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SPOLU Olomouc

SPOLU Olomouc, z.s.
je nestátní nezisková organizace, která působí v Olomouci od roku 1995
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ÚVOdNÍ slOVO ředitelKy 
Vážení přátelé!
Rok 2018 byl pro nás rokem kontinuální práce i odvážných rozhodnutí.  
Pokračovali jsme v našem hledání nových cest a příležitostí pro rozvoj organizace v rámci projektu KVALITA JE ZMĚNA. 
S podporou externího konzultanta jsme zasadili rozvoj SPOLU Olomouc do strategického rámce a díky společné snaze výboru 
spolku a vedoucích pracovníků organizace vznikl 1. Strategický plán SPOLU Olomouc na roky 2018 – 2020. 
18. 10. 2018 rozhodla valná hromada spolku o změně právní formy na zapsaný ústav (s platností od 1. 1. 2019). Cílem tohoto 
kroku bylo nastavení právního rámce, který je vhodnější pro poskytování sociálních služeb, klíčové činnosti SPOLU Olomouc. 
Lidem s mentálním postižením jsme sociální služby poskytovali po celý rok 2018. Aby naše služby byly kvalitní a profesionální, 
v průběhu roku se pracovníci také vzdělávali, čerpali zkušenosti na stážích u jiných poskytovatelů sociálních služeb, spolupra-
covali s externími konzultanty. 
Při rostoucím zájmu o službu Sociální rehabilitace jsme se rozhodli navýšit kapacitu služby, abychom mohli uspokojit potřeby 
stávajících uživatelů i nových zájemců o tuto formu podpory. 
Tým dobrovolníků realizoval pravidelná Setkávání uživatelů a přátel SPOLU Olomouc, víkendový pobyt HOPSA HEJSA i spole-
čenský večer Na jedné lodi. A jako každý rok nechyběl ani víkendový festival tvořivosti FIMFÁRUM.
Poděkování patří týmu pracovníků, dobrovolníků i výboru spolku – díky aktivnímu, profesionálnímu ale i laskavému přístupu 
mohou být aktivity SPOLU Olomouc pestré a různorodé.
Poděkování patří také sponzorům, donátorům i drobným dárcům, kteří se finančně či věcně podíleli na naší činnosti.
Speciálně pak děkuji za 24 let aktivní práce pro SPOLU Olomouc Zdeňce Pospíšilové, která se rozhodla k 31. 12. 2018 předat 
ředitelské kormidlo. SPOLU Olomouc pod jejím vedením prošlo dlouhou cestou, která nebyla vždy jednoduchá, ale podařilo se 
jí vybudovat silnou, stabilní a uznávanou organizaci na poli služeb pro lidi s mentálním postižením. 
Děkuji všem, kteří jste v roce 2018 byli SPOLU s námi. 

Mgr. Jana Ochotová, ředitelka SPOLU Olomouc od 1. 1. 2019

NAše POslÁNÍ
Podporujeme a naplňujeme práva, potřeby a zájmy lidí s mentálním, případně s kombinovaným postižením a podporujeme jejich 
začlenění do běžného života.

NAše HOdNOty 
►  INTEGRACE I jednáme v souladu s myšlenkou, že každý má právo účastnit se každodenního společenského života, oboha-

covat jej a být jím obohacován.
►  RESPEKT I prosazujeme ohled na důstojnost a právo na přijetí odlišnosti každého člověka.
►  PARTNERSTVÍ I náš přístup k lidem s mentálním a kombinovaným postižením, pečujícím osobám, spolupracovníkům a ve-

řejnosti je založen na rovnocennosti a úctě. Jsme spolehlivým partnerem.
►  STABILITA I chováme se hospodárně a vytváříme organizaci, která míří k dlouhodobé stabilitě.
►  FLEXIBILITA I reagujeme na potřeby a nové životní situace uživatelů našich služeb, a to s ohledem na jejich věk, sociální 

situaci a potřebnou míru podpory.
►  KREATIVITA – DUCH SPOLU I tvořivý aspekt naší práce je vtisknutý do všech činností organizace.

ZÁKlAdNÍ iNfORmAce 
Spolu Olomouc, z. s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3141 | 
IČ: 63729113
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. V roce 2018 se sešla 16. 1., 15. 5. a 18. 10. 2018
Výbor SPOLU Olomouc v roce 2018 pracoval ve složení: Zdeňka Pospíšilová, předsedkyně výboru a statutární zástupkyně | 
Daniela Maštalířová | Helena Kapounková | Hana Nepejchalová | Anna Tomášková 
Revizor: Ing. Jana Lískovcová
SPOLU Olomouc je členem organizací | Národní rada osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje | Česká rada soci-
álních služeb | Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 

Komunitní plánování sociálních služeb | Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí sítě sociálních služeb v Olomouckém 
kraji a součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020. V pracovní skupině 
Osoby se zdravotním postižením zastupovala SPOLU Olomouc Zdeňka Pospíšilová.

Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí priorit a cílů 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 
2016–2019. V pracovní skupině Občané se zdravotním postižením zastupovala SPOLU Olomouc Bc. Vendula Solovská a Hana 
Nepejchalová.
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lidé Ve sPOlU OlOmOUc | 2018

VALNÁ HROMADA SPOLU Olomouc, z.s.

VÝBOR SPOLKU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOLU

AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
(ARP)

OSOBNÍ ASISTENCE 
(OSA)

SOCIÁLNÍ  
REHABILITACE (SR)
metodou podporované 

zaměstnávání

FINANČNÍ, 
ADMINISTRATIVNÍ 
A PROVOZNÍ ÚSEK

Ing. Zdeňka 
Pospíšilová

Ing. Zdeňka 
Pospíšilová

ŘEDITEL

Mgr. Daniela 
Maštalířová

Hana 
Nepejchalová

Hana Nepejchalová 
koordinátor

Ing. Jana 
Lískovcová

Helena 
Kapounková

Anna 
Tomášková

PROGRAMY A AKTIVITY 
ČLENŮ SPOLKU

FESTIVAL 
FIMFÁRUM

REVIZOR

Bc. Vendula Solovská 
vedoucí │ metodik │ 

koordinátor ARP

Mgr. Jana Ochotová 
vedoucí │ metodik │ 

koordinátor OSA

Bc. David Rygel 
vedoucí │ metodik │ 

koordinátor SR

Ing. Irena Petruchová 
vedoucí │  

finanční manažer

Bc. Lucie 
Čechmánková 

koordinátor 
ARP

Mgr. Michal 
Holínka 

koordinátor 
ARP

Bc. Alena 
Brablcová 

koordinátor 
OSA

Mgr. Edita 
Lukášová 

koordinátor 
SR

Zdeňka 
Hubáčková 

admin. 
a ekonom. 

prac.

