nemoc 3
Zákonné pojištění 1 320

DANĚ A POPLATKY 3

POKUTY A PENÁLE 0

MANKA A ŠKODY 0

ODPISY 0

PŘÍSPĚVKY 1

NÁKLADY hrazené uživatelem prostřednictvím SPOLU 155

OSTATNÍ NÁKLADY 41

NÁKLADY CELKEM 7 729

Výsledek hospodaření 395 
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ROZVAHA K 31. 12. 2015

AKTIVA 

DNM  94
DHM  625
Oprávky k DNM -94
Oprávky k DHM -625
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 5 492
z toho:  pohledávky celkem 215
 zboží na skladě 43
 příjmy příštích období 31
 náklady příštích období 0
 krátkodobý fi nanční majetek celkem 5 203

AKTIVA CELKEM 5 492

VÝROK AUDITORA 

PASIVA

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 4 439
z toho: vlastní jmění 220
 VH celkem 4 219
CIZÍ ZDROJE CELKEM 1 053
z toho: krátkodobé závazky 933
 dlouhodobé závazky 0
 výdaje příštích období 6
 výnosy příštích období 114

PASIVA CELKEM 5 492 
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA PROGRAMŮ SPOLU OLOMOUC 
V ROCE 2015 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:
Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb, který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky na službu Sociální rehabilitace

Olomoucký kraj z účelové státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb | Statutární město Olomouc na poskytování sociálních služeb 
a projekt Fimfárum | Olomoucký kraj na realizaci služby Aktivizační a rozvojové programy a na projekt Fimfárum | Úřad práce ČR na zřízení společensky účelného pracovní-
ho místa | 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 Děti SPOLU

Dobré místo pro život, z.s. | GOLF AREA, a.s. | SEKNE spol. s r.o. | CYTOLCARE s.r.o. – MUDr. Alena Imrychová | účastníci dobročinné aukce na golfovém turnaji v Golf 
Resortu Olomouc | Tomáš Ujfaluši | GEMO Olomouc spol. s r.o. | David Rozehnal s rodinou | WEBA Olomouc, s.r.o. | Věra Pejzlová | MAKOVEC a.s. | MUDr. Jan Nachtmann 
| JUDr. Svatava Míčková | Milan Rygel

V ROCE 2015 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 | Autopůjčovna Radocar | Beck & Pollitzer Czech | Česká pirátská 
strana | Český rozhlas Olomouc | Dramacentrum Sdružení D | hospoda U Magora | Jídelna při ZŠ Demlova | KAFE KODÓ | Makovec – maso uzeniny | manželé Skácelovi | 
Moravské divadlo Olomouc | OLMA | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | PENAM | Restaurace: Torture – Mučírna, U Huberta, Side Street | United Games of Nations – Czech 
Republic | Zelenina u Halámků, Olomouc 

DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ s dobročinnou dražbou
Coca-Cola HBC ČR | Dana Nováková – Keramika u Kocoura | Dobré místo pro život, z.s. | František Wiedermann | GASTROGOLF s.r.o. | GOLF AREA a.s. | Golf Club Olomouc 
| Golf Resort Olomouc | INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. | Jiří Kolbaba | Josef Váňa | Karolína a Kristýna Plíškovy | Klára Spilková | MAKRO Cash & Carry ČR | manželé 
Gazdovi | manželé Petrovi | Marek Eben | Martin Loukota | Martina Sáblíková | Masáže – Jana Serynová | M-CENTRUM a.s. – Pražírna kávy HENRI | ORRERO a.s. | Petr Čep 
| Richard Wiesner | Terézia Borková – Salon květin | Vít Kocián | WINTERNET s.r.o. 

 

            

 
 

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA
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GALAVEČER DOBRÉHO MÍSTA PRO ŽIVOT u příležitosti 20. výročí založení SPOLU Olomouc
Amazonie │ Avitis s.r.o. │ Balneo – Lázně Flora Olomouc │ BEST sportcentrum Centrum │ Bowland Bowling Center │ Exit game Olomouc │ Family restaurant Lobster │ Hos-
poda U Dvou strašidel │ Hospoda U Magora │ Kadeřnický salon Zelená hlava │ Kavárna U Koček │ Kino Metropol │ Konverzační klub angličtiny Olomouc │ Kosmetické Studio 
HM │ Laser arena Olomouc │ Lékárna U Pötingea │ manželé Gazdovi │ manželé Hálkovi │ Masáže Jana Serynová │ Obchůdek U Zeleného věnce │ Pivovárek Melichárek 
│ SK Sigma Olomouc │ Snoezelen Olomouc │ Solária Naomi │ Solárium a kavárna Sun Well │ Studio FLABéLOS │ Tetovací studio Tata Tatto │ Vitalita centrum │ Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR │ ZOO Olomouc

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Ministerstvo kultury ČR | Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje | manželé Gazdovi | Dobré místo pro život 

