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► ÚVODNÍ SLOVO 

Na sklonku prázdnin se poprvé uskutečnil CHARITATIVNÍ GOL-
FOVÝ TURNAJ SPOLU a dobročinná dražba darů osobností 
a fi rem. Přes nepřízeň počasí se program vydařil. Zajímavými 
a golfi sty oceněnými položkami dražby byla i kytara, kterou vě-
noval Martin Novotný, primátor města Olomouce a bičík z Velké 
pardubické 2009, který nám osobně věnoval její vítěz Josef Váňa. 
Na tréninkové golfové hřiště byli pozváni také klienti SPOLU Olo-
mouc, kteří s nadšením a bezprostředností sobě vlastní odpalovali 
jeden míček za druhým. 

V roce 2010 pokračovala SPOLUPRÁCE SE SIGMOU OLO-
MOUC. Uživatelé našich služeb dostali pozvání od prvoligového 
týmu SK Sigma Olomouc a byli si v říjnu zatrénovat s profesionál-
ními fotbalisty. Spolupráce pokračovala dražbou dresu s číslem 5, 
ve kterém hrál Marek Kaščák Evropskou ligu v sezoně 2009/2010, 
a kapitánské pásky, kterou vyrobili vlastnoručně právě klienti sdru-
žení SPOLU Olomouc. 

V prosinci vrcholila SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ DOBRÉ MÍS-
TO PRO ŽIVOT. V prodejním stánku DMPŽ na předvánočních 
trzích v centru Olomouce jsme představili veřejnosti činnost naše-
ho sdružení a realizovali benefi ční prodej. Aktivity se 20. 12. ujali 
pracovníci SPOLU Olomouc a 21. 12. pomocnou ruku podali také 
módní návrhářka Brigita Ročňáková a šéfredaktor Olomouckého 
večerníku Petr Skřivánek. 

Upřímně a z celého srdce DĚKUJI všem svým kolegyním a kole-
gům ve SPOLU Olomouc za excelentní práci, kterou v roce 2010 
ve prospěch lidí se zdravotním postižením odvedli v terénu nebo 
ve své kanceláři. Děkuji partnerským a střešním organizacím 
za celoroční dobrou spolupráci.

Děkuji všem našim příznivcům, kteří svým fi nančním, věcným či 
jiným příspěvkem pomohli lidem, kteří se bez pomoci druhých ne-
obejdou.

V červnu 2010 jsem se ptala Marka Ebena, co pro něj a jeho bratry 
znamená být spolu. Odpověděl: „Spolu? Na to už jsme zvyklí.“ 
Přála bych si, aby uživatelé našich služeb, naši partneři i veřejnost 
mohli říci o SPOLU Olomouc totéž. 

Vše dobré v roce 2011 Vám přeje 

Zdeňka Pospíšilová, 
statutární zástupkyně SPOLU Olomouc

Vážení přátelé, 

na následujících stránkách Vám nabízíme ohlédnutí zpět za ro-
kem 2010 a podáváme zprávu o všem podstatném, čemu jsme se 
v loňském roce věnovali.

Klíčovou činností naši organizace v roce 2010 bylo POSKYTO-
VÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB lidem se zdravotním postižením, 
primárně lidem s mentálním postižením. Poprvé v roce 2010, 
po dlouhých letech, jsme získali na poskytování sociálních služeb 
od MPSV dotace v takové výši, že jsme se nemuseli obávat exis-
tenčního kolapsu. Jedním dechem je nutné dodat, že na rozvoj 
a rozšíření kapacity dle reálné poptávky jsme však ani v roce 2010 
pomýšlet nemohli.

Při poskytování sociálních služeb bylo našim hlavním cílem zod-
povědně a kvalifi kovaně pomáhat uživatelům sociálních služeb 
při řešení jejich složité životní situace. Po celý rok jsme nemalou 
pozornost věnovali zlepšování standardů kvality sociálních služeb 
a dbali na dodržování principů, které stanovila valná hromada 
(jsou uvedeny na straně 3 výroční zprávy). 

Rok 2010 nebyl skoupý na zajímavé události.

V lednu jsme opět nabídli REPREZENTAČNÍ PLES naší organi-
zace. Ples měl charakter integrovaného společenského setkání. 
Pravou plesovou atmosféru si užívali společně příznivci a přátelé 
SPOLU Olomouc – lidé se zdravotním hendikepem i bez spolu 
s dalšími příchozími olomoučany. 

V červnu pokračovala každoroční tradici Festivalů tvořivosti a fan-
tazie FIMFÁRUM. O 14. ročníku se dozvíte více na straně 20 
výroční zprávy.
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► ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLU OLOMOUC
 (schváleno valnou hromadou 29. 4. 2010)

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

CÍLE V ROCE 2010 
Poskytování sociálních služeb vč. soc. poradenství dle zák. 
108/2006 Sb.
> Zvýšit samostatnost a možnosti seberealizace lidí s mentálním 

postižením prostřednictvím terénní sociální služby osobní asis-
tence.

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

VIZE 
Co nejvíce nezávislý a plnohodnotný život lidí s mentálním posti-
žením v běžném prostředí.

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

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

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

DIE AUFGABE (öffentliche Engagement)
Die Aufgabe des gemeinnützigen Vereins Spolu Olomouc ist es, 
Menschen mit geistiger Behinderung aus der Region Olomouc Le-
ben und Selbstverwirklichung zu solch normalen Lebensbedingun-
gen zu ermöglichen, wie sie für Gleichaltrige üblich sind.

PRINCIPY ČINNOSTI SDRUŽENÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
> Ctít princip inkluze – každý má právo účastnit se každodenního 

společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.
> Přijímat rozmanitost jako neodmyslitelnou složku naší práce i ži-

vota obecně. 
> Poskytovat služby v  prostředí přirozeném pro uživatele.
> Přistupovat k uživateli služby partnersky a s respektem.
> Vycházet při plánování služby z individuálních přání a potřeb 

uživatele.
> Podporovat aktivní přístup členů, pracovníků a uživatelů služeb 

SPOLU Olomouc při naplňování poslání organizace.
> Používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění 

a problémů.
> Vytvářet dobré pracovní prostředí a jednat mezi sebou s respek-

tem a úctou.
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> Formou aktivního sociálního učení rozvinout nebo zachovat 
u lidí s mentálním postižením dovednosti sebeobsluhy a činnosti 
užitečné v běžném životě.

> Rozvinout a zlepšit formou sociální rehabilitace a metodou pod-
porovaného zaměstnávání u lidí se zdravotním postižením ty 
dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění se na trhu práce.

> Podpořit metodou podporovaného zaměstnávání pracovní uplat-
nění osob se zdravotním postižením na běžném trhu práce.

Poskytování školících a poradenských služeb 
(doplňkové činnosti, prodej služeb, …)
> Poskytovat poradenskou činnost jako nástroj aktivní politiky za-

městnanosti. Klientelu tvoří lidé se zdravotním postižením a ku-
mulací dalších handicapů dle požadavku Úřadu práce.

> Zvýšit odbornou informovanost studentů UP v Olomouci o pro-
blematice inkluze lidí se zdravotním postižením formou partici-
pace na jejich vzdělávání.

> Středisko podpory integrace (SPI) – je pracovištěm klinických 
praxí studentů Ústavu speciálně pedagogických studií PdF UP 
Olomouc (doplňková činnost bez fi nančního efektu).

> Partnerství v projektech třetích subjektů.
Informační, osvětové aktivity směrem k uživatelům služeb 
a veřejnosti 
> Poskytnout laické a odborné veřejnosti prostor pro setkávání 

s lidmi se zdravotním postižením prostřednictvím festivalu Fim-
fárum.

> Zvýšit informovanost veřejnosti o významném principu sociální 
politiky – sociálním začleňování lidí se zdravotním postižením, 
zejména formou veřejné prezentace dovedností lidí s mentálním 
postižením.

> Zvýšit informovanost uživatelů služeb o nových metodách, pří-
stupech a zkušenostech v oblasti sociálního začleňování lidí se 
zdravotním postižením (formou besed, informačních panelů, 
letáků...).

Fundraisingové aktivity směrem k veřejnosti, podnikatelské 
sféře
> Dofi nancovat sociální služby a rozvojové aktivity ve prospěch 

cílové skupiny, zajistit udržitelnost SPOLU Olomouc (formou 
prodeje služeb – reklamy, benefi čních akcí, fi nančních a věc-
ných darů).

Příprava na poskytování dalších sociálních služeb 
> Odlehčovací služby, podporované, resp. chráněné bydlení
Vyhledání a zajištění dlouhodobě udržitelných prostor pro po-
skytování sociálních služeb
> Stabilizovat a rozvíjet sociální služby – využit možnosti investo-

vat do dlouhodobě udržitelných prostor.

A NĚKOLIK DALŠÍCH INFORMACÍ O SPOLU OLOMOUC

Valná hromada: 
Je nejvyšším orgánem sdružení. V roce 2010 se sešla 2x:
29. 04. 2010 < Schválena zpráva o činnosti a hospodaření za rok 
2009, volba výboru na další funkční období. 
15. 12. 2010 < Schválen plán činnosti, rozpočet a identifi kace or-
ganizace na rok 2011. 

Výbor sdružení SPOLU Olomouc: 
Předsedkyně výboru: Zdeňka Pospíšilová (statutární zástupkyně 
sdružení).
místopředsedkyně výboru: Helena Kapounková
členové výboru: Ing. Jarmila Marková, Božena Vaňková, PhDr. Etel 
Smékalová, PhD. (1. 1. 2010  –  29. 4. 2010), Mgr. Petra Jurkovičo-
vá, Ph.D. (29. 4. 2010  –  31. 12. 2010)

Komunitní plánování:
Při střednědobém plánování sociálních služeb na úrovni Olo-
mouckého kraje zastupuje SPOLU Olomouc Mgr. Iveta Grofková, 
Ph.D. v pracovní skupině č.2 Osoby se zdravotním postižením.
Při komunitním plánování sociálních služeb v Olomouci bylo v roce 
2010  SPOLU Olomouc zastoupeno ve dvou pracovních skupi-
nách. Martin Řezníček, vedoucí APZ je členem pracovní skupiny 
Občané se zdravotním postižením. Hana Nepejchalová, členka 
sdružení a Mgr. Jana Ochotová, vedoucí SPI jsou členkami pra-
covní skupiny Občané s mentálním postižením. 

SPOLU Olomouc je členem organizací: 
Národní a krajská rada osob se zdravotním postižením (NRZP 
a KRZP), 
Česká a krajská rada humanitárních organizací (ČRHO a KRHO), 
Unie nestátních neziskových organizací (UNO) a její sekce sociální 
a olomoucká, 
Česká unie pro podporované zaměstnávání, 
Asociace poskytovatelů osobní asistence, 
Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP). 
Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací 
působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK)

Intervizní setkání pracovníků aneb spolu na chvíli jinde, než 
v kanceláři:
02. 02. 2010 < Společné neformální (o)bědování pracovníků SPO-
LU Olomouc. Nasycení hladových, napojení žíznivých, zamávání 
starému i novému roku.
31. 05. 2010 < Dobytí hanáckého Mont Blancu. Posilování fyzické 
i duševní kondice.