Mgr. Vendula 
Holínková 
asistent 

koordinátora 
ARP

Mgr. Veronika 
Nehybová 
asistent 

koordinátora 
OSA

Anna 
Tomášková

asistent 
koordinátora 

ARP

Bc. Jana 
Burdová

koordinátor 
OSA

Martin 
Řezníček
asistent 

koordinátora 
SR

Helena 
Kapounková
admin. prac.

Vedoucí a asistenti AR programů Osobní asistenti Vedoucí a asistenti 
v programech SR

Aktivizační a rozvojové programy 
Sociální služba poskytovaná dle § 66 Zák. 108/2006 Sb.

POSLÁNÍ SLUŽBY 
Služba Aktivizační a rozvojové programy rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení kon-
krétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.

Cíle služby | Uživatel služby Aktivizační a rozvojové programy:

► lépe se orientuje ve svých přáních a možnostech,
► navazuje, rozvíjí nebo udržuje vztahy se svým okolím,
► využívá volný čas podle svých zájmů a potřeb,
► posiluje vlastní užitečnost (hledáním svého místa ve společnosti),
► zvyšuje svoji zodpovědnost a osamostatňuje se v rámci svých možností a schopností,
► zlepšuje nebo udržuje schopnost sebeprosazení ve  společnosti,
► udržuje, rozvíjí nebo získává další dovednosti snižující závislost na druhé osobě. 

Cílová skupina | Lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let primárně z Olomouckého kraje.
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POPIS REALIZACE SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2018
Pravidelné skupinové programy
Programy nabídly prostor k aktivizaci a rozvoji uživatelů formou pravidelné skupinové práce s podporou asistentů. Probíhaly 
v Místnostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc (dále jen MÍSA), ale i na veřejných místech (v obchodech, v divadlech, mu-
zeích a galeriích, v tělocvičně základní školy, na plaveckém stadionu, v restauracích apod.). 
Skupinová forma práce uživatelům umožňovala získávat zkušenosti v oblasti spolupráce a komunikace v kolektivu, zvyšovala 
jejich adaptabilitu a schopnost reagovat na potřeby a přání ostatních lidí. Díky dostatečnému personálnímu zajištění programů 
ze strany vedoucích a asistentů byl zároveň zajištěn individuální přístup a naplňování konkrétních cílů každého z uživatelů. 

Název programu Obvyklé místo konání, délka, četnost, poč. uživatelů/rok Popis programu

AsU i. mÍsA 5 hodin | 1x týdně | 8 uživatelů
Program byl zaměřen na upevňování sociálních znalostí a do-
vedností vedoucích k co největší míře samostatnosti prostřed-
nictvím praktických zkušeností získaných v běžném prostředí.

AsU ii. mÍsA 5 hodin | 1x týdně | 9 uživatelů

AsU iii. mÍsA 5 hodin | 1x týdně | 7 uživatelů

cestování mÍsA 2 hodiny | 1x týdně | 10 uživatelů
Program podporoval rozvoj dovedností v oblasti cestování, 
orientace v Olomouci, ale také orientace v olomouckých památ-
kách, významných stavbách a institucích. 

divadlem sPOlUpracu-
jeme mÍsA 2 hodiny | 1x týdně | 11 uživatelů

Program byl zaměřen na rozvoj improvizace a komunikace 
v různých situacích, schopnosti uvědomovat si sebe sama skrze 
hraní rolí a her s pohybem a výrazem. Účastníci také tvořili 
divadelní představení pro veřejnost.

Orientuj se! Zkušebna Pdf UPOl  
2 hodiny | 1x týdně v lednu | 4 uživatelé

Program rozšiřoval kompetence uživatelů v oblasti návštěvy 
kulturních institucí (divadla, muzea, galerie) v Olomouci.

Plavecký program Plavecký stadion v Olomouci  
1,5 hodiny | 1x týdně do června | 8 uživatelů

Program by zaměřen na rozvoj fyzické kondice a sebeobsluhy, 
spolupráce ve skupině, posílení bezpečných návyků při využí-
vání plaveckého bazénu, snižování obav z vody apod.

Pohybový program i. tělocvična Zš sv. Voršily v Olomouci  
1,5 hodiny | 1x týdně do června | 10 uživatelů Program podporoval rozvoj hrubé i jemné motoriky, schopnost 

spolupracovat ve skupině, respektovat pravidla. Přinesl příleži-
tosti pro poznávání nových pohybových a sportovních aktivit. Pohybový program ii. tělocvična Zš sv. Voršily v Olomouci  

1,5 hodiny | 1x týdně do června | 7 uživatelů

Vyřídím si mÍsA  
1,5 hodiny | 1x týdně od října do prosince | 5 uživatelů

Program podporoval uživatele v dovednosti orientovat se v úřa-
dech (kde jsou, co v nich lze vyřídit) a ve finanční gramotnosti.

Ne-smyslem mÍsA  
1,5 hodiny | 1x týdně od října do prosince | 4 uživatelé

Program podporoval uživatele prostřednictvím muziko- a arte-
terapie v rozvoji spolupráce, neverbální komunikace a sebeu-
vědomění.

