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Mohla bych pokračovat ještě dál s vyjmeno-
váváním všeho, co SPOLU pro své klienty 
dělá. Ale to si sami můžete přečíst podrobně 
na webových stránkách. Já bych chtěla vy-
zdvihnout práci všech, kteří ve SPOLU a pro 
SPOLU dělají, tak jak jsem je za ten rok po-
znala. Jsou nesmírně profesionální, pečliví, 
každou akci připravují s maximálním nasa-
zením a s tím, aby byl výsledek pro všechny 
zúčastněné ten nejlepší. Za to mají můj velký 
obdiv.

Dále chci poděkovat všem sponzorům, part-
nerům a příznivcům za jejich podporu, bez ní 
by tato práce byla mnohem složitější a pro 
klienty méně obohacující.

Na úplný závěr použiji slova paní ředitelky: 
„Od integrace k inkluzi, tj. k cestě oboustran-
ných vstřícných kroků a vzájemného porozu-
mění…“, protože tato slova přesně vystihují 
mé pocity. Jsem setkáním a setkáváním se 
s lidmi s mentálním postižením ve svém ži-
votě silně obohacena a mám je moc ráda.

Přeji všem jen to nejlepší.

Anna Gazdová, 
patronka SPOLU Olomouc

█ ÚVODNÍ SLOVO 

Milí přátelé,

netradičně úvodní slovo této výroční zprávy nemá paní ředitelka Zdeňka Pospíšilová, 
ale pár slov napíši já, jako patronka organizace SPOLU Olomouc.

Naše spolupráce začala v lednu roku 2011. Jako členka organizace Dobrého místa pro 
život, která zastřešuje 16 olomouckých organizací poskytujících služby občanům se 
zdravotním postižením, jsem hledala organizaci, které bych se spolu s manželem stala 
patronkou. Stále víc a víc jsem uvažovala o lidech s mentálním postižením. Přitahují 
mě svojí čistotou, nezáludností, radostí z každé maličkosti. Proto jsem oslovila SPOLU. 
A vůbec nelituji. Poznala jsem spoustu nových zajímavých lidí, zaměstnanců, asistentů, 
ale hlavně klientů. Líbí se mi, že všem jde o společnou věc a to začlenit lidi s mentálním 
postižením do každodenního života společnosti, zvýšit možnost jejich seberealizace 
a podpořit jejich rozvoj a aktivitu, ulehčit práci rodinám, které se o své blízké starají. 

Zúčastnila jsem se spousty akcí, které SPOLU pro své klienty, jejich blízké i přátele po-
řádá. Byl to třeba únorový ples v RCO, na kterém předali zástupci Sigmy šek na částku, 
za kterou byly vydraženy dresy fotbalistů a kde jsme se všichni spolu dobře bavili při 
tanci i sledování programu.

V dubnu jsme společně navštívili koncert Nezmarů a dětské fi lharmonie z Uničova a to 
díky sponzorování daňové a účetní fi rmy paní Smetanové. Všem se koncert moc líbil.

V květnu proběhl organizačně velmi náročný golfový turnaj ve Vésce, kterého se zú-
častnilo 50 golfi stů a který zaštítil Ondřej Hejma a Dobré místo pro život. Turnaj měl 
bohatý doprovodný program, kterého se zúčastnila i desítka klientů SPOLU. Ti si také 
golf sami zkusili pod vedením trenéra. Po skončení turnaje proběhla dražba darů zná-
mých sportovců a osobností, která s výtěžkem turnaje vynesla krásných 80 tisíc korun 
na podporu terénních sociálních služeb.

V létě jsme se zúčastnili tradičního víkendového festivalu tvořivosti a fantazie Fimfárum, 
na který přijelo skoro 200 klientů z 11 spřátelených pobytových zařízení a stacionářů 
z celé České republiky. Nálada byla po celé tři dny úžasná a všichni si odváželi nejenom 
krásné vlastní výrobky, ale hlavně plno zážitků a vzpomínek. Já sama jsem byla z festi-
valu nadšená a moc se těším na další ročník.

Celý rok probíhala spousta akcí, pravidelná setkávání klientů v čajovně s povídáním 
a hraním her, letní tábory, vystoupení dramatického kroužku s německými studenty 
v Augustiánském klášteře, adventure golf a mnoho jiných.

Když se rok nachýlil, zúčastnili jsme se jedné z velkých akcí SPOLU a to aukce vý-
tvarných děl, kterou uváděla známá herečka Vanda Hybnerová. Zde se prodalo 96 děl 
s výtěžkem 274 tis. Akce byla velmi příjemná a dík si zaslouží všichni organizátoři, ale 
také mnoho partnerů, kteří fi nančně či jinak pomohli a hlavně umělci, kteří svá díla 
do dražby darovali.

V prosinci jsme také prodávali ve stánku Dobrého místa pro život na vánočních trzích, 
kde se s naší organizací mohli seznámit i lidé, kteří o nás nevěděli.
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3█ ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLU OLOMOUC
(schváleno valnou hromadou 15.12. 2010)

VIZE 
Co nejvíce nezávislý a plnohodnotný život lidí s mentálním postižením v běžném pro-
středí.

POSLÁNÍ (Veřejný závazek) 
Posláním SPOLU Olomouc je podporovat lidi se zdravotním, primárně s mentálním po-
stižením v olomouckém regionu, aby mohli žít a seberealizovat se v běžných životních 
podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky.

Mission (engagement publique)
La mission de l’association civique SPOLU Olomouc, organisation à but non lucratif, 
est de soutenir les personnes avec un handicap notamment mental dans la région 
d’Olomouc pour qu’elles puissent vivre et se réaliser dans des conditions de vie 
normales, habituelles pour leurs pairs. 

Objective (public commitment)
The Objective of the non-profi t organization SPOLU Olomouc, is to support people with 
mental disabilities in Olomouc region to live and to self fulfi ll in ordinary living conditions 
common for their peers.

Die Aufgabe (öffentliche Engagement)
Die Aufgabe des gemeinnützigen Vereins Spolu Olomouc ist es, Menschen mit geistiger 
Behinderung aus der Region Olomouc Leben und Selbstverwirklichung zu solch norma-
len Lebensbedingungen zu ermöglichen, wie sie für Gleichaltrige üblich sind.

PRINCIPY ČINNOSTI SDRUŽENÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
• Ctít princip inkluze – každý má právo účastnit se každodenního společenského živo-

ta, 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.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Lidé se zdravotním postižením, primárně s mentálním postižením ve věku 7–  64 let žijící 
v olomouckém regionu.

CÍLE V ROCE 2011 
Poskytování sociálních služeb vč. soc. poradenství dle zák. 108/2006 Sb.
• Zvýšit samostatnost a možnosti seberealizace lidí s mentálním postižením prostřed-

nictvím terénní sociální služby Osobní asistence.

• Podpořit aktivitu a rozvoj lidí s mentálním 
postižením prostřednictvím Aktivizačních 
a rozvojových programů – terénních a am-
bulantních služeb sociální prevence.

• Formou aktivního sociálního učení rozvi-
nout nebo zachovat u lidí s mentálním po-
stižením dovednosti sebeobsluhy a činnos-
ti užitečné v běžném životě.

• Rozvinout a zlepšit formou sociální rehabi-
litace a metodou podporovaného zaměst-
návání u lidí se zdravotním postižením ty 
dovednosti, které jsou důležité pro uplatně-
ní se na trhu práce.

• Podpořit metodou podporovaného zaměst-
návání pracovní uplatnění osob se zdravot-
ním postižením na běžném trhu práce.

Poskytování školících a poradenských 
služeb (doplňkové činnosti, prodej slu-
žeb, …)

• Poskytovat poradenskou činnost jako ná-
stroj aktivní politiky zaměstnanosti. Klien-
telu tvoří lidé se zdravotním postižením 
a kumulací dalších handicapů dle poža-
davku Úřadu práce v Olomouci.

• Zvýšit odbornou informovanost studentů 
UP v Olomouci o problematice inkluze lidí 
se zdravotním postižením formou participa-
ce na jejich vzdělávání.

• Středisko podpory integrace (SPI) – je pra-
covištěm klinických praxí studentů Ústavu 
speciálně pedagogických studií PdF UP 
Olomouc.

• Partnerství v projektech třetích subjektů.
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4
Informační, osvětové aktivity směrem k uživatelům služeb a veřejnosti 
• Poskytnout laické a odborné veřejnosti prostor pro setkávání s lidmi se zdravotním 

postižením prostřednictvím festivalu Fimfárum.
• Zvýšit informovanost veřejnosti o významném principu sociální politiky – sociálním 

začleňování lidí se zdravotním postižením, zejména formou veřejné prezentace do-
vedností lidí s mentálním postižením.

• Zvýšit informovanost uživatelů služeb o nových metodách, přístupech a zkušenos-
tech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením (formou besed, 
informačních panelů, letáků...).

Fundraisingové aktivity směrem k veřejnosti, podnikatelské sféře
• Dofi nancovat sociální služby a rozvojové aktivity ve prospěch cílové skupiny, zajistit 

udržitelnost SPOLU Olomouc (formou prodeje služeb – reklamy, benefi čních akcí, 
fi nančních a věcných darů).

A NĚKOLIK DALŠÍCH INFORMACÍ O SPOLU OLOMOUC

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. V roce 2011 se sešla 2×:
11. 05. 2011 – Schválena zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 
07.12. 2011 – Schválen plán činnosti, rozpočet a identifi kace organizace na rok 2012 

Výbor sdružení SPOLU Olomouc se v roce 2011 sešel 4×. Pracoval ve složení: 
předsedkyně výboru: Zdeňka Pospíšilová /statutární zástupkyně sdružení/
místopředsedkyně výboru: Helena Kapounková
členové výboru: Ing. Jarmila Marková, Božena Vaňková, Mgr. Jurkovičová Petra, Ph.D. 