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLU OLOMOUC
 (schváleno valnou hromadou 29. 4. 2010)
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► Z HISTORIE 

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

Vřelý ohlas veřejnosti mají dramaťácké aktivity: V letech 2002 až 
2004 představili klienti a přátelé sdružení Spolu Olomouc ve spo-
lupráci s pěveckým sborem Gymnázia Olomouc-Hejčín muzikálo-
vé představení Šíleně smutná …, následovalo představení Spolu 
na draka / 2007, férie My chceme hrát(ch) / 2008, Za dobrotu 
na žebrotu / 2009, Sám doma / 2010. 

V roce 2005 a 2009 jsme se podíleli na představení Maatwerku, 
holandského profesionálního divadelního souboru herců s mentál-
ním postižením v Olomouci.

Od integrace k inkluzi: Po celou dobu existence SPOLU Olomouc 
máme před sebou vizi spokojeného a kvalitního života lidí s men-
tálním postižením v běžném prostředí. Zpočátku jsme to nazývali 
integrací. Protože odborníci s hodinářskou přesností precizují jed-
notlivé pojmy a integraci defi nují jako jednostranný proces, mno-
hem častěji dnes proto používáme slovo inkluze, které vyjadřuje 
přesněji oč nám běží – cestu oboustranných vstřícných kroků 
a vzájemného porozumění. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem 
lze dosáhnout dlouhodobě až trvale udržitelných hodnot.

Zdeňka Pospíšilová, 
statutární zástupkyně SPOLU Olomouc

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

Nejdříve začala fungovat pravidelná nabídka volnočasových ak-
tivit, základ dnešní „košaté“ nabídky ARP – aktivizačních a roz-
vojových programů, které nyní poskytujeme dle § 66 zákona 
o sociálních službách. 

V letech 1998–2003 jsme realizovali naše představu o integrova-
ném vzdělávání dětí s mentálním postižením. Na základní škole 
Řezníčkova 1 v Olomouci byla otevřena speciální třída pro děti 
s mentálním postižením. Byla také poskytována přímá podpora 
integrovaným dětem v běžných školských zařízeních. 

Důležitým mezníkem byl rok 1997. V tomto roce jsme začali po-
skytovat novou terénní sociální službu osobní asistence lidem 
s mentálním postižením. Nyní službu poskytujeme dle § 39 zákona 
o sociálních službách.

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

Velkou pozornost věnujeme „spolupráci s veřejností“. Oboustranně 
příjemná je spolupráce „skrze“ umění. 

Pravidelně probíhají výstavy výtvarných prací. V roce 1999 jsme 
výstavou „Zrcadlení“ zahájili spolupráci s Unií výtvarných umělců 
Olomoucka a poprvé vystavili práce lidí s mentálním hendikepem 
v olomoucké Galerii G. Mimořádnou byla výstava v roce 2001 „Se-
tkání“, která byla společným projektem Unie výtvarných umělců 
Olomoucka, SPOLU Olomouc a DC 1990. Výtvarné projevy lidí 
s mentálním postižením byly vystaveny spolu s profesionálními 
díly členů UVUO. 

V letech 2002–2003 vytvořil Jindřich Štreit pro SPOLU Olomouc 
soubor 38 fotografi í – černobílý dokument o lidech se zdravotním 
postižením – o jejich vzdělávání, volnočasových aktivitách a ze-
jména o jejich práci, kterou s podporou SPOLU Olomouc získali 
a vykonávají na běžných pracovištích. Od roku 2003 dokument 
pravidelně vystavujeme (Olomouc, Vsetín, Vrchlabí, České Budě-
jovice, Strakonice, Přerov, Šumperk). 
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► OSOBNÍ ASISTENCE 
Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI), sociální služba poskytovaná dle § 39 Zák.108/2006 Sb. 

Věková struktura a stupeň závislosti na péči uživatelů služby 
Osobní asistence v roce 2010:

stupeň závislosti do 18 let nad 18 let
bez stupně závislosti 1 0
I. stupeň závislosti 0 1
II. stupeň závislosti 0 6
III. stupeň závislosti 3 9
IV. stupeň závislosti 5 6

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

POPIS REALIZACE OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2010 
Osobní asistence byla poskytována v přirozeném prostředí bez 
omezení místa a času, dle konkrétních potřeb a dohody. Zpravidla 
se jednalo o trénink dovedností a návyků potřebných v běžném 
životě a o pomoc při zvládání běžných úkonů a činností.
Každý uživatel má sestaven Individuální plán, který vychází z jeho 
potřeb, přání a schopností. Naplňování cílů uživatele se společně 
vyhodnocuje nejméně 1x ročně a cíle se aktualizují. 
Zpětnou vazbu z průběhu Osobní asistence jsme získávali pro-
střednictvím pravidelného kontaktu s uživatelem (resp. zástupcem 
uživatele); zpráv od osobních asistentů; náhledů odborných pra-
covníků na Osobní asistenci (1 x ročně); fotodokumentace; do-
tazníku pro uživatele, případně zástupce uživatele služby Osobní 
asistence.
SPI poskytovalo v roce 2010 uživatelům Osobní asistence také 
základní sociální poradenství.

STATISTICKÉ VÝSTUPY ZA ROK 2010:
Počet uživatelů  ............................................................................... 31 uživatelů
Poskytnuto bylo celkem  ..............................................3 862,75 hodin asistence
Průměrný počet hodin na 1 uživatele  ........................................ 133,2 hodin/rok
Osobní asistenci vykonávalo celkem 90 pracovníků v sociálních 
službách 
K 31 .12 .2010 jsme evidovali 19 zájemců o službu Osobní asis-
tence.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY V ROCE 2010 
Sociální pracovník (koordinátor Osobní asistence) 3 osoby / 2,0 úvazku
Sociální pracovník 
(vedoucí SPI + koordinátor Osobní asistence) 1 osoba /0,25+0,5 úvazku
Pracovník v sociálních službách 
(osobní asistent – DPP, DPČ) 90 osob / 1,90 úvazku 
Ředitel organizace 1 osoba / 0,5 úvazku
Ekonom, fi nanční manažer 2 osoby / 0,75 úvazku
Administrativní pracovník (DPČ) 1 osoba / 0,5 úvazku 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Služba Osobní asistence je součástí cílů a priorit 2. Komunitního 
plánu sociálních služeb města Olomouc v pracovní skupině Ob-
čané s mentálním postižením, opatření Podpora rodiny pečující 
o osoby s mentálním postižením.

Služba Osobní asistence je součástí cílů a opatření Střednědobé-
ho plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 
2009–2010 v pracovní skupině Osoby se zdravotním postižením 
(Cíl 1, Opatření 1.1), předpokládaný dopad opatření: Osoby se 
zdravotním postižením mají zajištěn stejný přístup k příležitostem 
v oblastech odstraňování bariér, vzdělávání, dopravy, zaměstnává-
ní, zdravotnictví, kultuře, volném čase, rekreaci a sportu. 

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

POPIS REALIZACE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 
PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ KURZY 
> Plavecký kurz 
Kurz probíhal 1 x týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku na Pla-
veckém bazénu v Olomouci; počet účastníků: 20 lidí s mentálním 
postižením / rok; personální zajištění: 2 vedoucí, 10 asistentů, 
2 dobrovolníci / rok.

> Sportovní kurz I.  
Kurz probíhal 1 x týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku v tělo-
cvičně ZŠ Sv. Voršily v Olomouci; počet účastníků: 20 lidí s men-
tálním postižením / rok; personální zajištění: 2 vedoucí, 13 asis-
tentů / rok.

> Sportovní kurz II.  
Kurz probíhal 1 x týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku v tě-
locvičně ZŠ Sv. Voršily v Olomouci; počet účastníků: 7 lidí s men-
tálním postižením / rok; personální zajištění: 1 vedoucí, 3 asistenti 
/ rok. Kurz byl realizován od září 2010 z důvodu vysokého zájmu 
uživatelů služeb SPOLU Olomouc o sportovní aktivity.

> Neználek 
Kurz probíhal 1 x týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku v her-
ně SPOLU Olomouc; počet účastníků: 14 lidí s mentálním posti-
žením / rok; personální zajištění: 2 vedoucí, 7 asistentů, 1 dob-
rovolník / rok.

> Výtvarný kurz
Kurz probíhal 1 x týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku v herně 
SPOLU Olomouc; počet účastníků: 6 lidí s mentálním postižením 
/ rok; personální zajištění: 1 vedoucí, 4 asistenti / rok. Kurz byl 
realizován pouze do 30. 6. 2010.

> Slovem, básničkou i písničkou – od září 2010 přejmenován 
na kurz Múzika

Kurz probíhal 1 x týdně 1 hodinu v průběhu školního roku 
v Dramaterapeutické učebně Univerzity Palackého v Olomouci 
(01– 06/2010) a v Masných krámech (09–12/2010); počet účast-
níků: 20 lidí s mentálním postižením / rok; personální zajištění: 
2 vedoucí, 10 asistentů, 1 dobrovolník / rok.
> Taneční kurz
Kurz probíhal 1x týdně 1 hodinu v průběhu školního roku v Dra-
materapeutické učebně Univerzity Palackého v Olomouci 
(01– 06/2010) a v Masných krámech (09–12/2010); počet účast-
níků: 17 lidí s mentálním postižením / rok; personální zajištění: 
2 vedoucí, 10 asistentů / rok.

► VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  |  str. 7 
► KURZ AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ  |  str. 10 
► PODPŮRNÉ PROGRAMY  |  str. 11

► VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Posláním Volnočasových aktivit je vytvořit dětem a dospě-
lým s mentálním postižením v olomouckém regionu příle-
žitosti pro aktivní využití volného času a pro rozvoj jejich 
schopností a dovedností. 

Cíle: 
Uživatel tráví aktivně volný čas podle svých přání a potřeb 
a rozvíjí své schopnosti a dovednosti dle typu daného pro-
gramu.

Cílová skupina: 
Lidé s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let žijící 
v olomouckém regionu.
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> Rozmarýnek
Kurz probíhal 1x týdně 1 hodinu v průběhu školního roku v Dra-
materapeutické učebně Univerzity Palackého v Olomouci (leden 
– červen 2010) a v Masných krámech (září – prosinec 2010); počet 
účastníků: 13 dětí do 13 let s mentálním postižením / rok; perso-
nální zajištění: 2 vedoucí, 8 asistentů, 2 dobrovolníci / rok.

> Dramaťák
Kurz probíhal 1x týdně 1,5 hodiny v průběhu školního roku v Dra-
materapeutické učebně Univerzity Palackého v Olomouci (leden – 
červen 2010) a v Masných krámech (září – prosinec 2010); počet 
účastníků: 16 lidí s mentálním postižením / rok; personální zajiště-
ní: 2 vedoucí, 7 asistentů / rok.

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

JEDNODENNÍ PROGRAMY  

> „Velikonoční jaření“ 
Velikonoční společenské setkání v Té&Café Kratochvíle v Olo-
mouci dne 31. 3. 2010; akce byla přístupná pro uživatele služeb 
SPOLU Olomouc, jejich rodiny, přátele, asistenty i pro širokou ve-
řejnost; personální zajištění: 7 asistentů, 1 dobrovolník.