PoletOvání v Olomouci i. mÍsA 4 hodiny | 1x týdně v červenci | 10 uživatelů Program umožnil uživatelům poznávat příležitosti k aktivnímu 
trávení letních měsíců. Uživatelé poznávali nová místa, sportov-
ní i kulturní aktivity, adaptovali se na nové prostředí.PoletOvání v Olomouci ii. mÍsA 4 hodiny | 1x týdně v srpnu | 9 uživatelů

Jednodenní programy 

Celodenní nebo kratší skupinové programy, kterých se uživatelé účastnili dle svých zájmů, možností a schopností. Uživatelé si 
volili z nabídky SPOLU Olomouc program, který svou formou a obsahem nejlépe vyhovoval jejich individuálním cílům. Jednalo 
se například o kulturně-poznávací či sportovně-turistické programy. Programy probíhaly na veřejných místech.

Název programu Popis programu | termín konání Počet uživatelů

Za lázeňskými prameny Návštěva lázeňského města slatinice, prohlídka muzea veteránů, práce s mapou při 
hledání léčivých pramenů. | 25. 5. 2018

13 lidí s mentálním 
postižením

Hvězdárna Prostějov Návštěva hvězdárny v Prostějově a zhlédnutí animačního programu světlo a vesmír, 
společný oběd.  | 2. 11. 2018

10 lidí s mentálním 
postižením

Ženy sPOlU setkání skupiny žen podobného věku, povídání na téma ženství, společenský večer 
v kině a v kavárně. | 9. 11. 2018 9 žen s mentálním postižením

expresivní dopolka i., ii., iii.

Programy byly zaměřeny na prožitek a rozvoj konkrétních dovedností s ohledem 
na možnosti a zároveň limity účastníků. Jednotlivá setkání se odlišovala složením sku-
piny (od lidí, kteří z důvodu těžšího mentálního postižení potřebují ze strany asistentů 
vysokou míru podpory až po účastníky, kteří jsou při programu aktivní a potřebují spíše 
vysvětlení, podporu v porozumění), náročností aktivit a zacílením. Programy probíhaly 
v prostorách Pdf UPOl v Olomouci. | 9., 16. a 30. 11. 2018

celkem 14 lidí s mentálním 
postižením

Adventní čas seznámení s tradicemi a významnými svátky v období adventu v mÍse sPOlU. |  
25. 11. 2018

13 lidí s mentálním 
postižením

tvořivé odpoledne se svíčkou Návštěva svíčkárny v Olomouci a společná večeře. | 30. 11. 2018 8 lidí s mentálním postižením

A jsou tu sněhánky! Pečení vánočního cukroví, návštěva vánočních trhů v Olomouci, společný oběd. |  
7. 12. 2018

11 lidí s mentálním 
postižením

Pobytové programy
Skupinové programy zaměřené na intenzivní aktivizaci, udržení a rozvoj znalostí a dovedností uživatelů potřebných k běžnému 
životu, zejména ke snižování závislosti na druhé osobě.
S uživateli bylo předem naplánováno, které své cíle, schopnosti a dovednosti chtějí udržovat nebo rozvíjet. Každý program byl 
co nejvíce zacílen na každého uživatele, jednotlivé aktivity byly tematicky provázány. 
Programy probíhaly ve veřejných rekreačních zařízeních.

Název programu Popis programu | termín konání Počet uživatelů

Rampouch 2018
Zimní program v Penzionu fit ve Velkých losinách - adaptace na pobyt bez rodičů, společné 
aktivity v přírodě a v tělocvičně, návštěva Zemědělského skanzenu a Velkých losin | 5. – 8. 3. 
2018

11 lidí s mentálním 
postižením

Na cestě k samostatnosti
letní program v rekreačním středisku Revika ve Vizovicích - adaptace na pobyt bez rodičů, 
rozvoj v samostatnosti v sebeobsluze, společné aktivity v přírodě, návštěva Vizovic, luhačovic 
apod.; | 8. 7. – 12. 7. 2018

21 lidí s mentálním 
postižením
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Individuální služba  
Uživatelé prostřednictvím individuální práce s podporou asistenta udržovali a rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné k běž-
nému životu a ke snižování závislosti na druhé osobě. Služba byla poskytnuta uživatelům, pro které nebyl vhodný skupinový 
program nebo těm, kteří při naplňování cílů potřebovali intenzivní individuální trénink (např. v případě, že se uživatel chtěl naučit 
samostatně zvládnout konkrétní trasu v Olomouci).
Individuální službu využili 2 uživatelé.

Vystoupení herců programu Divadlem SPOLUpracujeme a improvizační workshopy.
I v roce 2018 herci programu Divadlem SPOLUpracujeme v rámci rozvojových aktivit vytvořili autorské divadelní představení. 
Pod názvem „Kdo by se o lásku bál?“ jej tradičně prezentovali na festivalu Divadelní Flora 19. 5. 2018. 
Na představení v rámci festivalu navazoval workshop, zaměřený na spolupráci veřejnosti s herci Divadlem SPOLUpracujeme. 
Zapojili se také členové ostatních divadelních souborů. Další takový veřejně přístupný workshop se uskutečnil v prostorách Pe-
dagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a pracovalo se na propojení světa herců s mentálním postižením a intaktní 
populace.

PřÍKlAd dOBRé PRAXe AKtiViZAČNÍcH A ROZVOJOVÝcH PROGRAmŮ 
Díky aktivní podpoře několika odborných konzultantů (Vzdělávací agentura TUDY TAM, Centrum podpory transformace, o.p.s. 
a Čas změny spol. s.r.o.) jsme se naučili přikládat při práci s uživatelem velký význam oblasti plánování budoucnosti a uplatnění 
vlastní aktivity v životě. U mnohých jsme tak objevili nové příležitosti pro další spolupráci a dosud nepojmenovaná témata.
Příkladem může být Josef*. Žije s rodiči, navštěvuje praktickou školu a do SPOLU přišel před několika lety proto, že si 
přál smysluplně trávit volný čas. Využíval Pohybový program, program Cestování, ve kterém zdokonaloval svoji orientaci 
v Olomouci a Jednodenní a Pobytové programy dle svého výběru. 
V roce 2018 jsme se při revizi individuálního plánu začali zajímat o jeho plány do budoucna. Zjistili jsme, že by si velmi 
přál po skončení školy pracovat, bydlet sám a až se usadí, chtěl by si najít přítelkyni. Průběžně jsme se začali bavit o mož-
nostech práce a sjednali schůzku ve službě sociální rehabilitace. Navštívili jsme několik chráněných bydlení, které Josefa 
nadchlo. Jednali jsme společně také se službou podpora samostatného bydlení a nyní Josef s naší podporou zvažuje, 
která forma bydlení pro něj bude vhodnější. Těší se také na individuální službu, ve které se bude rozvíjet ve specifických 
dovednostech, které mu umožní být co nejsamostatnější a aktivní ve společnosti dalších lidí.
Do budoucna jsme Josefovi nabídli program, ve kterém by se dozvěděl, jak a kde může trávit svůj čas volný po práci a také 
program, ve kterém by mohl pracovat s tématem partnerství. 

