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Vážení přátelé,
je mi ctí představit Vám činnosti a aktivity SpOlU Olomouc v roce 2012. 
Jejich cílem, stejně jako předchozích 16 let, bylo usnadnit lidem se zdra-
votním, primárně s mentálním postižením, běžný život v běžném prostředí.

Klíčovou činností bylo po celý rok poskytování sociálních služeb. SpO-
lU Olomouc poskytovalo tři registrované služby: Osobní asistenci 
(OSA), Aktivizační a rozvojové programy (ARp) a Sociální rehabilitaci 
(SR). Během roku jsme se museli vypořádat s řadou mimořádných situ-
ací. při poskytování služby OSA a ARp bylo nutné v důsledku mateř-
ského boomu častěji řešit personální obměnu týmu. Včas a dobře 
zaškolit nové pracovníky bylo tedy častým tématem roku 2012. Služba 
ARp se zpočátku roku potýkala s nejistotou finančního krytí, které se 
podařilo vyřešit s podporou města Olomouce a Olomouckého kraje.

po celý rok jsme intenzivně pracovali na zlepšování standardů kvality 
všech tří služeb. nejvíce pozornosti jsme věnovali službě Aktivizační 
a rozvojové programy. 

připravovali jsme novou koncepci, která bude od roku 2013 spočívat 
v posílení individuálního plánování a nabídce nových forem poskytování 
služby. Dařilo se nám to s výraznou metodickou podporou o. s. proutek, 
jehož komplexní vzdělávací program jsme v roce 2012 intenzivně 
využívali.

I další aktivity sdružení byly zaměřeny na zlepšování kvality života lidí se 
zdravotním postižením. Dělo se tak přímo, organizováním integračních 
a inkluzivních aktivit, nebo osvětovou činností či participací na vzdělá-
vání budoucích sociálních pracovníků a speciálních pedagogů. I s tou-
to oblastí naší práce podrobně seznamuje výroční zpráva. 

V duchu moudrosti „až se zima zeptá...“ jsme v roce 2012 zpracovávali 
projekty a rozpočty služeb na rok 2013. Uspěli jsme ve veřejném výbě-
rovém řízení Olomouckého kraje na zajištění služby SR lidem s mentál-
ním a kombinovaným postižením. po dva následující roky (2013, 2014) 
tak bude služba plně financována z Individuálního projektu Olomouc-
kého kraje. 

na závěr roku jsme zprostředkovali účast uživatelů služeb SpOlU 
Olomouc ve výtvarném projektu studentky 5. ročníku speciální peda-
gogiky a výtvarné výchovy. lidem s mentálním postižením tak oboha-
tila život nová tvořivá aktivita. Výstava vytvořených výtvarných děl se 
uskuteční v červnu 2013. 

Do sociálních programů SpOlU Olomouc se během roku zapojilo pro-
střednictvím o. s. Fórum dárců také 20 dobrovolníků z řad zaměstnan-
ců České spořitelny, Skupiny ČeZ a z firmy Janssen-Cilag s. r. o.

na závěr s velkou úctou děkuji všem, kteří při poskytování podpory 
a pomoci lidem s mentálním a kombinovaným postižením odváděli 
dobrou práci. Děkuji zaměstnancům i dobrovolníkům, děkuji patronům 
sdružení Aničce a Břeťovi Gazdovým, za jejich interes, pomoc a přátel-
ství. Děkuji také firmám a fyzickým osobám, které v roce 2012 pomohli 
finančním nebo věcným darem.

Zdeňka Pospíšilová
statutární zástupkyně SpOlU Olomouc
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viZe 
Co nejvíce nezávislý a plnohodnotný život lidí s mentálním postižením 
v běžném prostředí.

POSláNÍ (Veřejný závazek) 
posláním SpOlU Olomouc je podporovat lidi se zdravotním, primárně 
s mentálním postižením v olomouckém regionu, aby mohli žít a sebe-
realizovat se v běžných životních podmínkách obvyklých pro jejich vrs-
tevníky.

CÍlOvá SkUPiNA 
lidé se zdravotním, primárně s mentálním postižením ve věku 7 – 64 let 
žijící v olomouckém regionu

CÍle v ROCe 2012 
poskytování sociálních služeb 
poskytování školících a poradenských služeb
Informační, osvětové a fundraisingové aktivity 

PRiNCiPy čiNNOSti SDRUŽeNÍ A POSkytOváNÍ SlUŽeB 
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. 
poskytovat služby v prostředí přirozeném pro uživatele.
přistupovat k uživateli služby partnersky a s respektem.
Vycházet při plánování služby z individuálních přání a potřeb uživatele.
podporovat aktivní přístup členů, pracovníků a uživatelů služeb 
SpOlU Olomouc při naplňování poslání organizace.
používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění 
a problémů.
Vytvářet dobré pracovní prostředí a jednat mezi sebou s respektem 
a úctou.

valná hromada 
je nejvyšším orgánem sdružení. V roce 
2012 se sešla 2x:
25. 04. 2012 | Schválena zpráva 
o činnosti a hospodaření za rok 2011 
11. 12. 2012 | Schválen plán činnosti, 
rozpočet a identifikace organizace 
na rok 2013 

výbor sdružení SPOlU Olomouc 
se v roce 2012 sešel 7x. pracoval 
ve složení: Zdeňka pospíšilová (před-
sedkyně výboru, statutární zástupkyně 
sdružení), Helena Kapounková (mís-
topředsedkyně výboru), Ing. Jarmila 
Marková, Božena Vaňková, Mgr. petra 
Jurkovičová, ph.D.

komunitní plánování
Sociální služby SpOlU Olomouc jsou 
součástí Střednědobého plánu rozvo-
je sociálních služeb v Olomouckém 
kraji pro roky 2011 – 2014. V pracovní skupině č. 2 SpOlU Olomouc 
Mgr. Iveta Grofková, ph.D. 
Sociální služby SpOlU Olomouc jsou součástí priorit a cílů 2. Komunitního 
plánu sociálních služeb města Olomouce na období 2010 – 2012. V roce 
2012 bylo SpOlU Olomouc zastoupeno ve dvou pracovních skupinách. 
Martin řezníček, byl členem pracovní skupiny Občané se zdravotním 
postižením. Hana nepejchalová, členka sdružení a Mgr. Jana Ochotová 
(1. 1. 2012 – 15. 6. 2012) | Mgr. Zdeněk Vilímek (16. 6. – 31. 12. 2012), 
byli členy pracovní skupiny Občané s mentálním postižením. 

SPOlU Olomouc je členem střešních organizací 
národní a krajská rada osob se zdravotním postižením (nRZp a KRZp) 
Česká a krajská rada sociálních služeb (ČRSS a KRSS) | Unie nestátních 
neziskových organizací (UnO) a její sekce sociální a olomoucká, Česká 
unie pro podporované zaměstnávání | Asociace poskytovatelů osobní 
asistence | Asociace poraden pro zdravotně postižené (ApZp) | Spo-
lek oborové konference nestátních neziskových organizací působících 
v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK). 



6

Historie občanského sdružení SpOlU Olomouc má počátek v roce 
1995. Skupina rodičů dětí s mentálním postižením a někteří odbor-
níci vnímali tehdejší „ústavní“ pomoc těmto dětem jako nevyhovující. 
to dalo impuls občanské aktivitě, která v počátcích svoje představy 
o začlenění dětí se zdravotním postižením do běžného prostředí napl-
ňovala jen skromně. 

nejdříve začala fungovat pravidelná nabídka volnočasových aktivit, 
základ dnešní „košaté“ nabídky Aktivizačních a rozvojových programů 
(ARp), které nyní poskytujeme dle § 66 zákona o sociálních službách. 

Důležitým mezníkem byl rok 1997. V tomto roce jsme začali posky-
tovat novou terénní sociální službu osobní asistence lidem s mentál-
ním postižením. nyní službu poskytujeme dle § 39 zákona o sociálních 
službách. 

V letech 1998 – 2003 jsme realizovali naše představu o integrovaném 
vzdělávání dětí s mentálním postižením. na základní škole řezníčkova 1 
v Olomouci byla s podporou SpOlU Olomouc otevřena speciální třída 
pro děti s mentálním postižením. 

Od roku 2001 nabízíme v Olomouci lidem s těžším zdravotním 
postižením službu podporované zaměstnávání, kterou nyní poskytuje-
me dle § 70 zákona o sociálních službách.

