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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení přátelé, 

je mi ctí představit Vám činnosti a aktivity SPOLU Olomouc v roce 2013. Jejich cílem, stejně jako předchozích 17 let bylo usnadnit lidem 
se zdravotním, primárně s mentálním postižením, běžný život v běžném prostředí a zlepšit kvalitu jejich života.

Opět jsme v červnu uspořádali Festival FIMFÁRUM pro více jak stovku účastníků se zdravotním postižením i bez.

Důležitou činností bylo po celý rok poskytování tří sociálních služeb. Osobní asistenci (OSA), Sociální rehabilitaci (SR) a Aktivizační 
a rozvojové programy (ARP). Poslední jmenovaná služba v roce 2013 posílila individuální plánování služby spolu s uživateli a vedle 
skupinových aktivit jim poprvé nabídla rozvoj formou individuálního programu. 

V květnu jsme přivítali partnerskou návštěvu divadelní skupiny 3f Studio Würzburg Angely Sey a připravili společný divadelní workshop 
a veřejné představení Bylo, nebylo, bude, nebude...

I v roce 2013 jsme zprostředkovali účast uživatelů služeb SPOLU Olomouc ve výtvarném projektu olomouckých vysokoškoláků. Lidem 
s mentálním postižením tak obohatila život nová tvořivá aktivita v prostředí výtvarného atelieru v Konviktu. Výstava vytvořených výtvarných 
děl se uskuteční v následujícím roce, v Té&café Kratochvíle. 

Průběžně po celý rok jsme zvyšovali povědomí veřejnosti o životě lidí se zdravotním, primárně mentálním postižením,  prostřednictvím 
prezentací v médiích, na veletrzích poskytovatelů sociálních služeb, poskytováním praxí studentům a opět výstavou fotografi ckého 
souboru SPOLU autora Jindřicha Štreita, tentokrát v Praze v rámci Týdne pro inkluzi.

Je dobrou zprávou, že jsme se setkávali s přízní a ochotou pomoci lidem s mentálním postižením během celého roku. Prostřednictvím 
zapojení do jednotlivých aktivit a služeb pomáhali také studenti olomouckých vysokých škol a dobrovolníci prostřednictvím o.s. Fórum 
dárců i jiné skupiny dobrovolníků. 

Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín celý jeden předvánoční den prodávala ve prospěch SPOLU Olomouc punč ve stánku, 
který poskytlo (včetně punče) sdružení Dobré místo pro život. Mimořádným počinem byla únorová dobročinná dražba děl Petra Válka 
v olomoucké pobočce LBBW Bank. Další mimořádnou pomoc v podobě měsíční práce právníka pro organizaci zdarma znamenalo 
zapojení do projektu Krok jinak Nadace Vodafone.

Pomáhali nám státní instituce, fi rmy i jednotlivci. Díky tomu jsme hospodařili s rozpočtem, který nám dovolil realizovat naplánované služby 
a aktivity. Všechny dárce uvádíme ve výroční zprávě a patří jim naše upřímné poděkování.

Děkuji také patronům sdružení Aničce a Břeťovi Gazdovým z Dobrého místa pro život, za jejich pomoc a přátelství. Děkuji svým kolegům 
a zaměstnancům za jejich pracovní nasazení a vůli pomáhat co nejlépe.

V roce 2014, podle nového občanského zákoníku už nebudeme sdružení, ale spolek nebo ústav … stále to však budeme my, SPOLU 
Olomouc, připraveni podat pomocnou ruku lidem s mentálním postižením.

Zdeňka Pospíšilová | statutární zástupkyně SPOLU Olomouc
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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE SPOLU OLOMOUC 
Schváleno valnou hromadou 11. 12. 2012

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

POSLÁNÍ (Veřejný závazek) | Podporovat lidi se zdravotním, primárně s mentál-
ním postižením v olomouckém regionu, aby mohli žít a seberealizovat se v běžných 
životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky. Podporovat osoby pečující v ro-
dinách o člověka s mentálním postižením při udržování jejich fyzického a duševního 
zdraví.

CÍLOVÁ SKUPINA | Lidé se zdravotním postižením, primárně s mentálním postiže-
ním, ve věku 7– 64 let žijící v olomouckém regionu a osoby, které o ně pečují.

CÍLE V ROCE 2013 
•	 Poskytování sociálních služeb 
•	 Poskytování školících a poradenských služeb
•	 Informační, osvětové a zájmové aktivity

PRINCIPY ČINNOSTI SDRUŽENÍ 
• Ctít princip inkluze - každý má právo účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.
• Přijímat rozmanitost jako neodmyslitelnou složku naší práce i života obecně. 
• Přistupovat k lidem se zdravotním postižením partnersky a s respektem.
• Podporovat aktivní přístup členů, pracovníků a uživatelů služeb SPOLU Olomouc při naplňování poslání organizace.
• Poskytovat podporu v  prostředí přirozeném pro uživatele a při plánování podpory vycházet z individuálních přání a potřeb uživatele.
• Používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů.
• Vytvářet dobré pracovní prostředí a jednat mezi sebou s respektem a úctou. 

A NĚKOLIK DALŠÍCH INFORMACÍ O SPOLU OLOMOUC
Valná hromada | je nejvyšším orgánem sdružení. V roce 2013 se sešla 2×:
16. 05. 2013 – Schválena zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 
12. 12. 2013 – Schválen plán činnosti, rozpočet a identifikace organizace na rok 2014 
Výbor sdružení SPOLU Olomouc se v roce 2013 sešel 5×:
Pracoval ve složení: Zdeňka Pospíšilová – předsedkyně a statutární zástupkyně | Helena Kapounková – místopředsedkyně | 
Ing. Jarmila Marková, Božena Vaňková, Mgr. Jurkovičová Petra, Ph.D. – členové výboru
Komunitní plánování
Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011– 2014. 
V pracovní skupině č. 2 zastupuje SPOLU Olomouc Zdeňka Pospíšilová.
Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí priorit a cílů 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 2013–2015. 
V roce 2013 bylo SPOLU Olomouc zastoupeno ve dvou pracovních skupinách. Martin Řezníček byl členem pracovní skupiny Občané se 
zdravotním postižením. Hana Nepejchalová byla členkou pracovní skupiny Občané s mentálním postižením. Po jejich sloučení jsou oba 
výše jmenovaní členy pracovní skupiny Občané se zdravotním 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)
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POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

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

Cílová skupina: lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let primárně z Olomouckého kraje.

Poslání služby: Služba Aktivizační a rozvojové programy rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo 
udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů. 
Uživatel si stanovuje konkrétní cíl, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout.

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

POPIS REALIZACE PROGRAMŮ V ROCE 2013
Pravidelné skupinové programy

Název programu Místo konání, délka, četnost Počet účastnických míst / rok Personální zajištění / rok

Plavecký program Plavecký stadion v Olomouci
1,5 hodiny | 1× týdně 19 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 16 asistentů

2 dobrovolníci

Pohybový program Tělocvična ZŠ Sv. Voršily v Olomouci
1,5 hodiny | 1× týdně 18 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 10 asistentů

1 dobrovolník

Cestováním k seberozvoji 
a osamostatnění

MÍSA) 
1,5 hodiny | 1× týdně 13 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 6 asistentů

Divadlem 
SPOLUpracujeme

MÍSA)  
1,5 hodiny | 1× týdně 19 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 10 asistentů

1 dobrovolník

Základy vaření a práce 
v kuchyni

ZŠ CREDO
2,5 hodiny | 1× týdně

Délka trvání: do června 2013
4 lidé s mentálním postižením 1 vedoucí | 2 asistenti

Program 
Aktivní sociální učení I.) 