*jméno uživatele bylo změněno

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY AR PROGRAMY V R. 2018
V roce 2018 využilo celkem 56 uživatelů 234 účastnických míst.

Program
Počet využitých 

účastnických 
míst

Počet hodin 
poskytnuté 

služby

Pravidelné skupinové programy 102 5634,5

Jednodenní a vícedenní programy 110 2153,5

individuální program 2 20,75

Vystoupení herců divadlem a workshopy 20 40

celkem 234 7848,75

PERSONÁLNÍ ZAJIšTěNÍ SLUŽBY AR PROGRAMY V R. 2018

Pracovníci přímé péče

sociální pracovník / koordinátor, metodik 2,25 úvazku | 3 osoby

Pracovník v sociálních službách / asistent koordinátora, pracov-
níci individuálního plánování, vedoucí a asistenti AR programů 4,285 úvazku | 66 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči

Vedoucí služby AR programy 0,50 úvazku | 1 osoba

ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba

finanční manažer, ekonomický pracovník 0,70 úvazku | 2 osoby

Administrativní pracovníci, lektor vzdělávání, správa Pc 0,54 úvazku | 7 osob

Obslužný personál / úklid 0,03 úvazku | 3 osoby

dobrovolníci 1764 hodin | 31 osob

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY AR PROGRAMY V R. 2018 

Výnosy služby AR programy v roce 2018 3 233 716 Kč

Náklady služby AR programy v roce 2018 3 233 716 Kč

V rámci Aktivizačních a rozvojových programů za přispění Ministerstva kultury 
České republiky byl v roce 2018 realizován projekt s kulturním zaměřením „Kul-
tura pro všechny 2018“. 
Náklady a výnosy tohoto projektu činily 128 617,- Kč.

Bc. Vendula Solovská | vedoucí AR programů
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Osobní asistence 
Sociální služba poskytovaná dle § 39 Zák. 108/2006 Sb.

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

Cíle služby | Uživatel služby Osobní asistence:
► dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, do knihovny, jde na kafe, zahraje si společ. hry, ...),
► je v kontaktu se společenským prostředím (je mezi lidmi, má příležitosti komunikovat s lidmi, je venku, mimo domov, …),
► uplatňuje své schopnosti a dovednosti (chodí do práce, nakupuje si, …),
► získává nové zážitky a zkušenosti.

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

POPIS REALIZACE OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2018 
Osobní asistence byla poskytována v přirozeném prostředí bez omezení místa a času, dle konkrét-
ních potřeb a dohody. Zpravidla se jednalo o trénink dovedností a návyků potřebných v běžném 
životě, a o pomoc při zvládání běžných úkonů a činností.
Služba Osobní asistence plnila také rozvojovou funkci a poskytovala příležitosti uživatelům aktivně 
trávit volný čas, poznávat nová místa a lidi, zkoušet nové aktivity. V rámci osobní asistence se 
uživatelé podívali například do Prahy, Ostravy, ale také do Mladče nebo na hasičskou zbrojnici 
v Šumperku.
Každý uživatel měl sestaven Individuální plán, který vycházel z jeho potřeb a přání. Naplňování 
cílů se společně s uživateli vyhodnocovalo a aktualizovalo nejméně 1x ročně.
Zpětnou vazbu z průběhu Osobní asistence jsme získávali prostřednictvím pravidelného kontaktu 
koordinátora s uživatelem a jeho rodinou; ze zpráv od osobních asistentů; z náhledů koordinátorů 
služby na průběh asistencí (2x ročně); prostřednictvím dotazníku pro uživatele (resp. zástupce uži-
vatele) služby Osobní asistence. Koordinátoři poskytovali v roce 2018 uživatelům Osobní asistence 
také základní sociální poradenství. 

PřÍKlAd dOBRé PRAXe OsOBNÍ AsisteNce
Jako příklad dobré praxe uvádíme příběh Petra*. Petrovi je 42 let a bydlí doma s mámou. 
Má pestrý týdenní program a Osobní asistenci využívá především k doprovodům na jed-
notlivé aktivity. K přesunům využívá Petr společně s asistentem tramvaj, nebo chodí 
pěšky. Na cestách, které denně absolvuje, se skvěle orientuje, pozná číslo tramvaje, ví 
kdy vystoupit, poradí si i během kontroly jízdenek. Petr má však problémy s komunikací 
a lidé mu špatně rozumí. Asistent mu dodává potřebnou jistotu.
Na podzim 2018, díky skvělé práci asistentů a spolupráci mezi službami SPOLU Olo-
mouc, si Petr dodal odvahu a některé z cest během týdne se rozhodl absolvovat sám. 
Nyní dvakrát týdně cestuje sám, bez podpory asistenta. Tu si žádá jen při zhoršeném 
počasí, nebo výjimečné situaci. Získal větší sebevědomí, více si věří a je na sebe pyšný, 
že dokáže cestovat sám.

*jméno uživatele bylo změněno
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V R. 2018 

Poskytnuto bylo celkem 5 101 hodin osobní asistence

Počet uživatelů 34 uživatelů

K 31. 12. 2018 jsme evidovali 2 zájemce o službu Osobní asistence. 