>  „Kouzla hvězdárny“ 
Poznávací výlet do Lidové hvězdárny v Prostějově dne 10. 4. 2010; 
počet účastníků: 12 lidí s mentálním postižením; personální zajiš-
tění: 1 vedoucí, 7 asistentů.

> „Škola hrou“ 
Poznávací výlet do Muzea J. A. Komenského v Přerově dne 
30. 4. 2010; počet účastníků: 12 lidí s mentálním postižením; per-
sonální zajištění: 1 vedoucí, 5 asistentů, 6 dobrovolníků.

> „Olomoucké nebe“ 
Zážitkový den na letišti Olomouc dne 22. 5. 2010; počet účastní-
ků: 14 lidí s mentálním postižením; personální zajištění: 1 vedou-
cí, 10 asistentů.

> „Netradiční sportovní olympiáda“ 
Sportovní odpoledne v Rozáriu Flory Olomouc dne 4. 6. 2010; po-
čet účastníků: 9 lidí s mentálním postižením; personální zajištění:  
1 vedoucí, 2 asistenti, 9 dobrovolníků.

> „Prkna, která znamenají svět“
Vystoupení účastníků kurzů Dramaťák, Taneční kurz, Slo-
vem básničkou, písničkou a dalších přizvaných organizací dne 
25. 6. 2010 na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci; akce byla přístupná 
pro uživatele služeb SPOLU Olomouc a dalších poskytovatelů, 
jejich rodiny, přátele, asistenty i pro širokou veřejnost; personální 
zajištění:15 asistentů.

> „Po stopách husitů“ 
Turistický výlet na zříceninu Kartouzka v Dolanech dne 13. 8. 2010; 
počet účastníků: 8 lidí s mentálním postižením; personální zajiště-
ní: 1 vedoucí, 1 asistent, 5 dobrovolníků.

> „Ze života Keltů“ 
Poznávací výlet do Keltského skanzenu ISARINO v Letovicích dne 
17. 9. 2010; počet účastníků: 8 lidí s mentálním postižením; perso-
nální zajištění: 1 vedoucí, 3 asistenti, 2 dobrovolníci.
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> „Kolem dokola“ 
Kulturně poznávací výlet do Náměště na Hané, prohlídka zám-
ku a zahradní miniželeznice ve Střížově dne 28. 10. 2010; počet 
účastníků: 12 lidí s mentálním postižením; personální zajištění: 
1 vedoucí, 7 asistentů.

> „Mikulášský maškarní rej“ 
Společenské setkání v Regionálním centru Olomouc dne 
3. 12. 2010; akce byla přístupná pro uživatele služeb SPOLU Olo-
mouc, jejich rodiny, přátele, asistenty i pro širokou veřejnost; per-
sonální zajištění: 7 dobrovolníků.

> „Sněhánky“ 
Zdobení vánočního stromku v Zoologické zahradě Svatý Kopeček 
a prohlídka ZOO dne 18. 12. 2010; počet účastníků: 11 lidí s men-
tálním postižením; personální zajištění: 1 vedoucí, 8 asistentů. 

VÍCEDENNÍ PROGRAMY

> „Hurá za sněhem“ 
Zimní táborový pobyt na hotelu Václavov ve dnech 13.– 20. 2. 2010; 
počet účastníků: 10 lidí s mentálním postižením; personální zajiš-
tění: 1 vedoucí, 1 zdravotník, 5 asistentů, 1 dobrovolník.

>  „Vlakem za dobrodružstvím“
Sportovně poznávací víkendový pobyt ve Starém Městě pod Sněž-
níkem ve dnech 11.–13. 6. 2010; počet účastníků: 11 lidí s men-
tálním postižením; personální zajištění: 1 vedoucí, 1 zdravotník, 
6 asistentů, 1 dobrovolník.

> „Kouzelné prázdniny“
Letní táborový pobyt v RK Losinka v Rapotíně ve dnech 10. až 
17. 7. 2010; počet účastníků: 13 lidí s mentálním postižením; per-
sonální zajištění: 1 vedoucí, 1 zdravotník, 9 asistentů.

> „SPOLU na horách“ 
Letní táborový pobyt v Areálu Lésková ve Velkých Karlovicích 
ve dnech 21.– 28. 8. 2010; počet účastníků: 13 lidí s mentálním po-
stižením; personální zajištění: 1 vedoucí, 1 zdravotník, 9 asistentů.

 AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI), sociální služba poskytovaná dle § 66 Zák.108/2006 Sb.
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► AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ (ASU)

Posláním kurzu ASU je vytvářet dospělým lidem s mentálním 
postižením v olomouckém regionu 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 sobě-
stačnost v aktivitách denního života.

Cílová skupina: 
Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením starší 
18 let, kteří mají zájem o svůj další rozvoj a osamostatnění, 
ale nemají nezbytné předpoklady uplatnit se na otevřeném 
trhu práce.

POPIS REALIZACE ASU V ROCE 2010

Kurz probíhal 2x týdně po 6-ti hodinách v herně SPOLU Olomouc; 
počet účastníků: 17 dospělých lidí s mentálním postižením / rok; 
personální zabezpečení: 8 vedoucích, 28 asistentů, 1 dobrovolník 
/ rok.

Aktivity v ASU:
Výuka sociálních dovedností – rozvoj sociálních a komunikačních 
dovedností, orientace ve městě, procvičování trivia, podpisu, te-
lefonování, téma rodiny, vztahů mezi lidmi, fi nancí, nakupování, 
oblékání, nácvik společenského chování, rozvoj soběstačnos-
ti v sebeobsluze, návštěva zajímavých míst v Olomouci a okolí, 
apod.;

Dramická cvičení – rozvoj pohybových a senzomotorických schop-
ností a dovedností, orientace v prostoru, spolupráce ve skupině, 
nácvik modelových situací běžného života a rizikových situací, 
výchovná dramatika, relaxace, aktivity s prvky dramaterapie, mu-
zikoterapie a arteterapie;

Oběd / nácvik společenského chování v běžném prostředí – nácvik 
sebeobsluhy, společenského chování, stolování, placení, podpora 
integrace v prostředí restaurace. 

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

Posláním Podpůrných programů je vytvářet příležitosti k zís-
kávání, rozvíjení a upevňování sociálních a pracovních do-
vedností dospělým lidem se zdravotním (převážně mentálním) 
postižením v olomouckém regionu, kteří jsou znevýhodnění 
na otevřeném trhu práce. 

Cíle: 
Uživatel získá potřebné dovednosti, které mu umožní samo-
statně se uplatnit v běžném životě a zvýší příležitosti uplatně-
ní na otevřeném trhu práce.

Cílová skupina: 
Lidé ve věku 15 až 64 let se zdravotním (převážně mentál-
ním) postižením a  kumulací dalších hendikepů (nízká úroveň 
dosaženého vzdělání, mladí lidé bez praxe, lidé dlouhodobě 
nezaměstnaní), kteří potřebují ke svému učení větší podporu 
a individuální přístup.

POPIS REALIZACE PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ V ROCE 2010

> „Kurz Základy práce s PC“ 
Kurz probíhal 1x týdně 2 vyučovací hodiny (tj. 1,5 h) v období 
02– 06/2010 a 1x týdně 2 vyučovací hodiny + 15 min. přestáv-
ka (tj. 1,75 h) v období 09  –12/2010 v PC učebně ZŠ Nedvědova 
v Olomouci; počet účastníků: 11 / rok; personální zabezpečení: 
2 vedoucí, 5 asistentů / rok.

Cílem kurzu bylo vybavit dovednostmi obsluhy PC ty osoby, kte-
ré potřebují ke svému učení větší podporu a individuální přístup, 
a u kterých bylo pravděpodobné, že tyto dovednosti využijí v bu-
doucím zaměstnání.

> „Kurz Rozvoj pracovních dovedností“ 
Kurz probíhal 1x týdně 1,5 hodiny v dílně Univerzity Palackého 
nebo herně SPOLU Olomouc; počet účastníků: 11 / rok; personální 
zabezpečení: 2 vedoucí, 7 asistentů / rok.

Příklad aktivit kurzu: trénink úklidových prací, pomocných prací 
v kanceláři, pomocných montážních a demontážních prací, za-
hradnických prací a dalších.

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



► 12 

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY AR PROGRAMY 
V ROCE 2010
V roce 2010 využilo 80 uživatelů 305 míst v 27 aktivitách ARP

Počty uživatelů AR programů:

Volnočasové aktivity
Počet účastníků

7–18 let 19     –   64 let

Pravidelné zájmové kurzy 24 27

Jednodenní a vícedenní akce 17 28

ASU
1. pololetí 2. pololetí

Počet účastníků Počet účastníků

Aktivní sociální učení 8 9

Podpůrné programy
1. pololetí 2. pololetí

Počet účastníků Počet účastníků

Rozvoj pracovních dovedností 7 4

Základy práce s PC 6 5

Počet využitých účastnických míst v AR programech během 
roku 2010: 

Počet využitých míst v AR programech*) Za rok

Pravidelné zájmové kurzy 133 míst

Jednodenní a vícedenní akce 133

ASU 17 míst

Podpůrné programy 22 míst

Celkem 305 míst

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY AR PROGRAMYV ROCE 
2010

Sociální pracovník (koordinátor AR programů)  ................3 osoby / 2,25 úvazku
Sociální pracovník (vedoucí AR programů)  ..................... 1 osoba / 0,25 úvazku
Sociální pracovník (vedoucí SPI) ..................................... 1 osoba / 0,25 úvazku
Pracovník v sociálních službách 
(vedoucí, asistent, zdravotník ARP) ..............100 osob / 1,8 úvazku (DPP, DPČ)
Ředitel organizace  .......................................................... 1 osoba / 0,25 úvazku
Ekonom, fi nanční manažer  ............................................... 1 osoba / 0,5 úvazku
Administrativní pracovnice ................................................. 1 osoba / 1,0 úvazku
Dobrovolník ....................................................................... 35 osob / 1,5 úvazku

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

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Služba ARP je součástí cílů a priorit 2. Komunitního plánu so-
ciálních služeb města Olomouc v pracovní skupině Občané 
s mentálním postižením opatření 3. Podpora zaměstnávání osob 
s mentálním postižením a 4. Aktivizační a rozvojové programy 
a celoživotní vzdělávání pro osoby s mentálním postižením. 

Služba ARP je součástí cílů a opatření Střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009–2010 
v pracovní skupině Osoby se zdravotním postižením (Cíl 1, Opat-
ření 1.1), předpokládaný dopad opatření: Osoby se zdravotním 
postižením mají zajištěn stejný přístup k příležitostem v oblastech 
odstraňování bariér, vzdělávání, dopravy, zaměstnávání, zdravot-
nictví, kultuře, volném čase, rekreaci a sportu. 

