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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

Vše důležité, co se událo v roce 2020 ve SPOLU Olomouc, najdete ve Výroční 

zprávě, kterou jste právě otevřeli. Přemýšlela jsem, jak nejlépe charakterizovat 

uplynulý rok 2020, který byl tak odlišný od těch předchozích. Pro SPOLU Olomouc 

to měl být především rok oslav 25. narozenin, který jsme odstartovali skvělým 

společenských večerem „PLESÁME SPOLU 25 LET“ a všichni jsme se těšili na další 

narozeninové akce a společná setkání.  

V březnu nejen naši činnost, ale i životy všech, výrazně ovlivnila epidemie  

COVID-19. Její dopady byly znát na každém kroku. 18. března se poprvé v historii 

nařízením vlády plošně uzavřely některé ze sociálních služeb. Ve SPOLU Olomouc 

se toto nařízení týkalo AR programů. Pracovníci služby ale nezaháleli – nadále byli 

v kontaktu s uživateli AR programů, vypomáhali ve službě Osobní asistence a 

podařilo se jim natočit a zveřejnit sérii videí „Když nejsme SPOLU...“, zaměřených 

na témata konkrétních skupinových programů. Sociální rehabilitace a Osobní 

asistence nadále poskytovaly své služby, pracovníci vyráželi do terénu poskytovat 

podporu uživatelům a jejich rodinám. Snažili jsme se co nejdříve zajistit ochranné 

pomůcky pro pracovníky a také vyjít uživatelům vstříc např. realizací nákupů domů, 

zajištěním roušek nebo telefonickými konzultacemi. Navzdory řadě omezujících 

opatření jsme se všichni snažili být SPOLU.  

I přes uvolnění opatření v letních měsících jsme se rozhodli, že odložíme 24. ročník 

tradičního festivalu tvořivosti Fimfárum na rok 2021. V rámci sociálních služeb 

probíhalo POLETOVÁNÍ a také jeden z Pobytů s přípravou AR programů. Osobní 

asistence vyrazila s uživateli např. do Brna, Prahy nebo na hudební festival.  

Na sklonku léta jsme se snažili dohnat půlroční stopku a pořádně oslavit narozeniny. 

Ve spolupráci s bistro Helen jsme pořádali „První charitativní brunch“, na který 

navázala hlavní narozeninová akce „Koulíme SPOLU 25 let“ ve Smetanových 

sadech. Akce byla plná vzpomínek, milých setkání a netradičních aktivit pro všechny 

příchozí. A jako třešničku jsme si k narozeninám nadělili nový spot o činnosti 

organizace, do jehož natáčení se zapojila řada uživatelů služeb a účastníků 

volnočasových aktivit.  
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 V podzimní části roku pokračovaly AR programy ve skupinových programech, 

individuální službě a zrealizovaly také druhý Pobyt s přípravou. Uživatelé Sociální 

rehabilitace mj. sklízeli úrodu na políčku, které poskytlo Ze-Za-Hrátky, služba 

Osobní asistence poskytovala podporu uživatelům při aktivitách v běžném prostředí. 

Z volnočasových aktivit dále probíhal Sporťák a na podzim jsme vyjeli s 8 účastníky 

na prodloužený víkend ve Velkých Losinách na oblíbené „HOPSA HEJSA“. I když 

možnosti potkat se byly omezené, tým dobrovolníků „LAMA“ zrealizoval celkem 4 

„Setkávání“ a jeden „Dobročinný rostlinný bazárek“. A abychom s vámi mohli sdílet 

naše plány a informace ze služeb, ředitelka a vedoucí služeb se 4x sešli s uživateli 

a jejich pečujícími na pravidelných schůzkách. Rok 2020 jsme zakončili „Dnem pro 

SPOLU v Coffee Library“, který byl náhradou za zrušený stánek Dobrého místa pro 

život na vánočních trzích.  