Komunitní plánování
V rámci střednědobého plánování sociálních služeb na úrovni Olomouckého kraje za-
stupovala SPOLU Olomouc Mgr. Iveta Grofková, Ph.D. v pracovní skupině č.2 Osoby 
se zdravotním postižením.
V rámci komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci bylo v roce 2011 SPOLU 
Olomouc zastoupeno ve dvou pracovních skupinách. Martin Řezníček, vedoucí APZ 
byl členem pracovní skupiny Občané se zdravotním postižením. Hana Nepejchalová, 
členka sdružení a Mgr. Jana Ochotová, vedoucí SPI byly členkami 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) 
• Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální 

a zdravotně sociální oblasti (SKOK)

Intervizní setkání pracovníků aneb spolu na chvíli jinde, než v kanceláři:
09. 02. 2011 
Společné neformální (o)bědování pracovníků SPOLU Olomouc. Nasycení hladových, 
napojení žíznivých, zamávání starému i novému roku.
14. 06. 2011  
Výprava za relaxací nivou řeky Moravy. Posilování fyzické i duševní kondice pro kolek-
tiv pracovníků SPOLU Olomouc připravila APZ.

Na počátku roku 2011 získalo SPOLU Olo-
mouc nové patrony, které zprostředkovalo 
občanské sdružení Dobré místo pro život. 
Této role se ujali manželé Anna a Břetislav 
Gazdovi z Olomouce.
Po celý rok běžela spolupráce na plné obrát-
ky. Získali jsme podporu pro přípravu dobro-
činného golfového turnaje, plesu, dobročinné 
aukce či předvánočního prodeje ve stánku 
DMPŽ i pro strategická rozhodnutí v oblas-
ti účetnictví a správy sítě. S pomocí patro-
nů vznikla fotogalerie výtvarných děl, které 
vlastníme. Anička Gazdová se též pravidelně 
účastnila celé řady aktivit společně s našimi 
klienty, kteří si ji velmi oblíbili. Dá se tedy říci, 
že uživatelé služeb i pracovníci organizace 
získali nejen nové pomocníky, ale i přátele.
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5█ Z HISTORIE 

V roce 2005 a 2009 jsme se podíleli na olo-
mouckém představení Maatwerku, holand-
ského profesionálního divadelního souboru 
herců s mentálním postižením.

Od integrace k inkluzi: Po celou dobu exis-
tence SPOLU Olomouc máme před sebou 
vizi slušného a kvalitního života lidí s men-
tálním postižením v běžném prostředí. Zpo-
čátku jsme tomu říkali integrace. Dnes však 
odborníci s hodinářskou přesností precizují 
jednotlivé pojmy a integraci defi nují jako jed-
nostranný proces. Proto dnes mnohem čas-
těji používáme slovo inkluze, které vyjadřuje 
přesněji oč nám běží – cestu oboustranných 
vstřícných kroků a vzájemného porozumění. 
Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem lze 
lépe dosáhnout dlouhodobě až trvale udrži-
telných hodnot.

Zdeňka Pospíšilová, 
statutární zástupkyně SPOLU Olomouc

Historie občanského sdružení SPOLU Olomouc má počátek v roce 1995 a důvod byl 
prostý. Skupina rodičů dětí s mentálním postižením a někteří odborníci vnímali tehdejší 
„ústavní“ pomoc a podporu těmto dětem jako nedostačující a neperspektivní. To dalo 
impuls občanské aktivitě, která v počátcích svoji vizi integrace – tedy představy o za-
členění dětí se zdravotním postižením do běžného prostředí, naplňovala jen skromně. 

Nejdříve začala fungovat pravidelná nabídka volnočasových aktivit, základ dnešní na-
bídky ARP – aktivizačních a rozvojových programů, které nyní poskytujeme dle § 66 
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 otevřena 
speciální třída pro děti s mentálním postižením. Byla také poskytována přímá podpora 
integrovaným dětem v běžných školských zařízeních. 

Důležitým mezníkem byl rok 1997. V tomto roce jsme začali poskytovat novou terénní 
sociální službu osobní asistence lidem s mentálním postižením. Nyní službu poskytuje-
me dle § 39 Zákona o sociálních službách.
Od roku 2001 nabízíme v Olomouci lidem s těžším zdravotním postižením službu pod-
porované zaměstnávání, kterou nyní poskytujeme dle § 70 Zákona o sociálních služ-
bách.
Velkou pozornost věnujeme „spolupráci s veřejností“. Oboustranně příjemné je spolu-
pracovat „skrze“ umění. 

Pravidelně probíhají výstavy výtvarných prací. V roce 1999 jsme výstavou „Zrcadlení“ 
zahájili spolupráci s Unií výtvarných umělců Olomoucka a poprvé vystavili práce lidí 
s mentálním hendikepem v olomoucké Galerii G. Mimořádnou byla výstava v roce 2001 
„Setkání“, která byla společným projektem Unie výtvarných umělců Olomoucka, SPO-
LU 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 soubor 38 fotografi í 
– černobílý dokument o lidech se zdravotním postižením – o jejich vzdělávání, volnoča-
sových aktivitách a zejména o jejich práci, kterou s podporou SPOLU Olomouc získali 
a vykonávají na běžných pracovištích. Od roku 2003 dokument pravidelně vystavujeme 
(Olomouc, Vsetín, Vrchlabí, České Budějovice, Strakonice, Přerov, Šumperk). 

Od roku 2008 máme k dispozici další skvělý fotografi cký dokument – barevné portréty 
herců a lektorů kurzu Dramaťák, který vytvořil Jiří Doležel.

Vřelý ohlas veřejnosti mají „dramaťácké“ aktivity: V letech 2002–2004 představili klienti 
a přátelé sdružení Spolu Olomouc ve spolupráci s pěveckým sborem Gymnázia Olo-
mouc-Hejčín muzikálové představení Šíleně smutná …, v roce následovalo představení 
Spolu na draka / 2007, férie My chceme hrát(ch) / 2008, Za dobrotu na žebrotu / 2009, 
Sám doma / 2010. 
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6 █ OSOBNÍ ASISTENCE 
Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI), sociální služba po-
skytovaná dle § 39 Zák.108/2006 Sb. 

Posláním Osobní asistence je podporovat děti a dospělé lidi s mentálním postižením 
v olomouckém regionu, aby mohli žít běžným životem podle svých představ v podmín-
kách 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 olomouc-
kém regionu.

POPIS REALIZACE OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2011 
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 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 1× ročně a cíle se ak-
tualizovaly. 
Zpětnou vazbu z průběhu Osobní asistence jsme získávali prostřednictvím pravidel-
ného kontaktu s uživatelem (resp. zástupcem uživatele); zpráv od osobních asistentů; 
náhledů odborných pracovníků na Osobní asistenci (1× ročně); fotodokumentace; do-
tazníku pro uživatele (resp. zástupce uživatele) služby Osobní asistence.
SPI poskytovalo v roce 2011 uživatelům Osobní asistence také základní sociální pora-
denství.
 
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY V ROCE 2011: 
Sociální pracovník (koordinátor Osobní asistence) 4 osoby / 2,25 úvazku
Sociální pracovník (vedoucí SPI a služby Osobní asistence) 1 osoba / 0,5 úvazku 
Pracovník v sociálních službách (osobní asistent / DPP, DPČ) 74 osob / 4  075 hod /1,962 úvazku
Ředitel organizce 1 osoba / 0,25 úvazku
Ekonom, fi nanční manažer 2 osoby / 0,75 úvazku
Administrativní pracovnice 1 osoba / 0,5 úvazku

STATISTICKÉ VÝSTUPY ZA ROK 2011:
Počet uživatelů  30 uživatelů
Poskytnuto bylo celkem  4075 hodin asistence 
Průměrný počet hodin na 1 uživatele   135,83 hodin/rok
Osobní asistenci vykonávalo celkem  74 pracovníků v soc. službách 
K 31.12. 2011 jsme evidovali 20 zájemců o službu OSA.

Věková struktura a stupeň závislosti na péči uživatelů 
služby Osobní asistence v roce 2011:
stupeň závislosti  do 18 let  nad 18 let
bez stupně závislosti 0 1
I. stupeň závislosti 0 0
II. stupeň závislosti 1 5
III. stupeň závislosti 3 8
IV. stupeň závislosti 6 6

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Osobní asistence je součástí Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouc-
kém kraji pro roky 2011–2014 (pracovní sku-
pina č. 2 Osoby se zdravotním postižením) 
a priorit a cílů 2. Komunitního plánu soci-
álních služeb města Olomouce na obdo-
bí 2010–2012 (pracovní skupina Občané 
s mentálním postižením).
Ve Střednědobém plánování rozvoje soci-
álních služeb v OLK a také v Komunitním 
plánování sociálních služeb města Olomou-
ce jsme aktivně zapojeni jako členové výše 
uvedených skupin.

Mgr. Jana Ochotová, vedoucí SPI
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7█ AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI), sociální služba po-
skytovaná dle § 66 Zák.108/2006 Sb.

█ █ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Posláním Volnočasových aktivit je vytvářet dětem a dospělým s mentálním posti-
žením v Olomouckém kraji příležitosti pro aktivní využití volného času a pro získá-
vání, rozvíjení a upevňování jejich schopností a dovedností.
Cíle: Uživatel tráví 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 Olo-
mouckém kraji.

POPIS REALIZACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V ROCE 2011 
█  █  █    PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ KURZY 
• Plavecký kurz 
Kurz probíhal 1× týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku na Plaveckém bazénu v Olo-
mouci; počet účastníků: 20 lidí s mentálním postižením / rok; personální zajištění: 2 ve-
doucí, 12 asistentů, 2 dobrovolníci / rok.

• Sportovní kurz I. 
Kurz probíhal 1× týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku v tělocvičně ZŠ Sv. Voršily 
v Olomouci; počet účastníků: 21 lidí s mentálním postižením / rok; personální zajištění: 
2 vedoucí, 13 asistentů / rok.

• Sportovní kurz II. 
Kurz probíhal 1× týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku v tělocvičně ZŠ Sv. Voršily 
v Olomouci; počet účastníků: 13 lidí s mentálním postižením / rok; personální zajištění: 
2 vedoucí, 6 asistenti, 1 dobrovolník / rok. 

• Neználek 
Kurz probíhal 1× týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku v herně SPOLU Olomouc 
(únor–  červen) a v Místnostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (říjen–   prosinec); 
počet účastníků: 18 lidí s mentálním postižením / rok; personální zajištění: 2 vedoucí, 
8 asistentů / rok.

• Múzika
Kurz probíhal 1× týdně 1 hodinu v průběhu školního roku v Masných krámech (leden),
v Dramaterapeutické učebně Univerzity Palackého v Olomouci (únor–  červen) a v Míst-
nostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (říjen–  prosinec); počet účastníků: 19 lidí 
s mentálním postižením od 13 let / rok; personální zajištění: 2 vedoucí, 9 asistentů, 
1 dobrovolník / rok.

• Taneční kurz
Kurz probíhal 1× týdně 1 hodinu po dobu školního roku v Masných krámech (leden),
v Dramaterapeutické učebně Univerzity Palackého v Olomouci (únor–  červen) a v Míst-
nostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (říjen–  prosinec); počet účastníků: 19 lidí 
s mentálním postižením od 13 let / rok; personální zajištění: 2 vedoucí, 9 asistentů, 
1 dobrovolník / rok.
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8
• Rozmarýnek
Kurz probíhal 1× týdně 1 hodinu po dobu školního roku v Masných krámech (leden),
v Dramaterapeutické učebně Univerzity Palackého v Olomouci (únor–  červen) a v Míst-
nostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (říjen–  prosinec); počet účastníků: 8 dětí 
s mentálním postižením do 13 let / rok; personální zajištění: 2 vedoucí, 6 asistentů / rok.

• Dramaťák
Kurz probíhal 1× týdně 1,5 hodiny po dobu školního roku v Masných krámech (leden),
v Dramaterapeutické učebně Univerzity Palackého v Olomouci (únor–  červen) a v Míst-
nostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (říjen–  prosinec); počet účastníků: 15 lidí 
s mentálním postižením / rok; personální zajištění: 2 vedoucí, 6 asistentů / rok.

• Kurz Rozvoj pracovních dovedností 
Kurz probíhal 1× týdně 1,5 hodiny v dílně Univerzity Palackého (leden), v herně SPO-
LU Olomouc (leden–  červen), v dílně ZŠ Sv. Voršily (únor–  červen), na Floře Olomouc 
(únor – červen) a v Místnostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (říjen–  prosinec); 
počet účastníků: 10 lidí s mentálním postižením od 15 let / rok; personální zabezpečení: 
2 vedoucí, 5 asistentů, 2 dobrovolníci / rok.

• Kurz Základy práce s PC 
Kurz probíhal pouze do února 2011 1× týdně 2 vyučovací hodiny + 15 min. přestávka 
(tj. 1,75 h) v PC učebně ZŠ Nedvědova v Olomouci; počet účastníků: 3 lidé se zdravot-
ním postižením / rok; personální zabezpečení: 1 vedoucí, 2 asistenti / období.

█  █  █    JEDNODENNÍ PROGRAMY 
• „Hody, hody doprovody“ 
Výlet za velikonočními tradicemi a prohlídkou zámecké zahrady do Kroměříže dne 
15. 4. 2011; počet účastníků: 12 lidí s mentálním postižením; personální zajištění: 1 ve-
doucí, 6 asistentů.

•  „Cestou necestou“ 
Turistický výlet na Bradlo a do Nové Hradečné dne 24. 6. 2011; počet účastníků: 4 lidé 
s mentálním postižením; personální zajištění: 1 vedoucí, 2 asistenti.

• „Krásy podzemí“ 
Poznávací výlet do Mladečských jeskyní dne 27. 7. 2011; počet účastníků: 12 lidí 
s mentálním postižením; personální zajištění: 1 vedoucí, 7 asistentů.

• „Mikulášský maškarní rej“ 
Společenské setkání v Regionálním centru 
Olomouc dne 2. 12. 2011; akce byla přístupná 
pro uživatele služeb SPOLU Olomouc, jejich 
rodiny, přátele, asistenty i pro širokou veřej-
nost; personální zajištění: 6 dobrovolníků.

• „Sněhánky“ 
Vánoční prohlídka hradu Šternberk a ná-
vštěva divadelního představení Mrazík dne 
17. 12. 2011; počet účastníků: 12 lidí s men-
tálním postižením; personální zajištění: 1 ve-
doucí, 9 asistentů. 

█  █  █    VÍCEDENNÍ PROGRAMY
• „Prázdniny s Yettim“ 
Zimní táborový pobyt na hotelu Václavov 
ve dnech 26. 2.–  5. 3. 2011; počet účastníků: 
11 lidí s mentálním postižením; personální za-
jištění: 1 vedoucí, 1 zdravotník, 5 asistentů.

•  „Křížem krážem Lipníkem“
Poznávací víkendový pobyt v Lipníku nad 
Bečvou ve dnech 3.–  5. 6. 2011; počet účast-
níků: 11 lidí s mentálním postižením; per-
sonální zajištění: 1 vedoucí, 1 zdravotník, 
5 asistentů.

• „Pásli ovce Valaši“
Letní táborový pobyt v Areálu Lésková ve Vel-
kých Karlovicích ve dnech 9.–  6. 7. 2011; 
počet účastníků: 13 lidí s mentálním postiže-
ním; personální zajištění: 1 vedoucí, 1 zdra-
votník, 8 asistentů.

• „Za devatero horami“ 
Letní táborový pobyt v penzionu Zálesí 
v Rejhoticích ve dnech 7.–  14. 8. 2010; počet 
účastníků: 13 lidí s mentálním postižením; 
personální zajištění: 1 vedoucí, 1 zdravotník, 
9 asistentů.
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9█ █ AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ (ASU)

Posláním kurzu ASU je vytvářet dospělým lidem s mentálním postižením příležitos-
ti 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 aktivi-
tách denního života.
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením starší 18 let 
z Olomouckého 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 2011

Kurz probíhal 2× týdně po 6 hodinách v herně 
SPOLU Olomouc (leden–  červen) a v Míst-
nostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc 
(září  –  prosinec); počet účastníků: 19 lidí 
s mentálním postižením / rok; personální za-
bezpečení: 8 vedoucích, 32 asistentů / rok.

Aktivity v ASU:
Výuka sociálních dovedností – rozvoj soci-
álních a komunikačních dovedností, orien-
tace ve městě, procvičování trivia, podpisu, 
telefonování, téma rodiny, vztahů mezi lidmi, 
fi nancí, nakupování, oblékání, nácvik spo-
lečenského chování, rozvoj soběstačnosti 
v sebeobsluze, návštěva zajímavých míst 
v Olomouci a okolí, apod.;
Dramická cvičení – rozvoj pohybových a sen-
zomotorických schopností a dovedností, ori-
entace v prostoru, spolupráce ve skupině, 
nácvik modelových situací běžného života 
a rizikových situací, výchovná dramatika, re-
laxace, aktivity s prvky dramaterapie, muzi-
koterapie a arteterapie;
Oběd / nácvik společenského chování v běž-
ném prostředí – nácvik sebeobsluhy, spole-
čenského chování, stolování, placení, pod-
pora integrace v prostředí restaurace. 

STATISTICKÉ VÝSTUPY 
AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ ZA ROK 2011

V roce 2011 využilo AR programy celkem 63 uživatelů. 

Počty uživatelů AR programů:

Volnočasové aktivity
Počet účastníků

7–18 let 19 –  64 let

Pravidelné zájmové kurzy 20 30

Jednodenní a vícedenní 
akce 11 26

ASU
1. pololetí 2. pololetí

Počet účastníků Počet účastníků

Aktivní sociální učení 9 9
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Počet využitých účastnických míst v AR programech během roku 2011: 

Počet využitých míst v AR programech*) Za rok

Pravidelné zájmové kurzy 146 míst

Jednodenní a vícedenní akce 88 míst

ASU 32 míst

Celkem 266 míst

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY AR PROGRAMYV ROCE 2011

Sociální pracovník (koordinátor AR programů)  3 osoby / 2,25 úvazku
Sociální pracovník (vedoucí AR programů)  1 osoba / 0,25 úvazku
Sociální pracovník (vedoucí SPI) 1 osoba / 0,25 úvazku
Pracovník v sociálních službách 94 osob / 4 348 hod / 2,1 úvazku
    (vedoucí, asistent, zdravotník / DPP, DPČ)
Ředitel organizace 1 osoba / 0,25 úvazku
Ekonom, fi nanční manažer 2 osoby / 0,5 úvazku
Administrativní pracovnice 1 osoba / 1,0 úvazek
Dobrovolník  13 osob

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Služba ARP je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouc-
kém kraji pro roky 2011–2014 (pracovní skupina č. 2 Osoby se zdravotním postiže-
ním) a priorit a cílů 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 
2010–2012 (pracovní skupina Občané s mentálním postižením).
Ve Střednědobém plánování rozvoje sociálních služeb v OLK a také v Komunitním plá-
nování sociálních služeb města Olomouce jsme aktivně zapojeni jako členové výše 
uvedených skupin.

Bc. Vendula Solovská, vedoucí AR programů

█ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE ARP
Herci a asistenti kurzu Dramaťák se opakovaně snaží – vždy na závěr jednoho běhu 
kurzu – veřejně se prezentovat. Secvičují tedy pokaždé nové divadelní představení, 
ve kterém uplatní zejména své schopnosti improvizace, přednesu a pohybu na jeviš-
ti. V roce 2011 se jejich dlouholetá snaha zúročila a byli osloveni Gymnáziem Štern-
berk, aby se zúčastnili česko-německého projektu „Hearts“. V rámci projektu se herci 
Dramaťáku zúčastnili třídenního workshopu společně s herci divadelní skupiny Angely 
Sey z Würzburgu. Společně vytvořili dvojjazyčné představení „Outsiders“ a předvedli 
jej veřejnosti v Augustiniánském klášteře ve Šternberku. S partnery z Německa se také 
zúčastnili několika prohlídek historických památek Olomouce a navštívili Lanové cen-
trum Proud. Mezinárodní projekt jim umožnil získat nové zážitky a zkušenosti, přinesl 
možnost představit se na „cizí půdě“, mnohdy „oprášit“ své znalosti německého jazyka, 
spolupracovat a komunikovat s novými lidmi.
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Sociální pracovníci se průběžně vzdělávali a absolvovali tyto semináře:
Právo v každodenní práci sociálního pracovníka (2 pracovníci); Základy neverbální ko-
munikace (2 pracovníci); Totální komunikace, jak porozumět neverbálně komunikujícím 
lidem (1 pracovník); Dobrá praxe v zavádění SQSS (2 pracovníci); Rozhodování s pod-
porou (2 pracovníci); AAK (2 pracovníci); Manipulace se schodolezem (5 pracovníků); 
SQSS (6 pracovníků); Workshop ke zvyšování kvality (2 pracovníci); Rozvoj kreativity 
a boj se stereotypem (1 pracovník); Letní praktická škola v managementu (1 pracovník); 
Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením (1 pracovník). 
2× Skupinová supervize sociálních pracovníků SPI (6 pracovníků) – supervizorka 
PhDr. Leona Němcová.
Celkový rozsah vzdělávání sociálních pracovníků SPI v roce 2011 činil 340,5 hodin.

Pracovníci v sociálních službách:
2× Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením – akreditováno u MPSV (8. až 
10. 4. 2011 a 09.–11. 12. 2011) – zaměřený na specifi ka práce s lidmi s mentálním 
postižením. Zúčastnilo se jich 22 asistentů, pod vedením 3 lektorů. 
Setkávání asistentů (25. 1. 2011) – tématicky zaměřeno na sexualitu lidí s mentálním 
postižením (počet účastníků 21).
Setkávání asistentů (24. 3. 2011) – tématicky zaměřeno na poruchy autistického spek-
tra (počet účastníků 22).
Seminář Sexualita lidí s MP (25. 5. 2011) – vymezení pojmu sexualita, vymezení vlastní 
sexuality, přístupu organizace k sexualitě lidí s MP, vývoj sexuality, protokol sexuality…. 
(počet účastníků 14); lektor: Mgr. Iva Jančíková. 
Seminář Manipulace se schodolezem (14. 10. 2011) – teorie a praktický nácvik obsluhy 
schodolezu (počet účastníků 20); lektor: Libor Fojtík.
Seminář Poruchy autistického spektra (23. 11. 2011) – úvod do problematiky, videona-
hrávky a její analýza, specifi ka narušené komunikace, praktický nácvik VOKS, problé-
mové chování osob s PAS (počet účastníků 13); lektor: Mgr. Alena Říhová.
Školení bezpečnosti při plaveckých ak-
tivitách (16. 1. 2011) – teorie a praktický 
nácvik záchrany, poskytnutí první pomo-
ci a transportu tonoucího (počet účastní-
ků 9); lektor: Mgr. Štěpán Klen.
Supervize pro osobní asistenty (2 skupi-
nové; individuální dle potřeby asistentů; 
supervizi vedla externí supervizorka).
Supervize pro pracovníky pravidelných 
zájmových kurzů a kurzu ASU (4 skupi-
nové; individuální dle potřeby asistentů; 
skupinovou supervizi vedli externí su-
pervizoři).

█ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SPI
Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI).

█ LEKTORSKÁ ČINNOST SPI
Program Střediska podpory integrace SPO-
LU Olomouc (SPI).
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SP
IV rámci spolupráce s Univerzitou Palackého 

v Olomouci a vyššími odbornými školami po-
skytlo SPI studentům vícedenní praxe, které 
jsou součástí výuky. V roce 2011 takto prakti-
kovalo 23 studentů vysokých škol (Univerzita 
Palackého Olomouc), 1 student Vvšší odbor-
né školy Caritas Olomouc a 1 student Vyšší 
odborné školy sociální Brno. 
SPI dále realizovalo: Přednášky pro studen-
ty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
a Vyšší odborné školy zdravotnické v Olo-
mouci (50 studentů).

█ SETKÁVÁNÍ 
Program Střediska podpory integrace 
SPOLU Olomouc (SPI).

V roce 2011 pokračovalo neformální Setká-
vání bývalých, současných či budoucích uži-
vatelů služeb SPOLU Olomouc a jejich přátel. 
Organizaci Setkávání převzali Anna Koppová 
a Jakub Tomášek, kteří pomáhali organizovat 
čas, prostor a byli připraveni poskytnout další 
podporu, které dávala účastníkům pocit jis-
toty v novém prostředí. Setkávání se v roce 
2011 uskutečnilo celkem šestkrát a to např. 
v cukrárně Mahler, v Hanácké hospodě či 
hospůdce U Kuděje, v čajovně WABI nebo 
Kratochvíle. Letní Setkávání se uskutečnilo 
formou pikniku ve Smetanových sadech. Při 
těchto setkáních měli účastníci možnost vy-
chutnat si SPOLU kávu nebo čaj, zahrát si 
stolní hry, vzájemně se více poznat, sdílet 
radosti i starosti, ... 

Mgr. Jana Ochotová, vedoucí SPI



12 █ SOCIÁLNÍ REHABILITACE
     METODOU PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ), 
sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb.

V roce 2011 byla služba fi nancována Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR v rámci projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných sociál-
ních služeb v Olomouckém kraji“.

Posláním Sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením 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 na-

vštěvují 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 2011 
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní. SR je službou časově omeze-
nou, uživatelům poskytovanou maximálně po dobu dvou let. Jde o službu průchozí. 
V případě uvolnění kapacity odborného pracovníka 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 čin-

ností vedoucích k sociálnímu začlenění.
4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
5. Podpora při orientaci v oblasti pracovního uplatnění: porozumět tomu, co znamená 

být zaměstnán, umět si představit výhody a nevýhody zaměstnání, orientovat se 
v oblasti různých typů pracovních činností a možností zaměstnání.

6. Podpora při vytváření představy o vhodném pracovním místě: uvědomit si vlastní 
preference, identifi kovat své předpoklady pro práci, uvědomit si omezení při výběru 
pracovního místa.

7. Podpora při vyhledávání vhodné pracovní příležitosti: naučit se používat zdroje nabí-
dek práce (tisk, internet aj.), rozpoznat, kdo může pomoci při hledání práce, naučit se 
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Tranzitní program (TP)

Je specifi ckou součástí služby sociální reha-
bilitace. 
Jedná se o podporu žákům a studentům 
s těžším zdravotním postižením navštěvují-
cí základní nebo praktickou školu, kteří jsou 
motivováni uplatnit se na otevřeném trhu 
práce a chtějí si formou bezplatné praxe vy-
zkoušet svůj pracovní potenciál. Podpora při 
rozvíjení jejich sociálních a pracovních do-
vedností, které jim usnadní přechod ze školy 
do zaměstnání.
Činnosti vykonávané v rámci TP jsou srov-
natelné s činnostmi sociální rehabilitace. Vše 
směřuje v ideálním případě k plynulému pře-
chodu od školní docházky k zaměstnání. 
Tranzitní program je poskytován po dobu stu-
dia uživatele služby (do dovršení 26 let věku) 
– v rozsahu školního roku (v období letních 
prázdnin není poskytován).
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Počet uzavřených pracovně právních vztahů:

Počet pracovních vztahů 15

Typy pracovních vztahů:
 pracovní smlouva
 DPČ
 DPP

10
0
5

Praxe v Tranzitním programu 5

Firmy, které v roce 2011 zaměstnaly uži-
vatele SR:
Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc | Spolek 
Trend vozíčkářů Olomouc | SPOLU Olo-
mouc | Středisko SOS, Olomouc | LS Arma-
tov s.r.o. | AmRest s.r.o. Praha (KFC) (2x) | 
LF Kings security | Papcel a.s

Firmy, které v roce 2011 umožnily praxi 
v rámci Tranzitního programu:
Globus ČR, k.s., Olomouc | GORGONY s.r.o., 
Olomouc | SPOLU Olomouc | ZOO Olomouc 
| Domov seniorů – Pohoda Chválkovice p.o.

požádat o pomoc, rozpoznat nabídku odpovídající představě vhodného pracovního 
místa a domluvit si schůzku se zaměstnavatelem.

8. Podpora při získání pracovního místa: vyplnit žádost o zaměstnání, vytvořit životo-
pis, vhodně se obléci na pohovor, přijít včas, naučit se na pohovoru vhodně chovat 
a klást vhodné otázky. Poradenství při uzavírání pracovněprávního vztahu.

9. Podpora při udržení pracovního místa: naučit se dopravit se včas do práce, připravit 
se na práci, omluvit se v případě nepřítomnosti, vyzvednout mzdu. Znát práva a po-
vinnosti spojené se zaměstnáním, vhodně se chovat se ke spolupracovníkům a iden-
tifi kovat situace, které by mohly zhoršit zdravotní stav, umět jim předejít a vhodně 
na ně reagovat. Naučit se požádat o pomoc. Poradenství při ukončení pracovního 
vztahu.

10.Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleži-
tostí: poradenství, případně provázení při jednáních na ÚP, OSSZ, Magistrátu města 
apod., hledání dalších zdrojů podpory při řešení životních situací uživatelů služby.

STATISTICKÉ VÝSTUPY ZA ROK 2011 

Počet uživatelů služby v roce 2011 celkem:

Ženy Muži Celkem 
Počet nových uživatelů služby v roce 2011 12 10 22
Skutečný počet uživatelů služby v roce 2011 35 24 59

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska typu postižení:

typy postižení počet klientů
kombinované postižení 6
mentální 19
tělesné (poruchy pohybového aparátu) 24

sluchové 6
zrakové 2
psychiatrické poruchy 2

Sekundární ukazatele: 

Počet intervencí* 1547

Počet kontaktů** 412

Počet skupinových aktivit*** 67

Počet účastníků skupinových aktivit 647

* 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
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY V ROCE 2011
Sociální pracovník (koordinátor služby SR)  3 osoby / 2,5 úvazku
Sociální pracovník (vedoucí APZ, koordinátor služby SR) 1 osoba / 1,0 úvazku
Pracovník v sociálních službách (pracovní asistent) 5 osob / 319 hod (DPP)
Ředitel organizace 1 osoba / 0,25 úvazku
Ekonom, fi nanční manažer, administrativní pracovnice 1 osoba / 0,75 úvazku

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Služba sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání je součástí cílů 
a priorit  2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouc v pracovní skupi-
ně Občané se zdravotním postižením a Občané s mentálním postižením. 
Služba SR je součástí cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních slu-
žeb v Olomouckém kraji pro roky 2011–  2014 v pracovní skupině Osoby se zdravot-
ním postižením (Cíl 1, Opatření 1.1), předpokládaný dopad opatření: Osoby se zdra-
votním postižením mají zajištěn stejný přístup k příležitostem v oblastech odstraňování 
bariér, vzdělávání, dopravy, zaměstnávání, zdravotnictví, kultuře, volném čase, rekreaci 
a sportu. 

Bc. Daniela Konvičná, Bc. Veronika Rojková/Bc. Simona Pytolajová, 
Mgr. Edita Lukášová, koordinátorky sociální rehabilitace

Martin Řezníček, vedoucí APZ

█ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE APZ
Pan František  oslovil Agenturu podporovaného zaměstnávání v srpnu 2010 na dopo-
ručení své zprostředkovatelky z Úřadu práce Krajské pobočky Olomouc. Delší dobu se 
mu nedařilo najít vhodné zaměstnání a chtěl se zapojit do intenzivnějšího programu 
hledání práce. Rád by si našel místo vrátného, ale byl ochoten pracovat i na jakékoliv 
fyzicky nenáročné pracovní pozici, kde by mohl využít bohaté zkušenosti ze své dlou-
holeté praxe ve slévárenské dílně.
Limitujícím faktorem v jeho případě byl špatný zdravotní stav (omezená hybnost a cit-
livost pravé horní i dolní končetiny, potíže s pamětí, zdvojené vidění) úzká kvalifi kace 
(celý život pracoval v oboru, pro který se vyučil) a relativně vysoký věk (diskriminace 
z důvodu věku ze strany zaměstnavatelů). 
V průběhu programu sociální rehabilitace se pan František projevil jako mimořádný člo-
věk, kterému se díky jeho houževnatosti, skromnosti, přátelskosti a pozitivnímu myšlení 
dařilo překonávat celou řadu překážek a velkých zklamání. 
V rámci individuálně naplánované služby se zaměřil na zvyšování dovednosti vyhledá-
vání práce (orientace v nabídce inzerce práce, oslovování zaměstnavatele, vytvoření 
strukturovaného životopisu apod.), dále na základní orientaci v sociálně právních zále-
žitostech, základům práce s počítačem aj.
V červnu 2011 se přes řadu oslovených organizací podařilo vyjednat příslib zaměstná-
ní v dílně na zpracování odpadového materiálu. Pan František se na práci velmi těšil 
a na nástup do zaměstnání se po všech stránkách připravoval. Zaměstnavatel však 
na poslední chvíli od příslibu odstoupil, protože se fi rmě nepodařilo zajistit potřebné pro-
středky na mzdu a úpravu pracovního místa. Pro pana Františka to bylo velké zklamání, 
které ho prakticky vedlo k myšlence na předčasný odchod do penze.

Varianta odchodu do důchodu zůstala ote-
vřená a nadále se pokoušel hledat zaměst-
nání, které by odpovídalo jeho představám 
a potřebám.
Za nedlouho (leden 2012) se objevila nabíd-
ka práce v obchodě, kde hledali pomocnou 
sílu pro chystání zakázek, pomoc při údržbě 
provozovny a pomoc při zásobování. Pan 
František uspěl ve výběrovém řízení a poda-
řilo se mu získat pracovní smlouvu na dobu 
určitou. Práce v obchodě mu vyhovuje a od-
povídá jeho možnostem. Oceňuje i vstřícný 
přístup zaměstnavatele. U pana Františka se 
po nástupu do zaměstnání zlepšila nejen so-
ciální situace, ale i po duševní stránce se cítí 
mnohem lépe a je pozitivně naladěn.

 Jméno uživatele služby bylo změněno
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15█ PORADENSKÁ ČINNOST APZ
Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ)

█ ČISTÁ HLAVA, VOLNÉ  
 TĚLO 2011
Program relaxace pro pečující osoby
Program SPOLU Olomouc 

Cílem programu bylo nabídnout lidem pe-
čujícím o člověka se zdravotním postižením 
aktivity zaměřené na uvolnění, oddech a re-
laxaci.

Relaxační den se uskutečnil v sobotu 15. led-
na 2011. Využily ho zejména matky pečující 
o dítě s mentálním postižením. Každá ze zú-
častněných mohla udělat něco jen pro sebe 
– vyčistit si hlavu a uvolnit tělo. 
V dopoledním bloku si účastnice programu 
vyzkoušely pod příjemným, ale důsledným 
vedením Yasmine Arub (Jitky Mikeskové), 
prvky břišních tanců, které se nakonec spo-
jily v harmonickou taneční sestavu, ladné 
pohyby a příjemný prožitek ženství. Tělo se 
uvolnilo.
Po obědě v restauraci U Bakaláře seznámila 
muzikoterapeutka Svatava Drlíčková účast-
nice se starobylými nástroji z různých koutů 
světa. Následovalo poznávání jejich rela-
xačních účinků. Za zvuků exotických tónů 
a jemného zpěvu, v teple hřejivých dek, ná-
sledovala imaginární cesta po Zemi, Mořem 
i Vesmírem. Hlava se „vyčistila“.
Počet zúčastněných: 8 žen a 2 lektorky
Místo konání: UP Olomouc, Purkrabská 2, 
Olomouc, dramaterapeutický ateliér.

Hana Nepejchalová a Petra Jurkovičová, 
koordinátorky projektu

V roce 2011 poskytovala Agentura podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc 
formou veřejné zakázky poradenskou činnost „Podporované zaměstnávání“ pro Úřad 
práce v Olomouci. 

Poradenská činnost byla realizována v době od 13. června do 31. listopadu 2011. Pro-
gram byl určen pro 9 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením.
Poradenská činnost byla fi nancována Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR prostřednictvím národního individuálního projektu „Rekvalifi kace a poradenská 
činnost“.

Poradenská činnost je určena pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v eviden-
ci Úřadu práce v Olomouci a jsou osobami se zdravotním postižením. Poradenství je 
určeno pro skupinu maximálně deseti osob. Celkový rozsah poradenské činnosti byl 
plánován na 90 hodin pro jednoho účastníka. 

Struktura poradenské činnosti byla následující:
• individuální poradenství  10 hodin 
• skupinové poradenství  30 hodin 
• poradenský program  50 hodin 
V rámci poradenského programu bylo 20 hodin vyhrazeno pro praxi na pracovišti v běž-
né fi rmě.

Martin Řezníček, vedoucí APZ

█ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APZ
Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ).

S  ociální pracovníci:
Kolokvium České unie pro PZ (1 pracovník); Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho 
motivace (2 pracovníci); Standardy kvality sociálních služeb v praxi (4 pracovníci); Od-
borná stáž v APPN Praha (1 pracovník); Podpůrné brokerství v sociální práci a jeho 
význam pro individuální plánování s klientem (2 pracovníci); Sociální práce jinak (2 pra-
covníci); Co, proč, kam a jak psát o uživatelích služby? (1 pracovník); V pasti dluhů – jak 
pomoci klientovi v dluzích (1 pracovník).
 V průběhu roku 2011 pak navštěvovala jedna pracovnice kurz znakového jazyka 
a Workshopy pro pracovníky zodpovědné za metodické vedení služby

Pracovníci v sociálních službách:
Kvalifi kační kurz pro pracovníky v sociálních službách (1 pracovník); Kurz pro asistenty 
lidí s mentálním postižením (1 pracovník).
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16 █ FIMFÁRUM 2011
Festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Program SPOLU Olomouc 

Cílem programu je vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentál-
ním postižením i bez. Čas prožitý společně při tvořivých aktivitách a zábavě dává prostor 
pro společné zážitky a pomáhá překonávat vzájemné bariery. Lidem s mentálním posti-
žením, žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním postižením, byla vytvořena 
příležitost se během festivalu začlenit do přirozeného prostředí, navázat nové kontakty 
a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního postižení, žijícími nebo studu-
jícími v Olomouci. 
24.–26. 6. 2011 jsme se sešli již po patnácté. S mottem „Člověče raduj se!“ jsme 
putovali duhovými tvořivými dílnami za novými zážitky a zajímavými zkušenostmi. 
Partnerem byl i tentokrát Dům dětí a mládeže Olomouc.

Fimfára se zúčastnilo:
178 registrovaných účastníků z 11 pobytových zařízení a stacionářů, cca 30 neregistro-
vaných volně příchozích účastníků. 74 dobrovolníků – současných i bývalých studentů 
SŠ a VŠ, vč. dobrovolníků zprostředkovaných Fórem dárců, 18 pracovníků zajišťujících 
odborný program a koordinaci festivalu.

Program festivalu v pátek 24. 6. 2011:
V 15:00 hodin byl festival slavnostně zahájen v kině Metropol představením divadla Tram-
tárie: „Kdo chce zabít Beatles?“ a tanečním vystoupením skupiny Domino z Klíče – centra 
sociálních služeb.
Po večeři pokračoval program tanečním večerem v sále DDM. K tanci zahrála Popová 
škola Dětského domova v Olomouci. Večer nám osvěžila koktailová show.

Program festivalu v sobotu 25. 6. 2011:
Po snídani v DDM v formou švédských stolů byly otevřeny tvořivé dílny: DUNIVÉ RYTMY / 
LETNÍ RADOVÁNKY / VYMYDLENÁ DÍLNA / ZEMSKÁ PŘITAŽLIOST / DUHOVÝ SVĚT/ 
VOŇAVÉ POTĚŠENÍ / DUHOVÉ MÁMENÍ / VZDUŠNÉ TÓNY / KVÍTEČKOV.
Po obědě v restauracích Moritz – hostinský pivovar, Svatováclavský pivovar, Torture – 
Mučírna a U Huberta se dále pracovalo v tvořivých dílnách. 
Ve 20:00 se pro všechny v sále DDM otevřel BUBENICKO TANEČNÍ VEČER a souběžně 
bylo možné posedět venku u ohně s kytarou a dobrým mokem.

Program festivalu v neděli 26. 6. 2011: 
Po snídani, Radovanci, předání malých talismanů a společném focení si účastníci festiva-
lu vybírali z nabídky: PROJÍŽĎKA NA RAFTECH HISTORICKOU OLOMOUCÍ | EXKUR-
ZE K UMĚLECKÉMU KOVÁŘI VE VELKÉM TÝNCI | EXKURZE DO ČESKÉHO ROZ-
HLASU OLOMOUC | OCHUTNÁVKA RELAXACE V SOLNÉ JESKYNI | VÝLET DO ZOO 
NA SVATÉM KOPEČKU.
Po obědě v restauracích Svatováclavský pivovar, Torture-Mučírna nebo U Huberta se 
účastníci festivalu rozjeli do svých domovů.

Významnou podporu festivalu poskytlo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Olo-
mouc. Opět se potvrdila výborná spolupráce s Domem dětí a mládeže v Olomouci, který 
nám, jako již tradičně, vyšel vstříc a poskytl zázemí po celou dobu festivalu a Střední 
a vyšší zdravotnickou školou Pöttingeum v Olomouci. 
Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl naplněn. 
Za rok, na 16. ročníku, nashledanou!

Hana Nepejchalová, koordinátorka projektu
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18 █ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU Olomouc v roce 2011 

Výnosy  celkem v tis. Kč

DOTACE, GRANTY, PŘÍSPĚVKY CELKEM 4 383
z toho:
MPSV / Poskytování sociálních služeb – OSA, AR  3 420 
MK ČR / Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů – AR  17 
MK ČR / Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů – Fimfárum  50 
OLK / Kulturní aktivity v Olomouckém kraji – AR  25 
OLK / Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování  70
OLK / prostřednictvím projektu „HEARTS“ – gymnázium Šternberk 16 
Město Olomouc / Sociální služby a humanitární pomoc – OSA, AR 528 
Město Olomouc / Sociální služby a humanitární pomoc – Fimfárum 7 
NROS / sbírka Pomozte dětem – AR, OSA 210 
VĚTRNÍK nadační fond / Fimfárum 40 

DARY  925 

SLUŽBY CELKEM 2 834
z toho:
Tržby z prodeje služeb – služby sociální péče a prevence, poradenství ÚP, Sociální integrace (IP OLK) 2 596
Tržby z prodeje služeb – ostatní 70
Tržby za prodané zboží 8
Členské příspěvky 3
Účastnické poplatky – Fimfárum 89
Jiné příjmy 68

ÚROKY u peněžních ústavů 14

VÝNOSY C E L K E M  8 156
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19Náklady  celkem v tis. Kč

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM  970 
z toho:  Spotřeba materiálu  505 
             Spotřeba energie 154
             Prodané zboží 311

SLUŽBY CELKEM 1 045 
z toho:  Opravy a udržování 20 
             Nájem 52
             Spoje 135 
             Poštovné 13 
             Cestovné 50
             Služby ostatní (poradenství, ubytování, strava, školení, správa sítě, apod.) 775

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM  5 643
z toho:  Mzdy 3 837
             OON 519
             Odvody S a Z 1 282
             Náhrada ND 5
DANĚ 0
KURZOVÉ ZTRÁTY 0 
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 36
MANKA A ŠKODY 0
ODPISY 0
PŘÍSPĚVKY CELKEM 10 

NÁKLADY C E L K E M 7 704 

Výsledek hospodaření (náklady – výnosy) 452 

█ ROZVAHA K 31.12. 2011
AKTIVA  PASIVA

DNM  97 Vlastní zdroje celkem  3 336
DHM  1 187  z toho: vlastní jmění  220
Oprávky k DNM  –97  výsledek hospodaření celkem  3 116 
Oprávky k DHM  –1 187
Krátkodobý majetek celkem  4 408  Cizí zdroje celkem   1 072 
z toho: pohledávky celkem  302  z toho: krátkodobé závazky celkem  1 032
    zboží na skladě  13      dlouhodobé závazky celkem  0
    příjmy příštích období  40      výnosy příštích období   40
    krátkodobý fi nanční majetek celkem  4 053  

AKTIVA CELKEM  4 408  PASIVA CELKEM  4 408 
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20 █ ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA  

█  █  █    V roce 2011 nás fi nančně podpořili:

Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb, který je spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky 
Úřad práce v Olomouci prostřednictvím projektu Rekvalifi kace a poradenská činnost, který je spolufi nancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministerstvo kultury ČR / Olomoucký kraj / Statutární město Olomouc

Nadace rozvoje občanské společnosti, ze sbírkového projektu Pomozte dětem! / Nadační fond VĚTRNÍK 

CYTOLCARE s.r.o. – MUDr. Alena Imrychová / SEKNE spol. s r.o. / TOOL Construction s.r.o. / Tomáš Ujfaluši / David Rozehnal / Česká 
televize / GOLF AREA, a.s. / GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. / WEBA Olomouc, a.s. / Dobré místo pro život / FARMAK, a.s. / Sportovní klub 
Olomouc Sigma MŽ, o.s. / GRUNDFOS s.r.o. / Kooperativa, a.s. / LO HANÁ s.r.o. / Stavební fi rma VAPE s.r.o. / JUDr. Svatava Míčková / 
Zdeňka Kratochvílová / OLTERM & TD Olomouc / MUDr. Jan Nachtmann / SHATA STAV CZ s.r.o. / Makovec a.s. 

█  █  █   V roce 2011 poskytli nefi nanční pomoc: 
█   DOBROČINNÁ AUKCE současného výtvarného umění
Umělci, jejichž díla byla zastoupena v dobročinné aukci: Barták Miroslav / Bébar Otto / Bébarová Jana / Běhal Jiří / Bendová Barbo-
ra / Bezděková Dana / Bourasseau Robert / Čapek Jan / Černá Jana / Čech Ringo František / Daněk Ladislav / David Jiří / Exler Petr / 
Franta Roman / Gabriel Jan / Gebauer Kurt / Hastík Jiří / Hayek Pavel / Herynek Pavel / Holišová Kateřina / Hostašová Karla / Hrubý Tom 
/ Hybnerová Vanda / Jalůvka Ladislav / / Javorek Pavel / John Vít / Kintera Kryštof / Klesnil Svatopluk / Kosková Inge / Krajíček Brot Ivan 
/ Krečmanová Jarmila / Krtička Jiří / Kubíček Tomáš / Kučera Jaroslav / Kuncová Marie / Lampar Jaroslav / Lampar Tomáš / Lamr Hanuš / 
Langer Radovan / Linhartová Radka / Macků Michal / Malota Eduard / Mikanová Marie / Milt Jan / Minář Jaroslav / Mochalovi Eva a Marcel 
– design studio LLEV / Mraček Ivan / Nesvadba Miloš / Pelcl Jiří / Přeček Ivo / Ranný Emanuel / Renčín Vladimír / Rittstein Lukáš / Ritt-
stein Michael / Róna Jaroslav / Řezáčová Kateřina / Sanetřík Milan / Sedláček Jiljí / Sedlářová Dana / Schwarz Jindřich / Skála František 
/ Slavík Herbert / Slíva Jiří / Steinerová Anna / Suchý Jiří / Šembera Oldřich / Škubna Josef / Šlapetová Barbora / Šlechta Pavel / Šnajdr 

Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb, který je spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky 
Úřad práce v Olomouci prostřednictvím projektu Rekvalifi kace a poradenská činnost, který je spolufi nancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky 
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21

 

  

 

Miroslav ml. / Šnajdr Miroslav st. / Šnajdrová Bronislava / Štefka Zdeněk / Taussig Pavel / Tomášková – Dytrychová Marie / Trizuljak Marek 
/ Trojková Erika / Trubačová Lenka / Typovský Karel / Urban Miroslav / Urban Petr / Vacek Zdeněk / Válek Jiří / Válek Petr / Valenta Milan 
/ Vašulínová Adéla / Velíšek Martin / Veselý Petr / Zoubek Jasan / Zoubek Olbram / účastníci festivalu Fimfárum – outsider art 
Průvodci dobročinné aukce v roce 2011 byli Vanda HYBNEROVÁ a PhDr. Jiří HASTÍK 
Dobročinná aukce je realizována za fi nanční spoluúčasti Olomouckého kraje a fi rem GEMO OLOMOUC I WEBA Olomouc I FARMAK 
I GRUNDFOS I LO HANÁ I Stavební fi rma VAPE I OLTERM & TD Olomouc
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Partneři: Unie výtvarných umělců Olomoucka I Galerie G I Galerie Caesar I Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně I Sklenářství 
a rámařství BUBENÍK I MAKRO I UNIMÓDA | Jiří Charvát

Mediální partneři: OLOMOUCKÝ deník I INFO I ZZIP I Gold Offi ce

█   FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Dům dětí a mládeže Olomouc / Střední a vyšší zdravotnická škola Olomouc / ALGRAF / Autopůjčovna MIJAS / FONTANA WATERCOO-
LERS s.r.o. / Hanácká kyselka, s.r.o. / Jídelna při ZŠ Demlova / Kino METROPOL / Lesaffre Česko, a.s. / Maso uzeniny Makovec / MKD 
Kratochvíl / Olma a.s. / Pekárna Penam s.r.o. / Pekárna TOKO / Pekařství Petr Ptačník / Restaurace: U Huberta, Svatováclavský pivovar, 
Torture-Mučírna a Moritz – hostinský pivovar / Taneční kroužek při DDM Olomouc / United Games of Nations / Zelenina U Halámků 

█   DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ s dobročinnou dražbou 
Alois Kaňkovský / BIRKI, spol. s r.o. / BMW Group Česká republika / CK PEŘEJ TOURS / CK JUHÁSZ / Dobré místo pro život / Gastrogolf 
– Petr Čep / Golf Area, a.s. / Golfový klub Olomouc / Inzertní agentura Profi t, s.r.o. / Jan Peterek / Jágr Tým – Jaromír Jágr / Jiří Dopita / 
Jiří Skácelík / Martin Straka / manželé Gazdovi / Michal Kratochvíl / Newman School / Nikola Sudová / Olomoucký deník / Omega centrum 
sportu a zdraví / Ondřej Bank / Ondřej Hejma / ORRERO a.s. / pan Kodytek / Pension U Jakuba – František Wiedermann / Petr Čech / 
Petra Janů / portál Fajn Slevy / T.S. Bohemia / Tupperware Olomouc, manželé Zavadilovi / Zdeňka Vahalová / ZZIP 
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█   VÁNOČNÍ STÁNEK
Kulturní Olomouc o.p.s. / Dobré místo pro život / Anna a Břetislav Gazdovi / 
zaměstnanci pojišťovny Kooperativa a portálu Fajn Slevy 

   

█   DALŠÍ AKTIVITY SPOLU Olomouc podpořili
Agentura GALIA – Libor Gašparovič / Anna a Břetislav Gazdovi / Fórum dár-
ců / IZON s.r.o. / J.O.S., zájmové sdružení / J.P.Corrigan / Omega centrum 
sportu a zdraví / O.R.K.A. / Účetní kancelář Smetanová / TOOL Construction 
s.r.o. / Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o., Olomouc-Chomoutov / 
zaměstnanci České spořitelny, a.s., KPMG Česká republika, s.r.o., Siemens 
Česká republika / dobrovolníci v kurzech: Janka Orlíčková, Robert Šebík, 
Kristýna Novosádová, Michaela Bláhová, Kateřina Myslínová, Marta Smé-
kalová

█   MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje / Dobré 
místo pro život / Anna Gazdová / Všeobecná zdravotní 
pojišťovna

█   POBYTOVÉ AKCE
Hotel Václavov / p. Děrda – Jezdecký klub Jestřábí / 
SHATA STAV CZ, s.r.o. / Hotel Galik / Alientes, s.r.o. – 
Penzion Zálesí / Česká spořitelna
    

█   SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ s hudbou a tancem 
Anna Gazdová / Antikvariát u Bouchalek / Balneocentrum Flora / Bělecký Mlýn s.r.o. / Budoucnost Ostrava / Bowland Olomouc / Buď 
Geo... o.s. / CK PEŘEJ TOURS s.r.o. / Dobrá čajovna / Dobré místo pro život / HEALTH LINK s.r.o. / Helena Šenbergerová / HTM Sport 
s.r.o. / Janis Papageorgiu / Jaroslava a Roman Zavadil, s.r.o. – Distribuční středisko Tupperware / Josef Kvapil a.s. / Klára Klepáčková 
/ Kožená galanterie Masné krámy / KVĚTINY-KERAMIKA, Kateřinská – rodina Sítařova / Lanové centrum PROUD Olomouc / Lesaffre 
Česko, a.s. / Moravskoslezské cukrovary a.s. / Nano Trade s.r.o. / Olomoucký Večerník / Orientální tance Yasmine Arub / ORRERO a.s. 
/ Petr Čep / Petr Kubes / Pí-centrum OLOMOUC / Restaurace a penzion ARCHA / Restaurace Vila Primavesi / Relaxační studio SPIRIT 
/ Salón LILLY – Petra Škotulová / SALT – MEDICAMAX s.r.o. / SILEX spol. s r.o. / Studio orientálních tanců Aysun / SVÍČKY – SVÍCNY 
Poštulka / TEATRO OLBER / TJ Sokol Olomouc ZÁPAS / Vlastimila Gilániová – prodejna Amazonka Břeclav

    

  

Za poskytnuté dotace, granty, nadační příspěvky, fi nanční dary i jinou formu pomoci DĚKUJEME!

Mgr. Gabriela Zonová, fi nanční a projektová manažerka
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23█ SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2011

Leden 2011 Sigma Olomouc | Internetová dobročinná dražba historicky cenné-
ho dresu Ladislava Kučerňáka z 80. let 20. století.

15. 1. 2011 Čistá hlava, volné tělo | relaxační sobota pro rodiče, zejména pro 
matky pečující o dítě s mentálním postižením.

21. 1. 2011 První setkání s novými patrony SPOLU Olomouc | Patrony jsme 
získali prostřednictvím o. s. Dobré místo pro život. Role patronů se 
ujali manželé Anička a Břetislav Gazdovi. 

11. 2. 2011 Taneční mejdan SPOLU Olomouc | Regionální centrum Olomouc; 
3. inklusivní společenské setkání pro širokou veřejnost, naše přátele 
a příznivce. 

22. 2. 2011  Partnerská spolupráce | V rámci partnerství Olomouckého kraje 
a německého okresu Würzburg jsme hostům ze zahraničí představili 
činnost SPOLU Olomouc.

11. 4. 2011 Spolu na koncert | RNDr. Jarmila Smetanová pozvala zájemce 
z řad uživatelů služeb SPOLU Olomouc do Reduty na společný kon-
cert kapely Nezmaři a Symfonického orchestru ZUŠ Uničov. 

24. 4. 2011 Velikonoční bowlingový turnaj | 5 uživatelů SPOLU Olomouc se 
zúčastnilo turnaje, který připravilo o. s. Dobré místo pro život.

5. 5. 2011 Dobročinný golfový turnaj a dražba | Areál Golfového klubu Olo-
mouc | Na tréninkovém hřišti si odpaly vyzkoušela i parta uživatelů 
SPOLU Olomouc | Cílem této akce bylo fi nančně podpořit poskyto-
vání terénních sociálních programů pro lidi se zdravotním, převáž-
ně mentálním postižením. 

Květen 2011 V rámci projektu Centra podpory integrace | Začala vznikat kni-
ha Rekreace v Aplikovaných pohybových aktivitách. AR programy 
SPOLU Olomouc jsou uvedeny v kapitole Příklady dobré praxe. Více 
o projektu na www.apa.upol.cz.

Květen 2011 Zaměstnanci fi rmy Siemens podpořili SPOLU Olomouc | Zakou-
pili 16 ks sedáků na židle do herny.

Květen–srpen  Katalog výtvarných děl SPOLU Olomouc | Vznikl ve spolupráci 
s patrony, manželi Gazdovými.

Květen Zahájena spolupráce s vydavatelstvím Portál | Výsledkem bude 
publikace pracovníků organizace, která bude prezentovat zkušenos-
ti z Kurzu ASU.

Červen 2011 FIMFÁRUM | Festival tvořivosti a fantazie … viz str. 16 

Červen 2011 Adventure golf | Účastníkům sportovních kurzů, kurzu Neználek 
a Aktivní sociální učení umožnila OMEGA – centrum sportu a zdraví 
vyzkoušet si bezplatně novou sportovní disciplínu.
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13.–15. 9. 2011 Projekt Hearts – společný workshop Kurzu Dramaťák a partne-

rů z Würzburgu | Vyvrcholením bylo společné vystoupení v Augus-
tiniánském klášteře ve Šternberku | Hlavním partnerem projektu bylo 
Gymnázium Šternberk.

3. 12. 2011 Dobročinná aukce současného výtvarného umění | 12. ročník 
aukce se uskutečnil v olomoucké Galerii G pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje Martina Tesaříka. Velkem bylo v aukci zařazeno 
123 položek od 99 autorů. Průvodci dobročinné aukce byli Vanda 
HYBNEROVÁ a PhDr. Jiří HASTÍK.
Cílem této akce bylo fi nančně podpořit poskytování sociálních pro-
gramů lidem se zdravotním, převážně s mentálním postižením.

19.–20. 12. 2011 Předvánoční prodej ve stánku DMPŽ | Zaměstnanci společnosti 
Kooperativa, pracovníci portálu Fajn Slevy a naši patroni prodávají 
ve prospěch SPOLU Olomouc na vánočních trzích. 

2011 FÓRUM DÁRCŮ a fi remní dobrovolnictví | Prostřednictvím ob-
čanského sdružení Fórum dárců se do činnosti SPOLU Olomouc 
v měsících duben a červen zapojilo 13 dobrovolníků z řad zaměst-
nanců České spořitelny a KPMG Česká republika, s.r.o. Někteří se 
zúčastnili jako doprovod lidí s mentálním postižením dubnového vý-
letu Hody, hody doprovody, další pomohli na červnovém festivalu 
tvořivosti a fantazie pro lidí se zdravotním postižením i bez – FIMFÁ-
RUM | Těšíme se na další spolupráci v roce 2012! 

█ A DALŠÍ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE...
aneb s podporou města Olomouce o dvě patra níže

Na poskytování aktivizačních a rozvojových programů nám v roce 2011 město Olomouc 
pronajalo nové, méně bariérové a lépe členěné prostory ve stejném domě jako do-
sud. Proti dřívějšímu třetímu je první patro s pomocí schodolezu lépe dostupné i lidem 
s kombinovaným postižením. Dispoziční členění nových prostor také umožnilo oddě-
lit výukové aktivity od relaxačních a využít samostatnou místnost na sklad pomůcek. 
K dispozici je bezbarierové WC.

Děkujeme Statutárnímu městu Olomouc 
za poskytnuté prostory a za dlouhodobou zapůjčku schodolezu. 

Děkujeme Střední škole stavební a podnikatelské s.r.o. z Olomouce-Chomoutova 
za pomoc při rekonstrukci a malování prostor.

Děkujeme fi rmě TOOL Construction s.r.o. 
za dovybavení prostor nábytkem a pomůckami. 

SP
OL

UP
RÁ

CE
 S

 V
EŘ

EJ
NO

ST
Í V

 R
OC

E 
20

11

www.spoluolomouc.cz



25█ ZPRÁVY V MÉDIÍCH V ROCE 2011 

11. 1. 2011 SK Sigma Olomouc: „Aukce dresu Benetton #5“
http://www.sigmafotbal.cz/cs/?umenu=7-6-1-&id=4265&back=10-1-1-

17. 1. 2011 Olomoucký Večerník: „Získejte fotbalový unikát“ – informace o pořádané aukci dresu Ladislava Kučerňáka ve prospěch 
SPOLU Olomouc
http://vecernikol.cz/spolecnost/socialni-oblast/107-ziskejte-fotbalovy-unikat-.html

22. 1. 2011 Nejlepší adresa: „Dražba dresu legendy fotbalové Sigmy Kučerňáka pomůže mentálně postiženým“
http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Drazba-dresu-legendy-fotbalove-Sigmy-Kucernaka-pomuze-lidem-s-mental-
nim-postizenim-15375

24. 1. 2011 Radniční listy 1/2011: „SPOLU Olomouc zve na taneční mejdan“ 
25. 1. 2011 Olomoucký večerník: „SPOLU Olomouc získalo nové patrony“

http://www.vecernikol.cz/spolecnost/socialni-oblast/177-spolu-olomouc-ziskalo-nove-patrony.html

25. 1. 2011  Olomoucký večerník: „Dotace na poskytování sociálních služeb výrazně klesly. SPOLU Olomouc je kráceno o více jak 
půl milionu.“
http://www.vecernikol.cz/spolecnost/socialni-oblast/179-dotace-na-poskytovani-socialnich-sluzeb-vyrazne-klesly.html

27. 1. 2011  SK Sigma Olomouc: „Dres Benetton je srdeční záležitost“
http://www.sigmafotbal.cz/cs/?umenu=7-6-1-&id=4304&back=10-1-1-

3. 2. 2011 MF DNES: „SPOLU Olomouc chystá taneční mejdan“
zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=028&r=mfstredmorava&idc

10. 2. 2011 Olomoucký deník: „Sdružení SPOLU Olomouc zve na ples“
http://olomoucky.denik.cz/kratce/kratce_region/815561.html

14. 2. 2011 Televize ZZIP: videoreportáž z plesu SPOLU Olomouc
  http://www.youtube.com/watch?v=JA5ELwdbyA0
17. 2. 2011 Sigma Olomouc: „Pomoc sdružení SPOLU předána na plese“

http://sigmafotbal.cz/cs/index.php?umenu=7-6-1-&id=4364

25. 2. 2011 Český rozhlas, pořad Jitrocel: rozhovor o aktivitě SPOLU Olomouc „ Čistá hlava, volné tělo“
26. 4.-4. 5. 2011 Televize ZZIP: upoutávka na Dobročinný golfový turnaj s dobročinnou dražbou

http://www.youtube.com/watch?v=rFBReeWHbkE
2. 5. 2011 Olomoucký Večerník: informace o připravovaném dobročinném golfovém turnaji

http://vecernikol.cz/spolecnost/socialni-oblast/749-dobre-misto-pro-zivot-pomaha.html
2. 5. 2011 Olomoucký Večerník, str. 7: plakát – upoutávka na Dobročinný golfový turnaj
3. 5. 2011 Olomoucký deník, str. 8: plakát – upoutávka na Dobročinný golfový turnaj
9. 5. 2011 Olomoucký Večerník, str. 11: „Golfový turnaj a dražba vynesly desetitisíce“

16. 5. 2011 Český rozhlas Olomouc, pořad Dobrá rada: rozhovor se Z.Pospíšilovou a M. Řezníčkem o tom, co SPOLU Olomouc  
nabízí lidem s mentálním postižením

Květen 2011 Radniční listy 5: „Člověče, raduj se s Fimfárem“ 
21. 6. 2011 Olomoucký Večerník: „Člověče – raduj se!“
 http://vecernikol.cz/spolecnost/socialni-oblast/1046-clovece-raduj-se-.html
11. 7. 2011 Olomoucký Večerník: „V Omega centru zahájili prázdniny netradičně / Klienti SPOLU si vyzkoušeli adventure golf“
 http://vecernikol.cz/spolecnost/socialni-oblast/1127-v-omega-centru-zahajili-prazdniny-netradicne-.html
listopad 2011 Radniční listy 11, str. 24: „SPOLU Olomouc zve na další dobročinnou aukci“
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26 █ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLU OLOMOUC V ROCE 2011 

*) 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 dle zák.198/2002 Sb.
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11 SAMOSTATNÉ PROJEKTY

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

VEDOUCÍ PROJ./ČINNOSTI

PRACOVNÍK PROJ./ČINNOSTI

REVIZNÍ KOMISE

ŘEDITEL

KANCELÁŘ

FINANČNÍ MANAŽER

EKONOM

ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ
PRACOVNÍK

POMOCNÝ PRACOVNÍK

praktikant**) dobrovolník***)

STŘEDISKO
PODPORY

INTEGRACE (SPI)
Poskytuje služby

Osibní asistence (OSA)
Aktivizační a rozvojové

programy (ARP)

VEDOUCÍ SPI

VEDOUCÍ SLUŽBY OSA, ARP

METODIK SLUŽBY

pracovníci v soc. službách*):

VEDOUCÍ ARP aktivit
(1 ved./1 aktivita)

praktikant**) dobrovolník***)

sociální pracovníci:

KOORDINÁTOR OSA
(1/12-16 uživatelů)
KOORDINÁTOR ARP
(1/20-25 uživatelů)

OSOBNÍ ASISTENT, ASISTENTARP
(1/1-3 uživatelé)

AGENTURA
PODPOROVANÉH

ZAMĚSTNÁVÁNÍ (APZ)
Poskytuje službu

Sociální rehabilitace metodou
podporovaného zaměstnávání

(SR)

VEDOUCÍ APZ

sociální pracovníci:
VEDOUCÍ SLUŽBY SR

METODIK

pracovníci v Soc. službách*):
PRACOVNÍ ASISTENT

(1/1-3 uživatelé)

praktikant**) dobrovolník***)

KOORDINÁTOR SLUŽBY,
PORADENSKÉHO PROGRAMU

(1/7-12(15) uživatelů)

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
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11VALNÁ HROMADA Spolu Olomouc

VÝBOR SDRUŽENÍ
STATUTÁRNÍ
ZÁSTUPCE

ŘEDITELKA
SPOLU
OLOMOUC

ST EDISKO PODPORY INTEGRACE /SPI/Ř

Helena
Kapounková

Mgr. Petra
Jurkovi ová, Ph.D.č

Ing. Jarmila
Marková

Ing. arch.
Zde a
Pospíšilová

ňk

Vedoucí SPI, Vedoucí a koordinátor služby osobní asistence
Mgr. Jana Ochotová

Bo ena
Va kov
ž

ň á
Hana

Nepejchalová

KANCELÁR

Ekonom
Zdeňka
Hubáčková

Finanční a proj.
manažer
Mgr. Gabriela
Zonová

Helena
Kapounková

Lucie
Moravcová

AGENTURA PODPOROVANÉHO Z STNÁVÁNÍ /APZ/AMĚ

Vedoucí APZ
a koordinátor služby sociální rehabilitace

Martin Řezníček

Poradenská činnost
v projektu

PODPOROVANÉ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Festival FIMFÁRUM

Mgr. Zuzana
Trnková

(6-11/2011)
Koordin to i slu eb

osobn asistence /OSA/ a aktiviza n ro vojov program
á ř ž

í č ích a z ých ů /ARP/

Bc. Anita
Lisová

Mgr. Radka
Kotlářová

Mgr. Iveta
Grofková, Ph.D.

Bc. Vendula
Solovská

Bc. Anna
Jahodová
(od 6/2011)

Mgr. Iva
Jančíková
(do 6/2011)

Vedouc
ARP

í

V e d o u c í a a s i s t e n t i p r o g r a m /A R ů O s o b n í a s i s t e n t i P r a c o v n í a s i s t e n t i

Koord slu

PZ/

inátoři žby
sociální rehabilitace /SR/
metodou
podporovaného
zaměstnávání /

Bc.Daniela
Konvičná

Bc. Veronika
Rojková

(do 11/2011)
Mgr. Edita
Luk ovááš

Bc. Simona
Pytolajová

(od 10/2011)
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SPOLU Olomouc 
Statutární zástupkyně / ředitelka: 
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: 
Martin Řezníček 
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
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc
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

MOTTO: Spolu? Na to už jsme zvyklí.  Marek Eben

zde nás najdete

Horní náměstí

Dolní 
náměstí

█ KONTAKTY 
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