Velkou pozornost věnujeme „spolupráci s veřejností“. Oboustranně 
příjemné je spolupracovat „skrze“ umění. 

V roce 1999 jsme výstavou „Zrcadlení“ zahájili spolupráci s Unií výtvar-
ných umělců Olomoucka (UVUO) a poprvé vystavili práce lidí s men-
tálním hendikepem v olomoucké Galerii G. Mimořádnou byla výstava 
v roce 2001 „Setkání“, která byla společným projektem UVUO, SpOlU 
Olomouc a DC 1990. Výtvarné projevy lidí s mentálním postižením byly 
vystaveny spolu s profesionálními díly členů UVUO. 

V letech 2002 – 2003 vytvořil Jindřich Štreit pro SpOlU Olomouc sou-
bor 38 fotografií – dokument o vzdělávání, volnočasových aktivitách 
a zejména o práci lidí se zdravotním postižením, kterou s podporou 
SpOlU Olomouc získali a vykonávají na běžných pracovištích. Doku-
ment byl vystaven v Olomouci, Vsetíně, Vrchlabí, Českých Budějovi-
cích, Strakonicích, přerově, a Šumperku. Od roku 2008 máme k dis-
pozici další skvělý fotografický dokument – barevné portréty herců 
a lektorů kurzu Dramaťák, který vytvořil Jiří Doležel.

Vřelý ohlas veřejnosti mají dramaťácké aktivity. poprvé (2002) předsta-
vili klienti a přátelé sdružení SpOlU Olomouc ve spolupráci s pěvec-
kým sborem Gymnázia Olomouc – Hejčín muzikálové představení Šíle-
ně smutná..., posledním představením v řadě je Kráska a zvíře aneb 
holka a lev (2012). 

po celou dobu existence SpOlU Olomouc máme před sebou vizi 
důstojného a spokojeného života lidí s mentálním postižením v běž-
ném prostředí. Jsme přesvědčeni, že cestou inkluze (oboustranných 
vstřícných kroků a vzájemného porozumění) lze dosáhnout dlouhodo-
bě udržitelných hodnot.

Zdeňka Pospíšilová
statutární zástupkyně SpOlU Olomouc

Z (PRE) HIsToRIE...
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vOlNOčASOvÉ Aktivity
posláním Volnočasových aktivit je vytvářet dětem a dospělým s men-
tálním postižením v Olomouckém kraji příležitosti pro aktivní využití 
volného času a pro získávání, rozvíjení a upevňování jejich schopností 
a dovedností.

) MíSA = místnosti sociální aktivizace SpOlU Olomouc, Dolní nám. 38, Olomouc

Cíle: Uživatel služby využívá aktivně volný čas podle svých přání 
a potřeb a rozvíjí své schopnosti a dovednosti.
Cílová skupina: lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let 
žijící v Olomouckém kraji.

Název Kurzu mÍSTo KoNáNÍ, DÉLKa, ČeTNoST poČeT ÚČaSTNÍKŮ / roK perSoNáLNÍ zaJIŠTĚNÍ / roK

plavecký kurz
Plavecký stadion v Olomouci
1,5 hodiny | 1x týdně

20 lidí s mentálním postižením
2 vedoucí | 11 asistentů
3 dobrovolníci

Sportovní kurz I.
Tělocvična ZŠ Sv. Voršily v Olomouci 
1,5 hodiny | 1x týdně

20 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 12 asistentů

Sportovní kurz II.
Tělocvična ZŠ Sv. Voršily v Olomouci 
1,5 hodiny | 1x týdně

12 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 7 asistentů

neználek MÍSA ) | 1,5 hodiny | 1x týdně 17 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 8 asistentů

Múzika MÍSA ) | 1 hodina | 1x týdně 18 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 10 asistentů

taneční kurz MÍSA ) | 1 hodina | 1x týdně 20 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 8 asistentů | 1 dobrovolník

Dramaťák MÍSA ) | 1,5 hodiny | 1x týdně 17 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 6 asistentů | 1 dobrovolník

Rozvoj pracovních 
dovedností

MÍSA ) | 1,5 hodiny | 1x týdně 9 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 2 asistenti | 1 dobrovolník

Rozmarýnek MÍSAMÍSA ) | 1 hodina | 1x týdně | leden 2012 2 lidé s mentálním postižením 1 vedoucí | 1 asistent

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

7PosKYTovÁní soCIÁlníCH slUŽEB
AKTIvIZAČní A RoZvoJovÉ PRoGRAMY
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Jednodenní programy

Název programu NápLŇ, mÍSTo KoNáNÍ a DÉLKa programu poČeT ÚČaSTNÍKŮ
perSoNáLNÍ
zaJIŠTĚNÍ / roK

Velikonoční tvoření 
Hravé tvoření velikonočních ozdob a kraslic za hudebního 
doprovodu členů skupiny Bujabéza v prostorách čajovny Krato-
chvíle | 5. 4. 2012

uživatelé služeb SPOLU 
Olomouc, jejich rodiny, 
přátelé

1 vedoucí | 3 asistenti
1 dobrovolník

SpOlU na golf
Účastníci akce si pod vedením trenéra zahráli golf a osobně se 
setkali s golfistkou Klárou Spilkovou | 27. 4. 2012

12 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 8 asistentů

Zdař Bůh, Ostravo Prohlídka hornického muzea Landek | 1. 6. 2012
12 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 4 asistenti
2 dobrovolníci

tvořivé prázdninové 
toulání

Turistický výlet do Pohořan | 31. 7. 2012
9 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 4 asistenti
2 dobrovolníci

Spolácká netradiční 
sportovní olympiáda 

Účastníci akce si vyzkoušeli netradiční sportovní disciplíny 
a soutěžit o zajímavé ceny | olomoucké Rozárium | 21. 9. 2012 

14 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 8 asistentů
1 dobrovolník

princové jsou na
draka 

Zpívání písniček z pohádek s pojené s představením v Morav-
ském divadle „Princové jsou na draka“ a závěrečné posezení 
v kavárně | 11. 11. 2012

10 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 4 asistenti
1 dobrovolník

Mikulášské múzy 
Divadelní vystoupení herců ze stacionáře Okýnko Mohelnice, 
z divadla My CSS Klíč a kurzu Dramaťák SPOLU Olomouc; živá 
hudby Karla Berky, tanec a Mikulášská nadílka | 8. 12. 2012

uživatelé služeb SPOLU 
Olomouc, jejich rodiny, 
přátelé

7 dobrovolníků ZMOK

Za vánoční pohodou
Prohlídka ZOO na Sv. Kopečku, tvoření vánočních ozdob 
zakončené zdobením stromečku | 15. 12. 2012

10 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 6 asistentů

PosKYTovÁní soCIÁlníCH slUŽEB
AKTIvIZAČní A RoZvoJovÉ PRoGRAMY
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vícedenní programy

Název programu NápLŇ, mÍSTo KoNáNÍ a DÉLKa programu poČeT ÚČaSTNÍKŮ
perSoNáLNÍ
zaJIŠTĚNÍ / roK

Polární výprava Zimní táborový pobyt v hotelu Václavov | 3. 3. – 10. 3. 2012
12 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 1 zdravotník, 
6 asistentů | 1 dobrovolník

Festival Integrace 
Slunce

Uživatelé kurzu Dramaťák vystoupili v Paláci Akropolis na 18. Festiva-
lu integrace Slunce s představením „Kráska a zvíře v nás aneb Holka 
a lev“ | 16. 5. – 17. 5. 2012

7 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 4 asistenti

Stezkami odvahy
a dobrodružství

Víkendový pobyt v Kopřivnici | 15. 6. – 17. 6. 2012
8 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 1 zdravotník 
3 asistenti | 1 dobrovolník

S krápníkem nad 
hlavou

Letní táborový pobyt ve Hvozdě v obci Vojtěchov | 14. – 21. 7. 2012
11 lidí s mentálním 
postižení

1 vedoucí | 1 zdravotník  
9 asistentů | 1 dobrovolník

Řekni 3x Děd Praděd 
Letní táborový pobyt v penzionu Zálesí v Rejhoticích | 11. – 18. 8. 
2012

13 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 8 asistentů  
1 dobrovolník

Jedeme do Würzburgu 
Účastníci kurzu Dramaťák přijali pozvání divadelní skupiny Angely Sey 
z Německa, se kterou společně vytvořili divadelní představení 
s názvem „ Worm up!“ | 24. 9. – 28. 9. 2012

5 lidí s mentálním 
postižením

1 vedoucí | 3 asistenti

Gde lišky dávajů dobrů 
noc

Poznávací víkendový pobyt na Valašsku ve Frenštátě pod Radhoš-
těm | 19. – 21. 10. 2012

8 lidí s mentálním 
postižení

1 vedoucí | 1 zdravotník
5 asistentů

PosKYTovÁní soCIÁlníCH slUŽEB
AKTIvIZAČní A RoZvoJovÉ PRoGRAMY
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posláním kurzu ASU je vytvářet dospělým lidem s mentálním postižením 
příležitosti k získávání, rozvíjení a upevňování sociálních dovedností, 
které jim zvýší šance osamostatnit se a začlenit se do společnosti.