Ač byl rok 2020 náročný, nerezignovali jsme ani na rozvoj. Poctivě jsme se 

připravovali na spuštění nové Odlehčovací služby, která v Olomouckém kraji 

chyběla, a také na snížení kapacity služby AR programy. Sociální pracovníci všech 

služeb prošli intenzivním kurzem Plánování zaměřené na člověka, v němž se dále 

ukotvují s cílem co nejvíce individualizovat a propojit podporu v jednotlivých 

službách. Ve všech službách jsme precizovali metodické postupy  a učili se reagovat 

na neustále se měnící podmínky. K běžným činnostem tak přibylo např. nezbytné 

používání ochranných pomůcek nebo pravidelné testování pracovníků.    

Rok 2020 zůstane už napořád rokem, který byl výrazně odlišný, plný 

neočekávaných situací a zkoušek. Rokem, kdy nabyly na významu malé 

každodenní věci – zavolat si, popovídat si a SPOLU to zvládnout. Troufnu si napsat, 

že jsme obstáli.  

Jsem upřímně ráda, že jsme i v roce 2020 měli dostatek zaměstnanců, kteří  jsou 

ochotni růst, vzdělávat se a hledat nové způsoby, jak podporovat lidi s mentálním 

postižením v cestě za co největší mírou samostatnosti a nezávislosti v běžném 

životě. SPOLU Olomouc je takové, jaké je, právě díky lidem, kteří zde jsou, kteří 

denně odvádí svou práci, aby se v důsledku toho mohly udát podstatné věci pro lidi 

s postižením a jejich rodiny. 

Velké díky patří také uživatelům, a jejich rodinám, kteří i přes náročné, nejisté 

období vložili důvěru v naše služby a aktivity.  

Děkuji také všem partnerům, sponzorům, dárcům a našim patronům, kteří nás v 

roce 2020 podpořili ať už finančně nebo materiálně. Vaše podpora je pro nás 

důležitá, je povzbuzením pro naše další aktivity a vysílá signál, že si naší práce 

vážíte a že nám důvěřujete. 

 

Jana Ochotová 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE    

SPOLU Olomouc, z. ú  je zapsán v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl U, vložka 297 | IČ: 63729113 

Nejvyšším orgánem SPOLU Olomouc je Správní rada, která v roce 2020 pracovala  

ve složení Daniela Maštalířová – předsedkyně Správní rady, Helena Kapounková, Hana 

Nepejchalová, Zdeňka Pospíšilová, Anna Tomášková. Správní rada se v roce 2020 sešla 

7x . Revizorkou SPOLU Olomouc je Lucie Klapuchová. Členům Správní rady a revizorovi 

byly vyplaceny odměny v celkové výši 3 000 Kč. 

SPOLU Olomouc je členem organizací | Jednota pro deinstitucionalizaci I Nebuď  

na nule I Česká rada sociálních služeb  

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 5. Komunitního plánu 

sociálních služeb města Olomouce na období 2020 – 2022.  V pracovní skupině Občané 

se zdravotním postižením  zastupovala SPOLU Olomouc Vendula Solovská, Jana 

Ochotová a uživatele zastupovala Hana Nepejchalová.  
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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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LIDÉ VE SPOLU OLOMOUC  
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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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POPIS REALIZACE SLUŽBY AR PROGRAMY 

V ROCE 2020 

Naše služba prošla - jako mnoho jiných v roce 2020 - náročným obdobím. Od 18. března  

do 25. května nemohla být služba z nařízení vlády vůbec poskytována. Pracovníci zůstávali 

s uživateli alespoň v telefonickém kontaktu a vypomáhali ve službě Osobní asistence. 

Podařilo se také natočit a zveřejnit sérii videí „Když nejsme spolu...“, zaměřených na témata 

konkrétních skupinových programů.  Bohužel, i po znovuotevření služby nás pandemie 

velmi ovlivňovala – uživatelé měli pochopitelné obavy o své zdraví, chyběly příležitostí pro 

využívání společenských aktivit a nebyla téměř možná aktivizace nejen ve vnitřním, ale  

i venkovním prostředí. Přesto jsme se snažili udržet v chodu alespoň individuální službu  

a pravidelné skupinové programy. 