DOBROČINNÁ AUKCE současného výtvarného umění
Umělci, jejichž díla byla zastoupena v dobročinné aukci 5. 12. 2015: Bárta Dan, Dolný Aleš a kol.| Bébar Otto | Bébarová Jana | Běhal Jiří | Bendová Barbora | Bourasseau 
Robert | Brabcová Jitka | Brabenec Jaromír | Cibulková Vilma | Čech František Ringo | Daněk Ladislav | David Jiří | Gabriel Jan | Georgiadu Anna | Hastík Jiří | Hayek Pavel | 
Herynek Pavel | Hoffmeisterová Xenie | Hrubý Tom | Hubáček Marcel | Hudeček Otakar | Jalůvka Ladislav | Jirků Boris | John Vít | Kanyza Jan | Kasalová Táňa | Kintera Krištof 
| Kornatovský Jiří | Kosková Inge | Koverdynská Dagmar | Krtička Jiří | Krupa Ivan |Kubíček Jan | Kubíček Tomáš | Kučera Zdeněk | Kučerová-Žampová Lenka | Kvíčala Petr | 
Lampar Jaroslav | Lampar Tomáš | Lamr Aleš | Lamr Hanuš | Linhartová Radka | Mathonová Dagmar | Michálek Ondřej | Mráček Jiří | Nesvadba Antonín | Nikl Petr | Oliva Otmar 
| Prokop Oldřich | Renčín Vladimír | Rittstein Michael | Róna Jaroslav | Sivko Pavel | Skála František | Slíva Jiří | Spilková Simona | Stehlík Pavel | Svoboda Jan | Šembera 
Oldřich | Šnajdr František | Šnajdr Miroslav st. | Šnajdr Miroslav ml. | Šnajdrová Bronislava | Štreit Jindřich | Švankmajer Jan | Theimer Ivan | Trizuljak Marek | Typovský Karel 
| Urban Miroslav | Válek Petr | Valenta Milan | Valušková Milena | Vyleťalová Olga | Vystrčil Otakar | Zoubek Jasan | Zoubek Olbram | Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová 
| Žlebek Jiří | Žlebková Kateřina
Průvodci dobročinné aukce 2015 byli: Vilma Cibulková | Ivana Plíhalová | Mgr. Zdeněk Joukl
Odborné poradenství poskytli: PhDr. Jiří Hastík | Mgr. Gina Renotière, Ph.D.
Dobročinná aukce byla realizována s podporou Statutárního města Olomouce a společností: 
SEKNE spol. s r.o. | GEMO, spol. s r.o. I WEBA Olomouc, s.r.o. | BUBENÍK SKLO | 
Galerie Caesar I Galerie Mona Lisa | Galerie města Olomouce
Hudební doprovod: ženské smyčcové kvarteto Desigual Quartet

VÁNOČNÍ STÁNKY
Kulturní Olomouc o.p.s. | Dobré místo pro život | Asociace absolventů 
Gymnázia Olomouc-Hejčín | TECHTHERM s.r.o. | RODYCH s.r.o.

DALŠÍ AKTIVITY SPOLU Olomouc podpořili
Anna a Břetislav Gazdovi | Fórum dárců | IZON s.r.o. | J. P. Corrigan | MFP paper, s.r.o. | Prague International Marathon, spol. s r.o. | 
Té & Café Kratochvíle | Účetní kancelář Smetanová | Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje | dobrovolníci v Aktivizačních 
a rozvojových programech a na festivalu Fimfárum

Za poskytnuté dotace, nadační příspěvky, fi nanční a věcné dary, dobrovolnou práci i další pomoc DĚKUJEME!
Irena Petruchová | fi nanční manažerka
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KONTAKTY 
Statutární zástupkyně | ředitelka: Ing. Zdeňka Pospíšilová
Tel/fax 585 228 686 | 732 700 289 | e-mail: spolu@spoluolomouc.cz
SPOLU Olomouc, z.s., Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení 
Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc | č.ú : 1806548379 / 0800
ČSOB, pobočka Olomouc | č.ú.: 209429713 / 0300
IČ: 63729113 | DIČ: CZ63729113

SPOLU Olomouc, z.s. | AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
Služba Sociální rehabilitace | Vedoucí služby: Mgr. Daniela Konvičná 
Tel/fax 585 221 546 | 732 668 099 | e-mail: konvicna@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 1. patro, 779 00 Olomouc

SPOLU Olomouc, z.s. | STŘEDISKO PODPORY INTEGRACE 
Služba Osobní asistence | Vedoucí služby: Bc. Petra Dědičová
Tel.: 585 237 195 | 739 000 720 | e-mail: dedicova@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
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Výroční zprávu za rok 2015
vydává SPOLU Olomouc, z.s.
Dolní nám. 38, 779 00 Olomouc
Textová část | SPOLU Olomouc, z.s.
Fotografi e | archiv SPOLU Olomouc, z.s.
Petr Hrtus – foto na titl. straně obálky a na str. 16
Grafi cká úprava | I. Perůtková, Z. Pospíšilová
Vytiskla | Univerzita Palackého v Olomouci


