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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

Výroční zpráva je vždy zastavením a ohlédnutím se zpět za naší prací. Podívejme se tedy na to, co se u nás stalo.  

V roce 2019 se udála řada změn. V sociálních službách byly změny nejvíce patrné ve službě Aktivizační a rozvojové programy, v nichž jsme se více zaměřili na 
podporu rozvoje nebo udržení konkrétních schopností a dovedností uživatelů, vedoucích k většímu zapojení do společenského dění Ve službě Osobní asistence 
jsme se mimo jiného zaměřili na precizaci skupinových asistencí tak, aby si každý z uživatelů našel svou příležitost. Služba Sociální rehabilitace zase objevovala 
nové možnosti zaměstnávání lidí s postižením, doba tomu přála a řada uživatelů našla nové pracovní místo. A aby toho nebylo málo, s podporou externích 
konzultantů jsme začali připravovat vznik odlehčovací služby.  

V rámci mimoslužbových aktivit jsme rozšířili nabídku volnočasových aktivit o SPORŤÁK, který od září 2019 nabízí účastníkům prostor pro sportovní vyžití. 
Zrealizovali jsme také 2 prodloužené ozdravné víkendy v podhůří Jeseníků v rámci projektu HOPSA HEJSA, během nichž si mohlo celkem 16 účastníků užít  
4 dny nabité pohybovými a společenskými aktivitami. Nezapomněli jsme ani na pečující osoby a v rámci Týdne sociálních služeb jsme zorganizovali workshop  
na téma Svéprávnost a opatrovnictví u lidí s mentálním postižením.  
 
Nadále tým dobrovolníků realizoval pravidelná Setkávání uživatelů a přátel SPOLU, nechyběl ani léty osvědčený a účastníky oblíbený víkendový festival tvořivosti 
FIMFÁRUM a závěr roku byl ve znamení Dobročinné aukce - v Divadle na cucky se uskutečnil již její 16. ročník.  
A aby se vám v našich službách, aktivitách a novinkách dobře orientovalo, spustili jsme nové webové stránky a fotogalerii SPOLU Olomouc.  
 
V roce 2019 se podařila také spousta „drobností“, za kterými je mnoho na první pohled neviditelného úsilí. Třeba to, že pracovníci vyjíždějí na stáže a hledají nové 
podněty pro svou práci, funguje nově nastavený systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách, je zavedený systém kvalitních supervizí a porad ve všech 
službách, a především, že máme stabilní tým skvělých zaměstnanců. 

Starosti i radosti přijdou i v dalších měsících a já si přeji, abychom měli i do budoucna odvahu pustit se do dalších smysluplných výzev, které přinesou změny  
k lepšímu. Ať na nich pracujeme SPOLU a s respektem k sobě samým, uživatelům, pečujícím, ke kolegům a lidem okolo. 

Díky všem, kteří jste s námi a jste nám na naší cestě nápomocni. 

 

Jana Ochotová 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE    
SPOLU Olomouc, z. ú  je zapsáno v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 297 | IČ: 63729113 

Nejvyšším orgánem SPOLU Olomouc je správní rada, která v roce 2019 pracovala ve složení Daniela Maštalířová – předsedkyně správní rady, Helena 

Kapounková, Hana Nepejchalová, Zdeňka Pospíšilová, Anna Tomášková. Správní rada se v roce 2019 sešla 14x. Revizorkou SPOLU Olomouc je Lucie 

Klapuchová. Členům správní rady a revizorovi byly vyplaceny odměny v celkové výši 22 000 Kč za všechna setkání. 

SPOLU Olomouc je členem organizací | Národní rada osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje | Česká rada sociálních služeb | Unie nestátních 

neziskových organizací Olomouckého kraje  

Komunitní plánování sociálních služeb | Sociální služby SPOLU Olomouc jsou součástí sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji  

a součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020. V pracovní skupině Osoby se zdravotním postižením  

zastupovala SPOLU Olomouc Zdeňka Pospíšilová. 

Sociální služby SPOLU Olomouc byly součástí priorit a cílů 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 2016 – 2019.  V pracovní skupině 

Občané se zdravotním postižením zastupovaly SPOLU Olomouc Vendula Solovská a Hana Nepejchalová. 

NAŠE POSLÁNÍ 
Podporujeme a naplňujeme práva, potřeby a zájmy lidí s mentálním, případně s kombinovaným postižením a podporujeme jejich 

začlenění do běžného života. 

 

NAŠE HODNOTY 
INTEGRACE I jednáme v souladu s myšlenkou, že každý má právo účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován. 

RESPEKT I prosazujeme ohled na důstojnost a právo na přijetí odlišnosti každého člověka. 

PARTNERSTVÍ I náš přístup k lidem s mentálním a kombinovaným postižením, pečujícím osobám, spolupracovníkům a veřejnosti je založen na rovnocennosti 

a úctě. Jsme spolehlivým partnerem. 

STABILITA I chováme se hospodárně a vytváříme organizaci, která míří k dlouhodobé stabilitě. 

FLEXIBILITA I reagujeme na potřeby a nové životní situace uživatelů našich služeb, a to s ohledem na jejich věk, sociální 

situaci a potřebnou míru podpory. 

KREATIVITA – DUCH SPOLU I tvořivý aspekt naší práce je vtisknutý do všech činností organizace. 
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AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 
sociální služba poskytovaná dle § 66 zák.108/2006 Sb. 

Poslání služby | Služba Aktivizační a rozvojové programy rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností 

a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů. 

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

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.  
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Název programu 
Obvyklé místo konání, délka, četnost, poč. 

uživatelů/rok 
Popis programu 

AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ 

UČENÍ I. 

MÍSA 

5 h. | 1x týdně (01-06/19) | 7 uživatelů 

Program byl zaměřen na upevňování sociálních 

znalostí a dovedností vedoucích k co největší míře 

samostatnosti prostřednictvím praktických zkušeností 

získaných v běžném prostředí. 

AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ 

UČENÍ II. 

MÍSA  

5 h. | 1x týdně (01-06/19) | 7 uživatelů 

AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ 

UČENÍ III. 

MÍSA  

5 h. | 1x týdně (01-06/19) | 7 uživatelů 

Cestování 
MÍSA, veřejná místa 

2 h. | 1x týdně (01-06/19) | 6 uživatelů 

Program podporoval rozvoj dovedností v oblasti 

cestování, orientace v Olomouci, ale také orientace 

v olomouckých památkách, významných stavbách  

a institucích.  

Divadlem 

SPOLUpracujeme 

Prostory PdF UPOL 

2 h. | 1x týdně (01-06/19) | 10 uživatelů 

Program byl zaměřen na rozvoj improvizace  

a komunikace v různých situacích, schopnosti 

uvědomovat si sebe sama skrze hraní rolí a her 

 s pohybem a výrazem. Závěrečným výstupem bylo 

divadelní představení vytvořené účastníky. 

Nesmyslem 
MÍSA  

1,5 h. | 1x týdně (01-02/19) | 4 uživatelé 

Program podporoval účastníky prostřednictvím 

muziko- a arteterapie v rozvoji spolupráce, neverbální 

komunikace a sebeuvědomění. 

POPIS REALIZACE SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2019 

Pravidelné skupinové programy 

Programy, které aktivizovaly a rozvíjely uživatele prostřednictvím pravidelné skupinové práce. Uživatelé pravidelně docházeli do vybraného programu, ve kterém 

formou skupinové práce a s podporou asistenta udržovali a rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné k běžnému životu a ke snižování závislosti na druhé osobě. 

 

Byly realizovány programy, které odrážely oblasti vydefinované v průběhu procesu individuálního plánování s uživateli. Probíhaly v Místnostech sociální aktivizace 

SPOLU Olomouc (dále jen MÍSA), ale i na veřejných místech (v obchodech, muzeích a galeriích, na sportovištích, v restauracích apod.).  

Skupinová forma práce uživatelům umožňovala získávat zkušenosti v oblasti spolupráce a komunikace v kolektivu, zvyšovala jejich adaptabilitu a schopnost 

reagovat na potřeby a přání ostatních lidí. Díky dostatečnému personálnímu zajištění programů ze strany vedoucích a asistentů byl zároveň zajištěn individuální 

přístup a naplňování konkrétních cílů každého z uživatelů.         
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Dámský klub 

MÍSA  

2 h. | 1x měsíčně (02-08/19) 

1,5 h. | 2x měsíčně (09-12/19) | 9 uživatelek 

Program poskytoval prostor pro práci s tématy 

ženství, rozdílnost pohlaví, partnerské vztahy, péče  

o ženské zdraví a zevnějšek, sexualita, nastavení 

bezpečných hranic apod. Významným prvkem bylo 

sdílení citlivých informací v bezpečném prostředí. 

Pánský klub 
MÍSA, veřejná místa pro setkávání 

2 h. | 1x měsíčně (02-12/19) | 5 uživatelů  

V rámci programu dostali účastníci prostor sdílet 

zážitky ze svého života, získávat povědomí  

o vhodném způsobu navazování vztahů, o péči o svůj 

zevnějšek a zdraví, o hranicích v kamarádském či 

partnerském vztahu, o významu řeči těla apod. 

Kurz s prvky 

arteterapie 

MÍSA 

1,5 h. | 1x týdně (02-05/19) | 7 uživatelů 

Program byl zaměřen na rozvoj tvůrčích schopností, 

spolupráce s ostatními, ale i schopnosti udržet svůj 

prostor a hranice, na práci s emocemi. To vše 

prostřednictvím výtvarných technik i nových médií 

(fotografie, video, promítání, práce se světlem, živé 

sochy apod.).  

Volný čas 
MÍSA, veřejná místa 

2 h. | 1x týdně (04-12/19) | 7 uživatelů 

Program pomáhá mapovat možnosti účastníků 

v oblasti aktivního trávení volného času, využívání 

veřejné nabídky volnočasových služeb v Olomouci. 

Součástí bylo praktické zkoušení/návštěva 

konkrétních aktivit. 

Neboj se! 
MÍSA, veřejná místa 

3,5 h. | 1x týdně (09-12/19) | 5 uživatelů 

Program byl zacílen na poznávání rizik, která mohu 

nastat v běžném životě (např. při vaření, domácích 

činnostech, ve venkovním prostředí). Účastníci se 

také učili těmto rizikům předcházet nebo na ně 

bezpečně reagovat. 

Buď aktivní! 
MÍS, veřejná místa 

3,5 h. | 1x týdně (10-12/19) | 3 uživatelé 

Program byl zacílen na praktické poznávání možností 

pro aktivní trávení volného času. Účastníci 

navštěvovali různá místa v Olomouci a zjišťovali, jaké 

aktivitě by se mohli věnovat. 

Vztahy 
MÍSA 

2 h. | 1x týdně (09-12/19) | 9 uživatelů 

V programu účastníci pracovali na rozvoji 

improvizace a komunikace, uvědomování si svých 

sociálních rolí v životě, edukaci v oblasti vztahů 

(partnerské x rodinné x kamarádské x profesní x 

špatné x dobré). To vše prostřednictvím hraní rolí  

a dalších expresivně-terapeutických technik. 
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Zdravý životní 

styl 

MÍSA, veřejná místa 

3,5 h. | 1x týdně (10-12/19) | 6 uživatelů 

Účastníci poznávali zásady zdravého životního stylu, 

orientovali se ve vhodných pohybových aktivitách, 

které si také zkoušeli, učili se o významu péče o své 

zdraví a věnovali se odstraňování nevhodných 

návyků. 

Cíl je cesta 
MÍSA, veřejná místa 

2 h. | 1x týdně (10-12/19) | 5 uživatelů 

V programu účastníci poznávali zásady bezpečného 

cestování a s podporou asistenta si osvojovali 

dovednost cestovat na konkrétní vybraná místa. 

Příprava probíhala v rámci skupinových aktivit, 

samotné cestování pak individuálně. 
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Název programu Popis programu | termín konání Počet uživatelů 

Expresivní dopolka 

I. a II. 

Program probíhal ve dvou blocích, zaměřený byl na rozvoj schopnosti vyjádřit 

svá přání, pocity, potřeby prostřednictvím expresivně-terapeutických technik 

(zejména malba, hudba, divadlo). Účastníci měli možnost zjistit a ověřit si, jaká 

z těchto technik jim může pomoci v běžné komunikaci. | 17. a 24. 5. 2019 

5 uživatelů 

Aktivní exkurze I., II., 

III. 

Program pro zájemce o samostatné bydlení – dozvěděli se, jaké mají možnosti 

a navštívili chráněné bydlení v Olomouci a chráněné bydlení a byty s podporou 

samostatného bydlení ve Šternberku. | 6., 8. a 29. 8. 2019 

5 uživatelů 

Turistický den 

Výjezd vlakem s výstupem na Bradlo, kdy účastníci měli možnost rozvíjet 

kompetence k samostatnému cestování (zakoupení jízdenky, orientace na 

nádraží), učili se orientovat v turistickém značení a mapě, dozvěděli se 

informace o ochraně přírody. | 16. 11. 2019 

11 uživatelů 

Expresivní dopolka 

III. 

Program zaměřený na práci s tělem a jeho jednotlivými částmi prostřednictvím 

prvků dramaterapie a tanečně-pohybové terapie. Práce byla zacílena taktéž na 

rozvoj jemné a hrubé motoriky. | 22. 11. 2019 

6 uživatelů 

Večer gentlemanů 

Program pro dospělé muže s mentálním postižením, kdy měli možnost 

naplánovat si večer dle svých představ bez vlivu pečujících osob - domluvili se 

na společném filmu a zjistili, jak objednávat jídlo s dovážkou. | 29. 11. 2019 

7 uživatelů 

Ženy SPOLU 

Program pro dospělé ženy s mentálním postižením. Společně se domluvily nad 

průběhem večera – vybraly film, objednaly jídlo s dovážkou, zažily relaxaci, 

prostor pro zkrášlení i sdílení zážitků ze svého života. | 7. 12. 2019 

9 uživatelek 

Jednodenní programy   
 
Celodenní nebo kratší skupinové programy, kterých se uživatelé účastnili dle svých témat uvedených v individuálním plánu. Prostřednictvím programů byly 

rozvíjeny konkrétní dovednosti a znalosti potřebné pro plánování a trávení aktivního volného času mimo rodinné prostředí. 
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Název programu Popis programu | termín konání Počet uživatelů 

Naplánuj si léto 

Příměstský program, jehož cílem bylo seznámit účastníky s možnostmi, 

jakým aktivitám se mohou v létě věnovat v Olomouci a posílit jejich 

kompetence tyto aktivity zažít. Součástí programu bylo i plánování 

 a realizace návštěvy míst dle výběru účastníků. | 1. – 4. 7. 2019 

10 uživatelů 

5 smyslů 

Příměstský program, v rámci kterého jsme se snažili propojit prožitek skrze 

všech pět smyslů s komunikací a spoluprací ve skupině. Pracovali jsme také 

s prvky expresivních terapií – zejména arteterapie, muzikoterapie a tanečně-

pohybové terapie. | 15. – 19. 7. 2019 

6 uživatelů 

Pobyt s přípravou 

Pobytový program s ubytováním na chatě U velryby v Ostružné. Účastníci si 

měli možnost předem naplánovat jídelníček a program, vyzkoušet si jaké to 

je starat se sám o sebe nebo o někoho jiného, vařit si, nakupovat, 

rozhodovat o svém volném čase. | 22. – 26. 7. 2019 

14 uživatelů 

Bezpečí a rizika 

Příměstský program zaměřený na rozpoznávání, předcházení a řešení 

rizikových situací v běžném životě člověka. Součástí byla návštěva městské 

policie, hasičů, výuka první pomoci, práce v terénu. | 19. – 23. 8. 2019 

2 uživatelé 

Společenský víkend 

Příměstský víkendový program zaměřený na etiketu, stolování, posílení 

vědomí o potřebě dodržovat určitý dress code, rozvoj orientace v místech, 

kam lze jít v Olomouci za kulturou nebo společenskou událostí.  |  

13. – 15. 12. 2019 

8 uživatelů 

Vícedenní programy 

Skupinové programy zaměřené na intenzivní aktivizaci, udržení a rozvoj znalostí a dovedností uživatelů potřebných k běžnému životu, zejména ke snižování 

závislosti na druhé osobě. S uživateli bylo předem naplánováno, které své cíle, schopnosti a dovednosti chtějí udržovat nebo rozvíjet. Každý program byl co 

nejvíce zacílen na potřeby každého uživatele, jednotlivé aktivity byly tematicky provázány. Programy probíhaly ve veřejných rekreačních zařízeních. 
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Individuální služba  

Maximálně individualizovaná forma podpory pro uživatele. Tato forma práce byla zvolena pro uživatele, pro které není příliš vhodná skupinová forma práce, nebo jsou 

jejich cíle natolik individuální, že není možné věnovat se jim ve skupině (např. vyhledávání příležitostí v místě bydliště, rozvoj samostatnosti ve vlastním prostředí, 

rozvoj schopnosti samostatně cestovat na konkrétní trase). Individuální službu v roce 2019 využilo 11 uživatelů. 

 

 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

Panu T. je 32 let. Je rád ve společnosti lidí, působí kamarádsky, spíše nesměle, ale pokud se cítí s někým dobře, dokáže být vtipný a mluvný. Pracuje v Chráněné 

dílně. 

AR programy využívá již 8 let. Obvykle se účastnil skupinových programů se sportovní tematikou a jednodenních či pobytových programů, na kterých poznával nová 

místa a příležitosti k trávení volného času a setkávání s lidmi mimo rodinu. 

V létě svému klíčovému pracovníkovi projevil přání, že by velmi rád hrál pravidelně florbal. Klíčový pracovník mu pomohl najít skupinu mladých mužů a po dobu 

několika týdnů jej na florbal doprovázel. Naučil pana T. bezpečně docházet z domova na místo srazu. Pomohl mu porozumět zvyklostem ve skupině, ukotvit pravidla 

hry, zjistit, na koho se může obrátit v případě potíží, u koho platit účastnický poplatek. Po celou dobu se snažil jednat spíš jako spoluhráč než jako asistent.  

Svoji podporu postupně umenšoval a asi po třech měsících pan T. šel do florbalu poprvé sám. V rámci následujících dvou setkání s klíčovým pracovníkem probrali 

poslední podrobnosti a již 2 měsíce je pan T. při této sportovní aktivitě samostatný. 
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Počet uživatelů, kterým byla služba poskytnuta 42 

Počet účastnických míst 191 

Počet hodin přímé sociální práce s uživateli 7368 

Pracovníci přímé péče 

Sociální pracovník / koordinátoři, metodik 2,25 úvazku | 3 osoby 

Pracovník v sociálních službách / asistent koordinátora, vedoucí a asistenti AR 

programů 
3,91 úvazku | 51 osob 

Ostatní pracovníci 

Vedoucí služby AR programy 0,50 úvazku | 1 osoba 

Ředitel 0,40 úvazku | 1 osoba 

Finanční manažer, ekonomický pracovník 0,85 úvazku | 2 osoby 

Administrativní pracovníci, lektor vzdělávání, správa PC 0,26 úvazku | 8 osob 

Obslužný personál / úklid 0,05 úvazku | 2 osoby 

Dobrovolníci 224 hodin | 14 osob 

Výnosy služby AR programy v roce 2019 3 523 059 Kč 

Náklady služby AR PROGRAMY v roce 2019 3 523 059 Kč 

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2019 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2019    

 

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY AR PROGRAMY 2019 

 

V rámci Aktivizačních a rozvojových programů za přispění Ministerstva kultury České republiky byl v roce 2019 realizován projekt s kulturním zaměřením 

„Kultura pro všechny 2019“.  

Náklady a výnosy tohoto projektu činily 111 993,- Kč. 

 

Bc. Vendula Solovská | vedoucí AR programů 
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OSOBNÍ ASISTENCE 

Poslání služby | Služba Osobní asistence umožňuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním postižením v olomouckém regionu s podporou 

osobních asistentů dělat ty činnosti, které by dělali sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném 

prostředí. 

 

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

Cíle služby | Uživatel služby Osobní asistence: 

 dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, do knihovny, jde na kafe, do kina, zahraje si společ. hry,..), 

 je v kontaktu se společenským prostředím (je mezi lidmi, má příležitosti komunikovat s lidmi, je venku, mimo domov,…), 

 uplatňuje své schopnosti a dovednosti (chodí do práce, nakupuje si, …), 

 získává nové zážitky a zkušenosti. 

 

Sociální služba poskytovaná dle § 39 Zák.108/2006 Sb.  
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POPIS REALIZACE SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2019 
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. 

Služba Osobní asistence plnila také rozvojovou funkci a poskytovala příležitosti uživatelům aktivně trávit volný čas, poznávat nová místa a lidi, zkoušet 

nové aktivity. V rámci osobní asistence se uživatelé podívali například do Velkých Losin, Brna, ale také do Prahy nebo na letní hudební festival.  Každý 

uživatel měl sestaven Individuální plán, který vycházel z jeho potřeb a přání. Naplňování cílů se společně s uživateli vyhodnocovalo a aktualizovalo nejméně 

1x ročně. 

Zpětnou vazbu z průběhu Osobní asistence jsme získávali prostřednictvím pravidelného kontaktu koordinátora s uživatelem a jeho rodinou; ze zpráv od 

osobních asistentů; z náhledů koordinátorů služby na průběh asistencí (2 x ročně); prostřednictvím dotazníku pro uživatele (resp. zástupce uživatele) 

služby Osobní asistence. Koordinátoři poskytovali v roce 2019 uživatelům Osobní asistence také základní sociální poradenství. 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE OSOBNÍ ASISTENCE 

Panu L. je 44 let a službu Osobní asistence využívá 

více než 5 let.  

Asistenti panu L. dopomáhají s prací na počítači, 

vařením anebo společně sportují. Také ho doprovázejí 

na místa, kde si potřebuje pan L. něco vyřídit. 

Pan L. pravidelně navštěvoval obchod s bezlepkovým 

pečivem, který na neštěstí zrušili. Pan L. tedy využil 

službu Osobní asistence, aby společně s asistentem 

zjistil na počítači, jaké jiné možnosti ve svém okolí má. 

Nyní má pan L. jiný oblíbený obchod s pečivem, kam 

nyní dochází.  
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  Poskytnuto bylo celkem 5 100 hodin osobní asistence 

Počet uživatelů 31 uživatelů 

Pracovníci přímé péče  

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

Pracovník v sociálních službách / asistent koordinátora, 

osobní asistent 
3,21 úvazku | 69 osob 

Ostatní pracovníci  

Vedoucí služby Osobní asistence 0,50 úvazku | 1 osoba 

Ředitel 0,30 úvazku | 1 osoba 

Finanční manažer, ekonomický pracovník 0,65 úvazku | 2 osoby 

Administrativní pracovníci, lektor vzdělávání, správa PC 0,27 úvazku | 9 osob  

Obslužný personál / úklid 0,02 úvazku | 1 osoba 

Výnosy služby OSA v roce 2019 2 908 031 Kč 

Náklady služby OSA v roce 2019 2 908 031 Kč 

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY OSA V ROCE 2019 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY OSA V ROCE 2019 

 

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY OSA V ROCE 2019 

 

Bc. Jana Burdová | vedoucí Osobní asistence 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
Sociální služba poskytovaná dle § 70 Zák.108/2006 Sb. 

 Poslání služby l Sociální rehabilitace podporuje lidi se zdravotním postižením (primárně mentálním a kombinovaným) v olomouckém regionu v samostatném 

využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce. 

 

Cílová skupina: 

 lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením ve věku 16 – 64 let, kteří žijí v olomouckém regionu, 

 mladí lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením, kteří navštěvují základní školu, základní školu speciální, praktickou nebo střední školu 
na území města Olomouce a po ukončení školní docházky se chtějí uplatnit na otevřeném trhu práce. 
 

Cíle služby l Uživatel služby Sociální rehabilitace: 

 posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost, 
 rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost, 
 získává a udržuje si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům a schopnostem. 
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Služba byla poskytována ambulantní a terénní formou. Sociální rehabilitace je službou 

časově neomezenou. Rozsah poskytované podpory se v konkrétním období domlouvá 

mezi uživatelem a odborným pracovníkem. Odborné sociální poradenství a další aktivity 

Sociální rehabilitace se snaží posílit a upevnit kompetence uživatelů, a to zejména 

v oblasti práce, hospodaření s vlastními prostředky, při vyřizování osobních záležitostí  

a záležitostí spojených s bydlením a dalšími součástmi samostatné existence. 

 

Podporované zaměstnávání (PZ) 

Představuje vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří z důvodu zdravotního 

postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce. 

Individuální osobní podpora zahrnuje nejčastěji konzultace při hledání práce, přípravu  

na zaměstnání a přímou asistenci na pracovišti. 

Tranzitní program (TP) 

Jedná se o podporu žákům a studentům se zdravotním postižením navštěvujících střední 

školu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou motivováni uplatnit 

se na otevřeném trhu práce a chtějí si formou bezplatné praxe vyzkoušet svůj pracovní 

potenciál. Rozvoj pracovních a sociálních dovedností usnadní následně jejich přechod  

ze školy do zaměstnání. 

Tranzitní program je poskytován po dobu studia uživatele služby (do dovršení 26 let věku) 

- v období školního roku. 

Skupinový program 

Cílem skupinového programu je podpora uživatele v rozvoji a osvojení si pracovních, 

sociálních, komunikačních a dalších dovedností vedoucích ke zvýšení jeho soběstačnosti 

a samostatnosti. Někteří uživatelé tohoto program se v říjnu zúčastnili stáže – pracovního 

pobytu v sociálně-rehabilitačním zařízení Lebeda v Balinách. Cílem stáže bylo jak získání 

zkušeností a poznatků z obdobné služby, tak samostatná pracovní činnost a trénink 

jednotlivých pracovních postupů při údržbě zahrady a řezání dřeva. 

 

 

POPIS REALIZACE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2019 
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Mladý muž M. ukončil před časem Střední školu DC 90 v Olomouci - Topolanech, 
kde se vyučil v oboru pro speciální střední školy jako zahradník. Poté navštěvoval 
tamní stacionář a začal docházet do středečního Skupinového programu Sociální 
rehabilitace SPOLU. Kromě posilování pracovních dovednosti zde dostal příležitost 
k rozvoji sociálních schopnosti. 

Individuální podpora se mohla naplno uplatnit v okamžiku, kdy se M. rozhodl, že si 
zkusí pracovat v běžném pracovním prostředí. Sociální rehabilitace mu pomohla 
vytipovat a najít si takovou pracovní činnost, která by M.: 

- poskytovala přiměřenou míru tvořivosti a samostatnosti; 

- nabízela mu možnost setkávat se s druhými lidmi; 

- mohl si k ní vytvořit osobní vztah. 

Pracovní místo pro tuto před-profesní přípravu (1krát týdně po 4 hodiny dopoledne) 
poskytlo velké nákupní centrum, a to v oddělení potravin. M. dostal za úkol 
doplňovat potraviny do regálů, rovnat je, komunikovat se zákazníky; oddělení 
s čokoládami a bonbóny se stalo brzy jeho nejoblíbenějším. M. se nejprve učil 
jednoduchým pracovním úkonům a orientaci v rámci obchodu, aby se postupně 
zdokonaloval a osamostatňoval natolik, že se mu dařilo určitý sortiment doplňovat 
s velikou mírou samostatnosti (asistence na pracovišti byla méně a méně 
intenzivní). Přitom mohl rozvíjet svou, již od počátku dobrou, kompetenci domlouvat 
se s kolegy i nadřízenými v práci. 

Rodině M. se podařilo najít mu nové pracovní místo, které pro něj znamenalo další 
výzvu: na zkrácený úvazek (0,4) v třídírně odpadů a kompostárně. Pracovní činnost 
je zde velmi různorodá, přičemž je nutné i dobře kooperovat s kolegy. I tento 
zdaleka největší a nejtěžší nárok M. úspěšně zvládl – i díky předchozím pracovním 
zkušenostem – a po zapracování působí úspěšně na zmíněném pracovišti naprosto 
samostatně! 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Ženy Muži Celkem  

Počet nových uživatelů služby v roce 2019 4 9 13 

Počet uživatelů, kteří prošli službou v roce 2019 16 36 52 

Počet intervencí* 4 091 

Počet skupinových aktivit** 49 

Přímá práce s uživateli*** 

(v hodinách) 

4005 

Počet pracovních vztahů 11 

Typy pracovních vztahů: 

 pracovní smlouva 
 DPČ 
 DPP 

 

      6 

      1 

      5 

Praxe v Tranzitním programu 2 

Předprofesní příprava 4 

STATISTICKÉ VÝSTUPY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZA ROK 2019 

Počet uzavřených pracovně právních vztahů: 

 

Další ukazatele: 

 

*Intervence je minimálně 30 minutové 

jednání společně s uživatelem nebo 

zájemcem o službu. 

** Skupinová aktivita je aktivita 

vykonávaná se skupinou uživatelů. 

***Jednání, asistence, aktivity, 

poskytování podpory a další činnosti, 

které probíhaly s účastí uživatele. 

 Firmy, které v roce 2019 zaměstnávaly uživatele SR: 

AmRest │ Blue Bubble │ Česká pošta │ Delta facility │ Indus Group │ McDonald´s ČR │ 

M3 Kozlovna │ Omega │ OU Doloplazy │ OU Loučany │ Sběrný dvůr Loštice │ SPOLU 

Olomouc │ Středisko SOS Olomouc │ Technické služby Náklo │ Zeměsvit 

Firmy, které v roce 2019 umožnily praxi v rámci Tranzitního programu: 

hypermarket GLOBUS │ LIDL │ Dům ekologické výchovy Sluňákov │ Terno supermarket 

Firmy, které v roce 2019 umožnily předprofesní přípravu: 

hypermarket GLOBUS │ Knihovna města Olomouce │ Knihovna Univerzity Palackého 

v Olomouci │ Lesní mateřská škola Sluněnka │ Výstaviště Flora Olomouc │ ZE-ZA-

HRÁTKY 
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Pracovníci přímé péče  

Sociální pracovník / koordinátor, metodik 1,72 úvazku | 2 osoby 

Pracovník v sociálních službách / asistent koordinátora, asistent 1,97 úvazku | 18 osob 

Ostatní pracovníci  

Vedoucí služby Sociální rehabilitace 0,30 úvazku | 1 osoba 

Ředitel 0,25 úvazku | 1 osoba 

Finanční manažer 0,25 úvazku | 1 osoba 

Ekonom. a administrativní pracovník, lektor vzdělávání, správa PC 0,26 úvazku | 8 osob  

Obslužný personál / úklid 0,03 úvazku | 1 osoba 

Výnosy služby SR v roce 2019 2 224 127 Kč 

Náklady služby SR v roce 2019 2 224 127 Kč 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2019 

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2019 

 

Bc. David Rygel │ vedoucí Sociální rehabilitace 
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26. 2. 2019  Předprojekce festivalu Jeden svět – film Punková odyssea, po níž následovala moderovaná diskuze, které se zúčastnili zástupci 

SPOLU Olomouc Jan Vaněk a Alena Brablcová. Místo konání: Jazz Tibet Club. 

4. 3. 2019 Improshow pro SPOLU – improvizační představení, jehož základem byla témata diváků - žádné role ani scénáře, improvizace podle 

diváků. Hrála Střídavá péče, polovina výtěžku byla věnována na činnost SPOLU Olomouc. Místo konání: Kabaret Nabalkoně.  

31. 5. – 3. 6. 2019 HOPSA HEJSA – prodloužený víkendový pobyt pro lidi s mentálním postižením v Ramzové. Akce se zúčastnilo 8 lidí s mentálním 

postižením. 

Září 2019 SPORŤÁK - volnočasový program, který je určen pro 12 lidí s mentálním postižením a je zaměřen na rozmanité pohybové aktivity 

v tělocvičně, venku nebo dalších sportovištích. Zázemí účastníkům poskytoval cvičební sál Fit-KO, dále účastníci navštívili Plavecký 

stadion v Olomouci.   

10. 10. 2019 Seminář „Svéprávnost a opatrovnictví u lidí se zdravotním postižením“ v přednáškovém sále statutárního města Olomouce v rámci 

Týdne sociálních služeb v ČR. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně primátora statutárního města Olomouc Eva Kolářová, 

DipMgmt. 

25. 10. 2019 Improshow pro SPOLU – improvizační představení, jehož základem byla témata diváků - žádné role ani scénáře, improvizace podle 

diváků. Hrála Střídavá péče, polovina výtěžku byla věnována na činnost SPOLU Olomouc. Místo konání: Kabaret Nabalkoně.   

31. 10. 2019 Den otevřených dveří – „Dýňování“ ve SPOLU Olomouc. 

1. – 4. 11. 2019 HOPSA HEJSA – prodloužený víkendový pobyt lidí s mentálním postižením v Horní Lipové, penzion Smrk. Akce se zúčastnilo  

 8 lidí s mentálním postižením.  

 

23. 11. 2019 Dobročinná aukce uměleckých děl. Místo konání: Divadlo NA CUCKY. 

7. 12. 2019 Stánek Dobrého místa pro život - zástupci Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín prodávali ve prospěch SPOLU Olomouc. 

21. 12. 2019 Vánoční Ringo turnaj – jehož výtěžek byl věnován na podporu činnosti SPOLU Olomouc.   

2019 Setkávání - v průběhu celého roku dobrovolníci realizovali 12 setkání lidí s mentálním postižením a jejich přátel a známých 

 v různých olomouckých kavárnách a restauracích. 

INFORMAČNÍ, OSVĚTOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 
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FIMFÁRUM 2019 
23. ročník se uskutečnil ve dnech 21. - 23. 6. 2019 a v duchu motta: „Klokan, kivi, krokodýl, Austrálie je náš cíl!“ jsme se vydali na objevnou cestu k protinožcům. 

Festival se uskutečnil v partnerské spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc.  
 
Cílem festivalu bylo vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý společně při tvořivých aktivitách a zábavě 

dával prostor pro společné zážitky a pomáhal překonávat vzájemné bariéry. Lidem s mentálním postižením, žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením byla vytvořena příležitost začlenit se během festivalu do komunity Olomouce, navázat nové kontakty a vzájemně se poznat s lidmi s i bez mentálního postižení, 
žijícími nebo studujícími v Olomouci. Tvořivé a kulturní aktivity plnily účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků a bariér v myslích lidí a otevíraly 
Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití. 
 
Pátek 21. 6. 2019 | Slavnostní zahájení a taneční večer s ukázkami tance inspirovaný domorodými motivy austrálců (taneční skupina Desire of Dance) navštívil primátor 

Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek a jeho náměstkyně pro sociální oblast Eva Kolářová. Celý večer k tanci, reji i poslechu hrála Popová škola Dětského domova 

v Olomouci. 

Sobota 22. 6. 2019 | Nabídla tvořivé dílny ZVUKY AUSTRÁLIE | DŘEVĚNÁ KRÁSA | „U TŘÍ PTAKOPYSKŮ“ | „U KLOKANŮ“ | DOMORODÉ INSPISRACE | KAMENNÁ 

VZPOMÍNKA | PÍSEČNÉ OBRAZY | VZDUŠNÉ KROKY |, průběžně výrobu jmenovek a speciální dílnu v čajovně.  
Program byl zakončen filmovým večerem v Uměleckém centru UP – konvikt.  
 
Neděli 23. 6. 2019 | Po závěrečném RADOVANCI byli všichni zváni za klokany do ZOO na Svatém Kopečku, na exkurzi k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 

kraje, do Vlastivědného muzea na výstavu Giganti doby ledové II. a na Světový pohár v parkurovém skákání. 
 
Festivalu se zúčastnilo: 95 registrovaných účastníků z 6 pobytových zařízení a stacionářů (z Hlučína, Hodonína, Jeseníku, Kyjova, Skaličky a Střelic), včetně individuálně 

přihlášených účastníků z Olomouce, Bukovan, Přáslavic, Bohuňovic, Bystrovan, Mrskles, Litovle, Řimic, Horních Nětčic, Uničova a Velkého Újezdu. Neregistrovaných 
volně příchozích účastníků bylo cca 50. Dalšími účastníky byli dobrovolníci, převážně studenti nebo bývalí studenti olomouckých SŠ a VŠ, celkem 61 osob.  
 
Finanční podporu festivalu poskytli: Ministerstvo kultury ČR | Krajský úřad Olomouckého kraje | Statutární město Olomouc | Tomáš Ujfaluši | IDS Inženýrské a dopravní 

stavby Olomouc, a. s. | Beck & Pollitzer | VRTAL – velkoobchod s nápoji  
 

Děkujeme všem, kteří podpořili festival FIMFÁRUM 2019. 
Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl naplněn. 

VÝNOSY A NÁKLADY FESTIVALU FIMFÁRUM V ROCE 2019 

Výnosy Festivalu FIMFÁRUM v roce 2019 239 009 Kč 

Náklady Festivalu FIMFÁRUM v roce 2019 239 009 Kč 

 
 

 
Hana Nepejchalová | koordinátorka festivalu Fimfárum 
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PRAXE A STÁŽE VE SPOLU 

SPOLU Olomouc v roce 2019 poskytlo odbornou praxi v sociálních službách SPOLU Olomouc 15 studentům, a to v rozsahu 589 hodin. Jednalo se o studenty 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem poskytnutých praxí bylo prohloubit a upevnit odborné znalosti a dovednosti v přímém kontaktu s uživateli 

služeb. 

13. listopadu 2019 nás navštívili kolegové z organizace Dobromysl z.ú.. Stáž proběhla ve službách Sociální rehabilitace a Aktivizační a rozvojové programy. Sociální 

pracovníci se zajímali o naše zkušenosti, které by mohli využít pro další rozvoj služeb, které poskytují lidem s mentálním postižením v Berouně a blízkém okolí. 
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA 

AKTIVIT SPOLU OLOMOUC, z.ú.   

V roce 2019 nás finančně podpořili: 

Olomoucký kraj z účelové státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb na realizaci služeb Aktivizační a rozvojové 

programy, Osobní asistence a Sociální rehabilitace 

Olomoucký kraj z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci služeb Aktivizační a rozvojové programy, Osobní asistence a Sociální rehabilitace  

Olomoucký kraj na realizaci projektů HOPSA HEJSA, Fimfárum a Sporťák. 

 

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

a na projekt Fimfárum  

             

 

SEKNE spol. s r.o. | Dobré místo pro život, z.s. | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. | MUDr. Alena Imrychová | GEMO, a.s. | Ing. Jiří Hollein | Kino 

Metropol – DCI-KINO Olomouc, s.r.o. | Tomáš Ujfaluši | LO HANÁ s.r.o. | Nadační fond Tesco | Beck & Pollitzer Czech spol. s r.o. | Ing. Marie Havranová | AGP 

PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. | Jitka Brabencová | MAKOVEC a.s. | RNDr. Břetislav Gazda | Vrtal s.r.o. | JUDr. Svatava Míčková | Techgal spol. s r.o. | Střídavá 

péče | Jana Kočvarová   
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V roce 2019 poskytli další pomoc:  

 

FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez 

Spolupořádající organizace: Dům dětí a mládeže Olomouc  

Autopůjčovna MIJAS | Česká pirátská strana | Fontana Watercoolers s.r.o. | hospoda U Magora | Jídelna při ZŠ Demlova, Olomouc | Makovec – maso uzeniny | Milan 

Vaňous | OLMA a.s. | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | PENAM, a.s. | Restaurace: Torture-Mučírna, Goliáš | SeneCura  Olomouc | Střední škola zemědělská  

a zahradnická Olomouc | United Games of Nations – Czech Republic   

  

                                                                                             

 

VÁNOČNÍ STÁNEK  

Dobré místo pro život | Asociace absolventů Gymnázia Olomouc – Hejčín       

               

 

DALŠÍ AKTIVITY SPOLU Olomouc podpořili 

Anna Gazdová | Hospoda U Magora | IZON s.r.o. | J. P. Corrigan | LMC s.r.o. | prodejna Pivtom Olomouc | SAFETY PRO s.r.o. | SMETANOVÁ & PARTNERS, s.r.o. 

| dobrovolníci v Aktivizačních a rozvojových programech a festivalu FIMFÁRUM 

                                             

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

Ing. Irena Petruchová, finanční manažerka 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU OLOMOUC, Z.Ú.  
 
 
VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč  
   
DOTACE CELKEM 8 290 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM 694 
    
z toho:   z toho: 
Ol. kraj l Program fin. podpory poskytování soc. služeb  Spotřeba materiálu 347   
v Ol. kraji – Podprogram 1 – ze stát. rozpočtu  6 828 Spotřeba energie    167 
MK ČR l Kulturní aktivity – projekt „Kultura pro všechny“ 40 Prodané zboží 180 
MK ČR l Kulturní aktivity – projekt „Fimfárum“   90 
Ol. kraj l Program fin. podpory poskytování soc. služeb  SLUŽBY CELKEM  898 
v Ol. kraji – Podprogram 2 602  
Ol. kraj l Program na podporu zdraví a zdrav. život.  z toho:  
stylu v roce 2019 – projekt „HOPSA HEJSA“ 35 Opravy a udržování 14 
Ol. kraj l Program na podporu volnočas. a tělových. aktivit    Nájem 7 
v Ol. kraji v roce 2019 -  projekt „Sporťák“ 15 Spoje 71 
Ol. kraj l Program pro soc. oblast – projekt „Fimfárum“ 20 Poštovné 6 
Město Olomouc l Sociální služby v Olomouci v roce 2019 640 Služby ostatní 742 
Město Olomouc l Kulturní akce 2019 – projekt „Fimfárum“ 20 Cestovné 38   
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ 10 Náklady na prezentaci 20 
   
DARY 305 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 7 949 
   
z toho:  z toho:  
Finanční dary 110 Mzdové náklady 4 862 
Věcné dary 195 Ostatní osobní náklady 1 332 
  Náhrada za nemoc 8 
  Zákonné pojištění 1 722 

TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB 977 Lékařské prohlídky 16 
  Ostatní sociální náklady 9 
z toho:    
Tržby za vlastní výrobky 10 
Tržby za prodané zboží 314 DANĚ A POPLATKY 2 
Tržby z prodeje služeb – spoluúčast uživatelů OSA 473   
Tržby z prodeje služeb – ostatní 180 JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 41 
    
  POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 2 
ÚČASTNICKÉ POPLATKY 118  
    
ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ 38 NÁKLADY CELKEM 9 586 
    
ÚROKY u peněžních ústavů 1  
 
   
VÝNOSY CELKEM 9 739 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  153 
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ROZVAHA K 31. 12. 2019 

 
AKTIVA v tis. Kč PASIVA v tis. Kč 

_________________________________________________________________________________________ 

DLOUHODOBÝ MAJETEK celkem 0 VLASTNÍ ZDROJE celkem 4 758 
z toho:  z toho:  
Dlouhodobý nehmotný majetek 5 Vlastní jmění 220 
Dlouhodobý hmotný majetek 321 Fondy  26 
Oprávky k dlouhodobému majetku - 326 Výsledek hospodaření celkem 4 512 
 
KRÁTKODOBÝ MAJETEK celkem 6 723 CIZÍ ZDROJE celkem 1 965 
z toho:  z toho: 
Zásoby  66 Krátkodobé závazky 1 786 
Pohledávky 201 Jiná pasiva 179 
Krátkodobý finanční majetek 6 410   
Jiná aktiva 46    

_________________________________________________________________________________________ 
AKTIVA CELKEM 6 723 PASIVA CELKEM 6 723 

 

Audit účetní závěrky za rok 2019 byl proveden auditorkou Ing. Vladimírou Jordovou, číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti KAČR 1398. 
Ve zprávě auditora je uvedeno: "Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SPOLU Olomouc, z.ú. k 31. 12. 2019 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy." 
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KONTAKTY   
 
SPOLU Olomouc, z. ú.  

 
Statutární zástupkyně | ředitelka: Mgr. Jana Ochotová 
Tel.: 585 228 686 | 739 000 720 | e-mail: ochotova@spoluolomouc.cz 
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc 
Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc | č.ú : 1806548379 / 0800 
IČ: 63729113 | DIČ: CZ63729113 
 
WEB: spoluolomouc.cz 
FACEBOOK: SPOLU Olomouc 
INSTAGRAM: spolu_olomouc 
YOUTUBE: SPOLU Olomouc 
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOLU Olomouc 

 
Služba Sociální rehabilitace  

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

Vedoucí služby: Bc. Jana Burdová 
Tel.: 585 237 195 | 739 661 057 |  
e-mail: burdova@spoluolomouc.cz 
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc 

 
Služba Aktivizační a rozvojové programy 

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

 
 

mailto:rygel@spoluolomouc.cz
mailto:burdova@spoluolomouc.cz
mailto:solovska@spoluolomouc.cz
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