Bc. Vendula Solovská, vedoucí AR programů
Mgr. Jana Ochotová, vedoucí SPI
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

V taneční a divadelní prkna se proměnil v podvečer 25. 6. 2010 sál 
na Základní umělecké škole Iši Krejčího. Na představení „PRKNA, 
KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT“ předvedli svůj talent tanečníci, zpěvá-
ci i herci. Mezi účinkujícími byli taneční skupina DOMINO a Divadlo 
MY z Centra sociálních služeb Klíč Olomouc, tanečníci z Domu dětí 
a mládeže Olomouc a žáci ZUŠ Iši Krejčího. Nechyběli samozřejmě 
ani účastníci Tanečního kurzu a herci Dramaťáku SPOLU Olomouc. 
O hudební vystoupení se postarali zpěváci z kurzu Slovem, básnič-
kou, písničkou SPOLU Olomouc. Všichni účinkující sklidili za svůj 
výkon zasloužený potlesk, a to nejen od svých rodičů a přátel, ale 
i od přizvané veřejnosti. Určitě je ale hřál pocit, že mohli všem ko-
lem ukázat, co dovedou, překonat vlastní trému a na chvíli okusit, 
co taková „prkna“ znamenají. Celý podvečer se nesl v duchu pří-
jemného integračního společenského setkání.

Mgr. Iveta Grofková, Ph.D., PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., PhDr., 
Mgr. Ivana Marášková.
Školení bezpečnosti při pohybových aktivitách lidí s men-
tálním postižením (29. 3.) – Obecné bezpečností zásady při 
hodinách TV, poskytování dopomoci při gymnastických úkonech 
(kotoul, cviky na kruzích, na žebřinách, na lavičkách, malých kla-
dinách, bezpečný nácvik kotoulu vpřed, hry zaměřené na posílení 
horní poloviny těla (svaly pletence ramenního, zádové svalstvo). 
Počet účastníků 10. Lektor: Mgr. Zuzana Trnková.
Seminář Základy I. pomoci (19. 4.) – vyšetřování raněných, bez-
vědomí, krvácení, interní stavy, poranění břicha a hlavy, zlomeni-
ny. Počet účastníků 14. Lektor: Barbora Macíková.
Školení I. pomoci (20. 11.) – rozdělení první pomoci, základní 
složky Integrovaného záchranného systému, život zachraňující 
úkony (kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých, první po-
moc při krvácení, šokové stavy), další závažná poranění (interní 
stavy, tepelná poranění, otravy, poranění břicha, hrudníku, hlavy, 
páteře, zlomeniny), nácvik základních obvazových technik a ná-
cvik resuscitace. Počet účastníků 12. Lektor: Bc. Petra Eggová. 
Supervize pro asistenty (7 skupinových; individuální dle potřeby 
asistentů; supervize vedli externí supervizoři – PhDr. Leona Něm-
cová a PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.).

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

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

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI:
Krizová intervence v každodenním životě (1 pracovník); Pracovní 
týmy a jejich vedení (2 pracovníci); Hodnotící a motivační pohovo-
ry s pracovníky (1 pracovník); Workshop k sebehodnocení SQSS 
(1 pracovník); Problematika komunikace u osob s PAS (1 pracov-
ník); Úvod do mediace (1 pracovník); Psychohygiena jako pro-
středek zlepšení paměti, proti stresu (2 pracovníci); Překonávání 
komunikačních bariér (1 pracovník); Zvládání agrese a autoagrese 
u osob s PAS (1 pracovník); Letní škola managementu v sociál-
ních službách (1 pracovník); Zvládání rizikových situací (1 pra-
covník); Základy I. Pomoci (1 pracovník); Základy teambuildingu 
(1 pracovník); Seberefl exe jako základ pro změnu I. (1 pracovník); 
Hodnocení míry potřebné podpory (1 pracovník).
Skupinová supervize sociálních pracovníků SPI (6 pracovníků) – 
supervizorka PhDr. Leona Němcová.
Celkový rozsah vzdělávání sociálních pracovníků SPI v roce 2010 
činil 210 hodin.

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:
2 x Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením (26.–    28. 3. 
a 3.–    5. 12.) – zaměřený na specifi ka práce s lidmi s mentálním po-
stižením. Kurz je akreditován MPSV. Počet účastníků 25. Lektoři: 
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► LEKTORSKÁ ČINNOST SPI
Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI).

V rámci spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci a vyššími 
odbornými školami poskytlo SPI studentům vícedenní praxe, které 
jsou součástí výuky. V roce 2010 takto praktikovalo 12 studentů 
vysokých škol (Univerzita Palackého Olomouc, Ostravská univer-
zita Ostrava, Slezská univerzita Opava), 2 studenti Vyšší odborné 
školy Caritas Olomouc a 1 studentka Střední školy sociální péče 
Zábřeh na Moravě. 

SPI dále realizovalo přednášky o poskytovaných sociálních služ-
bách pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci (50 studentů).

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

V roce 2010 pokračovalo neformální Setkávání bývalých, součas-
ných či budoucích uživatelů služeb SPOLU Olomouc a jejich přá-
tel. Aktivita navázala na 1. příjemné předvánoční setkání v roce 
2009 a pro zájemce se opakovalo v r. 2010 sedmkrát. Sešli jsme 
se např. v cukrárně MIA, v restauraci Zbrojnice či U Huberta, líbilo 
se nám i v kavárně Mamka. Při těchto setkáních máme možnost 
vychutnat si SPOLU kávu nebo čaj, zahrát si stolní hry, vzájemně 
se více poznat, sdílet radosti i starosti, ... 

Na každém setkání jsou přítomni vždy 2 pracovníci SPI, kteří po-
máhají organizovat čas, prostor a jsou připraveni poskytnout další 
podporu, které dává účastníkům pocit jistoty v novém prostředí.

 

Mgr. Iveta Grofková, Ph.D.
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► SOCIÁLNÍ REHABILITACE METODOU PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ), sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb.

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

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

a dovedností.
 5.  Podpora při orientaci v oblasti pracovního uplatnění: porozumět 

tomu, co znamená být zaměstnán, umět si představit výhody a ne-
výhody zaměstnání, orientovat se v oblasti různých typů pracov-
ních činností a možností zaměstnání.

 6.  Podpora při vytváření představy o vhodném pracovním místě: uvě-
domit si vlastní preference (v jakém prostředí chci pracovat, jaké 
činnosti chci vykonávat apod.), identifi kovat své vlastní předpokla-
dy pro práci (např. schopnosti, dovednosti, zkušenosti, vzdělání), 
uvědomit si omezení při výběru pracovního místa.

 7.  Podpora při vyhledávání vhodné pracovní příležitosti: umět používat 
zdroje volných pracovních míst (denní a inzertní tisk, internet aj.), 
určit, kdo může při hledání práce pomoci (instituce, člen rodiny, 
kamarád apod.) a umět požádat o pomoc, rozpoznat nabídku pra-
covního místa odpovídající představě vhodného, pracovního místa, 
umět si domluvit schůzku s potencionálním zaměstnavatelem.

 8.  Podpora při získání pracovního místa: vyplnit formulář žádosti 
o zaměstnání, vytvořit strukturovaný životopis, vhodně se obléci 
před pohovorem, přijít včas a dopravit se na místo určení, rozpo-
znat, jaké otázky je možné klást zaměstnavateli, umět se na po-
hovoru vhodně chovat (pozdravit, neskákat do řeči apod.), umět 
uzavřít pracovněprávní vztah (umět zkontrolovat náležitosti pra-
covní smlouvy, vědět, co je hmotná zodpovědnost, pracovní ná-
plň), orientovat se v termínech (zdravotní znevýhodnění, pracovní 
rekomandace, dávky důchodového zabezpečení, minimální mzda 
apod.).

 9.  Podpora při udržení pracovního místa: umět se včas dopravit 
do práce (např. včas vstát, použít vhodný dopravní prostředek), 
umět se připravit na vykonávání pracovních povinností (vhodně 
se obléct, vzít si svačinu a pracovní oděv apod.), umět se omluvit 
v případě pracovní nepřítomnosti, zařídit pracovní volno, požádat 
o pomoc a umět si vyzvednout mzdu, znát práva a povinnosti spo-
jené se zaměstnáním, vědět, kde je možné se o nich informovat 
a umět rozvázat pracovní vztah, umět se vhodně chovat ke spo-
lupracovníkům, umět identifi kovat situace, které by mohly zhoršit 
zdravotní stav, umět jim předejít a vhodně na ně reagovat.

10.Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí: poradenství, případně provázení při jedná-
ních na úřadu práce, OSSZ, Magistrátu města apod., hledání dal-
ších zdrojů podpory při řešení životních situací uživatelů služby.

V roce 2010 byla služba fi nancována Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Olomouckého kraje 
„Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém 
kraji“.

Posláním Sociální rehabilitace je podpořit zdravotně znevý-
hodněné občany v olomouckém regionu při řešení jejich ne-
příznivé sociální situace a při využívání běžných sociálních, 
vzdělávacích a pracovních aktivit. 
Cíle: Člověk se zdravotním postižením se uplatňuje mimo spe-
ciální prostředí, využívá běžné zdroje společnosti a otevřený 
trh práce. 
Cílová skupina: 
> Lidé se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) 

postižením ve věku 16 –  64 let, kteří žijí v olomouckém regi-
onu, u nichž se vyskytují další formy znevýhodnění – nízké 
vzdělání či absence vzdělání, minimální nebo nulové pra-
covní zkušenosti, dlouhodobá nezaměstnanost související 
s nižší úrovní pracovní motivace. 

> Mladí lidé se zdravotním postižením, kteří navštěvují základ-
ní školu, speciální základní školu nebo praktickou školu 
na území města Olomouce a po ukončení školní docházky 
se chtějí uplatnit na otevřeném trhu práce.