Pravidelné skupinové programy 

Programy aktivizovaly a rozvíjely uživatele prostřednictvím pravidelné skupinové práce. 

Uživatelé docházeli do vybraného programu, ve kterém formou skupinové práce 

a s podporou asistentů udržovali a rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné k běžnému 

životu a ke snižování závislosti na druhé osobě.  

Realizovali jsme takové 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 schopnost přizpůsobit se ostatním účastníkům 

a vnějším podmínkám. Díky dostatečnému personálnímu zajištění programů ze strany 

vedoucích a asistentů byl zároveň zajištěn individuální přístup a naplňování konkrétních cílů 

každého uživatele.         
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Název 

programu 

Obvyklé místo konání, 

délka, četnost, počet 

uživatelů/rok 

Popis programu 

Neboj se! 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

3,5 h. | 1x týdně (01-06/20)  

3 uživatelé 

Program byl zacílen na poznávání 

rizik, která mohou nastat v běžném 

životě (např. při vaření, domácích 

činnostech, ve venkovním 

prostředí). Účastníci se také učili 

těmto rizikům předcházet nebo na ně 

bezpečně reagovat. 

Vztahy 

MÍSA při SPOLU Olomouc 

2 h. | 1x týdně (01-06/20)  

6 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. 

Buď aktivní! 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

3,5 h. | 1x týdně (01-06/20)  

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. 

Dámský 

klub 

MÍSA při SPOLU Olomouc 

1,5 h. | 2x měsíčně (01-06/20) 

2 h. | 2x měsíčně (07-12/20) 

8 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 při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa pro setkávání 

2 h. | 1x měsíčně (01-06/20) 

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 
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či partnerském vztahu, o významu 

řeči těla apod. 

Volný čas 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

2 h. | 1x týdně (01-06/20) 

6 uživatelů 

Program pomáhal mapovat 

možnosti účastníků v oblasti 

aktivního trávení volného času, 

využívání veřejné nabídky 

volnočasových služeb v Olomouci. 

Součástí bylo praktické 

zkoušení/návštěva konkrétních 

aktivit. 

Zdravý 

životní styl 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

3,5 h. | 1x týdně (01-06/20) 

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 při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

2 h. | 1x týdně (01-06/20) 

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.  

Spočítej si! 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

2 h. | 1x týdně (10-12/20) 

6 uživatelů 

Program byl zaměřen na práci 

s penězi (rozpoznávání, počítání, 

proces placení), posilování 

schopnosti rozlišovat věci různé 

hodnoty, odhadovat cenu zboží, 

nácvik procesu nakupování, posílení 

uvědomění koloběhu financí v životě 

a vytváření rozpočtu s ohledem na 

možnosti a potřeby uživatele. 

Tref tam! 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

2 h. | 1x týdně (10-12/20) 

3 uživatelé 

Program navazoval na program Cíl 

je cesta. 
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Kulináři 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

2 h. | 1x týdně (10-12/20) 

8 uživatelů 

Účastníci programu se 

zdokonalovali v dovednostech 

potřebných k přípravě jídla (krájení, 

strouhání, čištění zeleniny apod.), 

učili se porozumět receptům a 

nakupovat vhodné suroviny, 

orientovat se v různých obchodech 

nabízejících suroviny a připravit 

např. polévku, pomazánku, salát... 