MÍSA)  
4,5 hodiny | 1× týdně 15 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 6 asistentů

Program 
Aktivní sociální učení II. ) 

MÍSA) 
4,5 hodiny týdně | 1× týdně 13 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 9 asistentů

1 dobrovolník

Program 
Aktivní sociální učení III.) 

MÍSA) 
4,5 hodiny týdně | 1× týdně 13 lidí s mentálním postižením 2 vedoucí | 6 asistentů

 
) MÍSA = místnosti sociální aktivizace SPOLU Olomouc, Dolní nám. 38, Olomouc
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) Aktivní sociální učení (ASU) I.–III.
Cílová skupina: 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.
Posláním skupinového programu ASU je vytvářet dospělým lidem s mentálním postižením příležitosti k získávání, rozvíjení a upevňování 
sociálních dovedností, které jim zvýší šance osamostatnit se a začlenit se do společnosti.
Cíle: Uživatel rozvíjí a upevňuje své sociální dovednosti a soběstačnost v aktivitách denního života.
Popis realizace ASU v roce 2013: Kurz probíhal 3× týdně po 4,5 hodinách v MÍSE
Práce probíhá podle individuálních plánů jednotlivých uživatelů, např. se zaměřením na práci s fi nancemi (např. nácvik obstarávání 
drobných nákupů do domácnosti, orientace v ceně zboží, v ceně nákupu, postup při placení, vrácená částka, manipulace s peněženkou); 
upevňování již naučených znalostí a dovedností (ovládání trivia); orientace v Olomouci (MHD, kulturní události, co potřebuji vědět a kde 
to zjistím); zlepšení dovednosti rozhodovat sám za sebe; samostatnost při vyřizování vlastních záležitostí (např. objednání si v restauraci, 
komunikace s prodavačem v pultové prodejně, jak můžu požádat o radu a pomoc); hranice v mezilidských vztazích (např. osobní zóny, 
vhodnost a nevhodnost v jednání s neznámým člověkem); posilování samostatnosti při zvládání drobných domácích prací (např. vysávání, 
úklid nádobí, dávkování čisticích prostředků); základy ekologie v běžné domácnosti (třídění odpadu ASU pravidelně návštěvuje caniste-
rapeutický pes Bára. Práce probíhá jak v rovině canisterapie, tak v rovině sdílení společného prostoru – přítomnost psa ve skupině, kdy 
pokračuje běžná práce dle dohodnuté náplně kurzu.
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Jednodenní programy 

Název programu Popis programu | den konání Počet uživatelů Personální zajištění / rok

Velikonoční tvoření

Hravé tvoření velikonočních ozdob a kraslic v prostorách čajov-
ny Kratochvíle; akce byla přístupná pro uživatele služeb SPOLU 
Olomouc, jejich rodiny, přátele, asistenty i pro širokou veřejnost | 

25. 3. 2013

cca 30 uživatelů 5 dobrovolníků

ZOO Brno Prohlídka zoologické zahrady, využití atrakcí, 
zakoupení suvenýrů | 20. 4. 2013

11 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 8 asistentů, 

Golfový turnaj
Možnost si vyzkoušet zahrát golf pod dohledem trenéra 

a setkat se osobně s profesionální golfi stkou Klárou Spilkovou | 17. 
5. 2013

12 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 5 asistentů, 
5 dobrovolníků

Festival 
Integrace SLUNCE

Vystoupení programu Divadlem SPOLUpracujeme v Paláci Akropo-
lis v Praze | 24. 5. 2013

9 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

Vzhůru na hrad 
Šternberk

Prohlídka hradu a výstavy „Kuky se vrací“ v muzeu 
| 11. 7. 2013

12 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 5 asistentů, 
2 dobrovolníci

Sobota v aquaparku Návštěva atrakcí v aquaparku, společný oběd, 
zakoupení suvenýrů | 30. 11. 2013

9 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 8 asistentů

Mikulášské setkání Tvo Tvořivá dílna s Mikulášskou nadílkou v prostorách čajovny 
Kratochvíle; cca 50 návštěvníků | 5. 12. 2014 cca 30 uživatelů 7 dobrovolníků

Sněhánky Pečení vánočního cukroví, výroba vánočních ozdob a dárků | 
14. 12. 2013

12 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 8 asistentů
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Vícedenní programy

Název programu Popis programu, datum konání Počet uživatelů Personální zajištění / rok

Po Valašsky od země Víkendový program v Rožnově pod Radhoštěm 
| 24.–26. 5. 2013

12 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 1 zdravotník, 
6 asistentů, 1 dobrovolník

Festival Vedle jedle

Víkendová aktivita v Praze, kdy uživatelé programu 
Divadlem SPOLUpracujeme, vystoupili se svým 

představením a zúčastnili se divadelních workshopů 
| 14.–16. 6. 2013

9 lidí 
s mentálním postižením 1 vedoucí, 5 asistentů

Po práci legraci Letní týdenní program v rekreačním středisku Revika 
ve Vizovicích | 27. 7.–3. 8. 2013

13 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 1 zdravotník, 
9 asistentů

Putování po Valašsku Letní týdenní program v penzionu Liščí mlýn 
ve Frenštátu pod Radhoštěm | 17. 8.–24. 8. 2013

11 lidí 
s mentálním postižením

1 vedoucí, 1 zdravotník, 
7 asistentů
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Individuální program 

Program je novinkou pro rok 2013, je určen lidem s mentálním postižením, pro které je obtížné pracovat ve skupinových programech. 
Jedná se o individuální podporu uživateli při naplňování konkrétního rozvojového cíle. 
Program je zaměřen na cíle uživatele, které si v rámci svého Individuálního plánu určil. Při naplňování cílů je přítomen asistent, který 
poskytuje uživateli podporu. Cíle uživatelů Individuálního programu jsou zaměřeny na nácvik sebeobsluhy, dovednost trivia, aktivizace 
uživatele, procvičování jemné/hrubé motoriky, komunikace – uplatňování a zafi xování stávajících dorozumívacích prostředků.

Přínos Individuálního programu pro uživatele
 Intenzivnější možnost nácviku a podpory (individuální práce – asistent x uživatel)
 Udržení nebo rozvoj stávajících dovedností potřebných ke snižování závislosti na druhé osobě
 Rozvoj specifi ckých schopností a dovedností vycházejících z individuálního plánu

Individuální program využilo v roce 2013 8 uživatelů. Max. časová dotace: 3 hodiny týdně/uživatel. 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 
Herci a asistenti pravidelného skupinového programu Divadlem SPOLUpracujeme letos vystoupili na několika divadelních festivalech 
s autorským představením „Bylo nebylo, bude nebude“ pod vedením Dariny Deákové. Herci si vyjeli zahrát do Prahy na Festival Integrace 
Slunce (23. 5. 2013) a Festival Vedle Jedle (14.–16. 6. 2013), kde se zúčastnili několika denních divadelních workshopů. Na olomoucké 
scéně jste měli možnost shlédnout představení v rámci Festivalu Divadelní Flóra (16. 5. 2013) a v Tramtárii při prezentaci divadelních 
souborů na akci Divadelní Puzzle (15. 5. 2013).

I letos se podařila spolupráce s Angelou Sey, která se svým 3F Studio Würzburg zúčastnila společného představení česko-německého 
projektu Divadlem za hranice možností (30. 5. 2013). 
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V roce 2013 jsme navázali výborná spolupráci s dobrovolníky Zastupitelstva mládeže olomouckého kraje, kteří se aktivně zapojili 
do Mikulášského tvoření (5. 12. 2013) a připravili bohaté balíčky. 

Díky MiNiGRANTU Nadačního fondu Veolia mohli uživatelé Plaveckého programu využívat nejen plavecký stadion, ale i atrakce aquaparku, 
což bylo vítaným zpestřením. Podporu jsme získali také díky Ivě Šmídové, zaměstnankyni Moravské vodárenské, která se do projektu 
přímo zapojila. 

STATISTICKÉ VÝSTUPY AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ V ROCE 2013
V roce 2013 nabídly AR programy 226 účastnických míst ve 21 aktivitách, nabídky využilo celkem 55 uživatelů. 

Počty uživatelů AR programů: 

AR programy
Počet uživatelů

7–18 let 19 – 64 let

Pravidelné skupinové programy 13 27

Jednodenní a vícedenní programy 8 40
 

ASU
1. pololetí 2. pololetí

Počet uživatelů Počet uživatelů
Aktivní sociální učení 13 13

   Personální zajištění AR PROGRAMŮ v roce 2013

Sociální pracovník (koordinátor AR programů) 3 osoby / 2,15 úvazku 

Pracovník v sociálních službách (vedoucí, asistent, zdravotník / DPP, DPČ 94 osob / 5738 hod / 2,8 úvazku

Vedoucí SPI a vedoucí AR programy 2 osoby / 0,55 úvazku

Ředitel organizace 1 osoba / 0,35 úvazku

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

Administrativní pracovnice 1 osoba / 0,75 úvazek

Úklidový pracovník (DPP) 1 osoba / 0,009 úvazku

Lektor vzdělávání (DPP) 3 osoby / 0, 007 úvazku

Dobrovolník 41 osob

Výnosy služby ARP v roce 2013 ………… 2 180 961 Kč            Náklady služby ARP  v roce 2013 …………2 180 961 Kč

Mgr. Martina Semerádová | vedoucí AR programů
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Personální zajištění OSOBNÍ ASISTENCE v roce 2013

Sociální pracovník (koordinátor Osobní asistence) 6 osob / 4,08 úvazku 

Pracovník v sociálních službách (osobní asistent / DPP, DPČ 79 osob / 3 878 hod / 1,9 úvazku

Vedoucí SPI a služby Osobní asistence 1 osoby / 0,55 úvazku

Ředitel organizace 1 osoba / 0,4 úvazku

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

Administrativní pracovnice 2 osoby / 0,75 úvazku

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

Lektor vzdělávání (DPP) 3 osoby / 0,007 úvazku

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

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

Posláním Osobní asistence je podporovat děti a dospělé s mentálním postižením v olomouckém 
regionu, aby mohli žít běžným životem podle svých představ v podmínkách obvyklých pro jejich 
vrstevníky.
Cíl: Uživatel služby žije v přirozeném prostředí, uplatňuje svoji vůli a rozvíjí nebo si zachovává svoji 
samostatnost. 
Cílová skupina: Lidé s mentálním postižením ve věku od 7 let do 64 let žijící v olomouckém re-
gionu.

POPIS REALIZACE OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2013 
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.

STATISTICKÉ VÝSTUPY ZA ROK 2013: 
Poskytnuto bylo celkem …………………. 3 878 hodin asistence 
Počet uživatelů …………………………….. 34 uživatelů
Průměrný počet hodin na 1 uživatele …… 114,1 hodina
Osobní asistenci vykonávalo celkem …… 77 pracovníků v sociálních službách 
 
K 31. 12. 2013 jsme evidovali 5 zájemců o službu Osobní asistence. 
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 aktualizovaly.
Zpětnou vazbu z průběhu Osobní asistence jsme získávali prostřednictvím pravidelného kontaktu 
s uživatelem (resp. zástupcem uživatele); zpráv od osobních asistentů; náhledů odborných pra-
covníků na Osobní asistenci (1× ročně); fotodokumentace; dotazníku pro uživatele (resp. zástupce 
uživatele) služby Osobní asistence.
SPI poskytovalo v roce 2013 uživatelům Osobní asistence také základní sociální poradenství.

Výnosy služby OSA v roce 2013 ... 2 809 419 Kč      Náklady služby OSA v roce 2013 … 2 809 419 Kč

Bc. Petra Olivová | vedoucí Osobní asistence a SPI
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POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

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

V období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 byla služba fi nancována v rámci Projektu Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. 
č. 1.04/3.1.00/05.00064 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
Posláním Sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením (primárně mentálním a kombinovaným) v olomouckém regionu 
v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce.

Cíl: Člověk se zdravotním postižením:
posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost
rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost
získává a udržuje si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům a schopnostem

Cílová skupina: 
 lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením ve věku 16 – 64 let, kteří žijí v olomouckém regionu,
 mladí lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením, kteří navštěvují základní školu, základní školu s peciální 

nebo praktickou školu na území města Olomouce a po ukončení školní docházky se chtějí uplatnit na otevřeném trhu práce.

POPIS REALIZACE SLUŽEB V ROCE 2013 
Služba byla poskytována formou ambulantní a terénní. SR je službou časově omezenou, uživatelům poskytovanou maximálně po dobu 
jednoho roku. Jde o službu průchozí. V případě uvolnění kapacity odborného pracovníka je kontaktován zájemce o službu z pořadníku, 
který je veden v APZ. 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 specifi ckou součástí služby sociální rehabilitace. 
Jedná se o podporu žákům a studentům s těžším zdravotním postižením (ZP) navštěvující 
základní nebo praktickou školu, kteří jsou motivováni uplatnit se na otevřeném trhu práce 
a chtějí si formou bezplatné praxe vyzkoušet svůj pracovní potenciál. Podpora studentům 
se ZP při rozvíjení jejich sociálních a pracovních dovedností, které usnadní jejich přechod 
ze školy do zaměstnání.
Činnosti vykonávané v rámci Tranzitní programu jsou srovnatelné s činnostmi sociální 
rehabilitace. Vše směřuje v ideálním případě k plynulému přechodu od školní docházky 
k zaměstnání. Tranzitní program je poskytován po dobu studia uživatele služby (do dovršení 
26 let věku) – v rozsahu školního roku (v období letních prázdnin není poskytován).
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE METODOU PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Paní Pavla je osobu s kombinovaným postižením (mentální a psychické postižení) ve věku 38 let žijící v Olomouci. Bydlí v nájemném bytě 
se třemi spolubydlícími, sama v 1 pokoji se společným zázemím (kuchyň a obývací pokoj). Je jí poskytována sociální služba „podpora 
samostatného bydlení“ jiným poskytovatelem. Je v I. stupni invalidního důchodu – invalidní důchod jí však není vyplácen pro nesplnění 
zákonem stanovených podmínek. Pobírá sociální dávky. Pracuje na dohodu o provedení práce v rámci tréninkového pracoviště cca 1× 
týdně 2 hodiny. Tento pracovní úvazek vzhledem k závislosti na sociálních dávkách nestačí na pokrytí životních nákladů.

Paní Pavla je relativně samostatná – dokáže samostatně cestovat, dojednat si některé své záležitosti na úřadech. Částečně zvládá péči 
o vlastní osobu a o domácnost. Při situacích, které vyžadují větší míru intelektových schopností ji však samostatné jednání a rozhodování 
dostává do potíží sociálních a ekonomických. 

Paní Pavla má zejména potíže s porozuměním obsahu ústního či písemného sdělení, s vyhodnocováním informací a rozpoznáním dopadu 
svého rozhodnutí, s převzetím odpovědnosti za své rozhodnutí a následně s plněním povinností z rozhodnutí plynoucích. Má potíže se 
svým písemným projevem (jednoduché věty jsou s chybami či neúplné, chybný slovosled, atd.) i verbálním projevem (vhodnost sdělených 
informací) a prezentací sama sebe. Má potíže se zajištěním běžného chodu domácnosti (vaření,… ) hospodařením se svým reálným 
rozpočtem (platby za nájem, telefony, nákupy), při hledání vhodného pracovního uplatnění …

Průběh poskytování služby – sociální intervence
 Osobní rozhovor s paní Pavlou – navázání kontaktu a zjištění životní situace, potřeb, stanovení si cílů a jednotlivých kroků.
 Dojednání podmínek spolupráce.
 Se souhlasem paní Pavly navázání kontaktu se sociálními pracovnicemi v podporovaném bydlení a dojednání podmínek spolupráce. 

Paní Pavla nemůže využívat (z důvodu ceny služby) všech služeb podporovaného bydlení (vaření, aj.). Proto jsme na základě osobní-
ho jednání, dojednali pravidla vzájemných intervencí dle možností paní Pavly.

 Identifi kace fi nanční problematiky – telefon, nakupování a vaření. 
 Učení se fi nančního plánování – „dostanu a vydám“, „zbývá mi“, „můžu si koupit a nemůžu si koupit“.
 Zajištění asistence při nakupování a vaření. Podpora asistentky při nakupování a vaření.
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 Podpora při vyhledávání nových pokrmů a nových surovin.
 Podpora odborného pracovníka (právníka) při řešení podání trestního oznámení.
 Podání žádosti o omezení ve způsobilosti k právním úkonům – z důvodu problematiky při manipulaci s penězi a důvěřivosti. (Např. 

paní na ulici p. Pavle řekla, že její zdravotní pojišťovna krachuje, p. Pavla na místě změnila ZP, aniž by si informaci ověřila. Důsledek: 
poplatek za vstup musela uhradit sestra Pavly, a po zrušení smlouvy musela zaplatit další poplatek za odchod z pojišťovny).

 Identifi kace schopností a dovedností, které můžeme využít při hledání vhodného pracovního uplatnění.
 Hledání vhodného pracovního uplatnění – oslovování zaměstnavatelů, doprovody na pracovní pohovory.
 Následné vyhledání pracovního asistenta, který podporuje při naučení pracovních dovedností (úklidové činnosti – postup práce, rozvr-

žení práce aj.) a při kontaktu s ostatními spolupracovníky.
 Umožnit a podpořit kontakt se sestrou paní Pavly. 

Současná situace
Spolu s paní Pavlou čekáme na dokončení vyšetřování ve věci podání trestního oznámení a na soudní jednání ve věci omezení 
ve způsobilosti k právním úkonům, kdy opatrovníkem by měla být sestra paní Pavly.
Paní Pavlu stále podporuje asistentka při nakupování a vaření. Paní Pavla se již podstatně lépe orientuje v potravinách, lépe dokáže 
vybírat potřebné potraviny a dokáže si za mírné podpory spočítat jednotlivé položky v nákupu. Dále je stále podporována při učení se 
vařit. Zná nové recepty a některé si zkouší i bez podpory asistentky. Asistentka již spíše dohlíží na pracovní postup a případně slovně 
vede paní Pavlu.
Po fi nanční stránce paní Pavla zbytečně neutrácí za věci, které nepotřebuje. Sama si zapisuje do kolonek příjmů a výdajů a na konci 
měsíce jí zůstává i několik peněz navíc. Bohužel se nám stále nedaří eliminovat vysoké fi nanční částky za telefon.
S paní Pavlou více komunikuje i její sestra, která se jí snaží podpořit při řešení životní situace. 
S paní Pavlou dále pokračujeme při hledání vhodného pracovního místa, které by mělo „trvalejší charakter“ – pracovní smlouvu. 
Sociální pracovník je s paní Pavlou v pravidelném kontaktu, Podpora dále pokračuje (při sestavování a dodržování měsíčního rozpočtu, 
nakupování, vaření, …). Ke snižování míry podpory bude docházet postupně v souvislosti s osamostatňováním při jednotlivých činnostech 
a aktivitách paní Pavly.
 Jméno uživatele služby bylo změněno.

STATISTICKÉ VÝSTUPY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZA ROK 2013

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska typu postižení:

typy postižení počet klientů
kombinované postižení 23
mentální 26

Počet uzavřených pracovně právních vztahů:

Počet pracovních vztahů 17
Typy pracovních vztahů:
     pracovní smlouva
     DPČ
     DPP

11
0
6

Praxe v Tranzitním programu 3
Předprofesní příprava 2

Sekundární ukazatele: 

Počet intervencí* 1223

Počet kontaktů** 347

Počet skupinových aktivit*** 15

Počet hodin asistence:

Počet hodin asistence 391
 

Počet uživatelů služby v roce 2013 celkem:

Ženy Muži Celkem 
Počet nových uživatelů služby v roce 2013 18 28 46
Skutečný počet uživatelů služby v roce 2013 19 30 49

* Intervence je minimálně 30 minutové jednání společně s uživa-
telem 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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Firmy, které v roce 2013 zaměstnaly uživatele SR:
Jaspa Servis s. r. o. | SPOLU Olomouc (2×) | Zdravotnický materiál – Velkoobchod s. r. o. (2×) | Papírny Moravičany | Olomoucký 
kraj | SOSka s. r. o. Olomouc | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | Bartoň a Partner (2×) | Česká pošta, s. p. | Výstaviště Flóra a. s. | 
Internetporadna | Středisko SOS Olomouc | UNISAD PLUS s. r. o., Medlov | Cinestar Olomouc.

Firmy, které v roce 2013 umožnily praxi v rámci Tranzitního programu:
Globus ČR, k. s. Olomouc | ZOO Olomouc | Výstaviště Flóra Olomouc, a. s.

Firmy, které v roce 2013 umožnily předprofesní přípravu:
Výstaviště Flóra Olomouc, a. s. | Městský útulek pro psy Olomouc.

Personální zajištění SOCIÁLNÍ REHABILITACE v roce 2013

Sociální pracovník (koordinátor služby SR) 3 osoby / 2,5 úvazku

Pracovník v sociálních službách /pracovní asistent (DPP, DPČ) 5 osob / 0,22 úvazku 

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

Ředitel organizace 1 osoba / 0,25 úvazku

Ekonom, fi nanční manažer, administrativní pracovnice 1 osoba / 0,75 úvazku

Úklidový pracovník (DPP) 2 osoby / 0,04 úvazku

VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPOLU OLOMOUC 

Středisko podpory integrace (SPI)
Sociálním pracovníkům + pracovníkům v sociálních službách ve službě Osobní asistence a AR programy bylo poskytnuto celkem 2412,5 
hodin dalšího vzdělávání. Další podpora sociálním pracovníkům ve službě Osobní asistence a AR programy: 1× skupinová supervize, 2× 
individuální supervize.

Agentura podporovaného zaměstnávání (APZ)
Sociálním pracovníkům (odborným pracovníkům) a pracovníkům v sociálních službách ve službě Sociální rehabilitace bylo poskytnuto 
celkem 251 hodin vzdělávání dle zákona o sociálních službách o dalším vzdělávání sociálních pracovníků. A 47,5 hodin vzdělávacích 
aktivit, které přináší pracovníkům rovněž rozvoj jejich kompetencí, avšak nenaplňují znaky dalšího vzdělávání dle zákona.

Tým zaměstnanců SPOLU Olomouc v roce 2013 absolvoval dvě intervizní setkání (2. 4., 20. 11. 2013)

Výnosy služby SR v roce 2013 …………   1 740 000
Náklady služby SR v roce 2013 ………...   1 740 000

Mgr. Daniela Konvičná, vedoucí APZ
 Martin Řezníček, Mgr. Edita Lukášová, Bc. Simona Drlíková, koordinátoři sociální rehabilitace
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POSKYTOVÁNÍ ŠKOLÍCÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB

Středisko podpory integrace
SPI v roce 2013 poskytlo na svém pracovišti odbornou praxi 20 studentům převážně z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Cílem poskytnutých praxí bylo prohloubit a upevnit odborné znalosti a dovednosti v přímém kontaktu s uživateli služeb OSA 
a ARP. Praxe v celkovém rozsahu 1063 hodin probíhaly pod odborným vedením sociálních pracovníků SPI. 

Agentura podporovaného zaměstnávání
APZ nabízí možnost praxe pro studenty vysokých a vyšších odborných škol (středních škol), kteří by chtěli získat zkušenosti z oboru, 
který je jejich studijnímu zaměření blízký. Náplň praxe je velice různorodá a obsahuje např. pomoc při administraci projektů, náslech při 
jednání s uživateli služby, doprovod uživatele služby na pohovor či běžný úřad, náhled při praxích uživatelů služby a mnoho dalších aktivit, 
prostřednictvím kterých zjistí náplň práce v neziskové organizaci.
V   roce 2013 v APZ proběhly praxe 10 studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jednalo se o praxe poradenské, 
náslechové, diagnostické.

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ | INFORMAČNÍ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY

Krok jinak | Díky podpoře Nadace Vodafone Česká republika se stal na jeden kalendářní měsíc součástí týmu SPOLU Olomouc právník 
Mgr. Michal Zahnáš. Projekt umožnil SPOLU Olomouc v průběhu měsíce ledna čerpat právní poradenství a zrevidovat stávající dokumen-
taci a tím zkvalitnit svou práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením | leden 2013

Městský bál | Na aktivity SPOLU Olomouc pro lidi s mentálním postižením putovala část výtěžku městského bálu ve výši 50  000 Kč | 12. 
01. 2013

Dobročinná dražba obrazů Petra Válka | Díky velkorysému daru pana Oldřicha Čepa se v olomoucké pobočce LBBW Bank CZ usku-
tečnila dražba a ochutnávka vín Vinařství Lekavý z Dolních Bojanovic. Na sociální programy tak získalo SPOLU Olomouc 11  400 Kč | 28. 
02. 2013

Benefi ční koncert „Jsme v tom spolu“ | Bez nároku na honorář vystoupily v Jazz Tibet Clubi kapely Hope Astronaut | http://bandzone.
cz/hopeastronaut | Plum Dumplings | http://bandzone.cz/plumdumplings | The Frustrators | http://bandzone.cz/thefrustrators. Na sociální 
programy tak získalo SPOLU Olomouc 6  050 Kč | 25. 03. 2013

Setkávání | Neformální pravidelné setkávání bývalých, současných či budoucích uživatelů služeb SPOLU Olomouc a jejich přátel. Pří-
ležitost pro lidi s mentálním postižením potkat se s kamarády u dobré kávy / čaje, popovídat si, zahrát si stolní hry, vzájemně se více 
poznávat a prožít svůj čas dle svého přání. V roce 2013 se uskutečnilo devět setkání v různých olomouckých kavárnách (6), restauracích 
(2) a čajovně (1) s organizační podporuou Svatavy Vroblové, Petry Olivové, Evy Vostré a Hedviky Pešoutové. 
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Bylo, nebylo, bude, nebude | Veřejná vystoupení pravidelného skupinového programu Divadlem SPOLUpracujeme v průběhu roku 2013 
– viz Příklad dobré praxe ARP, str. 6

Světlo a tma | Vystoupení kurzu Dramaťák v rámci I. Olomouckých speciálně pedagogických dnů pořádaných u příležitosti 440. výročí 
Univerzity v Olomouci Umělecké centrum Konvikt, předsálí divadelního sálu | 07. 03. 2013 

Dobročinný golfový turnaj SPOLU s Klárou Spilkovou | Dne 17. 05. 2013 se již po čtvrté uskutečnil v Golf Resort Olomouc Dobročinný 
golfový turnaj SPOLU. Turnaj opět podpořila a osobně se jej zúčastnila nejlepší česká golfi stka současnosti. Po turnaji se uskutečnila 
dražba darů známých osobností. Golfové odpaly si pod vedením trenéra mohli vyzkoušet i lidé s mentálním postižením – klienti SPOLU 
Olomouc. Prostřednictvím turnaje a dražby získalo SPOLU Olomouc na sociální programy 74  800 Kč | 17. 05. 2013

Úhel pohledu | Vernisáž výtvarných prací klientů SPOLU Olomouc, kteří se zapojili v roce 2012 do výtvarného projektu „Úhel pohledu“v | 
Olomouc, Café 87 | 26. 06. 2013

V každém z nás může být talent | Účast klientů SPOLU Olomouc ve výtvarném projektu diplomantky v oboru speciální pedagogika a vý-
tvarná výchova. Lidem s mentálním postižením tak obohatila život nová tvořivá aktivita. Výstava vytvořených výtvarných děl se uskuteční 
v následujícím roce | listopad – prosinec 2013

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb „Mezi námi“ | Prezentace sociálních programů a služeb SPOLU Olomouc v pavilonu H na Vý-
staviš   FLORA Olomouc v rámci 2. ročníku veletrhu | 06. 06. 2013

Dražba květinových aranží | V rámci výstav Vyznání růžím, které se konaly na olomouckém výstavišti Flora, byly vydraženy kytice 
mistra fl oristy ČR 2012 Ondřeje Čerňáka. Výtěžek dražby jedné z kytic ve výši 1 100 Kč byl věnován SPOLU Olomouc | 06. 06. 2013

Handicaprally | Tradiční aktivita občanského sdružení Dobré místo pro život na olomouckém atletickém stadionu. Jejím cílem je hravou 
formou vytvořit prostor pro setkání běžných rodin s lidmi se zdravotním postižením. SPOLU Olomouc připravilo sportovní disciplínu „gol-
fová jamka“ | 08. 09. 2013 

Veletrh nestátních neziskových organizací olomoucka | Prezentace sociálních programů a služeb SPOLU Olomouc na veletrhu, který 
připravil Olomoucký kraj v Domě dětí a Mládeže Olomouc | 29. 10. 2013

Výstava souboru fotografi í SPOLU autora Jindřicha Štreita | Černobílý fotografi cký dokument o životě a práci lidí se zdravotním posti-
žením byl vystaven v kavárně Neustadt na Karlově náměstí v Praze v rámci Týden pro inkluzi Rytmus | 04.–11. 11. 2014

Dobročinná aukce současného výtvarného umění | Předvánoční kulturní a fundraisingová aktivita, která veřejnosti nabídla příjemně 
a užitečně prožité odpoledne. Bylo možné získat výtvarná díla současných výtvarných umělců z celé 
republiky. Mimořádnou položkou dražby byla například díla syna a otce Jasana a Olbrama Zoubka, 
Františka Skály, … Na sociální programy tak získalo SPOLU Olomouc 227  649   Kč | 30. 11. 2013

Stánek Dobrého místa pro život | Členové Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín po celý 
den prodávali na vánočních trzích v Olomouci ve stánku Dobrého místa pro život punč, mošt a drob-
né vánoční dárky ve prospěch SPOLU Olomouc. Na sociální programy tak získalo SPOLU Olomouc 
23  259   Kč | 14. 12. 2013
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FIMFÁRUM 2013
Festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Program SPOLU Olomouc 

Festival se uskutečnil v Olomouci ve dnech 21.–23. 6. 2013 v partnerské spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc. „SPOLU barvíme 
svět“ bylo motto 17. ročníku a tvořivé dílny byly inspirovány výtvarnými řemesly.

Cílem festivalu bylo vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý společně při 
tvořivých aktivitách a zábavě dává prostor pro společné zážitky a pomáhá překonávat vzájemné bariéry. Lidem s mentálním postižením, 
žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním postižením, je vytvořena příležitost začlenit se během festivalu do komunity Olo-
mouce, navázat nové kontakty a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního postižení, žijícími nebo studujícími v Olomouci. 
Kulturní aktivity plní účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků a barier v myslích lidí a všem otevírají Olomouc 
a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.

Festival byl slavnostně zahájen v pátek 21. 6. 2013 v 19:00 hodin v Domě dětí a mládeže v Olomouci. K tanci, reji i poslechu zahrála 
Popová škola Dětského domova Olomouc. Zpestřením byla vystoupení taneční skupiny DDM Olomouc Desire of dance.

Sobota 22. 6. 2013 nabídla od 10:00 do 16:30 hodin s přestávkou na oběd tvořivé dílny: DŘEVĚNÉ UMĚNÍ | PÍSEČNÁ POEZIE | BAREV-
NÝ ÚLET | FIMO | VYPEČENÉ MLSY | NADÝCHANÉ TVOŘENÍ | ČARUJEME SE SMALTÍKY | ČAROPISNÍK | BAREVNÉ ZRCADLENÍ | 
MALÍŘI V ALTÁNU | MALUJEME KAMÍNKY. Komponovaný večer nabídl módní přehlídku o třech částech; 2 úsměvné a jednu opravdovou 
– taneční skupina Desire of dance a tančení v rytmu disca a jiné populární hudby s Karlem Berkou. 

V neděli 23. 6. 2013 po závěrečném Radovanci byli všichni zváni na prohlídku Muzea umění Olo-
mouc, Vlastivědného muzea a návštěvu uměleckého kováře ve Velkém Týnci.

Od pátku do neděle mohli účastníci navštívit v rámci programu Letní Letná v Korunní pevnůstce 
fotoateliér Le Petit Cheval a zažít změnu, která by je ani nenapadla. Jak se vyjádřila jedna 
z účastnic: „Mohli jsme znovu objevit vlastní důstojnost“. Stylové fotografi e zůstanou hmatatelnou 
vzpomínkou na nezapomenutelné chvíle. 

Festivalu se zúčastnilo 117 registrovaných účastníků z 9 pobytových zařízení a stacionářů: 
z Anenské Studánky, Hlučína, Hodonína, Chvalčova, Jeseníka, Kyjova, Skaličky, Střelic a Znojma 
včetně individuálně přihlášených účastníků z Olomouce, Brna-Slatiny, Mrskles, Nových Sadů, Poslu-
chova, Velké Bystřice, Přáslavic, Velké Bíteše, Bohuslavic, Ostravy, Bystrovan a Znojma-Nesachleb. 
Neregistrovaných volně příchozích účastníků bylo cca 45. Dalšími účastníky byli dobrovolníci, pře-
vážně studenti nebo bývalí studenti olomouckých SŠ a VŠ a dobrovolníci z Fóra dárců, celkem: 92. 

Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl naplněn. Děkujeme všem, kteří 
podpořili festival FIMFÁRUM 2013. 

  Za SPOLU Olomouc Hana Nepejchalová, koordinátorka projektu
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU OLOMOUC V ROCE 2013 

Výnosy  celkem v tis. Kč

DOTACE, GRANTY, PŘÍSPĚVKY CELKEM ................................ 4 925
z toho:

MPSV / Poskytování sociálních služeb – OSA, AR ................... 3 758 
MK ČR / Kulturní aktivity – Fimfárum ............................................. 40 
OLK / Podpora poskytování sociálních služeb 
a aktivit – AR ...............................................................................  129
OLK / Podpora kulturních aktivit .................................................... 20 
OLK / Neinvestiční fi nanční příspěvky 
do 25 tis. Kč – aukce ..................................................................... 15
Město Olomouc / Sociální služby a humanitární pomoc
 – OSA, AR .................................................................................. 679 
Město Olomouc / Kultura – Fimfárum ............................................ 40 
Město Olomouc / Kultura ............................................................... 17
SYNOT nadace / Podpora osob s mentálním postižením .............. 50
VĚTRNÍK nadační fond / Fimfárum ............................................... 50
VEOLIA nadační fond / Sportovní aktivity lidí s mentálním 
postižením ..................................................................................... 42
VODAFONE nadace / Poskytnutí právní pomoci ........................... 85 

DARY  .............................................................................................. 771 

SLUŽBY CELKEM ....................................................................... 2 305
z toho:

Tržby z prodeje služeb – služby sociální péče a prevence, 
sociální integrace (IP Olomouckého kraje) ................................2 116
Tržby z prodeje služeb – ostatní .................................................... 95
Tržby za prodané zboží ................................................................... 1
Členské příspěvky ........................................................................... 3
Účastnické poplatky – Fimfárum .................................................... 82
Jiné příjmy ....................................................................................... 8

ÚROKY u peněžních ústavů ............................................................ 12

VÝNOSY CELKEM  8 013

Náklady  celkem v tis. Kč

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM ..........................................  864 
z toho:

Spotřeba materiálu .....................................................................  406 
Spotřeba energie ......................................................................... 154
Prodané zboží (trika, ponožky, aukce, golf) ................................. 304

SLUŽBY CELKEM ......................................................................  1 087 
z toho:

Opravy a udržování ....................................................................... 44 
Nájem ............................................................................................ 18
Spoje ............................................................................................119 
Poštovné .......................................................................................... 8 
Cestovné........................................................................................ 40
Náklady na reprezentaci ................................................................ 31
Služby ostatní (účetnictví, ubytování, strava, školení, 
správa sítě, apod.) ....................................................................... 827

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ..................................................... 5 824
z toho:

Mzdy ......................................................................................... 3 634
OON............................................................................................. 896
Odvody S a Z ............................................................................ 1 283
Náhrada ND ....................................................................................11

DANĚ A POPLATKY ........................................................................... 2
POKUTY A PENÁLE ........................................................................... 0
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM ......................................................... 42

MANKA A ŠKODY............................................................................... 0 
ODPISY ............................................................................................... 0
PŘÍSPĚVKY CELKEM ........................................................................ 7 

NÁKLADY CELKEM 7 826 

Výsledek hospodaření (příjmy – výdaje) .......................................... 187
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ROZVAHA K 31. 12. 2013

AKTIVA
DNM .................................................................................................. 94
DHM ................................................................................................ 993
Oprávky k DNM ............................................................................... –94
Oprávky k DHM ............................................................................. –993
Krátkodobý majetek celkem .......................................................... 4 965
z toho:

pohledávky celkem ...................................................................... 380
zboží na skladě ................................................................................ 7
příjmy příštích období .................................................................... 37
krátkodobý fi nanční
majetek celkem ......................................................................... 4 541

AKTIVA CELKEM 4 965

PASIVA
Vlastní zdroje celkem .................................................................... 3 952
z toho: ....................................................................................................

vlastní jmění................................................................................. 220
výsledek hospodaření celkem  .................................................. 3 732

Cizí zdroje celkem ........................................................................ 1 013
z toho: 

krátkodobé závazky celkem ......................................................... 886
dlouhodobé závazky celkem ............................................................ 0
výnosy příštích období ................................................................. 127

PASIVA CELKEM 4 965

VÝROK AUDITORA 
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA 
PROGRAMŮ SPOLU OLOMOUC 

V ROCE 2013 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Ministerstvo kultury ČR | Olomoucký kraj | Statutární město Olomouc | Olomoucký kraj přispěl 
na realizaci Aktivizačních a rozvojových programů v roce 2013 částkou 129 070 Kč a na realizaci projektu Divadlem za hranice možností 
částkou 20 000 Kč. 

Nadace Vodafone Česká republika | Nadační fond VĚTRNÍK | Nadace SYNOT | Nadační fond VEOLIA

SEKNE spol. s r.o. | GOLF AREA, a.s. | Tomáš Ujfaluši | WEBA Olomouc, s.r.o. | CYTOLCARE s.r.o. – MUDr. Alena Imrychová | GEMO 
Olomouc spol. s r.o. | David Rozehnal | Libor Pejzl | Tělovýchovná jednota ZORA Olomouc | Alena Adamíková | Jana Lískovcová | Tomáš 
Krejčiřík | Dobré místo pro život, o.s. | Penzion Zámeček – Varna | FARMAK a.s. | Michal Tomeček | LMC s.r.o. | David Rygel | Helena 
Kapounková | Marcela Chadzikasová | Lenka Káňová | Makovec a.s. | JUDr. Svatava Míčková | MUDr. Jan Nachtmann | Ing. Antonín 
Růžička | Jan Pospíšil | Výstaviště Flora Olomouc a.s. | Eva Kolářová | Božena Vaňková | Renata Kopejsková | Jitka Kratochvílová | 
Janka Orlíčková | Jitka Sýkorová | Miroslav Švihálek | Martina Svozilová | Jana Hastíková | Blanka Jünglingová | Karla Mašková | Marcela 
Pospíšilová | Helena Sítařová | Martin Petr

V ROCE 2013 POSKYTLI DALŠÍ POMOC:

► DOBROČINNÁ AUKCE současného výtvarného umění 
Umělci, jejichž díla byla zastoupena v dobročinné aukci 30. 11. 2013: Bárta Dan | Barták Miroslav | Běhal Jiří | Bendová Bára | David Jiří | 
Dostál Adam | Dostál Luděk | Dytrichová Vránová Leticie | Exler Petr | Gabriel Jan | Hastík Jiří | Havlík Vladimír | Hejzlar Vladimír | Herynek 
Pavel | Hofbauer František | Hoffmeisterová Xenie | Hrubý Tom | Hudeček Otakar | Jalůvka Ladislav | Jirků Boris | John Vít | Kalhous Michal 
| Kapounek Josef a Konečný Václav | Kasalová Táňa | Kintera Krištof | klienti SPOLU Olomouc | Kočí Halka | Kosková Inge | Koverdynská 
Dagmar | Krečmanová Jarmila | Krestešová Ludmila | Krupa Ivan | Kubíček Tomáš | Kučera Zdeněk | Kučerová Žampová Lenka | Kulvajt 
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Zbyněk | Kvíčala Petr | Lampar Jaroslav | Lampar Tomáš | Lamr Aleš | Lamr Hanuš | Lindovský Jiří | Linhartová Radka | Lipusová Marta | 
Macháček Zdeněk | Michálek Ondřej | Minář Jaroslav | Münsterová Hana | Nikl Petr | Obr Vladimír | Prokop Oldřich | Puchnarová Dana | 
Renčín Vladimír | Rittstein Michael | Róna Jaroslav | Sedláček Jiljí | Sedlářová Dana / Skála František | Slíva Jiří | Stratil Václav | Studenský 
Jiří | Šembera Oldřich | Šnajdr Miroslav ml. | Šnajdr Miroslav st. | Šnajdrová Bronislava | Štreit Jindřich / Švankmajer Jan | Trizuljak Marek / 
Typovský Karel | Urban Miroslav | Urban Petr | Vacek Zdeněk | Válek Petr | Valenta Milan | Votruba Jiří | Vyleťalová Olga | Wiesner Richard 
| Zoubek Jasan | Zoubek Olbram | Žlebková Kateřina
Průvodci dobročinné aukce v roce 2013 byli: Ivana PLÍHALOVÁ, PhDr. Jiří Hastík a Mgr. Zdeněk Joukl
Dobročinná aukce byla realizována za fi nanční spoluúčasti Olomouckého kraje a fi rem: SEKNE spol. s r.o. | WEBA Olomouc, s.r.o. | 
GEMO Olomouc spol. s r.o. | FARMAK a.s. | Penzion Zámeček-Varna
 
 

 
Partneři: Sklenářství a rámařství BUBENÍK | Galerie města Olomouce | Galerie Caesar | Galerie Mona Lisa | Unie výtvarných umělců 
Olomoucka | Obchodní dům Tomeček

Mediální partneři: Olomoucká televize ZZIP | MF DNES 

► FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Partner festivalu: Dům dětí a mládeže Olomouc 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga | Olma | Penam | Lesaffre Česko | Autopůjčovna 
RADOCAR Baďura | Makovec | Výstaviště FLORA Olomouc | Sdružení D (poskytnutí prostor) | Jídelna při ZŠ Demlova | Zelenina 
u Halámků, Dolní nám. 47, Olomouc | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | Pekárna TOKO, Olomouc-Chválkovice | manželé Skácelovi | 
Zuzanka, Petra a Michal | Restaurace: Torture – Mučírna, U Huberta, Bristol, Ristorante ROMA

► DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ s dobročinnou dražbou
Anna a Břetislav Gazdovi | David Svoboda | Dobré místo pro život | Eva Samková | František Wiedermann – Imperial W. Capital spol. s r.o. 
| František Wiedermann – PREMIÉR marketing group spol. s r.o. | Gastrogolf s.r.o. | Golf Area a.s. | Golf Resort Olomouc | Golfový klub 
Olomouc | H&D a.s. | Inzertní agentura Profi t s.r.o. | Jiří Macháček – MIG 21 | Klára Spilková | M-CENTRUM, a.s. – pražírna kávy HENRI 
| Michal Šlesingr | Miss Cosmetic | MUDr. Dagmar Malotová | ORRERO a.s. | Roman Koudelka | skupiny: TURBO, J.A.R., Mňága a Žďorp 
| Terézia Borková | Winternet s.r.o. | Zdeňka Váhalová 
Mediální partneři: ZZIP | GolfInfo.cz | NEJLEPŠÍ ADRESA

► DOBROČINNÝ KONCERT V JAZ TIBET CLUBU
Jazz Tibet Club | kapely: Hope Astronaut, Plum Dumplings, The Frustrators | Tomáš Krejčiřík | Ondřej Pěnička | Štefan Berec
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Za poskytnuté dotace, granty, nadační příspěvky, fi nanční 
a věcné dary, dobrovolnou práci i další pomoc DĚKUJEME!

Irena Petruchová, fi nanční a projektová manažerka

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLU OLOMOUC

► DALŠÍ AKTIVITY SPOLU Olomouc podpořili
Anna a Břetislav Gazdovi | Fórum dárců | IZON s.r.o. | 
J. P. Corrigan | Účetní kancelář Smetanová | LBBW Bank CZ, 
pobočka Olomouc | Agentura KDV Czech | Mgr. Oldřich Čep | 
Lions Club Olomouc | Hypermarket Globus | zaměstnanci fi rem: 
Česká spořitelna, Siemens | dobrovolníci v programech
 

► MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Coca-Cola HBC Česká republika | Zastupitelstvo mládeže 
Olomouckého kraje | Anna a Břetislav Gazdovi | Dobré místo 
pro život | Jiří Ištok – MAMKA

► VÁNOČNÍ STÁNEK
Kulturní Olomouc o.p.s. | Dobré místo pro život | Asociace 
absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín
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ZPRÁVY V MÉDIÍCH V ROCE 2013

leden 2013 Radniční listy 1/2013, str. 28: James Bond v Olomouci povolil tančit, ale i pomáhal
25. 03. 2013 NEJLEPŠÍ ADRESA: Benefi ční koncert pro o.s. Spolu: Hope Astronaut + HOSTÉ
 http://olomouc.nejlepsi-adresa.cz/akce-kalendar/akce/benefi cni-koncert-pro-o-s-spolu-

-hope-astronaut-hoste-25-3-20/2013/3/19
25. 03. 2013 NEJLEPŠÍ ADRESA: Folk, rock i rock‘n‘roll. Tři kapely podpoří společným 

koncertem handicapované
 http://zpravodajstvi.olomouc.cz//clanky/Folk-rock-i-rock-n-roll-Tri-kapely-podpori-spo-

lecnym-koncertem-handicapovane-20284
17. 04. 2013 Olomoucký kraj: Sdružení SPOLU Olomouc zve na charitativní golfový turnaj a divadlo
 http://www.kr-olomoucky.cz/sdruzeni-spolu-olomouc-zve-na-charitativni-golfovy-turnaj-a-divadlo-aktuality-1768.html
26. 04. 2013 GolfInfo: Klára Spilková opět v Olomouci! 
 http://www.golfi nfo.cz/golf-v-cr/klara-spilkova-opet-v-olomouci
06. 05. 2013 Bulletin UNO 5/2013, str. 3: Nejlepší česká golfi stka přijede na charitativní turnaj ve Vésce
06. 05. 2013 Bulletin UNO 5/2013, str. 6: Čeští a němečtí herci chystají společné vystoupení
7. 5.–16. 5. 13 Televizní studio ZZIP: Nejlepší česká golfi stka Klára Spilková bude hrát v Olomouci
 http://www.oltv.cz/nejlepsi-ceska-golfi stka-klara-spilkova-bude-hrat-v-olomouci-video-1201.html
15. 05. 2013 NEJLEPŠÍ ADRESA: Česká golfová jednička bude hrát ve Vésce. Na pomoc mentálně postiženým. 
 http://olomouc.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/preview.php?idc=20593
18. 05. 2013 Mladá fronta DNES | Olomoucký dnes, str. 1: Nejlepší hráčka golfu v Olomouci. Hůl golfové hvězdy pomohla postiženým.
květen 2013 Olomoucký kraj, str. 6: Sdružení SPOLU Olomouc zve na charitativní golfový turnaj a divadlo
21. 5.–27. 5. 13 Olomoucká televize ZZIP: Naše nejlepší golfi stka Klára Spilková opět v Olomouci
 http://www.oltv.cz/nase-nejlepsi-golfi stka-klara-spilkova-opet-v-olomouci-video-1216.html
21. 05. 2013 Statutární město Olomouc, ofi ciální informační portál: Divadlem za hranice možností
 https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/14113
27. 05. 2013 Olomoucká televize ZZIP: Klára Spilková v Olomouci s dětmi ze SPOLU 
 http://www.oltv.cz/klara-spilkova-v-olomouci-s-detmi-ze-spolu-video-1228.html
02. 06. 2013 Golf.cz: Klára Spilková a Golf resort Olomouc za dobrou věc!
 http://www.golf.cz/pr-clanek/klara-spilkova-golf-resort-olomouc-za-dobrou-vec/
12. 06. 2013 Olomoucký DENÍK, str. 8: Veolia podpořila plavání pro hendikepované
červen 2013 Radniční listy 6/2013, str. 27: Fimfárum, festival tvořivosti a fantazie
červen 2013 Radniční listy 6/2013, str. 29: Golfová hvězda pomáhala na Hané
19. 06. 2013 NEJLEPŠÍ ADRESA: Pozvánka na Fimfárum
 http://www.olomouc.cz/?disp=bleskovky&sdilet=32684
19. 06. 2013 I-OLOMOUC: Fimfárum 2013
 http://www.i-olomouc.com/kultura/fi mfarum-2013
26. 06. 2013 Muzeum umění Olomouc: Pozvánka na výstavu Úhel pohledu
 http://www.olmuart.cz/MUO/VYSTAVY/probihajici/vystavy-2013-uhel-pohledu-cafe/
listopad 2013 Olomoucký kraj, str. 3: Aukce výtvarného umění pomůže postiženým
 http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/3938/listopad-2013.pdf
15. 11. 2013 NEJLEPŠÍ ADRESA – Pozvánka na dobročinnou aukci současného výtvarného umění
 http://olomouc.nejlepsi-adresa.cz/akce-kalendar/index.php?rok=2013&mesic=11&den=30
28. 11. 2013 DNES, str. 2B, Štreit, Švankvmajer, Zoubek. Chystá se velká aukce umění
28. 11. 2013 IDNES.cz, Díla předních umělců jdou do aukce, výdělek pomůže postiženým
 http://olomouc.idnes.cz/streit-svankmajer-zoubek-v-olomouci-se-chysta-dobrocinna-aukce-umeni-124-/olomouc-

zpravy.aspx?c=A131128_2005620_olomouc-zpravy _mip
prosinec 2013  Radniční listy 12/2013, str. 24, SPOLU Olomouc pořádá oblíbenou aukci uměleckých děl 
02. 12. 2013 DNES, str. 2B, 230 000 Kč. Tolik přinesla aukce děl pro postižené
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