Cíle: Uživatel rozvíjí a upevňuje své sociální dovednosti a soběstačnost 
v aktivitách denního života.

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením starší 18 let z Olomouc-
kého kraje, kteří mají zájem o svůj další rozvoj a osamostatnění, ale 
nemají nezbytné předpoklady uplatnit se na otevřeném trhu práce.

Popis realizace ASU v roce 2012
Kurz probíhal 2 x týdně po 6-ti hodinách v MíSe (Místnosti sociální aktiviza-
ce) SpOlU Olomouc; počet účastníků: 18 lidí s mentálním postižením / rok; 
personální zabezpečení: 8 vedoucích, 32 asistentů / rok.

Popis práce v kurzu ASU:
práce probíhá podle individuálních plánů jednotlivých uživatelů, převážně 
se zaměřením na práci s financemi (např. nácvik obstarávání drobných 
nákupů do domácnosti, orientace v ceně zboží, v ceně nákupu, postup 
při placení, vrácená částka, manipulace s peněženkou); upevňování již 
naučených znalostí a dovedností (ovládání trivia); orientace v Olomouci 
(MHD, kulturní události, co potřebuji vědět a kde to zjistím); zlepšení 
dovednosti rozhodovat sám za sebe; samostatnost při vyřizování vlast-
ních záležitostí (např. objednání si v restauraci, komunikace s prodava-
čem v pultové prodejně, jak můžu požádat o radu a pomoc); hranice 
v mezilidských vztazích (např. osobní zóny, vhodnost a nevhodnost 
v jednání s neznámým člověkem); posilování samostatnosti při zvládání 
drobných domácích prací (např. vysávání, úklid nádobí, dávkování čisti-
cích prostředků); základy ekologie v běžné domácnosti (třídění odpadu). 

Dramická cvičení – rozvoj pohybových a senzomotorických schop-
ností a dovedností, spolupráce ve skupině, nácvik modelových situací 
běžného života a rizikových situací, relaxace. 

Aktivity s prvky canisterapie – pravidelné návštěvy canisterapeu-
tického psa Báry v ASU. práce probíhá jak v rovině canisterapie, tak 
v rovině sdílení společného prostoru – přítomnost psa ve skupině, kdy 
pokračuje běžná práce dle dohodnuté náplně kurzu).

PosKYTovÁní soCIÁlníCH slUŽEB
AKTIvIZAČní A RoZvoJovÉ PRoGRAMY

AKTIvní soCIÁlní UČEní (AsU)
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Herci a asistenti kurzu Dramaťák se každoročně snaží – vždy na závěr 
jednoho běhu kurzu – veřejně se prezentovat. připravují tedy pokaždé 
nové divadelní představení, ve kterém uplatní zejména své schopnosti 
improvizace, přednesu a pohybu na jevišti. V roce 2012 měli herci mož-
nost mimo jiné vystoupit na 16. ročníku festivalu Divadelní Flora s před-
stavením „Kráska a zvíře v nás aneb Holka a lev“. 

V roce 2012 nabídly AR programy 298 účastnických míst ve 33 aktivi-
tách, nabídky využilo celkem 64 uživatelů. 

V roce 2012 přizvalo Gymnázium Šternberk SpOlU Olomouc do projek-
tu HeARtS. Spolupráce vyvrcholila 24. – 28. září výjezdem kurzu Dra-
maťák do německa. Ve Würzburgu spolupracovali s divadelní skupinou 
Angely Sey, se kterou vytvořili a veřejně předvedli představení „Worm up!“.
také účastníci kurzů taneční a Múzika vytvořili závěrečné zimní 
představní s názvem „Múzy inspirují“, se kterým předstoupili před své 
rodiče, kamarády a známé v čajovně Kratochvíle.

sTATIsTICKÉ vÝsTUPY AKTIvIZAČníCH A RoZvoJovÝCH R PRoGRAMŮ

PŘíKlAdY doBRÉ PRAXE – AKTIvIZAČní A RoZvoJovÉ PRoGRAMY

voLNoČaSovÉ aKTIvITY
poČeT ÚČaSTNÍKŮ

7 – 18 let 19 – 64 let

pravidelné zájmové kurzy 19 29

Jednodenní a vícedenní akce 11 38

aSu
1. poLoLeTÍ 2. poLoLeTÍ

poČeT ÚČaSTNÍKŮ poČeT ÚČaSTNÍKŮ

Aktivní sociální učení 9 9

poČeT vYuŽITÝCH mÍST v ar programeCH*) za roK

pravidelné zájmové kurzy 135 míst

Jednodenní a vícedenní akce 131 míst

ASU 32 míst

Celkem 298 míst

PosKYTovÁní soCIÁlníCH slUŽEB
AKTIvIZAČní A RoZvoJovÉ PRoGRAMY

perSoNáLNÍ zaJIŠTĚNÍ SLuŽBY

Sociální pracovník (koordinátor AR programů) 4 osoby / 2,0 úvazku

pracovník v sociálních službách
83 osob / 4 195 hod
2 úvazky

Vedoucí SpI a služby, vedoucí AR programy 4 osoby / 0,46 úvazku

ředitel organizace 1 osoba / 0,35 úvazku

ekonom, finanční manažer 1 osoba / 0,5 úvazku

Administrativní pracovnice 1 osoba / 0,75 úvazku

Úklidový pracovník (Dpp) 1 osoba / 0,003 úvazku

lektor vzdělávání (Dpp) 1 osoba / 0, 02 úvazku

Dobrovolník 11 osob

mgr. martina Semerádová | vedoucí AR programů
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osoBní AsIsTEnCE 

posláním Osobní asistence je podporovat děti a dospělé s mentálním 
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 roz-
víjí 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 Osobní asistence v roce 2012 
Osobní asistence byla poskytována v přirozeném prostředí bez omeze-
ní místa a času, dle konkrétních potřeb a dohody. Zpravidla se jednalo 
o trénink dovedností a návyků potřebných v běžném životě a o pomoc 
při zvládání běžných úkonů a činností.

Každý uživatel měl sestaven Individuální plán, který vycházel z jeho 
potřeb a přání. naplňování cílů uživatele se společně vyhodnocovalo 
nejméně 1x ročně a cíle se aktualizovaly. 

Zpětnou vazbu z průběhu Osobní asistence jsme získávali prostřednic-
tvím pravidelného kontaktu s uživatelem (resp. zástupcem uživatele); 
zpráv od osobních asistentů; náhledů odborných pracovníků na Osobní 
asistenci (1x ročně); fotodokumentace; dotazníku pro uživatele (resp. 
zástupce uživatele) služby Osobní asistence.

SpI poskytovalo v roce 2012 uživatelům Osobní asistence také základní 
sociální poradenství.

Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI)
Sociální služba poskytovaná dle § 39 Zák.108/2006 Sb. 
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osoBní AsIsTEnCE 

Slečna p. se v rámci služby Osobní asistence učí samostatně cesto-
vat z volnočasového programu domů. při jednotlivých krocích tréninku 
cestování podporuje p. asistent. Učí ji časově se orientovat, doprovází ji 
na zastávku autobusu, p. poté cestuje sama, asistent je po celou dobu 
jízdy k dispozici na telefonu. na výstupní zastávce čeká na p. její mat-
ka. V průběhu roku se p. nově naučila kontrolovat čas – sleduje, za jak 

StAtiStiCkÉ výStUPy ZA ROk 2012

počet uživatelů .....................................................................................30
poskytnuto bylo celkem hodin asistence ........................................3 591 
průměrný počet hodin na 1 uživatele za rok ...................................119,7
Osobní asistenci vykonávalo celkem osobních asistentů ....................62 

K 31.12.2012 jsme evidovali 10 zájemců o službu Osobní asistence. 

mgr. Jana Ochotová | Bc. Petra Olivová | vedoucí SPI

vĚKová STruKTura uŽIvaTeLŮ a STupeŇ závISLoSTI 
Na pÉČI SLuŽBY

stupeň závislosti do 18 let nad 18 let

bez stupně závislosti 0 3

I. stupeň závislosti 0 0

II. stupeň závislosti 1 4

III. stupeň závislosti 2 11

IV. stupeň závislosti 3 6

perSoNáLNÍ zaJIŠTĚNÍ SLuŽBY

Sociální pracovník (koordinátor Osobní asistence) 6 osob / 2,95 úvazku

pracovník v sociálních službách (osobní asistent / Dpp, DpČ) 62 osob / 3 591 hod / 1,8 úvazku

Vedoucí SpI a služby Osobní asistence 2 osoby / 0,72 úvazku

ředitel organizace 1 osoba / 0,4 úvazku

ekonom, finanční manažer 2 osoby / 0,75 úvazku

Administrativní pracovnice 2 osoby / 0,75 úvazku

Úklidový pracovník (Dpp) 3 osoby / 0,05 úvazku

lektor vzdělávání (Dpp) 2 osoby / 0, 02 úvazku

PŘíKlAd doBRÉ PRAXE – osoBní AsIsTEnCE

dlouho autobus na nástupní zastávku přijede (dříve spoléhala na asis-
tenta). Dále již samostatně po nástupu do autobusu prozvání mobilem 
svou matku a po výstupu z autobusu asistenta, jako znamení, že cesta 
proběhla v pořádku (dříve si průběh cesty potvrzoval asistent s matkou 
p.). Do budoucna je plánováno, že p. bude cestovat samostatně, bez 
„jištění“ druhé osoby.
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Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ) 
Sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb.

V období 15. 5. 2009 – 31. 7. 2012 byla služba financována evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Olomoucké-
ho kraje „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouc-
kém kraji“ (Sociální integrace OK).

V období 1. 8. 2012 – 31. 12. 2012 byla služba podpořena z finančních 
prostředků MpSV a z finančního rozpočtu statutárního města Olomouc 
v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární 
pomoci. 

posláním Sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením 
v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů spo-
lečnosti 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 služeb v roce 2012 
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní. SR je službou 
časově omezenou, uživatelům poskytovanou maximálně po dobu dvou 
let. Jde o službu průchozí. V případě uvolnění kapacity odborného pra-
covníka je kontaktován zájemce o službu z pořadníku, který je veden 
v ApZ. 

Základní činnosti sociální rehabilitace: 
1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 

a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 

a dovedností
5. podpora při orientaci v oblasti pracovního uplatnění
6. podpora při vytváření představy o vhodném pracovním místě
7. podpora při vyhledávání vhodné pracovní příležitosti 
8. podpora při získání / udržení pracovního místa
9. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

tranzitní program (tP)
Je specifickou součástí služby sociální rehabilitace. Jedná se o podporu 
žákům a studentům s těžším zdravotním postižením (Zp) navštěvující 
základní nebo praktickou školu, kteří jsou motivováni uplatnit se na ote-
vřeném trhu práce a chtějí si formou bezplatné praxe vyzkoušet svůj 
pracovní potenciál. podpora studentům se Zp při rozvíjení jejich soci-
álních a pracovních dovedností, které usnadní jejich přechod ze školy 
do zaměstnání.

Činnosti vykonávané v rámci tranzitní programu jsou srovnatelné s čin-
nostmi sociální rehabilitace. Vše směřuje v ideálním případě k plynulému 
přechodu od školní docházky k zaměstnání. 

tranzitní program je poskytován po dobu studia uživatele služby 
(do dovršení 26 let věku) – v rozsahu školního roku (v období letních 
prázdnin není poskytován).
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níže uvedená kazuistika celkově shrnuje průběh služby sociální rehabili-
tace poskytované paní Věře. 

paní Věra*) je vyučena pánskou krejčí. pobírá invalidní důchod 2. stupně. 
naši organizaci kontaktovala v srpnu roku 2010 na doporučení sociální 
pracovnice Vojenské nemocnice, kde byla hospitalizována po kolapsu 
na psychiatrickém oddělení. paní Věra přišla s žádostí o pomoc při 
hledání zaměstnání. Samotné se jí nedařilo pracovní uplatnění najít. 
Vždy, když uvedla, že je částečně invalidní, ztratil zaměstnavatel zájem 
ji zaměstnat. Dalším velkým problémem uživatelky byly dluhy, které 
přestala být schopna splácet. Vzhledem k podmínkám banky a nastavení 
jejího osobního účtu, žila paní Věra fakticky bez finančních prostředků. 
Invalidní důchod, který jí byl převáděn na osobní účet v bance, byl zcela 
využit na úhradu splátek úvěrů. příspěvek na bydlení stěží pokrýval 
náklady spojené s užíváním garsoniéry. Její obtížná finanční a sociální 
situace byla důvodem, aby paní Věra byla do služby přijata přednostně.

paní Věra byla velmi motivována k nástupu do zaměstnání. Intenziv-
ně kontaktovala zaměstnavatele jak samostatně, tak ve spolupráci 
s odborným pracovníkem SpOlU Olomouc. Její snaha byla v relativně 
krátkém čase úspěšná a nastoupila od 1. 2. 2011 ve firmě Bartoň a part-
ner Olomouc jako uklízečka. Jejím pracovištěm se stala budova poli-
kliniky SpeA v Olomouci. Zde pracovala na zkrácený pracovní úvazek 
6 hodin denně. po nástupu do zaměstnání nepotřebovala na pracovišti 
asistenci, pracovní činnost zvládala samostatně. potřebovala pouze jis-
tou formu supervize ve chvílích, kdy se jí nedařilo, měla pocit, že práci 
nemůže zvládnout a nemůže si ji udržet. 

Současně s vyhledáváním vhodného zaměstnání jsme společně s uživa-
telkou začali řešit její složitou finanční situaci. Zprostředkovali jsme bez-
platnou konzultaci s právníkem. Výsledkem této konzultace bylo dopo-
ručení podat žádost o oddlužení formou plnění splátkového kalendáře 
podle ustanovení insolvenčního zákona. paní Věra společně s odbor-
ným pracovníkem absolvovala konzultaci v poradně pro dlužníky, kde jí 
bylo vysvětleno, jak vyplnit žádost o oddlužení, jaké doklady je potřeba 
k této žádosti přiložit apod. Společně s odborným pracovníkem pak 
začala shromažďovat potřebné podklady kontaktovat jednotlivé věřitele 
za účelem získání informace o aktuální výši dlužné částky. po získání 
všech potřebných podkladů vyplnila paní Věra ve spolupráci s odbor-
ným pracovníkem formulář žádosti o oddlužení a předala jej v květnu 
2011 příslušnému soudu. 

V srpnu 2011 pak proběhlo přezkumné jednání u Krajského soudu 
v Ostravě. na toto jednání si paní Věra vyžádala asistenci odborného 
pracovníka. Uživatelka potřebovala podporu při dopravě na místo jedná-
ní a dále žádala přítomnost odborného pracovníka na samotném jedná-
ní, protože se obávala, že nebude rozumět jeho průběhu. Soudce Kraj-
ského soudu v průběhu tohoto jednání rozhodl, že oddlužení uživatelky 
proběhne plněním splátkového kalendáře.

Bohužel ani zde ještě komplikace paní Věry nekončí. V září 2011 
obdržela ČSSZ usnesení Krajského soudu v Ostravě, na jehož základě 
měla invalidní důchod jmenované zasílat na účet insolvenčního správ-
ce. to však ČSSZ neučinila a od října 2011, přes opakované urgence 
ze strany insolvenčního správce a uživatelky podporované odborným 
pracovníkem, invalidní důchod nevyplácela. paní Věra byla opět nucena 
živořit několik měsíců s minimem finančních prostředků. Hrozilo, že pro 
nedostatek jídla a nemožnost zaplatit si léky znovu zkolabuje a ocitne 
se v dlouhodobé pracovní neschopnosti či v horším případě v mezní 
životní situaci.

po marných urgencích inicioval odborný pracovník v březnu 2012 schůz-
ku s poslankyní parlamentu České republiky MUDr. Chalánkovou. na té-
to schůzce poslankyni seznámil s problémem paní Věry. paní poslankyně 
přislíbila, že požádá příslušného ministra o prověření případu. patrně až 
na základě této urgence byl v dubnu 2012 paní Věře vyplacen invalidní 
důchod v řádném výplatním termínu včetně doplatku za období, kdy jí 
důchod nebyl vyplácen. 