PoLETOvání 

07 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

4 h. | 1x týdně (červenec 

2020) 

8 uživatelů 

Program umožnil uživatelům 

poznávat příležitosti k aktivnímu 

trávení letních měsíců. Uživatelé 

poznávali nová místa, sportovní i 

kulturní aktivity, adaptovali se na 

nové prostředí. PoLETOvání 

08 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

4 h. | 1x týdně (srpen 2020) 

5 uživatelů 

Podzimní 

poletování 

MÍSA při SPOLU Olomouc, 

veřejná místa 

4 h. | 1x týdně (10-12/20) 

8 uživatelů 

Program byl organizován nad rámec 

plánovaných aktivit – poskytnul 

uživatelům příležitost trávit v době 

omezení vnitřních volnočasových 

aktivit několik hodin ve venkovním 

prostředí. Uživatelé navštěvovali 

zajímavá místa v přírodě v okolí 

Olomouce, zůstali společně 

v kontaktu a dostali příležitost 

k psychickému odreagování.  
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Název 

programu 
Popis programu | termín konání Počet uživatelů 

Rockový 

ples 

 V rámci programu měli uživatelé příležitost 

připomenout si pravidla společenského 

chování a strávit večer na plese v Pavilonu A 

Flory Olomouc. | 15. 2. 2020 

5 uživatelů 

Ples 

Divadla Na 

Cucky 

V rámci programu měli uživatelé příležitost 

připomenout si pravidla společenského 

chování a strávit večer na plese v Domě u 

parku. | 29. 2. 2020 

2 uživatelé 

Netradiční 

sportování 

– discgolf 

s míčem 

Výjezd vlakem do Prostějova, kdy účastníci 

měli možnost objevit nový sport – discgolf, 

navštívili také místní hvězdárnu a stáje. |  

20. 6. 2020 

11 uživatelů 

Přáslavské 

hody 

Návštěva společenského odpoledne v obci 

Přáslavice spojená s tancem a poslechem 

koncertu. | 22. 8. 2020 

5 uživatelů 

Buď fit 

Program zaměřený na poznávání možností 

pro rozvoj fyzické kondice v přírodě kolem 

obcí Hněvotín a Ústín – turistický výlet 

provázaný s poznáváním Fit stezky. | 5. 9. 

2020 

10 uživatelů 

Jednodenní programy 
   
Pro rok 2020 jsme plánovali 12 jednodenních programů, v rámci kterých jsme 

uživatelům služby chtěli představovat různé společenské, kulturní a sportovní akce, 

běžně organizované pro většinovou společnost. Bohužel, i tyto naše záměry zhatila 

pandemická opatření. Například soutěž dobrovolných hasičů, stavění májky či jízda 

králů tak budou muset počkat na své další příležitosti.  

Programy, které jsme uživatelům poskytly, byly zaměřeny na poznávání různých 

aktivit pro volný čas a dosud neznámých míst v Olomouci a okolí a posilování 

kompetencí pro samostatný život 
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Aqua tera 
Návštěva chovatelské výstavy na Floře 

Olomouc a společný oběd.  | 13. 9. 2020 
8 uživatelů 

Volby 

Workshop zaměřený na téma voleb, 

volebního práva, vliv voleb na život člověka a 

společnosti apod. I 23. 9. 2020 

3 uživatelé 

 

 

 

 

 

 

 

Název programu Popis programu | termín konání 
Počet 

uživatelů 

Letní pobyt  

s přípravou 

Pobytový program s ubytováním ve 

skautském středisku Březiny. 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. Navštívili také město 

Vsetín | 6. – 11. 7. 2020 

13 uživatelů 

Podzimní pobyt  

s přípravou 

Pobytový program s ubytováním 

v rekreační chatě v Horní Lipové. 

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. Navštívili také Jeskyni Na Špičáku a 

Lesní bar  | 8. – 11. 10. 2020 

12 uživatelů 

Vícedenní programy 

Tyto programy byly zaměřeny na intenzivní aktivizaci, udržení a rozvoj znalostí  

a dovedností uživatelů potřebných k běžnému životu, zejména ke snižování závislosti na 

druhé osobě, schopnost sebeobsluhy a plánování vlastních aktivit během dne. 
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Individuální služba  

Tato služba je maximálně individualizovanou formou podpory pro uživatele. Tato forma 

práce byla zvolena pro uživatele, pro které není příliš vhodná skupinová forma, 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 

2020 využilo 18 uživatelů. 
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE AKTIVIZAČNÍCH A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

Slečně L. je 29 let. Je společenská, dokáže se poměrně bezprostředně bavit  

i s neznámými lidmi, pokud ji osloví. Prozatím navštěvuje praktickou školu a je 

vyučena v několika oborech. Má velký zájem se osamostatnit a v budoucnu si najít 

práci a bydlet sama nebo s podporou blízkého či profesionální služby. 

Slečna L. využívá služeb SPOLU Olomouc již mnoho let. V rámci Aktivizačních a 

rozvojových programů se zaměřovala spíše na pobytové programy, kde mohla trávit 

čas s jinou skupinou lidí, než obvykle (rodina, spolubydlící na internátu). Před dvěma 

lety jsme začali pracovat na tématu bezpečného pohybu ve venkovním prostředí a 

orientaci v Olomouci a také osvojování vhodného společenského chování. V rámci 

individuální služby tedy slečna L. začala s podporou asistenta trénovat bezpečnou 

cestu z internátu do SPOLU a zpět. Ve skupinových aktivitách potom poznávala další 

místa a trasy v Olomouci a mezi ostatními uživateli díky skupinové zpětné vazbě 

poznávala, jaké společenské chování je žádoucí a jaké ne.  

Když slečna L. změnila školu a začala bydlet na jiném místě v Olomouci, bylo pro ni 

již snadné pohybovat se po Olomouci za svými cíli. Nyní nás čeká společné hledání 

možností pro volnočasové aktivity a plánování samostatné budoucnosti. 
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VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2020 

 

 

Pracovníci přímé péče 

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

Pracovník v sociálních službách / asistent 

koordinátora, vedoucí a asistenti AR programů 
3,03 úvazku | 42 osob 

Pracovníci nepodílející se na přímé péči 

Vedoucí služby AR programy 0,50 úvazku | 1 osoba 

Ředitel 0,40 úvazku | 1 osoba 

Finanční manažer, ekonomický pracovník 0,9 úvazku | 2 osoby 

Administrativní pracovníci, lektor vzdělávání, 

správa PC 
0,21 úvazku | 3 osoby 

Obslužný personál / úklid 0,05 úvazku | 2 osoby 

Dobrovolníci 300 hodin | 15 osob 

 

 

 

 

 

 

Počet uživatelů, kterým byla služba poskytnuta 32 

Počet účastnických míst 150 

Počet hodin přímé sociální práce s uživateli 4208,29 

Výnosy služby ARP v roce 2020 3 526 886 Kč 

Náklady služby ARP v roce 2020 3 526 886 Kč 

STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2020 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY AR PROGRAMY V ROCE 2020 

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,..), 

 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 OSOBNÍ ASISTENCE  

V ROCE 2020 

 
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. 

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 zúčastnili kulturních akcí v Olomouci, jako je festival Zaparkuj, výstava Živé 

pasti nebo Letní Flóra. Navštívili také poutní místo Hostýn nebo památky UNESCO 

v Kroměříži. Sportovní aktivity využili v Bohuňovicích nebo areálu Hrubá voda. 

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 2020 uživatelům Osobní asistence také základní sociální poradenství.  

           

pro uživatele (resp. zástupce uživatele) služby Osobní asistence. Koordinátoři 

poskytovali v roce 2019 uživatelům Osobní asistence také základní sociální poradenství 
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE OSOBNÍ ASISTENCE 

Pan B. je mladý muž, který je v posledním ročníku a rád by pokračoval na další 

středoškolský obor. Aby se pan B. na studium dostal, je nutné složit příjímací zkoušku. 

S ohledem na pandemickou situaci loňského roku nemohl pan B. dlouhodobě 

navštěvovat školu a na zkoušku se připravovat. Využil tedy službu Osobní asistence, 

která panu B. v jeho domácnosti poskytovala dostatečnou podporu při praktickém 

učení na přijímací zkoušku. Pan B. s osobním asistentem trénoval paměť a 

koncentraci, společně také připravovali jednoduché pokrmy.  

Pro úspěšné složení zkoušky měl pan B. za úkol připravit okurkový salát. Jelikož  

s asistentem tuto činnost nacvičoval, nebyl to pro pana B. žádný problém. Úspěšně 

složil zkoušku a začal studovat další středoškolský obor. 
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SLUŽBY OSA V ROCE 2020 

 

  

 

  

Poskytnuto bylo celkem 4 309 hodin osobní asistence 

Počet uživatelů 34 uživatelů 

Pracovníci přímé péče  

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

Pracovník v sociálních službách / asistent 

koordinátora, osobní asistent 
2,97 úvazku | 48 osob 

Pracovníci nepodílející se na přímé péči  

Vedoucí služby Osobní asistence 0,50 úvazku | 1 osoba 

Ředitel 0,35 úvazku | 1 osoba 

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

Administrativní pracovníci, lektor vzdělávání, 

správa PC 
0,21 úvazku | 3 osoby 

Obslužný personál / úklid 0,03 úvazku | 2 osoby 

Výnosy služby OSA v roce 2020 3 124 150 Kč 

Náklady služby OSA v roce 2020 3 124 150 Kč 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY OSA V ROCE 2020 

 

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY OSA V ROCE 2020 

 

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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POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ REHABLITACE 

V ROCE 2020 

 

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Obtížná situace v kalendářním roce 

2020 přinesla posílení terénní formy – 70% aktivit ve prospěch uživatelů se odehrálo 

v přirozeném prostředí. Službu se dařilo poskytovat v očekávaném rozsahu – oproti plánu 

došlo k poklesu v množství hodin přímé sociální práce ve prospěch uživatele jen o 15%. 

 

Základní činnosti Sociální rehabilitace:  

 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění. 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Podporované zaměstnávání (PZ) 

Je specifickou součástí služby Sociální rehabilitace; osoby se zdravotním postižením jsou 

podporovány, aby posílily své návyky, schopnosti a dovednosti, které zvýší jejich 

samostatnost, nezávislost a soběstačnost a v konečném důsledku i jejich zaměstnatelnost. 

Podpora je proto zaměřena na získávání a udržování si pracovního místa na otevřeném 

trhu práce, které odpovídá jejich požadavkům a schopnostem. 

 Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

 Podpora při orientaci v oblasti pracovního uplatnění. 

 Podpora při vytváření představy o vhodném pracovním místě. 

 Podpora při vyhledávání vhodné pracovní příležitosti.  

 Podpora při získání / udržení pracovního místa. 

 

Tranzitní program (TP) 

Je specifickou součástí služby Sociální rehabilitace; jedná se o podporu žákům a 

studentům se zdravotním postižením (ZP) 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. Podpora 

studentům se ZP při rozvíjení jejich sociálních a pracovních 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 Dokážu to sám / sama 
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Skupinový program Dokážu to sám / sama 

Je specifickou součástí služby Sociální rehabilitace. Cílem skupinového programu 

je podpora uživatele v rozvoji a osvojení si pracovních, sociálních, komunikačních 

a dalších dovedností vedoucích ke zvýšení jeho soběstačnosti a samostatnosti. 
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Pan J. žije se svou rodinou v blízké obci nedaleko Olomouce. Velmi dobře ovládá 

počítač a další technické přístroje, které nás obklopují. Je vyučen v oboru 

zahradnické práce. 

Po skončení střední školy hledal práci; nejdříve neúspěšně s pomocí ÚP, pak (už 

s větším úspěchem) skrze podporované zaměstnávání Sociální rehabilitace 

SPOLU Olomouc. Dostal časově limitovanou příležitost jako uklízecí pracovník ve 

společném projektu Technických služeb města Olomouce a společnosti Zeměsvit. 

Na poloviční úvazek uklízel vždy po dobu tří měsíců na jaře a na podzim některou 

z místních částí Olomouce (Holice, Nová Ulice). