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

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
Podporovat lidi se zdravotním, primárně s mentálním postižením v olomouckém regionu, aby mohli žít 
a seberealizovat se v běžných životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky | Podporovat osoby 
pečující v rodinách o člověka s mentálním postižením při udržování jejich fyzického a duševního zdraví.

CÍLE 
• Poskytování sociálních služeb 
• Informační, osvětové a zájmové aktivity
• Poskytování školících a poradenských služeb

PRINCIPY ČINNOSTI 
• Ctít princip inkluze – každý má právo účastnit se každodenního společenského života, 

obohacovat jej a být jím obohacován.
• Přijímat rozmanitost jako neodmyslitelnou složku naší práce i života obecně. 
• Přistupovat k lidem se zdravotním postižením partnersky a s respektem.
• Podporovat aktivní přístup členů, pracovníků a uživatelů služeb SPOLU Olomouc 

při naplňování poslání organizace.
• Poskytovat podporu v prostředí přirozeném pro uživatele a při plánování podpory 

vycházet z individuálních přání a potřeb uživatele.
• Používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů.
• Vytvářet dobré pracovní prostředí a jednat mezi sebou s respektem a úctou.
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Vážení přátelé, 

předkládám Vám zprávu o činnosti SPOLU Olomouc v roce 2014. 
Stejně jako předchozích 18 let bylo našim cílem usnadnit lidem se 
zdravotním, primárně s mentálním postižením běžný život v běž-
ném prostředí a zlepšit kvalitu jejich života.
Od roku 2014 jsme spolek (dříve občanské sdružení). Je dobrou 
zprávou, že i v rámci této právní formy můžeme pokračovat legitim-
ně a s plnou zodpovědností v naší hlavní činnosti, v poskytování 
sociálních služeb Aktivizační a rozvojové programy (ARP), Osobní 
asistenci (OSA) a Sociální rehabilitaci (SR). 
Se životem a dovednostmi lidí s mentálním postižením jsme se-
znamovali veřejnost po celý rok prostřednictvím řady aktivit. Na ve-
letrzích poskytovatelů sociálních služeb, v tisku a dalších médiích, 
poskytováním praxí studentům,… V listopadu jsme připravili den 
otevřených dveří Průvan ve SPOLU.
V dubnu jsme opět po roce přivítali partnerskou návštěvu divadelní skupiny 3f Studio Würzburg Angely Sey a připravili společný divadelní 
workshop a představení „Námořníci“ v Té & café Kratochvíle. „Námořníky“ jsme představili také na festivalu Divadelní Flora v květnu 
v Olomouci a na Festivalu Vedle jedle v červnu v Praze. Život je tanec bylo mottem Festivalu FIMFÁRUM, který jsme v červnu uspořádali 
pro více jak stotřicet účastníků se zdravotním postižením i bez. 
Během celého roku jsme se potkávali s přízní a podporou naší sociální práce. Pomáhali nám státní instituce, fi rmy i jednotlivci. Díky tomu 
jsme hospodařili s rozpočtem, který nám dovolil realizovat naplánované služby a aktivity. Všechny dárce uvádíme ve výroční zprávě 
a patří jim naše upřímné poděkování.
Na podporu sociálních programů SPOLU Olomouc odpalovala na podzim ve Vésce u Olomouce v areálu Golf Resort Olomouc  nejlepší 
česká golfi stka Klára Spilková. Poprvé nás podpořila Nadace Divoké husy. Během roku také pomohli dobrovolníci z fi rmy Siemens a Za-
stupitelstva mládeže Olomouckého kraje, dobrovolník v rámci Minigrantu Nadačního fondu Veolia, studenti olomouckých škol a řada dal-
ších dobrých lidí. Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín celý jeden předvánoční den prodávala ve prospěch SPOLU Olomouc 
punč ve stánku, který poskytl (včetně punče) spolek Dobré místo pro život. 
Děkuji také našim patronům Aničce a Břeťovi Gazdovým z Dobrého místa pro život za jejich pomoc a přátelství. Děkuji svým kolegům 
a zaměstnancům za jejich pracovní nasazení a vůli pomáhat co nejlépe.
Na závěr si dovolím citovat Charlie Chaplina: Život může být krásný, když se ho člověk nebojí… Aniž bychom jeho slova znali, vydali jsme 
se v roce 1995 odvážně do neznáma. Za rok, v roce 2015 už to bude 20 let.

Zdeňka Pospíšilová | statutární zástupkyně SPOLU Olomouc

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLU OLOMOUC

Spolu Olomouc je nestátní nezisková organizace zapsaná 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 3141
Právní forma: 1995–2013 – občanské sdružení | od 2014 – spolek
IČ: 63729113

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
V roce 2014 se sešla 2×:
29. 05. 2014 – Schválena zpráva o činnosti a hospodaření za rok 
2013, volba výboru a revizora 

16. 12. 2014 – Schválen plán činnosti, rozpočet a identifi kace 
organizace na rok 2015 

Výbor SPOLU Olomouc se v roce 2014 sešel 6×. 
Pracoval ve složení: 
Zdeňka Pospíšilová | předsedkyně a statutární zástupkyně  
Helena Kapounková | místopředsedkyně 
Ing. Jarmila Marková, Božena Vaňková, Hana Nepejchalová, 
Mgr. Jurkovičová Petra, Ph.D. (do 29. 5. 2014) | členové výboru
Revizor: Ing. Jana Lískovcová
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SPOLU Olomouc je členem střešních organizací 
Národní a krajská rada osob se zdravotním postižením (NRZP 
a NRZP OLK) | Česká rada sociálních služeb (ČRSS) | Unie ne-
státních neziskových organizací (UNO) | Asociace poskytovatelů 
osobní asistence | Spolek oborové konference nestátních nezis-
kových organizací působících v sociální a zdravotně sociální ob-
lasti (SKOK)

Komunitní plánování
Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 
2011–2014. V pracovní skupině č. 2 zastupuje SPOLU Olomouc 
Zdeňka Pospíšilová.
Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí priorit a cílů 3. Ko-
munitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 
2013–2015. V roce 2014 zastupovala SPOLU Olomouc v pracov-
ní skupině Občané se zdravotním postižením Mgr. Daniela Kon-
vičná a Hana Nepejchalová 
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OSOBNÍ ASISTENCE 
Sociální služba poskytovaná dle § 39 Zák.108/2006 Sb. | Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI)

Posláním Osobní asistence je podporovat děti a dospělé s men-
tálním postižením v olomouckém regionu, aby mohli žít běžným 
životem podle svých představ v podmínkách obvyklých pro jejich 
vrstevníky.

Cíl: Uživatel služby žije v přirozeném prostředí, uplatňuje svoji vůli 
a rozvíjí nebo si zachovává svoji samostatnost. 

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

POPIS REALIZACE SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 
V ROCE 2014 

Osobní asistence byla poskytována v přirozeném prostředí bez 
omezení místa a času, dle konkrétních potřeb a dohody. Zpravidla 
se jednalo o trénink dovedností a návyků potřebných v běžném ži-
votě a o pomoc při zvládání běžných úkonů a činností.

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

Každý uživatel služby měl sestaven Individuální plán, který vychá-
zel z jeho potřeb a přání. Naplňování cílů se společně s uživateli 
a jejich zástupci vyhodnocovalo a aktualizovalo nejméně 1× ročně. 

Zpětnou vazbu z průběhu poskytování služby „v terénu“ jsme zís-
kávali prostřednictvím pravidelného kontaktu koordinátora s uživa-
telem (resp. zástupcem uživatele), ze zpráv osobních asistentů, 
z náhledů koordinátorů služby na průběh služby v přirozeném pro-
středí uživatele (2× ročně), dále z fotodokumentace a prostřed-
nictvím dotazníku pro uživatele (resp. zástupce uživatele) služby 
Osobní asistence.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE OSOBNÍ ASISTENCE
Alena* je 20letá slečna s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), která je ráda mezi lidmi. Žije v malém městě 
u Olomouce a baví ji trávit svůj volný čas mimo domov. Např. hraje se svými vrstevníky divadlo, zajde si do cukrárny nebo 
do knihovny. Využívá přitom podpory dvou asistentů, kteří ji doprovází (Alena používá k pohybu mechanický vozík), pomáhají 
jí např. při podávání jídla a pití, oblékání, hygieně, placení útraty. 
S podporou osobních asistentů se svým zájmům může věnovat více a to i v době, kdy je její rodina zaneprázdněna.
*jméno uživatelky bylo změněno
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

V roce 2014 bylo poskytnuto 9 559 hodin přímé práce, z toho 4 888 hodin asistenční péče za úhradu
Počet uživatelů v roce 2014 35, z toho 14 žen | 21 mužů

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 

Koordinátor Osobní asistence – sociální pracovník 3,73 úvazku | 5 osob 

Osobní asistent – pracovník v sociálních službách (DPP, DPČ) 2,16 úvazku | 64 osob 

Vedoucí SPI a služby Osobní asistence 0,55 úvazku | 1 osoba 

Ředitel 0,4 úvazku | 1 osoba 

Ekonom, fi nanční manažer 0,75 úvazku | 2 osoby/ 

Administrativní pracovník 0,75 úvazku | 2 osoby (z toho 0,5 DPČ) 

Ostatní prac. – lektor vzdělávání, správa webu, úklid, …. (DPP) 0, 1 úvazku | 14 osoby

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 

Výnosy služby OSA v roce 2014 2 926 573 Kč 

Náklady služby OSA v roce 2014 2 926 573 Kč 

Bc. Petra Olivová | vedoucí služby Osobní asistence
Bc. Vendula Solovská | metodik služby Osobní asistence

Mgr. Anita Lisová, Mgr. Jana Musálková, Mgr. Michaela Králová | koordinátoři služby Osobní asistence



6

AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
Sociální služba poskytovaná dle § 66 Zák.108/2006 Sb. | Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI)

Cílová skupina: 
Lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let primárně 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. 
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POPIS REALIZACE SLUŽBY AR PROGRAMY 

Pravidelné skupinové programy | Programy nabídly prostor k aktivizaci a rozvoji uživatelů formou pravidelné skupinové práce s pod-
porou asistentů. Probíhaly v Místnostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (dále jen MÍSA), ale i na veřejných místech (v obchodech, 
v 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 adap-
tabilitu 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 2014. 

 Název programu Délka a četnost programu Počet účastnických míst/rok Personální zajištění / rok

ASU I. 5 hodin | 1× týdně 8 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

ASU II. 5 hodin | 1× týdně 8 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 4 asistenti
1 dobrovolník

ASU III. 5 hodin | 1× týdně
*Realizováno: od dubna 2014 7 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

Cestováním k seberozvoji 
a osamostatnění 2 hodiny | 1× týdně 8 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 4 asistenti

Divadlem 
SPOLUpracujeme 2 hodiny | 1× týdně 9 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

Plavecký program 1,5 hodiny | 1× týdně 11 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 9 asistentů
1 dobrovolník

Pohybový program I. 1,5 hodiny | 1× týdně 10 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

Pohybový program II. 1,5 hodiny | 1× týdně
*Realizováno: od října 2014 6 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

PoLETOvání v Olomouci 3 hodiny | 1× týdně
*Realizováno: červenec, srpen 2014 12 lidí s mentálním postižením 1 vedoucí, 3 asistenti

Jednodenní programy | Celodenní nebo kratší skupinové programy, kterých se uživatelé účastnili dle svých zájmů, možností a schop-
ností. 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, program Canisterapie nebo cyklus Setkávání v kavárnách 
a restauracích v Olomouci. Programy probíhaly na veřejných místech.

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

Vzhůru ke hvězdám
Prohlídka hvězdárny, zhlédnutí krátkého 
zábavného dokumentu o vesmíru |  
26. 4. 2014

12 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 8 asistentů

Železniční tajemství
Exkurze do Železničního muzea 
v Olomouci, skupinové hry zaměřené 
na bezpečný pohyb ve městě | 22. 8. 2014

11 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 6 asistentů

Hurá na golf
Možnost vyzkoušet si golf pod vedením 
trenéra a setkání s profesionální 
golfi stkou Klárou Spilkovou | 24. 9. 2014

10 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 7 asistentů

Tajuplný Bouzov Prohlídka hradu a výstavy, procházka 
naučnou stezkou | 18. 10. 2014

13 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 7 asistentů
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SPOLU v Dětském světě
Návštěva interaktivní výstavy Dětský svět 
v Ostravě, program určený výhradně 
dětem | 22. 11. 2014

6 dětí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 6 asistentů

Expedice ZOO Prohlídka ZOO Olomouc s výukovým 
programem Dotyková ZOO | 20. 12. 2014

13 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 9 asistentů

Canisterapie
Program, který probíhal 1× měsíčně, vedl 
ho vyškolený canisasistent s vycvičeným 
psem | leden –  prosinec 2014

4 lidé s mentálním 
postižením 1 canisasistent

Setkávání
Program, který probíhal 1× měsíčně 
a byl zaměřen na podporu společenské 
integrace | leden –  prosinec 2014

Počet využitých 
účastnických míst za rok: 73

8 dobrovolníků, 2 asistenti 
při Velikonočním a Mikulášském 
setkávání 

Vícedenní programy  | Skupinové programy zaměřené na intenzivní aktivizaci, udržení a rozvoj znalostí a dovedností uživatelů potřeb-
ných 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

Výprava za sněhem Týdenní program ve středisku Václavov 
| 1.–  8. 2. 2014

13 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí, 1 zdravotník, 
9 asistentů

Festival Vedle jedle
Víkendová aktivita v Praze | uživatelé programu Diva-
dlem SPOLUpracujeme vystoupili se svým představením 
a zúčastnili se divadelních workshopů | 13.–15. 6. 2014

6 lidí s mentálním 
postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

Plavba létem Týdenní program ve středisku Revika ve Vizovicích | 
2.– 9. 7. 2014

13 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí, 1 zdravotník, 
9 asistentů

Dobrodružství na Liščím 
mlýně

Týdenní program v penzionu Liščí mlýn ve Frenštátu pod 
Radhoštěm | 9.–16. 8. 2014

13 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí, 1 zdravotník, 
9 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 sku-
pinový 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, doved-
nosti trivia, procvičování jemné a hrubé motoriky, komunikaci – uplatňování a zafi xování stávajících dorozumívacích prostředků nebo jen 
prostou aktivizaci. V roce 2014 využilo Individuální program 7 uživatelů v rozsahu celkem 350, 25 hodin.

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY AR PROGRAMY 

V roce 2014 využilo celkem 58 uživatelů 273 účastnických míst ve 21 aktivitách. 

Program Počet využitých účastnických míst Počet hodin poskytnuté služby
Pravidelné skupinové programy 79 5112,50 
Jednodenní a vícedenní programy 208 4317,00 
Individuální program 7 350,25 
Celkem 273 9779,75 
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

V roce 2014 se nám podařilo rozšířit nabídku skupinových programů. V červen-
ci a v srpnu proběhl program PoLETOvání v Olomouci, jehož cílem bylo umož-
nit uživatelům prožít aktivně léto v Olomouci ve skupině svých vrstevníků, podívat 
se na zajímavá místa, hravou formou rozšiřovat své dovednosti. Náplň jednotlivých 
dnů byla stanovena na základě cílů v Individuálních plánech uživatelů. V rámci pro-
gramu navštívili např. Památník Adolfa Kašpara v Lošticích nebo Hanácké skanzen 
v Příkazech, zhlédli fi lm v kině, či poznali zákoutí požární stanice v Olomouci. Díky 
fi nanční podpoře z MiNiGRANTU Nadačního fondu Veolia jsme do nabídky skupi-
nových programů přidali druhý Pohybový program a uspokojili tak další zájemce. 
Dalším efektem tohoto projektu bylo snížení nákladů uživatelů na pronájem tělocvič-
ny v Pohybovém programu a lajny na plaveckém stadionu v Olomouci v Plaveckém 
programu. Programy jsme tak zpřístupnili i těm uživatelům, pro které by tyto náklady 
byly příliš vysoké. Podporu jsme získali zejména zásluhou pana Jaromíra Suchánka, 
zaměstnance Solutions and Services, a.s., který se do projektu přímo zapojil.

Díky podpoře ze sbírky Pomozte dětem SPOLU Olomouc úspěšně realizovalo v roce 
2014 projekt Děti SPOLU. 14 dětí s mentálním postižením získalo v rámci pravidel-
ných, jednodenních a vícedenních AR programů SPOLU Olomouc 1339 hodin indi-
viduální asistenční podpory, která jim pomohla získat nové zkušenosti, dovednosti 
a kontakty s dalšími dětmi.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY AR PROGRAMY 
Koordinátor AR programů – sociální pracovník, 
pracovník v soc. službách 2,61 úvazku | 4 osoby

Pracovník individuálního plánování, vedoucí, asistent, 
zdravotník ARP (DPP, DPČ) 2,84 úvazku | 75 osob 

Vedoucí SPI a služby AR programy 0,45 úvazku | 2 osoby   

Ředitel  0,35 úvazku | 1 osoba  

Ekonom, fi nanční manažer   0,5 úvazku | 1 osoba

Administrativní pracovník 0,75 úvazek | 1 osoba 

Ostatní prac. – lektor vzdělávání, správa webu, úklid, … (DPP) 0,07 úvazku | 15 osob 

Dobrovolníci 3 725 odpracovaných hodin

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY AR PROGRAMY
Výnosy služby AR programy v roce 2014 2 442 765,50 Kč

Náklady služby AR PROGRAMY v roce 2014 2 442 765,50 Kč

 
Mgr. Martina Semerádová (2014) | vedoucí služby Aktivizační a rozvojové programy

Bc. Vendula Solovská | metodik služby Aktivizační a rozvojové programy
Mgr. Martina Semerádová, Mgr. Svatava Štefanová, Bc. Radka Vykydalová, Anna Koppová 

| koordinátoři služby Aktivizační a rozvojové programy 
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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. 2014 – 31. 12. 2014 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 rozpočtu ČR.

Posláním Sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením (primárně mentálním a kombinovaným) v olomouckém regionu 
v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce.

Cíl: 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.

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. 

POPIS REALIZACE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2014 
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní. Jedná se o službu časově omezenou, uživatelům poskytovanou maximálně 
po dobu jednoho roku. Jde o službu průchozí. V případě uvolnění kapacity odborného pracovníka je kontaktován zájemce o službu z po-
řadníku. 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,
• 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.
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Tranzitní program (TP)
Je specifi ckou součástí služby sociální rehabilitace. Jedná se o podporu žákům a studentům s těžším zdravotním postižením navště-
vujícím základní nebo praktickou školu, kteří chtějí formou bezplatné praxe vyzkoušet svůj pracovní potenciál, rozvíjet své sociální 
a pracovní dovednosti, které usnadní jejich přechod ze školy do zaměstnání. 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 

Pan Michal* (40 let) je člověk se středním mentálním postižením, žije v Olomouckém kraji, v Centru sociálních služeb, navštěvuje 
Denní stacionář. Je omezený ve svéprávnosti a jeho opatrovníkem je starší bratr. Pan Michal má přiznaný plný invalidní důchod, 
přes to by si rád našel práci. 
Pan Michal zvládá řadu úkonů péče o svou osobu sám. Dokáže např. samostatně cestovat na známé trase, rozumí zadání jedno-
duchého úkolu, dokáže nakoupit menší nákup ve známém obchodě. Zcela bez pomoci druhé osoby se však neobejde, protože se 
neorientuje v čase, nespočítá správně peníze, neporozumí vždy situaci nebo zadání.
Do služby Sociální rehabilitace SPOLU Olomouc přišel s požadavkem podpory při vyhledání pracovního uplatnění. Neměl před-
stavu, jakou práci by chtěl dělat, přál si vydělat nějaké peníze. Zaměřili jsme se na tři oblasti podpory: 
1. Oblast hledání práce – cílem bylo naučit pana Michala, jak se práce hledá Seznámil se s formou pracovního inzerátu, naučil 
se psát strukturovaný životopis, zásady telefonního kontaktu. Společně vyhledáváme fi rmy, které bychom mohli oslovit a řešíme 
formu, jakou je vhodné oslovovat zaměstnavatele.
2. Vytvoření představy o práci – Pan Michal neměl prakticky žádné pracovní zkušenosti a zatím nevěděl, co by konkrétně chtěl dě-
lat. Společně sestavujeme rámec pracovních činností a povolání, která by pan Michal mohl dělat. Rozebíráme silné a slabé stránky 
pana Michala a pozornost věnujeme také zdravotním možnostem. Většina činností je pro pana Michala náročná na představivost 
a pochopení, proto mu dáváme dostatek prostoru a snažíme se o maximální názornost. Práci směrujeme na úklid a pomocné 
práce v obchodě, na jednoduché činnosti typu skládání a rovnání zboží.
3. Trénink orientace v čase. Pan Michal má zpočátku spolupráce problém přijít na schůzku ve správný čas, protože nepozná ho-
diny. Spoléhá se na to, že jej někdo pošle. Pracujeme s cvičnými hodinami a podařilo se naučit pana Michala orientovat se v diáři. 
Ten nosí u sebe a zapisuje si do něj termíny schůzek.
V průběhu služby se podařilo panu Michalovi získat práci v úklidu a uzavřel dohodu o provedení práce. Pan Michal začal pracovat 
na otevřeném trhu práce s podporou asistenta SPOLU Olomouc. 
Dalším jeho cílem je pracovat samostatně. Spolu s asistentem trénuje osamostatnění při plnění konkrétních pracovních činností 
spojených s úklidem, trénuje samostatnou orientaci na novém pracovišti a učí se respektovat sociální vztahy na pracovišti (rozli-
šení vykání/ tykání, zásada klepání na dveře, pozdravu, oslovování dalších pracovníků). S podporou SPOLU Olomouc tedy ujde 
ještě kus cesty a my věříme, že pan Michal všechny nové úkoly zvládne a práci si udrží.

*jméno uživatele bylo změněno
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE
 

Počet uživatelů služby v r. 2014 
celkem: Ženy Muži Celkem 

Počet nových uživatelů služby 12 26 38
Skutečný počet uživatelů služby 2 4 44

Základní činnosti služby sociální rehabilitace:

Počet uzavřených pracovně právních vztahů v r. 2014:

Počet uzavřených pracovních vztahů uživateli služby SR 19
Typy pracovních vztahů:

� pracovní smlouva
� DPČ
� DPP

 11
 0
 8

Praxe v Tranzitním programu  1

Předprofesní příprava  1

Sekundární ukazatele: 
Počet intervencí* 1624
Počet kontaktů** 214
Počet skupinových aktivit*** 168

 
*Intervence je minimálně 30 minutové jednání společně s uživatelem 
nebo zájemcem o službu
** Kontakt je zpravidla 10 minutové jednání pracovníka s uživatelem 
nebo zájemcem o službu
*** Skupinová aktivita je jedna aktivita vykonávaná v rámci skupiny 
uživatelů, trvající déle než 30 minut

Firmy, které v roce 2014 zaměstnaly uživatele SR: Bartoň a Partner Olomouc (3×) | SPOLU Olomouc (6×) | AmRest – KFC | 
Jiří Králík | Charita Olomouc | Obec Přáslavice | Papírnictví Gatěková | Středisko SOS Olomouc (2×) | Globaltek | 

Firmy, které v roce 2014 umožnily praxi v rámci Tranzitního programu a předprofesní přípravu:
Výstaviště Flóra Olomouc, a. s.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2014
Koordinátor Sociální rehabilitace 2,5 úvazku | 3 osob 
Vedoucí, asistent programu Sociální rehabilitace (DPP, DPČ) 0.49 úvazku (971,5 hod) | 8 osob 
Vedoucí APZ a služby Sociální rehabilitace 0,25 úvazku | 1 osoba 
Ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba 
Ekonom, fi nanční manažer, administrativní pracovník 0,75 úvazku | 1 osoba 
Úklidový pracovník (DPP) 0,03 úvazku | 3 osoby 

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2014
Výnosy služby SR metodou PZ v roce 2014 1 741 272  Kč
Náklady služby SR metodou PZ v roce 2014 1 741 272  Kč

Mgr. Daniela Konvičná | vedoucí a metodik služby Sociální rehabilitace 
 Martin Řezníček, Mgr. Edita Lukášová | koordinátoři služby Sociální rehabilitace

PO
SK

YT
OV

ÁN
Í S

OC
IÁ

LN
ÍC

H 
SL

UŽ
EB



13

ŠKOLÍCÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY
SPOLU Olomouc v roce 2014 poskytlo odbornou praxi ve službě 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 326 hodin probíhaly pod odborným vedením sociálních pracovníků. 
SPOLU Olomouc v roce 2014 poskytlo odbornou praxi ve službě Sociální rehabilitace 4 studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci v rozsahu 70 hodin. Jednalo se o praxe poradenské, náslechové, diagnostické.
V září 2014 jsme uskutečnili přednášku o službách SPOLU Olomouc pro studenty 1. ročníku denního studia UP, obor speciální pedago-
gika – andragogika.

INFORMAČNÍ, OSVĚTOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 
17. 4. 2014 Velikonoční tvoření | Té   & café Kratochvíle | Integrovaná aktivita pro uživatele služeb a olomouckou veřejnost
15.–18. 4. 2014  Divadlem za hranice možností | workshop a 17.4. společné vystoupení herců programu Divadlem SPOLUpracuje-

me a německého divadla 3f studio Angely Sey z Würzburgu v Té & café Kratochvíle
25. 5. 2014 Divadelní Flora Olomouc | vystoupení „Námořníci“ programu Divadlem SPOLUpracujeme | Umělecké centrum 

Konvikt
12.–14. 6. 2014 Veletrh poskytovatelů sociálních služeb MEZI NÁMI | prezentace SPOLU Olomouc na výstavišti Flora
13.–14. 6. 2014 Festival Vedle jedle | vystoupení „Námořníci“ programu Divadlem SPOLUpracujeme | Praha, areál Jedličkova ústa-

vu 
20.– 22. 6. 2014 Fimfárum | festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez – více na str. 15
7. 9. 2014 Handicap rally | příprava disciplíny „Střípky z Olomouce“ na tradiční akci spolku Dobré místo pro život, U Fontány, 

Smetanovy sady v Olomouci. Cílem bylo hravou formou vytvořit prostor pro setkání běžných rodin s lidmi se zdravot-
ním postižením. 

24. 9. 2014 Dobročinný golfový turnaj s Klárou Spilkovou | 5. ročník | Golf Resort Olomouc
7. 11. 2014 Průvan ve SPOLU Olomouc | den otevřených dveří 
4. 12. 2014  Mikulášské setkání | Mikulášské setkání nejen pro uživatele SPOLU Olomouc pomohli zrealizovat členové Zastupi-

telstva mládeže Olomouckého kraje v Té & café Kratochvíle 
9. 12. 2014 Vánoční jarmark na Pedagogické fakultě UP Olomouc | prezentace služeb SPOLU Olomouc
20. 12. 2014 Prodej ve stánku Dobrého místa pro život | členové Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín po celý den 

prodávali na vánočních trzích ve prospěch SPOLU Olomouc 
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ZPRÁVY V MÉDIÍCH V ROCE 2014
leden 2014 Radniční listy 3/2014, str. 27: Naučme se žít SPOLU, vyzývá spolek
duben 2014  Radniční listy 4/2014, str. 27: Dobročinný golfový turnaj pro SPOLU Olomouc 
11. 4. 2014 Olomoucký kraj: Golfový turnaj podpoří SPOLU Olomouc

http://www.kr-olomoucky.cz/golfovy-turnaj-podpori-spolu-olomouc-aktuality-2963.html
květen 2014 Olomoucká televize | http://www.oltv.cz/nase-nejlepsi-golfi stka-bude-opet-hrat-v-olomouci-video-2227.ht 
květen 2014  Olomoucký kraj: Festival Fimfárum proběhne v duchu tance
 http://www.kr-olomoucky.cz/festival-fi mfarum-probehne-v-duchu-tance-aktuality-3107.html
květen 2014 www.divadelnifl ora.cz http://www.divadelnifl ora.cz/2014/index.php?page=namornici
květen 2014 Radniční listy 5/2014, str. 5: Město podpoří sociální projekty na více let
červen 2014  Radniční listy 6/2014, str. 27: Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie
 http://www.olomouc.eu/administrace/repository/radnicni-listy/201406.cs.pdf
červen 2014 měsíčník Olomoucký kraj 6/2014, str. 11: Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie

http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/3471/cerven-2014.pdf
19. 6. 2014 http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Fimfarum-festival-tvorivosti-a-fantazie-zacina-uz-v-patek-22872
20. 6. 2014 Informace o festivalu Fimfárum, další informace na webu:
 http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Tipy-na-vikend-22879

http://www.kr-olomoucky.cz/fi mfarum-aktuality-3295.html
http://www.strednimorava-tourism.cz/akce/fi mfarum-24821
http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/16072
http://akce.olomouc.cz/akce/fi mfarum-20-6-2014/

5. 9. 2014 Olomoucký kraj: Golfový turnaj podpoří SPOLU Olomouc
http://www.kr-olomoucky.cz/dobrocinny-golfovy-turnaj-pomuze-lidem-s-postizenim-aktuality-3535.html

12. 9. 2014  Olomoucká televize | http://www.oltv.cz/zahrejte-si-v-olomouci-golf-s-klarou-spilkovou-video-2503.html
1. 10. 2014  Olomoucká televize | http://www.oltv.cz/nase-nejlepsi-golfi stka-klara-spilkova-hrala-v-olomouci-video-2533.html
1. 10. 2014 Olomoucký DENÍK: Nejlepší česká golfi stka Klára Spilková odpalovala na podporu sociálních programů
7. 11. 2014  Olomoucký kraj: Den otevřených dveří ve SPOLU Olomouc

http://www.kr-olomoucky.cz/den-otevrenych-dveri-ve-spolu-olomouc-aktuality-3783.html
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FIMFÁRUM 2014 | Festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez | Program SPOLU Olomouc 

Festival se uskutečnil v Olomouci ve dnech 20.– 22. 6. 2014 v partnerské spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc. „Život je tanec“ 
bylo motto18. ročníku festivalu tvořivosti a fantazie v roce 2014. Tvořivými dílnami nás provázela taneční múza Terpsichoré.

Cílem festivalu bylo vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý společně při 
tvořivých aktivitách a zábavě dává prostor pro společné zážitky a pomáhá překonávat vzájemné bariéry. Lidem s mentálním postižením, 
žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním postižením, je 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 plní účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků a barier v myslích lidí a všem otevírají Olomouc 
a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.

Festival byl slavnostně zahájen v pátek 20. 6. 2014 v 19:00 hodin v Domě dětí a mládeže Olomouc. Své umění předvedlo Baletní 
studio při Moravském divadle Olomouc a taneční skupina DDM Olomouc Desire of dance. Poté byl taneční parket zaplněn účastníky 
festivalu. K tanci a poslechu hrál Classic Band.

Sobota 21. 6. 2014 nabídla od 10:00 do 17:30 hodin s přestávkou na oběd dvě společné tvořivé dílny: RYTMY ULICE | SAFARI V RYT-
MU| a další dílny: HLÍNA V POHYBU | REJ BAREV | HRA STÍNŮ | VĚTRNÉ MÁVNUTÍ | TANEC VŮNÍ | Po dílnách nám Společnost 
Podané ruce, o. p. s. představila ukázku z hudebního projektu KNS – hip-hop crew. Komponovaný večer nabídl vystoupení skupiny 
Orientální tance Olomouc s lektorkou Kayrou a vystoupení tanečních dílen. Po Radovanci, společném rozloučení s dílnami, následovala 
rockotéka – ochutnávka méně známých tanečních stylů.

V neděli 22. 6. 2014 si účastníci volili doprovodný program z nabídky: prohlídka Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem | 
výstava Giganti doby ledové ve Vlastivědném muzeu Olomouc | výstava Vladimír Birgus: Fotografi e 1972–2014 v Muzeu moderního 
umění Olomouc.

Festivalu se zúčastnilo 157 registrovaných účastníků z 8 pobytových zařízení a stacionářů: z Anenské Studánky, Hlučína, Hodonína, 
Kyjova, Nových Sadů, Skaličky, Střelic, Třebíče a Znojma včetně individuálně přihlášených účastníků z Olomouce, Brna-Židenic, Mrskles, 
Přáslavic, Velké Bíteše, Hluboček, Bystrovan, Velké Bystřice, Moravičan a Znojma-Nesachleb. Neregistrovaných volně příchozích účast-
níků bylo cca 60. Dalšími účastníky bylo 73 dobrovolníků, převážně studentů nebo bývalých studentů olomouckých SŠ a VŠ. 

Podporu festivalu poskytli:
Ministerstvo kultury ČR | Krajský úřad Olomouckého kraje | Statutární město Olomouc | Nadační fond Větrník | Tomáš Ujfaluši, funkci-
onář Galatasaray Istanbul | David Rozehnal s rodinou | Střední a Vyšší zdravotnická škola Olomouc, Pöttingeum | LESAFFRE ČESKO 
| Výstaviště FLÓRA Olomouc | Autopůjčovna MIJAS| Manželé Skácelovi | OLMA | PENAM | MAKOVEC – maso, uzeniny | Zelenina 
U Halámků | Jídelna při ZŠ Demlova, Olomouc | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | Pekárna TOKO Chválkovice | Sdružení D | Kafe 
Kodó | UNITED GAMES OF NATIONS | Restaurace: Torture-Mučírna, U Huberta a Side Street

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2014

Výnosy Festivalu FIMFÁRUM v roce 2014 278 754  Kč
Náklady Festivalu FIMFÁRUM v roce 2014 278 754  Kč

Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl naplněn. Děkujeme všem, kteří podpořili FIMFÁRUM 2014

Hana Nepejchalová | koordinátorka festivalu Fimfárum
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU Olomouc v roce 2014 

Výnosy     Náklady 
  
DOTACE CELKEM 4 923 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 630
z toho:  z toho 
MPSV ČR / Poskytování sociálních služeb – AR, OSA 4 184 Spotřeba materiálu 450 
MK ČR / Kulturní aktivity – Fimfárum 40 Spotřeba energie  170
OLK / Podpora poskytování sociálních služeb 106 Prodané zboží 10
OLKF / Neinvestiční fi nanční příspěvky
do 25 tis. Kč – Fimfárum 20 SLUŽBY CELKEM  840
OLK / Podpora rozvoje zahraničních vztahů   z toho:
Olomouckého kraje 18 Opravy a udržování 69
Město Olomouc / Sociální služby, související služby   Nájem 20
a aktivity a humanitární pomoc – AR, OSA  510 Spoje 117
Město Olomouc / Kultura – Fimfárum 40 Poštovné 9
Město Olomouc / Podpora z rozpočtu SMOl v oblasti  Služby ostatní 595
drobných veřejně prospěšných aktivit 5 Cestovné 26
  Náklady na reprezentaci 4
PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM 125
z toho:  OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 6039
PD / NROS z prostředků sbírkového projektu  z toho: 
Pomozte dětem 75 Mzdové náklady 3678
VĚTRNÍK nadační fond / Fimfárum 50 Ostatní osobní náklady 1030
  Náhrada za nemoc 9
DARY 226 Zákonné pojištění 1322
z toho:  
Veolia nadační fond / Sportovní aktivity lidí   DANĚ A POPLATKY 4
s mentálním postižením 34
Nadace Divoké Husy / grant „Benefi ce s Divokými husami“ 60 POKUTY A PENÁLE 2
Věcné dary 19
Ostatní fi nanční dary 113 MANKA A ŠKODY 0
  
SLUŽBY CELKEM 2 379 ODPISY 0
z toho:  
Tržby z prodeje služeb 2 082 PŘÍSPĚVKY 5
Tržby z prodeje služeb – ostatní 66
Tržby za prodané zboží 135 NÁKLADY hrazené uživatelem prostřed. SPOLU 143
Členské příspěvky 4
Účastnické poplatky Fimfárum 85 OSTATNÍ NÁKLADY 45
Jiné příjmy 7
  NÁKLADY CELKEM 7708
  
ÚROKY u peněžních ústavů 7
  
NÁKLADY hrazené uživatelem prostřednictvím SPOLU 140

VÝNOSY CELKEM 7 800 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 92
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ROZVAHA K 31. 12. 2014

AKTIVA  PASIVA

DNM  94 Vlastní zdroje celkem 4044
DHM 941 z toho:  
Oprávky k DNM –94 vlastní jmění 220
Oprávky k DHM –941 výsledek hospodaření celkem 3824
Krátkodobý majetek celkem 5113 Cizí zdroje celkem 1069
z toho:  z toho:
pohledávky celkem 377 krátkodobé závazky 629
zboží na skladě 7 dlouhodobé závazky 0
příjmy příštích období 47 výnosy příštích období 140
náklady příštích období 32
krátkodobý fi nanční majetek celkem 4650

AKTIVA CELKEM 5113 PASIVA CELKEM 5113

VÝROK AUDITORA 
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA 

V ROCE 2014 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb, který je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Statutární město Olomouc | Olomoucký kraj | Ministerstvo kultury ČR
Olomoucký kraj přispěl na realizaci Osobní asistence v roce 2014 částkou 106 000 Kč, na projekt 
Divadlem za hranice možností částkou 18 000 Kč a na projekt Fimfárum částkou 20 000 Kč. 

Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize ze sbírky Pomozte dětem | Nadace Divoké husy  
| Nadační fond VĚTRNÍK | Nadační fond VEOLIA

GOLF AREA, a.s. | SEKNE spol. s r.o. | CYTOLCARE s.r.o. – MUDr. Alena Imrychová | Tomáš Ujfaluši | GEMO Olomouc spol. s r.o. | 
David Rozehnal s rodinou | HI Software Development s.r.o. | Alena Adamíková | Věra Pejzlová | Jiří Hollein | Ladislav Šnevajs| Pavel 
Pospíšil | MAKOVEC a.s. | David Rygel | Růžena Rygelová | MUDr. Jan Nachtmann | JUDr. Svatava Míčková | Božena Vaňková | Jiří 
Baďura | Dobré místo pro život | Janka Orlíčková | Pavel Zaoral 
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V ROCE 2014 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 | Dramacentrum Sdružení D | 
hospoda U Magora | Jídelna při ZŠ Demlova | KAFE KODÓ | Lesaffre Česko | Makovec – maso uzeniny | manželé Skácelovi | OLMA | 
Pekárna TOKO, Olomouc-Chválkovice | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | PENAM | Restaurace: Torture – Mučírna, U Huberta, Side 
Street | United Games of Nations | Výstaviště Flora Olomouc | Zelenina u Halámků, Dolní nám. 47, Olomouc 

DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ S DOBROČINNOU DRAŽBOU
Anna a Břetislav Gazdovi | David Krejčí | Denisa Sklenářová | Dobré místo pro život | Eva Samková | František Wiedermann | GASTRO-
GOLF s.r.o. | GOLF AREA a.s. | Golf Resort Olomouc | Golfový klub Olomouc | Golf Brothers s.r.o. | HC Olomouc | INZERTNÍ AGENTURA 
PROFIT s.r.o. | Jágr Team s.r.o. | Jiří Korn | Jitka Šťastná | Josef Váňa | Kateřina a Aleš Petrovi | Klára Spilková | M-CENTRUM a.s. | 
Michal Šlesingr | NUTREND D.S., a.s. | Ondřej Bank | ORRERO a.s. | Petr Čep | Roman Koudelka | Terézia Borková | Tomáš Berdych | 
WINTERNET s.r.o. | Zbigniew Czendlik | ZZIP

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Anna a Břetislav Gazdovi | Dobré místo pro život |
Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje 

VÁNOČNÍ STÁNEK
Kulturní Olomouc o.p.s. | Dobré místo pro život | 
Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín

DALŠÍ AKTIVITY SPOLU OLOMOUC PODPOŘILI
Anna a Břetislav Gazdovi | Fórum dárců | IZON s.r.o. | J. P. Corrigan | Té & Café Kratochvíle | Účetní kancelář Smetanová | zaměstnanci 
fi rem: Česká spořitelna, Siemens | Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje | dobrovolníci v Aktivizačních a rozvojových programech

Za poskytnuté dotace, granty, nadační příspěvky, fi nanční a věcné dary, dobrovolnou práci i další pomoc DĚKUJEME!
Irena Petruchová | fi nanční a projektová manažerka
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KONTAKY 
SPOLU Olomouc | Statutární zástupkyně | ředitelka
Ing. Zdeňka Pospíšilová
Tel/fax 585 228 686 | 732 700 289 | 
e-mail: spolu@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc
www.spoluolomouc.cz

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 | 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 | STŘEDISKO PODPORY INTEGRACE 
Služba Osobní asistence | Vedoucí služby: Bc. Petra Olivová
Tel.: 585 237 195 | 739 000 720 | 
e-mail: olivova@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc

Služba Aktivizační a rozvojové programy
Vedoucí služby: Mgr. Martina Semerádová (2014) | 
Bc. Vendula Solovská (od 1/2015) 
Tel.: 585 237 194 | 731 186 742 | 
e-mail: solovska@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc



Dolní 
náměstí

Horní náměstí

www.spoluolomouc.cz

tady nás najdete
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