V současné době se paní Věře žije již o něco snadněji. Chodí do práce, 
která je podle jejího vyjádření náročná, ale kterou zvládá. V pracovním 
kolektivu si našla nové přátele. Má pravidelný příjem, který po odečtu 
částky určené na splátkový kalendář není příliš vysoký, ale umožní jí 
uhradit bydlení, pokrýt nezbytné životní potřeby a potřebné léky. A hlav-
ně má za sebou první rok, po který se jí daří plnit podmínky oddlužení.

*) jméno uživatele služby bylo změněno

PŘíKlAd doBRÉ PRAXE – soCIÁlní REHABIlITACE METodoU PodPoRovAnÉHo ZAMĚsTnÁvÁní
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Počet uživatelů služby v roce 2012 celkem:

Počet uzavřených pracovně právních vztahů:

Sekundární ukazatelé:

*) 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 min

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska typu postižení: 

sTATIsTICKÉ vÝsTUPY soCIÁlní REHABIlITACE ZA RoK 2012 

ŽeNY muŽI CeLKem 

počet nových uživatelů 
služby v roce 2012 

5 14 19

Skutečný počet uživatelů 
služby v roce 2012

29 39 68

TYpY poSTIŽeNÍ poČeT KLIeNTŮ

kombinované postižení 19

mentální 25

tělesné (poruchy
pohybového aparátu)

18

sluchové 5

zrakové 1

psychiatrické poruchy 0

poČeT praCovNÍCH vzTaHŮ 23

typy pracovních vztahů:

pracovní smlouva 18

DpČ 1

DpČ 4

praxe v tranzitním programu 9

počet interverencí *) 2 028

počet kontaktů **) 366

počet skupinových aktivit ***) 46



17PosKYTovÁní soCIÁlníCH slUŽEB 
soCIÁlní REHABIlITACE METodoU PodPoRovAnÉHo ZAMĚsTnÁvÁní 

FiRmy, kteRÉ v ROCe 2012 ZAmĚStNAly UŽivAtele SR:
Spektrum potřeb (3x) | Olma, a. s. | Olomoucký kraj | Výstaviště Flóra, a. s. 
(3x) | Foundeik, s. r. o. | Bartoň a partner (2x) | nováčková IpO | AMRest 
s. r. o. – KFC (5x) | SpOlU Olomouc | profi-tisk group, a. s. | Sady Králová 
Media servis, s. r. o.

FiRmy, kteRÉ v ROCe 2012 UmOŽNily PRAxi v RámCi tRAN-
ZitNÍhO PROGRAmU:
Globus ČR, k. s. Olomouc | ZŠ a MŠ při Fn Olomouc a Sdružená zaří-
zení pro péči o dítě | SpOlU Olomouc, o. s. | ZOO Olomouc | Knihovna 
Univerzity palackého Olomouc | Knihovna města Olomouc, p. o. | Super-
market terno Olomouc | liga na ochranu zvířat ČR, organizace Olomouc 
Výstaviště Flóra Olomouc, a. s.

perSoNáLNÍ zaJIŠTĚNÍ SLuŽBY

Sociální pracovník (koordinátor služby SR) 4 osoby / 3,25 úvazku

pracovník v sociálních službách / pracovní asistent (Dpp, DpČ) 5 osob / 0,22 úvazku

Vedoucí ApZ a služby SR 1 osoba / 0,25 úvazku

ředitel organizace 1 osoba / 0,25 úvazku

ekonom, finanční manažer, administrativní pracovnice 1 osoba / 0,75 úvazku

Úklidový pracovník (Dpp) 3 osoby / 0,05 úvazku

Bc. Daniela konvičná | vedoucí ApZ
Bc. Simona Pytolajová | martin Řezníček | mgr. edita lukášová

| koordinátoři sociální rehabilitace
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AGeNtURA PODPOROvANÉhO ZAmĚStNáváNÍ (APZ)
Sociálním pracovníkům + pracovníkům v sociálních službách ve službě 
Sociální rehabilitace bylo poskytnuto celkem 201,5 hodin dalšího vzdě-
lávání.

Další podpora sociálním pracovníkům ve službě Sociální rehabilitace: 2x 
skupinová supervize, 1x týmová supervize.

Část vzdělávacích aktivit SpI a ApZ byla realizována v rámci projektu 
„Standardy kvality sociálních služeb v praxi II“, jehož realizátorem bylo 
občanské sdružení proutek. Sociálním pracovníkům SpOlU Olomouc 
bylo bezplatně poskytováno nejen vzdělávání, ale i konzultační podpora 
při implementaci standardů kvality sociálních služeb do praxe organi-
zace. 

StŘeDiSkO PODPORy iNteGRACe
SpI v roce 2012 poskytlo na svém pracovišti odbornou praxi 19 stu-
dentům pedagogické fakulty Univerzity palackého v Olomouci. Cílem 
poskytnutých praxí bylo prohloubit a upevnit odborné znalosti a doved-
nosti v přímém kontaktu s uživateli služeb OSA a ARp. praxe v celko-
vém rozsahu 508 hodin probíhaly pod odborným vedením sociálních 
pracovníků SpI. 

vZdĚlÁvÁní odBoRnÝCH PRACovníKŮ sPolU oloMoUC 

PosKYTovÁní ŠKolíCíCH slUŽEB | lEKToRsKÁ ČInnosT

StŘeDiSkO PODPORy iNteGRACe (SPi)
Sociálním pracovníkům + pracovníkům v sociálních službách ve službě 
Osobní asistence a AR programy bylo poskytnuto celkem 1 148 hodin 
dalšího vzdělávání.

Další podpora sociálním pracovníkům ve službě Osobní asistence a AR 
programy: 2x skupinová supervize, 1x individuální supervize.

AGeNtURA PODPOROvANÉhO ZAmĚStNáváNÍ
ApZ v roce 2012 na svém pracovišti poskytlo odbornou stáž pracov-
nici Slezské diakonie v rozsahu 8 hodin. Cílem stáže bylo prohloubení 
odborných znalostí a dovedností pracovnice diakonie prostřednictvím 
výměny zkušeností a příkladů dobré praxe z oblasti organizačního 
a metodického vedení sociální služby, standardů kvality a také přímé 
práce s uživateli služby. 

V roce 2012 v ApZ proběhly praxe tří studentů pedagogické fakulty 
Univerzity palackého v Olomouci. Jednalo se o průběžnou praxi a dvě 
náslechové praxe v celkovém rozsahu 65 hodin.



tradiční inkluzivní aktivitu jsme připravili za velkého zájmu veřejnosti, příznivců a přátel SpOlU 24. března 
ve Sportcentru BeSt. 

Kurz Dramaťák představil svůj kus též 9. října na II. teatroterapeutické konferenci, kterou uspořádala pdF Up 
Olomouc v RCO Olomouc. Více o vystoupeních kurzu Dramaťák na straně 9.

25. května jsme představili sociální programy a služby SpOlU Olomouc veřejnosti na Horním náměstí v Olo-
mouci. 1. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb připravilo Město Olomouc.

Aktivita Střediska podpory integrace SpOlU Olomouc (SpI)
V roce 2012 pokračovala neformální Setkávání bývalých, současných či budoucích uživatelů služeb SpOlU 
Olomouc a jejich přátel. Setkávání organizovala Anna Koppová, společně s Jakubem tomáškem. Setkávání 
v roce 2012 proběhlo celkem pětkrát, a to: v čajovně Kratochvíle, v restauraci U tygra, v kavárně Mia, v restau-
raci Bristol, v čajovně Wabi. při těchto Setkáváních měli účastníci možnost popovídat si u dobré kávy / čaje, 
zahrát si stolní hry, vzájemně se více poznávat a především trávit svůj čas dle svého přání.

8. září 2012 připravilo SpOlU Olomouc na HAnDICAp RAllY jednu z aplikovaných sportovních disciplín 
„golfovou jamku“. Handicaprally je tradiční aktivitou občanského sdružení Dobré místo pro život. Jejím cílem 
je hravou formou vytvořit prostor pro setkání běžných rodin s lidmi se zdravotním postižením.

vIolKovÝ BÁl sPolU oloMoUC 

KRÁsKA A ZvíŘE v nÁs AnEB HolKA A lEv

vElETRH PosKYTovATElŮ soCIÁlníCH slUŽEB

sETKÁvÁní 

HAndICAP RAllY 

19InFoRMAČní A osvĚTovÉ AKTIvITY 
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20 FIMFÁRUM 2012
Festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez

Program SPOLU Olomouc 

„noty, tóny, akordy, s hudbou nejsme na kordy“ bylo motto 16. ročníku 
festivalu tvořivosti a fantazie v roce 2012. tvořivými dílnami jsme pro-
cházeli s hudební múzou euterpé...