PERSONÁLNÍ ZAJIšTěNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V R. 2018

Pracovníci přímé péče 

sociální pracovník / koordinátor, metodik 2,50 úvazku | 3 osoby

Pracovník v sociálních službách / asistent 
koordinátora, osobní asistent 3,12 úvazku | 67 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči 

Vedoucí služby Osobní asistence 0,50 úvazku | 1 osoba

ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba

finanční manažer, ekonomický pracovník 0,70 úvazku | 2 osoby

Administrativní pracovníci, lektor vzdělávání, 
správa Pc 0,37 úvazku | 7 osob

Obslužný personál / úklid 0,02 úvazku | 1 osoba

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2018

Výnosy služby OsA v roce 2018 2 819 056 Kč

Náklady služby OsA v roce 2018 2 819 056 Kč

Bc. Jana Burdová │ vedoucí Osobní asistence

Sociální rehabilitace 
Sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb. 

V roce 2018 jsme realizovali veřejnou zakázku „Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji“, část 2 s názvem Poskytování služby 
sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením na Olomoucku. 
Služba byla financována v rámci Operačního programu Zaměstnanost (název projektu zní „Služby sociální prevence v Olomouc-
kém kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057).

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

Cíle služby | Člověk se zdravotním postižením:
► posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost
► rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost
► získává a udržuje si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům a schopnostem
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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, praktickou nebo střední školu na území města Olomouce a po ukončení školní docházky se chtějí uplatnit na otevře-
ném trhu práce.

POPIS REALIZACE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2018
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní. Sociální rehabilitace je službou časově neomezenou. Jedná se o službu 
průchozí. Rozsah poskytované podpory se v konkrétním období domlouvá mezi uživatelem a odborným pracovníkem.

Základní činnosti Sociální rehabilitace 
1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
2. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
5. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
6. Podpora při orientaci v oblasti pracovního uplatnění.
7. Podpora při vytváření představy o vhodném pracovním místě.
8. Podpora při vyhledávání vhodné pracovní příležitosti. 
9. Podpora při získání / udržení pracovního místa.

Tranzitní program (TP)
Je specifickou součástí služby Sociální rehabilitace. 
Jedná se o podporu žákům a studentům se zdravotním postižením (ZP) navštěvujícím střední školu pro studenty se speciálními 
vzdělávacími potřebami, kteří jsou motivováni uplatnit se na otevřeném trhu práce a chtějí si formou bezplatné praxe vyzkoušet 
svůj pracovní potenciál. Podpora studentům se ZP při rozvíjení jejich sociálních a pracovních dovedností, které usnadní jejich 
přechod ze školy do zaměstnání.
Tranzitní program je poskytován po dobu studia uživatele služby (do dovršení 26 let věku) – v období školního roku.

Skupinový program Dokážu to sám / sama 
Je specifickou součástí služby Sociální rehabilitace. 
Cílem skupinového programu je podpora uživatele v rozvoji a osvojení si 
pracovních, sociálních, komunikačních a dalších dovedností vedoucích 
ke zvýšení jeho soběstačnosti a samostatnosti.
Oblasti:
• řešení nepříznivé sociální situace
• sociální aktivizace uživatele služby
• zdokonalování sociálních a kognitivních schopností a dovedností
• podpora tvořivosti a samostatnosti
• seberealizace
• poskytnutí prostoru pro sdílení osobních zkušeností
• kontakt se společenským prostředím

PřÍKlAd dOBRé PRAXe sOciÁlNÍ ReHABilitAce
Slečna Dana* ukončila Střední školu DC 90 v Olomouci - Topolanech, kde se vyučila v oboru pro speciální střední 
školy jako zahradník. Žije v bytě společně s mámou, která je současně jejím opatrovníkem.
Službu Sociální rehabilitace oslovila s požadavkem na zvyšování soběstačnosti, smysluplné trávení času a podporu 
při hledání práce. S podporou služby si slečna Dana našla nové zaměstnání a uzavřela pracovní smlouvu. Pracuje 
jako pomocná síla v restauraci na zkrácený úvazek. Probíhá učení se novým dovednostem pro větší soběstačnost. 
Na smysluplném trávení volného času se podílí další služba SPOLU Olomouc, a to Osobní asistence.
Sociální rehabilitace slečnu Danu podpořila při:
• hledání práce: Dana si s podporou služby našla práci, jako pomocná síla v jedné olomoucké restauraci. Její 

pracovní náplní je chystání a následné uklízení stolů a výpomoc při nalévání polévek během podávání obědů. 
Dana se po několika dnech naučila, jak stoly chystat, ale potíže jí dělalo nalévání polévek, kde se vyžaduje rychlé 
pracovní tempo. Podařilo se upravit její pracovní místo tak, aby se jí polévky nalévaly co nejsnadněji. Restaurace 
přistoupila na to, že Dana pracuje svým tempem a ostatní personál si v případě potřeby nalévá polévky na jiném 
místě. Současně probíhalo trénování jednotlivých pracovních činnosti, hledání nejvhodnějšího postupu. Dana se 
postupně zaučila a získala větší jistotu a obratnost, čímž se zvýšila její rychlost. Slečna Dana má za sebou první 
pracovní rok a na místě pomocnice kuchařům a číšníkům ve vyhlášené restauraci je spokojená. Pracovní místo 
je součástí otevřeného trhu práce.

• rozvoji kompetencí zvyšujících její samostatnost: k Daně domů pravidelně dochází pracovník Sociální rehabilitace, 
aby s ní trénoval a upevňoval různé domácí činnosti. Dana má možnost požádat, aby jí pracovník pomohl učit se 
tomu, co sama považuje za důležité, o co se zajímá, co se jí bezprostředně týká.