POPIS REALIZACE SLUŽEB V ROCE 2010 
Služba je poskytována formou ambulantní a terénní. SR je službou 
časově omezenou, uživatelům poskytovanou maximálně po dobu 
dvou let. Jde o službu průchozí. V případě uvolnění kapacity od-
borného pracovníka je kontaktován zájemce o službu z pořadníku, 
který je veden v APZ. 
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 TRANZITNÍ PROGRAM (TP)
Je specifi ckou součástí služby sociální rehabilitace. Cílem této 
služby je snadnější sociální začlenění mladých lidí s výrazným 
zdravotním hendikepem – žáků posledních ročníků základních, 
základních speciálních a praktických škol do většinové společnosti. 
Program je připravuje na přechod z výuky do pracovního procesu, 
na otevřený trh práce a to formou praxí, vykonávaných na praco-
vištích běžných fi rem, v běžných pracovních kolektivech. Činnosti 
vykonávané v rámci Tranzitní programu jsou srovnatelné s činnost-
mi sociální rehabilitace. Vše směřuje v ideálním případě k plynulé-
mu přechodu od školní docházky k zaměstnání. V roce 2008 jsme 
Tranzitní program (na rozdíl od předchozích let) aktivně nenabízeli 
z důvodu krácených státních dotací na službu sociální rehabilitace.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE APZ
Mladý muž Jindřich  byl zařazen do služby sociální rehabilitace – 
Tranzitní program poté, co projevil zájem vyzkoušet si „normální“ 
práci v běžné fi rmě. Jeho přáním bylo pracovat jako úklidový pra-
covník, neboť měl s touto činností nejvíce zkušeností z dětského 
domova, kde žije.
Jindřich je osobou se zdravotním znevýhodněním – od dětství 
má nefunkční pravou horní končetinu (využívá ji pouze jako opo-
ru druhé ruky při manipulaci), potíže při chůzi a v komunikaci při 
výslovnosti. Jelikož je Jindřich zbaven způsobilosti k právním úko-
nům, bylo nutné veškeré písemnosti vyřizovat s jeho opatrovníkem 
a vyžádat si souhlas pro uskutečnění praxe.
I přes veškeré zdánlivé překážky se podařilo nalézt fi rmu, která 
Jindřicha přijala na praxi. Jeho pracovní náplní byly úklidové čin-
nosti v prodejně podlahových krytin a dveří v Olomouci. Zde do-
kázal vykonávat velké spektrum pracovních úkonů – od rutinních 
úklidových činností v kancelářích a zázemí fi rmy, přes úklid pro-
dejní plochy se vzorky podlahových krytin až po základní údržbu 
a mytí fi remního dodávkového vozidla. 
Při výkonu práce měl k dispozici pracovní asistentku, která mu 
zpočátku poskytovala vyšší míru podpory, aby se naučil správný 
pracovní postup. Asistence byla nutná zejména při činnostech, 
kde bylo zapotřebí použít obě ruce, ale postupem času si Jindřich 
našel způsob práce, kterým vykompenzoval svůj tělesný defi cit. 
Pracovní asistentka zde na počátku působila i v roli „tlumočníka“, 
neboť Jindřichovi je špatně rozumět (Jindřich se zároveň ostýchal 
neustále opakovat své sdělení). Postupně se však osmělil a nau-
čil se jednat s pověřeným zaměstnancem i ostatními pracovníky 
zcela samostatně, bez podpory pracovní asistentky.
Praxe skončila po třech měsících a pan Jindřich dostal nabídku 
pracovat v téže fi rmě jako pomocný úklidový pracovník. Nakonec 
se ale rozhodl této nabídky nevyužít.

 Jméno uživatele služby bylo změněno.

STATISTICKÉ VÝSTUPY ZA ROK 2010 
Počet uživatelů služby v roce 2010 celkem:

Ženy Muži Celkem 
Počet nových uživatelů služby v roce 2010 20 12 32
Skutečný počet uživatelů služby v roce 2010 36 24 60

Charakteristika uživatelů služeb z hlediska typu postižení:

typy postižení počet klientů
kombinované postižení 17

mentální 11

tělesné (poruchy pohybového aparátu) 19

sluchové 4

zrakové 2

psychiatrické poruchy 7

Sekundární ukazatele:

Počet intervencí* 571

Počet kontaktů** 203

Počet skupinových aktivit 21

Počet účastníků skupinových aktivit 148

Počet uzavřených pracovně právních vztahů:

Počet pracovních vztahů 15
Typy pracovních vztahů:

pracovní smlouva
DPČ
DPP

11
0
4

Praxe v Tranzitním programu 7

 SOCIÁLNÍ REHABILITACE METODOU PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
Program  Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ), sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb.
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Firmy, které zaměstnaly uživatele SR:
Bartoň a Partner s r. o., Olomouc
Delta servis s r. o., Olomouc
GRASO a. s., Olomouc
M.L.S. Holice, spol. s r.o., Olomouc
OFFICE SYSTEM s r. o., Prostějov
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
SPOLU Olomouc
Středisko SOS, Olomouc

Firmy, které umožnily praxi v rámci Tranzitního programu:
Globus ČR, k. s., Praha 9
GORGONY s r. o., Olomouc
Knihovna města Olomouce
SPOLU Olomouc
Statutární město Olomouc
Supermarket Terno Olomouc

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Služba sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstná-
vání je součástí cílů a priorit 2. Komunitního plánu sociálních 
služeb města Olomouc v pracovní skupině Občané se zdravot-
ním postižením a Občané s mentálním postižením. 

Služba SR je součástí cílů a opatření Střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009 až 
2010 v pracovní skupině Osoby se zdravotním postižením (Cíl 1, 
Opatření 1.1), předpokládaný dopad opatření: Osoby se zdravot-
ním postižením mají zajištěn stejný přístup k příležitostem v ob-
lastech odstraňování bariér, vzdělávání, dopravy, zaměstnávání, 
zdravotnictví, kultuře, volném čase, rekreaci a sportu. 

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

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY V ROCE 2010
Sociální pracovník (koordinátor služby SR)  .....................3 osoby / 2,15 úvazku
Sociální pracovník 
(vedoucí APZ, koordinátor služby SR)  .............................. 1 osoba / 1,0 úvazku
Pracovník v sociálních službách (pracovní asistent)  ..... 5 osob / 210 hod (DPP)
Ředitel organizace  .......................................................... 1 osoba / 0,25 úvazku
Ekonom, fi nanční manažer, administrativní pracovnice  .. 1 osoba / 0,75 úvazku

Daniela Konvičná, Mgr. Hana Křupalová, Mgr. Edita Lukášová, 
koordinátorky sociální rehabilitace

Martin Řezníček, vedoucí APZ

cccccc
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► ČINNOST APZ SPOLU OLOMOUC 2010 
Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ)sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb.

STATISTICKÉ VÝSTUPY ZA ROK 2010 

Počet uživatelů služby sociální rehabilitace:  .............................  3
Z toho: 
  > Vyhledávání pracovního uplatnění:  ......................................  2
  > Tranzitní program:  ................................................................  1
V rámci Tranzitního programu zajištěna praxe ve fi rmě Gorgony, 
s r. o., Olomouc.

Nově kontaktovaných fi rem:  .................................................... 30 

Konkrétní výsledky spolupráce: 
1x praxe uživatele Tranzitního programu
2x praxe pro uživatele Poradenské činnosti
4x pracovně právní vztah pro uživatele sociální rehabilitace

V roce 2010 realizovala APZ projekt podpořený Statutárním měs-
tem Olomouc „Činnost APZ SPOLU Olomouc 2010“. Projekt ob-
sahoval dvě základní aktivity:
> poskytování služby sociální rehabilitace osobám, kterým služba 

nemohla být poskytnuta v rámci projektu „Zajištění dostupnosti 
vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji“,

> aktivní spolupráce s cílovou skupinou současných a potenciál-
ních zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY V ROCE 2010
Sociální pracovník (koordinátor služby SR)  ...................... 1 osoba / 0,6 úvazku
Pracovník v sociálních službách (pracovní asistent)  ..... 1 osoba / 10 hod (DPP)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Realizované aktivity uvedeného projektu jsou součástí cílů a pri-
orit 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouc 
v pracovní skupině Občané se zdravotním postižením a Občané 
s mentálním postižením. 

POPIS REALIZACE SLUŽEB V ROCE 2010 

Poskytování služby sociální rehabilitace probíhalo standardním 
způsobem a je stručně popsáno v předchozí kapitole. 
Stěžejním úkolem v rámci druhé aktivity bylo vyhledávat a kon-
taktovat fi rmy z olomouckého regionu, u kterých jsme měli zájem 
zjistit jejich postoj k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Šlo o dva typy fi rem. V prvním případě to byly organizace, se kte-
rými jsme v minulosti již nějakým způsobem komunikovali, případ-
ně i spolupracovali. Tyto organizace byly kontaktovány za účelem 
udržení, či obnovení komunikace, zjištění aktuální situace fi rmy 
a případně ochoty k zaměstnání dalších uživatelů služby sociální 
rehabilitace, nebo alespoň poskytnutí prostoru pro praxi účastníků 
Tranzitního programu. 
Ve druhém případě šlo o fi rmy, se kterými jsme dosud nekomuni-
kovali. Zde bylo naším cílem představit zástupci fi rmy naše služby, 
předat informační materiál, získat podrobnější informace o činnosti 
organizace, o typu prací, které se ve fi rmě vyskytují a zjistit, jaký 
postoj k zaměstnávání osob se zdravotním postižením fi rma zastá-
vá. Primární snahou bylo získat vhodné zaměstnání pro některého 
z uživatelů služby sociální rehabilitace. 
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► PORADENSKÁ ČINNOST APZ
 Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ)

V roce 2010 poskytovala Agentura podporovaného zaměstnávání 
SPOLU Olomouc formou veřejné zakázky poradenskou činnost 
„Podporované zaměstnávání“ pro Úřad práce v Olomouci. 
Poradenská činnost byla fi nancována Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím národního 
individuálního projektu „Rekvalifi kace a poradenská činnost“.
Poradenská činnost je určena pro uchazeče o zaměstnání, kteří 
jsou vedeni v evidenci Úřadu práce v Olomouci a jsou osobami se 
zdravotním postižením. Poradenství je určeno pro skupinu maxi-
málně deseti osob. Celkový rozsah poradenské činnosti byl pláno-
ván na 90 hodin pro jednoho účastníka. 

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

Sociální pracovníci:

Základy 1. pomoci (3 pracovníci); Náročné situace v praxi ve-
doucího pracovníka (1 pracovník); Dotační politika Úřadu práce 
v Olomouci (2 pracovníci); Standardy kvality sociálních služeb 
(1 pracovník); Specifi ka komunikace s osobami se zdravotním 
postižením (1 pracovník); Personální práce v praxi – přijímání za-

městnanců (1 pracovník); Krizová intervence (1 pracovník); Vede-
ní poradenského rozhovoru I. (2 pracovníci); Sebekoučování jako 
nástroj vlastního rozvoje (1 pracovník); Zvládání agrese – Mož-
nosti a limity práce s různými druhy agrese klienta (1 pracovník).

V průběhu roku 2010 pak navštěvovala jedna pracovnice kurz 
znakového jazyka.

V průběhu roku 2010 byla poradenská činnosti poskytnuta ve dvou 
skupinách celkem 15 uchazečům o zaměstnání. První běh pora-
denské činnosti byl zahájen již 1. listopadu 2009 a končil 30. dub-
na 2010, druhý běh poradenské činnosti byl uskutečněn v době 
od 12. května 2010 do 31. října 2010. 

Martin Řezníček, 
vedoucí APZ

Struktura poradenské činnosti byla následující:
> individuální poradenství .............................................. 10 hodin 
> skupinové poradenství  ............................................... 30 hodin 
> poradenský program ................................................... 50 hodin 
V rámci poradenského programu bylo 20 hodin vyhrazeno pro pra-
xi na pracovišti v běžné fi rmě.
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► FIMFÁRUM 2010
Festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Program SPOLU Olomouc 

Společné tvoření vyvrcholilo v 17:00 hodin vystoupením taneční 
dílny Rej na palouku s třemi tanci. Pro velký úspěch se závěrečný 
tanec znovu opakoval a většina přítomných v sále se přidala. 
Následoval společný odjezd na zámek v Náměšti na Hané, pro-
hlídka zámku s ukázkami pohádek a vtipným propojovacím ko-
mentářem průvodkyň a večeře v zámecké restauraci.
Po celý den byla v DDM k dispozici čajovna a kafírna v přízemí 
DDM. 
Zajímavosti z dílen: Jednu z dílen (Zeměšperk) jsme letos poprvé 
nabídli v areálu pravoslavného kostela Svatého Gorazda v Olo-
mouci. Zájemcům bylo umožněno prohlédnout si vnitřek kostela, 
kúr a zvonici a poznat zázemí budovy. Přes nepřízeň počasí se 
podařilo dílnu Barevná zem umístit do parku na hlavní cestu, kde 
vznikla půvabná díla. Dílna Cestou necestou byla pro nepřízeň 
počasí umístěna do prostor S-Klubu, kde se malbou spreji upra-
vovala fasáda hlavní budovy. Pro mnohé to byla nová, zajímavá 
zkušenost. 

Program festivalu v neděli 20. 6. 2010: 
Po snídani, Radovanci, předání malých talismanů a společném 
focení si účastníci festivalu vybírali z nabídky: Veteran Arena – 
prohlídka muzea historických vozů v Olomouci; atelier sochaře 
Jana Naše – návštěva; Sluňákov – prohlídka centra ekologických 
aktivit města Olomouce; solná jeskyně – ochutnávka relaxace; 
výlet do ZOO na Svatém Kopečku. Po obědě v restauracích 
Bristol, Torture-Mučírna a U Huberta se účastníci festivalu rozjeli 
do svých domovů.

Významnou podporu festivalu poskytlo Ministerstvo kultury ČR, 
Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc. Opět se potvrdila 
výborná spolupráce s Domem dětí a mládeže v Olomouci, který 
nám, jako již tradičně, vyšel vstříc a poskytl zázemí po celou dobu 
festivalu a Střední a vyšší zdravotnickou školou Pöttingeum v Olo-
mouci. 
Smysl a cíl setkání lidí s postižením i bez byl naplněn. 
Za rok, na výročním 15. ročníku, nashledanou!

Hana Nepejchalová, 
koordinátorka projektu

Cílem programu je vytvoření prostoru pro potkáv ání 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 bariery. Lidem s mentálním po-
stižením, žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením, byla vytvořena příležitost se během festivalu začlenit 
do přirozeného prostředí, navázat nové kontakty a vzájemně se 
poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního postižení, žijícími nebo 
studujícími v Olomouci. 
18.– 20. 6. 2010 v Olomouci jsme se společně vydali Ces-
tou necestou za novými zážitky a zajímavými zkušenostmi. 
14. ročník festivalu byl motivován elementem ZEMĚ.

Fimfára se zúčastnilo:
76 registrovaných účastníků z 9 pob  ytových zařízení a stacionářů, 
54 individuálně přihlášených účastníků z různých míst České re-
publiky, cca 50 neregistrovaných volně příchozích účastníků.
79 dobrovolníků – současných i bývalých studentů SŠ a VŠ, vč. 
dobrovolníků zprostředkovaných Fórem dárců, 15 pracovníků za-
jišťujících odborný program a koordinaci festivalu.

Program festivalu v pátek 18. 6. 2010:
V 19:00 hodin byl festival slavnostně zahájen v sále DDM Olomouc. 
Večer pokračoval divadelní férií Popelka, tanečními vystoupeními 
Reginy Valentíkové a skupiny aerobiku DDM. Následně vypukl ta-
neční rej za doprovodu kapely Dětského domova Olomouc. 

Program festivalu v sobotu 19. 6. 2010:
Po snídani v DDM v formou švédských stolů byly otevřeny tvořivé 
dílny: Dřevěná kouzla = dřevařská dílna; Barevná zem = sypa-
né obrázky; Zeměšperk = výroba šperků; Dunivé rytmy = africké 
bubny; Zemská přitažlivost = výtvarná dílna; Rej na palouku = 
taneční dílna; Bzuky zvuky z ruky = elektrodílna; Plody země 
= pekárna TOKO; Cestou necestou = poznávací stezka o Matce 
Přírodě; U zahradníků = malujeme a sázíme.
Po obědě v restauracích Bristol, Torture-Mučírna a U Huberta se 
dále pracovalo v tvořivých dílnách. 
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► ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU OLOMOUC V ROCE 2010

VÝDAJE  celkem v tis. Kč

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM  ................................. 456 
z toho:
Spotřeba materiálu  ...................................................................................... 316 
Spotřeba energie  ......................................................................................... 131
Prodané zboží  .................................................................................................. 9
SLUŽBY CELKEM  ............................................................. 1 050
z toho:
Opravy a udržování  ......................................................................................... 6
Nájem  ............................................................................................................ 86
Spoje  ........................................................................................................... 145 
Poštovné  ........................................................................................................ 15 
Cestovné ........................................................................................................ 40
Služby ostatní (poradenství, ubytování, strava, školení, 
správa sítě apod.)  ........................................................................................ 758
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM  ........................................... 5 506
z toho:
Mzdy  ......................................................................................................... 3 742
OON  ............................................................................................................ 522
Odvody S a Z  ............................................................................................ 1 241
Náhrada ND  ..................................................................................................... 1
DANĚ  ............................................................................................................... 1
KURZOVÉ ZTRÁTY  ........................................................................................  0
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM  ..............................................  39

MANKA A ŠKODY ....................................................................  0
ODPISY  ....................................................................................................... 149
PŘÍSPĚVKY CELKEM  .............................................................. 9 

VÝDAJE CELKEM  ...............................................7 210
Výsledek hospodaření (příjmy – výdaje)  .......................................................592

PŘÍJMY  celkem v tis. Kč

DOTACE, GRANTY, PŘÍSPĚVKY CELKEM  ...................... 4 599
z toho:
MPSV / Poskytování sociálních služeb – OSA, AR  ................................... 3 600 
MŠMT / Vybrané formy práce s neorganizovanými dětmi 
a mládeží – AR  .............................................................................................. 70 
MK ČR / Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů 
a seniorů – AR ................................................................................................ 30 
MK ČR / Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů 
a seniorů – Fimfárum ...................................................................................... 50 
OLK / Kulturní aktivity v Olomouckém kraji – AR  ........................................... 20
OLK/ Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování ............................ 30 
OLK / Malé projekty – Fimfárum ..................................................................... 15 
Město Olomouc / Sociální služby a humanit. pomoc – OSA, AR4  ............... 430 
Město Olomouc / Využití volného času dětí a mládeže – AR  ......................... 10 
Město Olomouc / Sport a tělesná kultura – AR  .............................................. 10 
Město Olomouc / Prevence kriminality  ........................................................... 17 
Město Olomouc / Sociální služby a humanitární pomoc – Fimfárum  ..............11 
Město Olomouc / Sociální služby a humanitární pomoc – SR  ....................... 97 
NROS / sbírka Pomozte dětem – AR, OSA  .................................................. 174 
VĚTRNÍK nadační fond / Fimfárum ................................................................ 35 
DARY  ..................................................................................... 484 

SLUŽBY CELKEM  ............................................................. 2 712
z toho:
Tržby z prodeje služeb – služby sociální péče a prevence, 
poradenství ÚP, sociální integrace (IP OLK)  ............................................. 2 466
Tržby z prodeje služeb – ostatní  .................................................................... 73
Tržby za prodané zboží  ................................................................................. 14
Členské příspěvky  ........................................................................................... 2
Účastnické poplatky – Fimfárum  .................................................................... 71
Jiné příjmy  ..................................................................................................... 86
ÚROKY u peněžních ústavů  ...................................................  7

PŘÍJMY CELKEM  ................................................7 802
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► VÝROK AUDITORA 

► ROZVAHA K 31.12. 2010

AKTIVA   PASIVA

DNM  .........................................................................................103 Vlastní zdroje celkem  ............................................................2 884  
DHM  ......................................................................................1 408 z toho: vlastní jmění  .................................................................220
Oprávky k DNM  ......................................................................–103 výsledek hospodaření
Oprávky k DHM  ...................................................................–1 408  celkem ...................................................................................2 664  

Krátkodobý majetek celkem  ..................................................3 810 Cizí zdroje celkem  ...................................................................926 
z toho: pohledávky celkem  .......................................................274 z toho: krátkodobé závazky celkem  .........................................926
 krátkodobý fi nanční   dlouhodobé závazky celkem ............................................0
 majetek celkem  ..........................................................3 515 jiná pasiva ........................................................................0

AKTIVA CELKEM  .................................................................3 810 PASIVA CELKEM  .................................................................3 810 
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► ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA 
PROGRAMŮ SPOLU OLOMOUC 

V roce 2010 nás fi nančně podpořili:

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Ministerstvo kultury ČR / Olomoucký kraj / 
Statutární město Olomouc

Nadace rozvoje občanské společnosti, ze sbírkového projektu Pomozte dětem! / Nadační fond VĚTRNÍK / NADAČNÍ FOND MLÁDEŽNIC-
KÉHO FOTBALU / Nadace Charty 77 (Konto BARIÉRY) 

CYTOLCARE s r. o. – MUDr. Alena Imrychová / Česká pošta, s. p. / SEKNE spol. s r. o. / Tomáš Ujfaluši, fotbalista, Atletiko Madrid / David 
Rozehnal, fotbalista, Hamburger SV / GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. / WEBA Olomouc, a. s. / Studio PRAK, s r. o. / ČSOB Pojišťovna, a. s.  
/ FARMAK, a. s. / LO HANÁ s r. o. / Stavební fi rma VAPE s r. o. / Jitka Heinlová / MUDr. Igor Janík PhD. – Plastická chirurgie a laserové 
léčebné centrum / Dobré místo pro život / MUDr. Jan Nachtmann / JUDr. Svatava Míčková / Zdeňka Kratochvílová / Ing. Renáta Šlechtová 
– daňový poradce / Makovec a. s. / Markéta Ratajská / Libor Čása / Josef Slavík / neznámý dárce

V roce 2010 nás fi nančně podpořili:

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Ministerstvo kultury ČR / Olomoucký kraj / 
Statutární město Olomouc

Nadace rozvoje občanské společnosti, ze sbírkového projektu Pomozte dětem! / Nadační fond VĚTRNÍK / NADAČNÍ FOND MLÁDEŽNIC-
KÉHO FOTBALU / Nadace Charty 77 (Konto BARIÉRY) 

CYTOLCARE s r. o. – MUDr. Alena Imrychová / Česká pošta, s. p. / SEKNE spol. s r. o. / Tomáš Ujfaluši, fotbalista, Atletiko Madrid / David 
Rozehnal, fotbalista, Hamburger SV / GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. / WEBA Olomouc, a. s. / Studio PRAK, s r. o. / ČSOB Pojišťovna, a. s.  
/ FARMAK, a. s. / LO HANÁ s r. o. / Stavební fi rma VAPE s r. o. / Jitka Heinlová / MUDr. Igor Janík PhD. – Plastická chirurgie a laserové 
léčebné centrum / Dobré místo pro život / MUDr. Jan Nachtmann / JUDr. Svatava Míčková / Zdeňka Kratochvílová / Ing. Renáta Šlechtová 
– daňový poradce / Makovec a. s. / Markéta Ratajská / Libor Čása / Josef Slavík / neznámý dárce
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V roce 2010 poskytli nefi nanční pomoc: 

DOBROČINNÁ AUKCE současného výtvarného umění

Umělci, jejichž díla byla zastoupena v dobročinné aukci
anonym, konec 19. stol. / Běhal Jiří / Bendová Barbora / Bernat Miloslav / Čech Ringo František / Daněk Ladislav / David Jiří / Dekker Ko-
ert / Dostál Adam / Dostál Luděk / Dugênet Olivier / Dvorský Bohumír / Dytrychová -Tomášková Marie / Exler Petr / Forman Pavel / Franta 
Roman / Gebauer Kurt / Hastík Jiří / Hayek Pavel / Hejzlar Vladimír / Herynek Pavel / Hofbauer František / Hostašová Karla / Hrubý Tom 
/ Jalůvka Ladislav / Jaroš Jan / Jedlička David / John Vít / Kanyza Jan / Kintera Kryštof / Klvač Pavel / Komárek Vladimír / Kosková Inge / 
Koverdynská Dagmar / Krajíček Brot Ivan / Krečmanová Jarmila / Krtička Jiří / Krupa Ivan / Kubíček Jan / Kubíček Tomáš / Kulvait Zbyněk 
/ Kuncová Marie / Lampar Jaroslav / Lampar Tomáš / Lenhart Karel / Lindovský Jiří / Michálek Ondřej / Minář Jaroslav  / Mokroš Petr / Nikl 
Petr / Odvárka Jan / Ovčáček Eduard / Pospíšil Vladimír / Prokop Oldřich, Reichlová Monika / Přeček Ivo / Přikryl Zdeněk / Rittstein Lukáš / 
Rittstein Michael / Róna Jaroslav / Sedlářová Dana / Schneider Lubomír / Skála František / Slavík Herbert / Smutný Dalibor / Srncová Emma 
/ Symon Tereza / Šembera Oldřich / Škubna Josef / Šlapetová Barbora / Šmaha Petr / Šnajdr Miroslav ml. / Šnajdr Miroslav st. / Šnajdrová 
Bronislava / Štefka Zdeněk / Šulc Martin / Typovský Karel / Vacek Zdeněk / Vacl Jaroslav / Válek Jiří / Válek Petr / Valenta Milan / Valušková 
Milena / Velíšek Martin / Vilím Jaroslav / Werkmann Ladislav / Závada Milan / Závišková Jitka / Zoubek Olbram / outsider art 

Partneři aukce
Sklenářství a rámařství BUBENÍK / Unie výtvarných umělců Olomoucka / Galerie G / Galerie Caesar / Olomoucký deník / Mladá fronta 
DNES / INFO / AVITIS s r. o. / MAKRO Olomouc / Jiří Rusek & Apply – Ing. Zbyněk Chvátal / Ing. arch. Tomáš Lampar / UNIMÓDA / Barbora 
Bendová / Bc. Jan Pospíšil / Ing. arch. Jana Smutníková / Zdeněk Kotulák / Výstaviště FLORA Olomouc a. s. / dobrovolníci zejména z řad 
studentů UP a T-MOBILE

FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Dům dětí a mládeže Olomouc / Střední a vyšší zdravotnická škola Olomouc / Autopůjčovna MIJAS / FONTANA WATERCOOLERS . r. o. / 
Hanácká kyselka, s r. o. / Jídelna při ZŠ Demlova / Maso uzeniny Makovec / MKD Kratochvíl / Olma a. s. / Pekárna Penam s r. o. / Pekárna 
TOKO / Pekařství Petr Ptačník / Restaurace: U Huberta, Bristol a Torture-Mučírna / Taneční kroužek při DDM Olomouc / Výstaviště Flora / 
Zelenina U Halámků 

 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA 
PROGRAMŮ SPOLU OLOMOUC  
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anonym, konec 19. stol. / Běhal Jiří / Bendová Barbora / Bernat Miloslav / Čech Ringo František / Daněk Ladislav / David Jiří / Dekker Ko-
ert / Dostál Adam / Dostál Luděk / Dugênet Olivier / Dvorský Bohumír / Dytrychová -Tomášková Marie / Exler Petr / Forman Pavel / Franta 
Roman / Gebauer Kurt / Hastík Jiří / Hayek Pavel / Hejzlar Vladimír / Herynek Pavel / Hofbauer František / Hostašová Karla / Hrubý Tom 
/ Jalůvka Ladislav / Jaroš Jan / Jedlička David / John Vít / Kanyza Jan / Kintera Kryštof / Klvač Pavel / Komárek Vladimír / Kosková Inge / 
Koverdynská Dagmar / Krajíček Brot Ivan / Krečmanová Jarmila / Krtička Jiří / Krupa Ivan / Kubíček Jan / Kubíček Tomáš / Kulvait Zbyněk 
/ Kuncová Marie / Lampar Jaroslav / Lampar Tomáš / Lenhart Karel / Lindovský Jiří / Michálek Ondřej / Minář Jaroslav  / Mokroš Petr / Nikl 
Petr / Odvárka Jan / Ovčáček Eduard / Pospíšil Vladimír / Prokop Oldřich, Reichlová Monika / Přeček Ivo / Přikryl Zdeněk / Rittstein Lukáš / 
Rittstein Michael / Róna Jaroslav / Sedlářová Dana / Schneider Lubomír / Skála František / Slavík Herbert / Smutný Dalibor / Srncová Emma 
/ Symon Tereza / Šembera Oldřich / Škubna Josef / Šlapetová Barbora / Šmaha Petr / Šnajdr Miroslav ml. / Šnajdr Miroslav st. / Šnajdrová 
Bronislava / Štefka Zdeněk / Šulc Martin / Typovský Karel / Vacek Zdeněk / Vacl Jaroslav / Válek Jiří / Válek Petr / Valenta Milan / Valušková 
Milena / Velíšek Martin / Vilím Jaroslav / Werkmann Ladislav / Závada Milan / Závišková Jitka / Zoubek Olbram / outsider art 

Partneři aukce
Sklenářství a rámařství BUBENÍK / Unie výtvarných umělců Olomoucka / Galerie G / Galerie Caesar / Olomoucký deník / Mladá fronta 
DNES / INFO / AVITIS s r. o. / MAKRO Olomouc / Jiří Rusek & Apply – Ing. Zbyněk Chvátal / Ing. arch. Tomáš Lampar / UNIMÓDA / Barbora 
Bendová / Bc. Jan Pospíšil / Ing. arch. Jana Smutníková / Zdeněk Kotulák / Výstaviště FLORA Olomouc a. s. / dobrovolníci zejména z řad 
studentů UP a T-MOBILE

FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Dům dětí a mládeže Olomouc / Střední a vyšší zdravotnická škola Olomouc / Autopůjčovna MIJAS / FONTANA WATERCOOLERS . r. o. / 
Hanácká kyselka, s r. o. / Jídelna při ZŠ Demlova / Maso uzeniny Makovec / MKD Kratochvíl / Olma a. s. / Pekárna Penam s r. o. / Pekárna 
TOKO / Pekařství Petr Ptačník / Restaurace: U Huberta, Bristol a Torture-Mučírna / Taneční kroužek při DDM Olomouc / Výstaviště Flora / 
Zelenina U Halámků 
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DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ s dobročinnou dražbou 
Divadlo Kalich / David Rozehnal / Dobré místo pro život / Ester a Pavel Hejtmánkovi / Gastrogolf – Petr Čep / GOLF AREA, a. s. / Hostinský 
pivovar Moritz, a. s. / Jiří Dopita / Josef Váňa / Marek Eben / Martin Novotný – primátor statutárního města Olomouc / Martin Ručínský / NH 
Hoteles – NH Olomouc Congress / Obchodní centrum Olomouc, a. s. – Bowland / ORRERO a. s. / Pavel Suchánek / Petra Kamínková / 
Robert Reichel / Szidi Tobias / ZZIP

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ s hudbou a tancem 
Aires del Sur / AHOLD Czech Republic, a. s. / ALTERMED CORPORATION a. s. / Balneocentrum Flora / Bělecký Mlýn s r. o. / Bowland 
Olomouc / CK PEŘEJ TOURS S r. o. / DELIKOMAT s. r. o. / Dobrá čajovna / Fiach ban / Globus ČR, k.s. / HTM Sport s r. o. / Interiér – Ale-
na Pánková / Jana Burešová / Jarmila HLUŠTÍKOVÁ – KREATIVITA / Josef Kvapil a. s. / Kejklíři Adorea Olomouc / Knihkupectví TYCHO 
/ KVĚTINY-KERAMIKA, Kateřinská / Lanové centrum PROUD Olomouc / Lesaffre Česko, a. s. / LO Haná s r. o. / MAKRO Cash & Carry 
ČR s r. o. / Ministerstvo obrany ČR / MLEJNKOVÁ HANA – STUDIO HM / Moravské divadlo Olomouc / Moravskoslezské cukrovary a. s. / 
Multikino Cinestar Olomouc / Nano Trade s r. o. / OLTANDEM / ORRERO a. s. / Petr Kubes / Pí-centrum OLOMOUC / Restaurace a penzion 
ARCHA / Salón Venery / Šárka Plevová – Studio LEI / Relaxační studio SPIRIT / té & café Kratochvíle / Unilever ČR, spol. s r.o. 

POBYTOVÉ AKCE
Rekreační komplex Losinka / Hotel Václavov / p. Děrda – Jezdecký klub Jestřábí / SHATA STAV CZ, s r. o. / Hotel Galik / Vojenské muzeum 
Staré Město pod Sněžníkem

 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA 
PROGRAMŮ SPOLU OLOMOUC 
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MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Jiří Ištok – MAMKA / Nestlé Česko s r. o. / Regionální centrum Olomouc / Všeobecná zdravotní pojišťovna / Zastupitelstvo mládeže Olo-
mouckého kraje 

DALŠÍ AKTIVITY SPOLU Olomouc podpořili
Dobré místo pro život / Fórum dárců / IZON s r. o. / Janka Orlíčková / J. P. Corrigan / Kateřina Myslínová / ORKA – Olomoucká realitní kan-
celář / Magdalena Prinzler / Sportovní klub Olomouc Sigma MŽ, o.s. / té & café Kratochvíle / zaměstnanci České spořitelny, Skupiny ČEZ 
a T-Mobile Czech Republic / ZUŠ Iši Krejčího 

 

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

 

Mgr. Gabriela Zonová, 
fi nanční a projektová manažerka

 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA 
PROGRAMŮ SPOLU OLOMOUC 
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► SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2010
www.spoluolomouc.cz 

2010 FÓRUM DÁRCŮ a fi remní dobrovolnictví | Prostřednictvím občanského sdružení Fórum dárců se do činnosti SPOLU 
Olomouc v měsících duben, červen, září, listopad zapojilo 32 dobrovolníků z řad zaměstnanců České spořitelny, Skupiny ČEZ 
a T-Mobile Czech republic, a. s. Někteří se zúčastnili jako doprovod lidí s mentálním postižením dvou jednodenních výletů 
a Netradiční sportovní olympiády, jiní pomohli připravit Dobročinnou aukci současného výtvarného umění a FIMFÁRUM – 
festival tvořivosti a fantazie lidí s mentálním postižením i bez. Těšíme se na další spolupráci v roce 2011. 

16. 1. 2010 Integrované společenské setkání | Olomouc 16. ledna 2010 – druhý reprezentační ples SPOLU Olomouc se uskutečnil 
v Posádkovém domě armády v Olomouci. Pravou plesovou atmosféru si užívali společně příznivci a přátelé SPOLU 
Olomouc – lidé se zdravotním hendikepem i bez spolu s dalšími příchozími olomoučany.

25. 6. 2010 Prkna, která znamenají svět | Představení literárně-dramatických, tanečních a hudebních amatérských spolků lidí 
s postižením i bez v ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc – více str. 13

Červen 2010 FIMFÁRUM | Festival tvořivosti a fantazie pro lidi se zdravotním postižením i bez – více str. 20
27. 8. 2010 CHARITY GOLF CUP SPOLU a dobročinná dražba darů fi rem a osobností v areálu GCO ve Vésce u Olomouce se uskutečnila 

pod záštitou primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného. Na tréninkovém hřišti si odpaly vyzkoušela i parta 
uživatelů SPOLU Olomouc. Cílem této akce bylo fi nančně podpořit poskytování terénních sociálních programů lidem se 
zdravotním, převážně s mentálním postižením. 

9. 9. 2010 Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouci, prezentace sociálních služeb SPOLU Olomouc.
11. 9. 2010 Handicap Rally Dobrého místa pro život | Patronát nad jednou aplikovanou disciplínou integrovaného rodinného víceboje. 
6.10. 2010 Průvan – okna a dveře Spolu dokořán | Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb, představení sociálních 

služeb SPOLU Olomouc veřejnosti.
6. 10. 2010 Sám doma – vystoupení kurzu Dramaťák v rámci přehlídky Duše v pohybu, Moravské divadlo Olomouc. 
13. 10. 2010 Sigma Olomouc | Zájemci z řad uživatelů služeb SPOLU Olomouc využili pozvání od prvoligového týmu SK Sigma Olomouc  

a zatrénovali si s profesionálními fotbalisty.
Říjen 2010 Sigma Olomouc | Internetová dobročinná dražba dresu s číslem 5, ve kterém hrál Marek Kaščák Evropskou ligu v sezoně 

2009/2010, a kapitánské pásky, kterou pro tuto sezonu vyrobili vlastnoručně právě klienti sdružení SPOLU Olomouc.
27. 11. 2010 Dobročinná aukce současného výtvarného umění | 11. ročník aukce se uskutečnil v sobotu 27. listopadu 2010 v galerii G 

v Olomouci, Dolní náměstí 7 pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka. Celkem bylo v aukci zařazeno 
144 položek od 101 autorů, včetně 9 lahví exkluzivních vín. Cílem této akce bylo fi nančně podpořit poskytování terénních 
sociálních programů lidem se zdravotním, převážně s mentálním postižením. 

20. 12. 2010  Prodejní stánek DMPŽ | Dobročinný předvánoční prodej punče a drobného občerstvení, představení sociálních služeb 
SPOLU Olomouc v režii pracovníků organizace.

21. 12. 2010  Prodejní stánek DMPŽ | Dobročinný předvánoční prodej punče a drobného občerstvení ve prospěch SPOLU Olomouc 
v režii módní návrhářky Brigity Ročňákové a šéfredaktora Olomouckého Večerníku Petra Skřivánka. 
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► ZPRÁVY V MÉDIÍCH V ROCE 2010 

Leden 2010 SKOK DO REALITY, speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením, 11. ročník, číslo 01/2010, 
rubrika Představujeme členské organizace NRZP ČR: SPOLU Olomouc

18. 1. 2010 Společenské setkání s hudbou a tancem
http://olomoucstred.naseadresa.cz/cz/s176-detail-zpravy/n32998-OBRAZEM-SPOLU-Olomouc-po-roce-zase-tancilo 

3. 4. 2010 ČR Olomouc, JITROCEL, reportáž z Velikonočního jaření 

  FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Květen 2010 Radniční listy, Cestou necestou na Fimfárum
Červen 2010 http://www.olomouc.eu/kpss/view.php?nazevclanku=cestou-necestou-na-fi mfarum&cisloclanku=2010050012
Červen 2010 Český rozhlas – rozhovor s Hanou Nepejchalovou

  Dobročinný golfový turnaj s dobročinnou dražbou
18. 8. 2010 http://www.golfova-hriste.cz/clanky/hriste-informuji/charitativni-turnaj-spolu-1326/
20. 8. 2010 http://tipy.kdykde.cz/golf/olomoucky/26841___charitativni-turnaj-spolu
23.–  26. 8. 2010 Televize ZZIP
25. 8. 2010 http://www.golf-olomouc.cz/aktuality/charitativni-turnaj-spolu/
26. 8. 2010 http://olomoucstred.naseadresa.cz/cz/s176-detail-zpravy/Regionalni-zpravodajstvi/Zpravy/c794-Obec/n50828-Po-

turnaji-v-golfu-nasleduje-charitativni-drazba
30. 8. 2010 NAŠE ADRESA, regionální týdeník Olomoucka

29. 9. 2010 ČT 2, Pořad Hledám práci, reportáž s pracovníky APZ SPOLU Olomouc
2010 Dialog Evropa XXI, revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře, 20. ročník, číslo 1–2 / 2010; Sociální služby 

SPOLU Olomouc (příspěvek k tématu Těžce nemocné a postižené dítě)

  Společný trénink s fotbalisty SK Sigma Olomouc 
12.10. 2010 http://www.sigmafotbal.cz/cs/?umenu=7-6-1-&id=4039
13.10. 2010 http://www.sigmafotbal.cz/cs/?umenu=7-6-1-&id=4043&back=10-1-1-

15.10. 2010 Nástěnný kalendář SPOLU Olomouc 2010, http://www.gemo.cz/tiskove-zpravy.asp?IDa=42  

  Aukce dresu Marka Kaščáka a kapitánské pásky
14.–  28. 10. 2010 http://www.sigmafotbal.cz/cs/?umenu=7-6-1-&id=4043&back=10-1-1-
15. 10. 2010 http://www.sigmafotbal.cz/cs/?umenu=7-6-1-&id=4046
18. 10. 2010 http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/40473-3
20. 10. 2010 http://denniksport.sk/article/151059/uz-ma-cenu-3500-korun

25. 10. 2010 Události v regionech Ostrava – spot ze slavnostního podpisu smluv s NROS a 
  Pomozte dětem! (od 17-té minuty)
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410231100101021-udalosti-v-regionech-ostrava/

  Dobročinná aukce současného výtvarného umění
22.–27. 10. 2010 www.olomouc.cz, videopozvánka na dobročinnou aukci výtvarného umění
25. 11. 2010 Radniční listy, článek „Dobročinná aukce nabízí díla Jiřího Davida i Michaela Rittsteina“
28. 11. 2010 olomouc.tv – videoreportáž z aukce současného výtvarného umění
29. 11. 2010 http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Dobrocinna-aukce-vynesla-neziskove-organizaci-SPOLU-temer-ctvrt-

milionu-15047
Listopad 2010 http://www.youtube.com/watch?v=vszOONyf6Iw&feature=player_embedded#at=36
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► ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLU OLOMOUC V ROCE 2010 

*) Pracovníci v sociálních službách spolupracují zejména formou prací konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
**)  Praktikant vykonává práci v organizaci na základě dohody SPOLU Olomouc s vysílající organizací 
***)  Dobrovolník vykonává práci v organizaci na základě dobrovolnické smlouvy, která je v souladu se zák.198/2002 Sb.

FINANČNÍ MANAŽER
↓

EKONOM
↓

ADMINISTRATIVNÍ 
A PROVOZNÍ PRACOVNÍK 

↓

POMOCNÝ PRACOVNÍK

praktikant  **)
dobrovolník***)

VEDOUCÍ APZ
↓

sociální pracovníci: 
KOORDINÁTOR SR

(1/7–12(15) uživatelů))
METODICKÝ PRACOVNÍK

↓

pracovníci v soc. službách*):
PRACOVNÍ ASISTENT

(1/1–3 uživatelé)

praktikant  **)
dobrovolník***)

KOORDINÁTOR PROJEKTU 1
↓

pracovníci projektu 1

KOORDINÁTOR PROJEKTU 2
↓

pracovníci projektu 2

praktikant  **)
dobrovolník***)

→
→

VEDOUCÍ SPI
↓

sociální pracovníci:
VEDOUCÍ SLUŽBY OSA, ARP

KOORDINÁTOR OSA 
(1/12–16 uživatelů)

 KOORDINÁTOR ARP
(1/20–25 uživatelů)

METODICKÝ PRACOVNÍK
↓

pracovníci v soc. službách*):
OSOBNÍ ASISTENT, 

ASISTENT ARP
(1/1–3 uživatelé)
VEDOUCÍ ARP –

kurz, jedno a vícedenní aktivity, ASU
(1 ARP / 1vedoucí)

praktikant**)

dobrovolník***)

V Ý K O N N É   O R G Á N Y

             Externí účetní fi rma                                                                                 ŘEDITEL        →               Externí služby (správa sítě,audit, ...)
                                                                                                                                                                                            ↑_______________________________________ ↓ _________________________________________
 ↓ ↓  ↓  ↓
 ÚSEK   STŘEDISKO  AGENTURA  JEDNORÁZOVÉ 
 FINANČNÍHO PODPORY PODPOROVANÉHO PROJEKTY
 ŘÍZENÍ  INTEGRACE  /SPI/ ZAMĚSTNÁVÁNÍ  /APZ/  /FIMFÁRUM, ..../
   poskytování služby:  poskytování služby:  DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
   osobní asistence (OSA) sociální rehabilitace (SR) lektorská, osvětová činnost,
  aktivizační a rozvojové programy (ARP)  prodej služeb
  

VALNÁ HROMADA 

Nejvyšší orgán občanského sdružení SPOLU Olomouc
↓

VÝBOR SDRUŽENÍ

Řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami
Volí ze svého středu předsedu výboru (statutární zástupce sdružení)

Jmenuje ředitele a vedoucí organizačních jednotek
↓
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► KONTAKTY

SPOLU Olomouc 
Statutární zástupkyně / ředitelka: 
Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc
tel/fax 585 228 686, 732 700 289
e-mail: spolu@spoluolomouc.cz, 
www.spoluolomouc.cz
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna a. s., okresní pobočka Olomouc, 
č.ú.:19-1806548379 / 0800
IČ:  63729113
DIČ:CZ63729113

SPOLU Olomouc
AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
Vedoucí APZ: 
Martin Řezníček 
Dolní nám. 38, 1. patro, 779 00 Olomouc
tel/fax 585 221 546, 736 699 075
e-mail: apz@spoluolomouc.cz
www.spoluolomouc.cz
Bankovní spojení:
ČSOB, pobočka Olomouc, č.ú.: 209429713 / 0300

SPOLU Olomouc 
STŘEDISKO PODPORY INTEGRACE 
Vedoucí SPI: 
Mgr. Jana Ochotová
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc
585 237 194,  739 000 720
e-mail: spi@spoluolomouc.cz
www.spoluolomouc.cz
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a. s., okresní pobočka Olomouc, 
č.ú.: 1806548379 / 0800

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

zde nás najdete

Horní náměstí

Dolní 
náměstí
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