Festival se uskutečnil v Olomouci ve dnech 22. – 24. 6. 2012 v partner-
ské spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc. 

Cílem festivalu bylo vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné 
poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý společně při 
tvořivých aktivitách a zábavě dává prostor pro společné zážitky a pomá-
há 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 Olomouce, navázat 
nové kontakty a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotní-
ho postižení, žijícími nebo studujícími v Olomouci. Kulturní aktivity plní 
účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků 
a bariér v myslích lidí a všem otevírají Olomouc a blízké okolí jako místo 
kulturního a aktivního vyžití.

Festival byl slavnostně zahájen v pátek 22. 6. 2012 ve 20:00 hodin 
v Domě dětí a mládeže v Olomouci. K tanci, reji i poslechu zahrála popová 
škola Dětského domova Olomouc. Zpestřením byla neformální bubenic-
ká improvizace.

Sobota 23. 6. 2012 nabídla tvořivé dílny: BUBnY V pOHYBU | ZeMSKé 
tÓnY | AKORDY žIVOtA | RADOStné tÓnY | HUDBA nOCI | SlAD-
Ké AKORDY | S nOtOU nA ČepICI | S nOtOU nA pApíR | tVOříMe 

V RYtMU | HRneK plnÝ tÓnŮ. Večer pokračoval představením diva-
delní dílny Akordy života a společným výstupem dílny Bubny v pohybu. 
Sobotní program jsme zakončili zpíváním v parku pod Dómem, zúročila 
se tak celodenní práce v dílně Radostné tóny. 

v neděli 24. 6. 2012 po závěrečném Radovanci následoval piknik pod 
hradbami... trocha jazzu potěšila..., v altánu v Bezručových sadech hrála 
nejen k poslechu skupina Amigos Music.

Festivalu se zúčastnilo:
131 registrovaných účastníků z 10 pobytových zařízení a stacionářů: 
z Anenské Studánky, Hlučína, Hodonína, Chvalčova, Jeseníka, Kyjova, 
Skaličky, Skřivan, Střelic, třebíče, Znojma včetně individuálně přihlášených 
účastníků z Olomouce, Brna, Mrskles, Křelova, přáslavic, Skrbeně, Velké 
Bíteše, Bohuslavic, Citova, Bystrovan, Velké Bystřice, Bohumína, Moravi-
čan, Šenova u Ostravy, Sulkovce u poličky a Znojma-nesachleb. neregis-
trovaných volně příchozích účastníků bylo cca 50. Dalšími účastníky byli 
dobrovolníci, převážně studenti nebo bývalí studenti olomouckých SŠ a VŠ 
a dobrovolníci z Fóra dárců, celkem 95. 

Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl napl-
něn. Za rok na shledanou!

Děkujeme všem, kteří podpořili festival FIMFáRUM 2012

hana Nepejchalová | koordinátorka projektu



NáklADy Celkem v tiS. kč

SPOtŘeBOvANÉ NákUPy Celkem ............................................ 764 
z toho:
Spotřeba materiálu ............................................................................. 406 
Spotřeba energie ................................................................................ 148
prodané zboží ..................................................................................... 210

SlUŽBy Celkem ............................................................................ 958 
z toho:
Opravy a udržování .....................................................................................35 
nájem ................................................................................................... 52
Spoje ...........................................................................................................117 
poštovné ......................................................................................................11 
Cestovné ......................................................................................................45
náklady na reprezentaci ....................................................................... 25
Služby ostatní (poradenství, ubytování, strava,
školení, správa sítě, apod.) ......................................................................673

OSOBNÍ NáklADy Celkem ......................................................5 827
z toho:
Mzdy ................................................................................................ 3 898
OOn ............................................................................................................601
Odvody S a Z .............................................................................................1 314
náhrada nD .................................................................................................14

DANĚ A POPlAtky ...................................................................................7

POkUty A PeNále ............................................................................. 2

OStAtNÍ NáklADy Celkem .......................................................... 40

mANkA A ŠkODy ......................................................................................0 

ODPiSy ..................................................................................................... 0

PŘÍSPĚvky Celkem ................................................................................6
 

NáklADy Celkem ......................................................................7 604

výsledek hospodaření (příjmy – výdaje) ....................................... 429 
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výNOSy Celkem v tiS. kč

DOtACe, GRANty, PŘÍSPĚvky Celkem ................................5 276
z toho:
MpSV / poskytování sociálních služeb – OSA, AR, SR................... 4 351 
MK ČR / Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů
a seniorů – AR ...................................................................................... 30 
MK ČR / Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů
a seniorů – Fimfárum ............................................................................ 40 
OlK / podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování – AR .......181
OlK / Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie ........................................15 
Město Olomouc / Sociální služby a humanitární
pomoc – OSA, AR, SR .......................................................................... 589 
Město Olomouc / Sociální služby a humanitární pomoc – Fimfárum ....10 
Město Olomouc / Využití volného času dětí a mládeže ..........................10
Město Olomouc / Sport ................................................................................4
Město Olomouc / Kultura .............................................................................3
Město Olomouc / Drobné veřejně prospěšné aktivity ...............................5
VĚtRníK nadační fond / Fimfárum ...................................................... 40
MŠMt 2010 / Vybrané formy práce s neorganizovanými
dětmi a mládeží – AR .............................................................................-2 

DARy ................................................................................................. 920 

SlUŽBy Celkem .........................................................................1 817
z toho:
tržby z prodeje služeb – služby sociální péče a prevence,
sociální integrace (Ip OlK) .............................................................. 1 553
tržby z prodeje služeb – ostatní ......................................................... 158
tržby za prodané zboží........................................................................... 2
Členské příspěvky .................................................................................. 4
Účastnické poplatky – Fimfárum .......................................................... 92
Jiné příjmy .............................................................................................. 8

ÚROky U PeNĚŽNÍCh ÚStAvů ...................................................... 20

výNOSy Celkem ........................................................................8 033

ZPRÁvA o HosPodAŘEní sPolU oloMoUC v RoCE 2012 



22 RoZvAHA K 31.12.2012
AktivA  PASivA

DnM ......................................................................................................... 97 Vlastní zdroje celkem ................................................................. 3 765
DHM ....................................................................................................1 133  z toho: vlastní jmění ...................................................................... 220
Oprávky k DnM ............................................................................... -97 výsledek hospodaření celkem .................................................... 3 545 
Oprávky k DHM .......................................................................... -1 133
Krátkodobý majetek celkem ........................................................... 4 818 Cizí zdroje celkem  ........................................................................1 053 
z toho: pohledávky celkem ............................................................. 207 z toho:  
zboží na skladě ...........................................................................................12  krátkodobé závazky celkem .......................................................... 922 
příjmy příštích období .......................................................................... 34  dlouhodobé závazky celkem ..................................................................0 
krátkodobý finanční majetek celkem ...............................................4 565  výnosy příštích období  ....................................................................131

AktivA Celkem .............................................................................4 818 PASivA Celkem .......................................................................... 4 818 

vÝRoK AUdIToRA



v roce 2012 nás finančně podpořili:

Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb, který je spolufinancován evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.
Úřad práce v Olomouci prostřednictvím projektu Rekvalifikace a poradenská činnost, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Ministerstvo kultury ČR | Olomoucký kraj / Statutární město Olomouc | Olomoucký kraj přispěl na reali-
zaci Aktivizačních a rozvojových programů v roce 2012 částkou 181 400 Kč a na realizaci Fimfára, festivalu tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním 
postižením i bez částkou 15 000 Kč.

nadační fond VĚtRníK | nadace Charty 77, Konto BARIéRY  

CYtOlCARe s. r. o. – MUDr. Alena Imrychová | SeKne spol. s r. o.  | GOlF AReA, a. s. | IMMUnIA spol. s r. o. | tomáš Ujfaluši, fotbalista Galatasaray 
Istanbul | Záložna CReDItAS, spořitelní družstvo | GeMO OlOMOUC, spol. s r. o. | David, petra a luka Rozehnalovi | libor pejzl | Alena Adamíková
Helena Kapounková | Ing. Jana Šimonovská | Česká spořitelna, a. s. | exekutorský úřad přerov, soudní exekutor JUDr. tomáš Vrána | WeBA Olomouc, 
a. s. | RenA tRAnS s. r. o. | Růžena Rygelová | Marie Holárková | GRUnDFOS s. r. o. | Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. | penzi-
on Zámeček – Varna | OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. | Jana lískovcová | JUDr. Svatava Míčková | lenka Káňová
Helena pokorná | MUDr. Jan nachtmann | Makovec a. s. | Miroslav petr | Marcela Chadzikasová | eva paruzová | Janka Orlíčková | M. pospíšilová
Blanka Jünglingová | JAROSlAV nOVOtnÝ – OMeGA SeRVIS | Ing. Antonín Růžička | eva Kolářová | Ing. Radislav paruza | Miroslav Švihálek | pavel 
Špička | Ortoservis s. r. o. | lenka Markovská | Jiřina Bušilová | Božena Vaňková 

23ZdRoJE FInAnCovÁní, MATERIÁlní A osTATní PodPoRA PRoGRAMŮ sPolU oloMoUC 
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Umělci, jejichž díla byla zastoupena v dobročinné aukci 1. 12. 2012
Bárta Dan | Bébar Otto | Bébarová Jana | Běhal Jiří | Bendová Bára | Brabcová Jitka | David Jiří | Dostál Adam | Dostál luděk | Dzik petr | Dzik tomáš 
Dziková lenka | exler petr | Gabriel Jan | Gabriel Michal | Gebauer Kurt | Hastík Jiří | Hofbauer František | Jalůvka ladislav | Jemelka Jan | John Vít 
Kanyza Jan | Kasalová táňa | Kintera Krištof | Kosková Inge | Koval Miroslav | Kovalová Anežka | Králová natálie | Kremanová Jana | Krestešová lud-
mila | Krtička Jiří | Krupa Ivan | Kubíček tomáš | Kučera Zdeněk | Kulvajt Zbyněk | Kvíčala petr | lampar Jaroslav | lampar tomáš | lamr Aleš | lamr 
Hanuš | lindovský Jiří | Macháček Zdeněk | Minář Jaroslav | Mokroš pavel | Münsterová Hana | nikl petr | Obr Vladimír | papica petr | pelcl Jiří | prachař 
David | prokop Oldřich | Rittstein Michael | Róna Jaroslav | Ryšavý Jiří | Sedláček Jiljí | Sedlářová Dana | Sekereš David | Schubert Miroslav | Skácelík 
Jiří | Skála František | Smutný Dalibor / Suess lexan | Šembera Oldřich | Šmaha petr | Šnajdr Miroslav ml. | Šnajdr Miroslav st. | Šnajdrová Bronislava 
Štěrbová Dana | Štreit Jindřich | Šulc Martin | theimer Ivan | Urban Miroslav | Vacek Zdeněk | Válek petr | Valenta Milan | Valušková Milena | Velíšek 
Martin | Vyleťalová Olga | Zoubek Jasan | Zoubek Olbram | žampová lenka | žlebek Jiří | žlebková Kateřina

Průvodci dobročinné aukce v roce 2012 byli vanda hyBNeROvá a Saša RAŠilOv 

Dobročinná aukce byla realizována za finanční spoluúčasti firem: 
SeKne | Záložna CReDItAS, spořitelní družstvo | GeMO Olomouc | WeBA Olomouc | Česká spořitelna | exekutorský úřad přerov, soudní exekutor 
JUDr. tomáš Vrána | penzion Zámeček – Varna | GRUnDFOS 

Partneři: Sklenářství a rámařství BUBeníK | Galerie Caesar | Galerie G | Unie výtvarných umělců Olomoucka | nH Olomouc Congress | Obchodní 
dům tomeček | International School Olomouc | manželé Gazdovi 

mediální partneři: Olomoucká televize ZZIp | OlOMOUCKÝ deník 

ZdRoJE FInAnCovÁní, MATERIÁlní A osTATní PodPoRA PRoGRAMŮ sPolU oloMoUC 

v roce 2012 poskytli další pomoc: 

doBRoČInnÁ AUKCE soUČAsnÉHo vÝTvARnÉHo UMĚní 
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Partner festivalu: Dům dětí a mládeže Olomouc 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická emanuela pöttinga | Olma | Hanácká kyselka | penam | lesaffre Česko | Autopůjčovna 
MIJAS | Makovec | Adler | Výstaviště FlORA Olomouc | Jídelna při ZŠ Demlova | Zelenina u Halámků, Dolní nám. 47, Olomouc | pekařství petr ptačník, 
Chomoutov | pekárna tOKO, Olomouc-Chválkovice | manželé Skácelovi | Ing. Michal tomeček | Restaurace: Moritz – hostinský pivovar, torture – Mučír-
na, U Huberta, Bristol 

Anna a Břetislav Gazdovi | Anna Gebre Selasie | Artcom group | David Bakeš | David Rozehnal | DIeSel | Dobré místo pro život | Dominika Cibulková
František Wiedermann | GAStROGOlF – petr Čep | Golf Area | Golf Resort Olomouc | Jan Matura | Jaroslav Kulhavý | Jiří Dopita | Jiří Korn | Josef Váňa 
Klára Spilková | lázně Slatinice | lukáš Bauer | Martin Ručinský | Martin Straka | Moravskoslezské cukrovary | nikol Sudová | nO nAMe | nutrend
Omega centrum sportu a zdraví | ORReRO | pROFIt | Radek Duda | Richard Müller | Sigma Olomouc | terézia Borková, salon květin | tomáš Kaberle 
Winternet | Zdeňka Váhalová | Zbigniew Czendlik 
mediální partneři: ZZIp | Český rozhlas Olomouc | Olomoucký deník | Olomoucký Večerník | Česká televize, studio Ostrava | Rádio Haná | Golf.cz
GolfInfo.cz | ForGolf 

Balneocentrum Flora | Barbora Sedláková | Bělecký Mlýn s. r. o. | Dalibor Křepský | Desire of dance | Dětský domov Olomouc | Dobré místo pro život
Dům dětí a mládeže Olomouc | etel Smékalová | eva Sklenářová | FSK – freestyle skating klub | HeAltH lInK s. r. o. | Helena Vostrá | Helko Computers 
Hospůdka U Magora | HtM Sport s. r. o. | Josef Kvapil a. s. | Karel Flaška | Klára Klepáčková | KVĚtInY-KeRAMIKA, Kateřinská | lanové centrum 
pROUD Olomouc | lékárna U St. Josepha | lékárna u Sv. Mořice, pharm. Dr. Jitka Šťastná | lesaffre Česko, a. s. | manželé Gazdovi | Milan Valenta
Moravskoslezské cukrovary a. s. | MORA MORAVIA, s. r. o. | Moravská vysoká škola Olomouc | Multikino Cinestar | nano trade s. r. o. | newman School 
ORReRO a. s. | OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. | petr Kubes | petra Čtvrtlíková | petra Jurkovičová | Restaurace Vila 

FIMFÁRUM, FEsTIvAl TvoŘIvosTI A FAnTAZIE lIdí sE ZdRAvoTníM PosTIŽEníM I BEZ

doBRoČInnÝ GolFovÝ TURnAJ s doBRoČInnoU dRAŽBoU

sPolEČEnsKÉ sETKÁní s HUdBoU A TAnCEM 
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Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje | manželé Gazdovi | Jiří Ištok – MAMKA

Kulturní Olomouc o. p. s. | Dobré místo pro život | Alena Hložková | Yvona ponikelská | zaměstnanci pojišťovny Kooperativa 

Anna a Břetislav Gazdovi | Fórum dárců | IZOn s.r.o.| J. p. Corrigan | Účetní kancelář Smetanová | OptYS, spol. s r. o. | Hypermarket Globus
Ing. Michal tomeček | zaměstnanci České spořitelny, Skupiny ČeZ a Janssen-Cilag | dobrovolníci v kurzech: Janka Orlíčková, Oldřich novák, Robert 
Šebík, lucie Morávková a další.

Za poskytnuté dotace, granty, nadační příspěvky, finanční a věcné dary, dobrovolnou práci i další pomoc DĚkUJeme!
mgr. Gabriela Zonová | finanční a projektová manažerka

ZdRoJE FInAnCovÁní, MATERIÁlní A osTATní PodPoRA PRoGRAMŮ sPolU oloMoUC 

primavesi | SAtCHMO | SK Sigma Olomouc | soukromý dárce | Sportcentrum BeSt | Studio perfect | SVAtOVáClAVSKÝ pIVOVAR s. r. o. | U DVOU 
StRAŠIDel – Jaroslav Majerčík | Veronika Gazdová | Vladimíra Zlámalová | Vlastimila Gilániová – prodejna Amazonka Břeclav

MIKUlÁŠsKÉ sETKÁní

vÁnoČní sTÁnEK

dAlŠí AKTIvITY sPolU oloMoUC PodPoŘIlI
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5. 2. 2012 neJlepŠí ADReSA: práce s postiženými lidmi má smysl, říká asistentka Anna Koppová ze sdružení Spolu – rozhovor s A. Kop-
povou o práci osobního asistenta

 http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Prace-s-postizenymi-lidmi-ma-smysl-rika-asistentka-Anna-Koppova-ze-sdruzeni-
SPOLU-17734

1. 4. 2012 Klara Spilkova.com: Klára Spilková navštíví golfový areál ve Vésce u Olomouce a podpoří SpOlU Olomouc
 http://www.klaraspilkova.com/uvod/

2. 4. 2012 GOlF.CZ: Spilková patronkou dobročinného turnaje
 http://www.golf.cz/novinky/spilkova-patronkou-dobrocinneho-turnaje/

od 6. 4. 2012 OltV: Video upoutávka na dobročinný golfový turnaj SpOlU Olomouc
 http://www.oltv.cz/golf-spolu-v-olomouci-video-473.html

20. 4. 2012 Olomoucký deník, str. 7: Golfové hřiště hostí dobročinný turnaj s Klárkou Spilkovou

23. 4. 2012 Olomoucký kraj 4/2012, str. 6: Sdružení SpOlU zve na golfový turnaj

25. 4. 2012 Radniční listy 4/2012, str. 24: pomoc handicapovaným s Klárou Spilkovou

25. 4. 2012 neJlepŠí ADReSA: Známé osobnosti si ve Vésce zahrají golf. Výtěžek poslouží dobré věci.
 http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Zname-osobnosti-si-ve-Vesce-zahraji-golf-Vytezek-poslouzi-dobre-veci-18301

27. 4. 2012 Český rozhlas Olomouc, Krátké zprávy, 7:40: Rozhovor s Gabrielou Zonovou – pozvánka na charitativní golfový turnaj

29. 4. 2012 GOlF.CZ: Klára Spilková na charitativním turnaji v Olomouci
 http://www.golf.cz/turnaje/klara-spilkova-na-charitativnim-turnaji-v-olomouci/

30. 4. 2012 Olomoucký Večerník, str. 14: Golfový turnaj ve Vésce podpořil sdružení SpOlU

30. 4. 2012 Farnost lanškroun: Golf pomáhal olomouckému sdružení SpOlU 
 http://www.farnostla.cz/index.php/40-aktuality/aktuality/757-golf-pomahal-olomouckemu-sdruzeni-spolu

3. 5. 2012 Olomoucká televize: nejlepší golfistka si zahrála v Olomouci
 http://www.oltv.cz/nejlepsi-golfistka-si-zahrala-v-olomouci-video-499.html

4. 5. 2012 Česká televize: Události v regionech: Klára Spilková hrála exhibičně v Olomouci

6. 5. 2012 Olomoucký deník: proháněli se po golfovém hřišti a podpořili dobrou věc

7. 5. 2012 Helpnet.cz: Charitativní golfový turnaj na podporu SpOlU Olomouc
 http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/52935-3

listopad 2012 Olomoucký kraj 11/2012, str. 6: pozvánka (nejen) pro milovníky umění

listopad 2012 Radniční listy 11/2012, str. 28: Aukce uměleckých děl na pomoc hendikepovaným

29. 11. 2012 DeníK, str. 5: Aukce umění pomůže mentálně postiženým

19. – 30. 11. 2012 OltV – upoutávka na Dobročinnou aukci současného výtvarného umění
 http://www.oltv.cz/aukce-vytvarnych-del-spolu-video-772.html

29. 11. 2012 Čt 2: Klíč – magazín nejen pro zdravotně postižené – příběh Hany nepejchalové o zdrojích síly a podpory, s jejichž pomocí zvládá 
péči o těžce handicapovaného syna 
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SAMOSTATNÉ PROJEKTY

A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
(Fimfárum, Čistá hlava, ...)

VEDOUCÍ PROJ./ČINNOSTI

PRACOVNÍK PROJ./ČINNOSTI

REVIZNÍ KOMISE

ŘEDITEL

STŘEDISKO FINANČNÍHO
A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A PROJEKTOVÝMANAŽER

EKONOM

ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ
PRACOVNÍK

ÚKLIDOVÝ N. POMOCNÝ PRACOVNÍK

praktikant**) dobrovolník***)

STŘEDISKO
PODPORY

INTEGRACE (SPI)
Poskytuje služby

Osobní asistence Aktivizační a rozvojové
programy (ARP)

VEDOUCÍ SPI

(OSA) AGENTURA
PODPOROVANÉH

ZAMĚSTNÁVÁNÍ (APZ)
Poskytuje službu

Sociální rehabilitace metodou
podporovaného zaměstnávání

(SR)

VEDOUCÍ APZ

VEDOUCÍ SLUŽBY SR

sociální pracovníci
METODIK SR

KOORDINÁTOR SR,
PORADENSKÉHO PROGRAMU

(1/7-12(15) uživatelů)

pracovníci v soc. službách*):
PRACOVNÍ ASISTENT

(1/1-3 uživatelé)

praktikant**) dobrovolník***)

VALNÁ HROMADA
Nejvyšší orgán SPOLU Olomouc

Řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami,
volí ze svého středu předsedu

(který je statutárním zástupcem)
a místopředsedu sdružení, jmenuje ředitele

V Ý K O N N É O R G Á N Y

VÝBOR SDRUŽENÍ

EXTERNÍ ÚČETNÍ FIRMA

VEDOUCÍ SLUŽBY ARP

sociální pracovníci
METODIK ARP
KOORDINÁTOR ARP
(1/15-20 uživatelů)

ASISTENT KOORDINÁTORA
ARP (1/15-20 uživatelů)
PRACOVNÍK IP -
individuálního plánování
(1/12-15 uživatelů)
ASISTENT ARP
(1/1-2 uživatelé)

aktivity

pracovníci v soc. službách*)

VEDOUCÍ ARP
(1 ved./1 aktivita)

praktikant**) dobrovolník***)

VEDOUCÍ SLUŽBY OSA

sociální pracovníci
METODIK OSA

KOORDINÁTOR OSA
(1/9-11 uživatelů)

OSOBNÍ ASISTENT
(1/1 uživatel)

pracovníci v soc. službách*):

praktikant**) dobrovolník***)

) Pracovníci v sociálních službách spolupracují zejména formou prací konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
) Praktikant vykonává práci v organizaci na základě dohody SPOLU Olomouc s vysílající organizací
) Dobrovolník vykonává práci v organizaci na základě dobrovolnické smlouvy, která je v souladu se zák.198/2002 Sb.
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30 KonTAKTY
SPOlU Olomouc 
Statutární zástupkyně | ředitelka: 
Ing. arch. Zdeňka pospíšilová
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 228 686 | 732 700 289
e-mail: spolu@spoluolomouc.cz
www.spoluolomouc.cz
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna a. s., okresní pobočka Olomouc 
č.ú.: 19-1806548379 / 0800
IČ: 63729113
DIČ: CZ63729113

SPOlU Olomouc
AGeNtURA PODPOROvANÉhO ZAmĚStNáváNÍ 
Vedoucí ApZ: 
Bc Daniela Konvičná 
Dolní nám. 38, 1. patro, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 221 546 | 736 699 075
e-mail: apz@spoluolomouc.cz
www.spoluolomouc.cz
Bankovní spojení:
ČSOB, pobočka Olomouc, č.ú.: 209429713 / 0300

SPOlU Olomouc 
StŘeDiSkO PODPORy iNteGRACe 
Vedoucí SpI: 
Mgr. Jana Ochotová | Mgr. Zdeněk Vilímek
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc
tel.: 585 237 194 | 739 000 720
e-mail: spi@spoluolomouc.cz
www.spoluolomouc.cz
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a. s., okresní pobočka Olomouc 
č.ú.: 1806548379 / 0800
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