*jméno uživatelky bylo změněno

STATISTICKÉ VÝSTUPY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZA ROK 2018 

Ženy muži celkem 

Počet nových uživatelů služby v roce 2018 4 9 13

Počet uživatelů, kteří prošli v roce 2018 službou 15 30 45
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FIRMY, KTERÉ V ROCE 2018 ZAMěSTNALY UŽIVATELE SR: 
M3 Kozlovna | Česká pošta | Zeměsvit | Omega, úklidová firma Olomouc | Delta facility | SPOLU Olomouc | Středisko SOS | 
hypermarket GLOBUS │ McDonald´s ČR 

FIRMY, KTERÉ V ROCE 2018 UMOŽNILY PRAxI V RÁMCI TRANZITNÍHO PROGRAMU:
Terno supermarket | Zeměsvit | hypermarket GLOBUS │ Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce

FIRMY, KTERÉ V ROCE 2018 UMOŽNILY PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVU:
Výstaviště Flora Olomouc │ Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci | Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomou- 
ce │ ZE-ZA-HRÁTKY │ Knihovna města Olomouce

Činnosti služby:
Počet uzavřených pracovně právních vztahů:

Počet pracovních vztahů 11

typy pracovních vztahů:
  ► pracovní smlouva
  ► dPČ
  ► dPP

3
4
4

Praxe v tranzitním programu 3

Předprofesní příprava 5
  

iNfORmAČNÍ, OsVĚtOVé A ZÁJmOVé AKtiVity
23. 03. 2018 Velikonoční tvoření │dílničky s velikonoční tématikou pořádané ve spolupráci s Aktivní rodina Olomouc, z.s.
25. 04. 2018 SPOLU pomáhá Zemi – Uklízíme Česko │okolí Mlýnského potoka
18. 05. 2018 Veletrh sociálních služeb │Horní náměstí v Olomouci
19. 05. 2018 Divadelní Flora Olomouc │ vystoupení „Kdo by se o lásku bál?“ programu Divadlem SPOLUpracujeme 

│ Umělecké centrum Konvikt
11. 10. 2018 Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením v prostředí vysokých škol – Meziná-

rodní konference │aula CMTF, Univerzitní 22, Olomouc
11. 10.–14. 10. 2018  HOPSA HEJSA│Ramzová | Prodloužený víkendový pobyt pro lidi s mentálním postižením  
7. 11. 2018 Den otevřených dveří – „Setkávání“ ve SPOLU Olomouc
23. 11. 2018 Společenské setkání „SPOLU na jedné lodi“ – Společenský večer s hudbou, tancem a bohatou tombo-

lou v Kulturním a společenském centru ArtUm v Olomouci, jehož cílem bylo vytvořit prostor pro setkání 
osob s i bez zdravotního postižení a umožnit lidem s mentálním postižením užít si atmosféru společenské 
události.

27.11.2018 Psychotalks │Čajovna Kratochvíle │ beseda o životě s osobní asistencí pro studenty psychologie
28.11.2018 Setkání s Tomášem Klusem │Flora Olomouc | Skupina uživatelů navštívila zpěváka na zkoušce před 

vystoupením v Olomouci
8.12.2018 Stánek Dobrého místa pro život │ zástupci Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín prodávali 

ve prospěch SPOLU Olomouc
1.– 31.12.2018 „Koruna z každé kávy“ │ Kavárna kina Metropol | finanční podpora činnosti SPOLU Olomouc (zprostřed-

koval spolek Dobré místo pro život)
1× měsíčně SETKÁVÁNÍ | Olomoucké hospůdky, kavárny restaurace – 

prostor pro neformální posezení lidí s mentálním postižením 
a jejich přátel

Počet intervencí* 3 176

Počet kontaktů** 140

Počet skupinových aktivit*** 385

*	 	 Intervence	je	minimálně	30	minutové	jednání	společně	s	uživatelem	nebo	
zájemcem	o	službu	dle	Individuálního	projektu	Ol.	kraje.

**		 Kontakt	je	zpravidla	10	minutové	jednání	pracovníka	s	uživatelem	nebo	zá-
jemcem	o	službu	dle	Individuálního	projektu	Ol.	kraje.

***  Skupinová	aktivita	je	jedna	aktivita	vykonávaná	v	rámci	skupiny	uživatelů,	
trvající	déle	než	30	minut	dle	Individuálního	projektu	Olomouckého	kraje.

PERSONÁLNÍ ZAJIšTěNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2018

Pracovníci přímé péče 

sociální pracovník / koordinátor, metodik 1,75 úvazku | 2 osoby

Pracovník v sociálních službách / asistent koordinátora, asistent 1,45 úvazku | 16 osob

Pracovníci nepodílející se na přímé péči 

Vedoucí služby sociální rehabilitace 0,25 úvazku | 1 osoba

ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba

ekonom. a administrativní pracovník, lektor vzdělávání, správa Pc 0,61 úvazku | 4 osoby 

Obslužný personál / úklid 0,04 úvazku | 1osoba

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2018

Výnosy služby sR v roce 2018 2 118 578 Kč

Náklady služby sR v roce 2018 2 118 578 Kč

Bc. David Rygel │ vedoucí Sociální rehabilitace Další fotodokumentace informačních, osvětových a zájmových aktivit │ str. 25

28. 11. 2018
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iNfORmAČNÍ, OsVĚtOVé A ZÁJmOVé AKtiVity | fimfÁRUm 2018
22. ročník Fimfára se uskutečnil ve dnech 22.–24. 6. 2018 v partnerské spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc. Témata 
rozmanité a rozlehlé Asie naplnila motto: „S humorem a grácií navštívíme Asii“.

Cílem festivalu bylo vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý 
společně při tvořivých aktivitách a zábavě dával prostor pro společné zážitky a pomáhal překonávat vzájemné bariéry. Lidem 
s mentálním postižením, žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním postižením byla vytvořena příležitost začlenit 
se během festivalu do komunity Olomouce, navázat nové kontakty a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního 
postižení, žijícími nebo studujícími v Olomouci. Tvořivé a kulturní aktivity plnily účel přirozeného mostu pro komunikaci a při od-
straňování předsudků a bariér v myslích lidí a otevíraly Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.

Pátek 22. 6. 2018 | Slavnostní zahájení s tanečním večerem a ukázkami karate a tance inspirovaného ladnými pohyby japon-
ských tanečnic (zájmové útvary DDM Olomouc). K tanci, reji i poslechu hrála Popová škola Dětského domova v Olomouci.

Sobota 23. 6. 2018 | Nabídla tvořivé dílny VZDUŠNÉ KREACE| OÁZA KLIDU | ORNAMENTY S SEBOU | VŮNĚ ORIENTU | 
GRÁCIE (V) POHYBU | RÝŽOVÁ SETKÁNÍ | HLINĚNÁ FANTAZIE | KOUZLO HENNY | ATELIÉR BENE | NĚŽNÉ A HRAVÉ 
MALOVÁNÍ | SUVENÝR Z CEST | průběžná výroba jmenovek a speciální dílna v čajovně.

Večerní tančírna nabídla společnou výuku tance, na kterou navázalo vystoupení kytarového seskupení 4 mladíků.

Neděli 24. 6. 2018 | Po závěrečném RADOVANCI byli všichni zváni na exkurzi k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 
kraje, na výstavu Tajemná Indonésie a na výstup na Radniční věž.

Festivalu se zúčastnilo: 122 registrovaných účastníků z 10 pobytových zařízení a stacionářů (z Anenské Studánky, Hlučína, 
Hodonína, Jeseníka, Kyjova, Skaličky, Střelic, Svitav, Třebíče a Uherského Brodu), včetně individuálně přihlášených účastníků 
z Olomouce, Bukovan, Bukurešti (Rumunsko), Bohuslavic u Konice, Vikýřovic, Přáslavic, Hnojic, Kroměříže, Bohuňovic, Bystro-
van, Mrskles, Toveře, Velké Bíteše. Neregistrovaných volně příchozích účastníků bylo cca 45. Dalšími účastníky byli dobrovolníci, 
převážně studenti nebo bývalí studenti olomouckých SŠ a VŠ, celkem 71 osob.

Finanční podporu festivalu poskytli: Ministerstvo kultury ČR | Statutární město Olomouc | Tomáš Ujfaluši | David Rozehnal 
s rodinou | IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. | Michal Tomeček s rodinou | Beck & Pollitzer | Makovec, a.s. 

Další partnery festivalu vám představujeme na str. 22.

VÝNOSY A NÁKLADY FESTIVALU FIMFÁRUM V ROCE 2018

Výnosy Festivalu FIMFÁRUM 2018 245 531 Kč
Náklady Festivalu FIMFÁRUM 2018 245 531 Kč

Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl 
naplněn.  
Děkujeme všem, kteří podpořili festival FIMFÁRUM 2018

Hana Nepejchalová | koordinátorka festivalu Fimfárum

PRAXe A stÁŽe Ve sPOlU     
SPOLU Olomouc v roce 2018 poskytlo odbornou praxi v sociálních službách 19 studentům, a to v rozsahu 680 hodin. Jednalo 
se o studenty PdF UP v Olomouci a jednu studentku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem poskytnutých praxí bylo 
prohloubit a upevnit odborné znalosti a dovednosti v přímém kontaktu s uživateli služeb.

V dubnu proběhla stáž pracovníků z Domova u studánky z Lanškrouna ve službě Sociální rehabilitace. Primárním tématem bylo 
podporované zaměstnávání.

V květnu jsme v organizaci přivítali 8 žáků Střední školy pro sluchově postižené Olomouc. Seznámili jsme je s praktickými mož-
nostmi pro získání nových podnětů a podpory pro rozvoj v jejich životě.

Již tradičně nás na začátku zimního semestru navštívili studenti prvních ročníků speciálně-pedagogických oborů (dramaterapie, 
vychovatelství, andragogika). Seznámili jsme je s posláním a se strukturou organizace, poskytovanými službami, ale také s tím, 
jak pracujeme s pracovníky v přímé péči, tedy s asistenty. Mnoho studentů se na základě této exkurze stalo asistenty v našich 
službách.

V listopadu jsme poskytli stáž 9 pracovníkům Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Stáž přinesla vzájemné obohacení pro organizaci 
služby i pro přímou práci s uživateli.
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VÝNOSY v tis. Kč

DOTACE CELKEM 5 802 
z toho:   
Ol. kraj l Program finanční podpory poskytování soc. služeb 
v Ol. kraji – Podpr. 1 – ze stát. rozpočtu – ARP, OsA 4 983 
mK ČR l Kulturní aktivity – projekt „Kultura pro všechny“ 40 
mK ČR l Kulturní aktivity – projekt „fimfárum“ 90 
Ol. kraj l Program fin. podpory poskytování soc. služeb  
v Ol. kraji – Podprogram 2 - sR 77 
město Olomouc l sociální služby v Olomouci v roce 2017– ARP, OsA 592 
město Olomouc l Kulturní akce – projekt „fimfárum“  20

DARY 104 
z toho:  
Věcné dary 4 
finanční dary  100

PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPěVKY 4
TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB A ZBOŽÍ 2 442
z toho:  
tržby z prodeje služeb – veřejná zakázka „sociální
rehabilitace v Olomouckém kraji“ 1 874 
tržby z prodeje služeb – spoluúčast uživatelů OsA 491
tržby z prodeje služeb – ostatní 76 
tržby za prodané zboží 1

ÚČASTNICKÉ POPLATKY 107

JINÉ PŘÍJMY  3
 
ÚROKY u peněžních ústavů 1 
 
ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ 138 
 
VÝNOSY CELKEM 8 601

NÁKLADY v tis. Kč 

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 574
z toho:  
spotřeba materiálu 418
spotřeba energie    154
Prodané zboží 2

SLUŽBY CELKEM  747
z toho:
Opravy a udržování 28 
Nájem 7
spoje 73
Poštovné 5
služby ostatní 592 
cestovné 35
Náklady na reprezentaci 7 
  
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 7 231
z toho:  
mzdové náklady 4 736
Ostatní osobní náklady 876
Náhrada za nemoc 7
Zákonné pojištění 1 596
lékařské prohlídky 16
 
DANě A POPLATKY 2

DAŇ Z PŘÍJMŮ 0

MANKA A šKODY 0

ODPISY 0

PŘÍSPěVKY 2
  
OSTATNÍ NÁKLADY 40
  
NÁKLADY CELKEM 8 596
 
VÝsledeK HOsPOdAřeNÍ 5

ZPRÁVA O HOsPOdAřeNÍ 
AKTIVA    v tis. Kč

DLOUHODOBÝ MAJETEK celkem 0
z toho:  
dlouhodobý nehmotný majetek 5 
dlouhodobý hmotný majetek 388 
Oprávky k dlouhodobému majetku - 393

KRÁTKODOBÝ MAJETEK celkem 5 604 
z toho:  
Zásoby  59 
Pohledávky 322 
Krátkodobý finanční majetek 5 167
Jiná aktiva 56   
AKTIVA CELKEM 5 604

PASIVA    v tis. Kč

VLASTNÍ ZDROJE celkem 4 636
z toho:    
Vlastní jmění 220
fondy  37
Výsledek hospodaření celkem 4 379

CIZÍ ZDROJE celkem 968
z toho:  
Krátkodobé závazky 868
Jiná pasiva 100

  
PASIVA CELKEM 5 604

VÝŇAteK Ze ZPRÁVy NeZÁVisléHO AUditORA

ROZVAHA K 31. 12. 2018
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SPOLEČENSKÝ VEČER „SPOLU NA JEDNÉ LODI“
American grill bar restaurant | Brazzale Moravia a.s. | CineStar s.r.o. | Divadlo na cucky | Divadlo Tramtarie | ELEKTROCEN-
TRUM TRADING s.r.o. | Element Restaurant | FIT-KO – fitness Kočířovi | GLOBUS ČR k.s. | hejtman Olomouckého kraje | 
Hospoda U Magora | KAFE KODÓ s.r.o. | Kavárna Naše Café | Kino Metropol | Lanové centrum PROUD | Laser aréna Olomouc 
| Lesaffre Česko a.s. | Lezecké centrum PAJKLAND | Moravskoslezské cukrovary a.s. | Muzeum umění Olomouc | Pevnost po-
znání Olomouc | Statutární město Olomouc | Tvarůžková cukrárna | UNIPAP a.s. | zaměstnanci a další příznivci SPOLU Olomouc

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

DALšÍ AKTIVITY SPOLU OLOMOUC PODPOŘILI
FIT-KO – M. Kočíř | Anna Gazdová | Hospoda U Magora | IZON s.r.o. | J. P. Corrigan | LMC s.r.o. | SAFETY PRO s.r.o. | SMETA-
NOVÁ & PARTNERS, s.r.o. | Špagetárna s.r.o. | dobrovolníci v Aktivizačních a rozvojových programech a festivalu FIMFÁRUM

Za poskytnuté dotace, finanční a věcné dary, dobrovolnou práci 
i další pomoc DĚKUJEME! 

Ing. Irena Petruchová | finanční manažerka

fiNANcOVÁNÍ, mAteRiÁlNÍ A OstAtNÍ POdPORA PROGRAmŮ 
sPOlU OlOmOUc, Z.s. 
V ROCE 2018 NÁS FINANČNě PODPOŘILI:
Olomoucký kraj z účelové státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb na realizaci 
služeb Aktivizační a rozvojové programy a Osobní asistence
Olomoucký kraj prostřednictvím projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky na službu Sociální rehabilitace
Olomoucký kraj z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci služby Sociální rehabilitace

Statutární město Olomouc dotacemi na poskytování sociálních služeb a na projekt Fimfárum | Ministerstvo kultury ČR dotacemi 
na projekt Kultura pro všechny a na projekt Fimfárum 

Dobré místo pro život, z.s. | SEKNE spol. s r.o. | Tomáš Ujfaluši | MUDr. Alena Imrychová | GEMO, a.s. | IDS - Inženýrské a do-
pravní stavby Olomouc, a.s. | David Rozehnal | Michal Tomeček | Ing. Jiří Hollein | Kino Metropol – DCI-KINO Olomouc, s.r.o. | 
Beck & Pollitzer Czech spol. s r.o. | MAKOVEC a.s. | JUDr. Svatava Míčková 

V ROCE 2018 POSKYTLI DALšÍ POMOC: 
FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Spolupořádající organizace: Dům dětí a mládeže Olomouc 
Autopůjčovna MIJAS | Autopůjčovna Radocar | Česká pirátská strana | Fontana Watercoolers s.r.o. | hospoda U Magora | Jídelna 
při ZŠ Demlova, Olomouc | Makovec – maso uzeniny | Milan Vaňous | OLMA a.s. | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | PENAM, 
a.s. | Restaurace: Torture – Mučírna, Side Street, U Huberta | Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc | United Games 
of Nations – Czech Republic 
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www.spoluolomouc.cz 
  SPOLU Olomouc 
  SPOLU Olomouc

SPOLU Olomouc

KONtAKty sPOlU Olomouc, z.s.
Statutární zástupkyně | ředitelka: 
Do 31. 12. 2018 | Ing. Zdeňka Pospíšilová
Tel.: 732 700 289 | e-mail: pospisilova@spoluolomouc.cz
Od 1. 1. 2019  Mgr. Jana Ochotová
Tel.: 585 228 686 | 739 000 720 | e-mail: ochotova@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc | spolu@spoluolomouc.cz
Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc |  
č.ú : 1806548379/0800
IČ: 63729113 | DIČ: CZ63729113

ZD
E

 nás najdete

Dolní 
náměstí

Horní náměstí

OBÁlKA

Fotodokumentace informačních, osvětových a zájmových aktivit uvedených na str. 17.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOLU Olomouc

Služba Aktivizační a rozvojové programy
Vedoucí služby:, Bc. Vendula Solovská
Tel.: 585 237 194 | 731 186 742 | e-mail: solovska@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc

Služba Osobní asistence 
Vedoucí služby: Mgr. Jana Ochotová
Tel.: 585 237 195 | 739 000 720 | e-mail: ochotova@spoluolomouc.cz
od 1. 1. 2019  Bc. Jana Burdová
Tel.: 585 237 195 | 739 661 057 | e-mail: burdova@spoluolomouc.cz
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc

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

23. 03. 2018

19. 06. 2018

30. 05. 2018

25. 04. 2018

31. 07. 2018

08. 12. 2018

18. 05. 2018
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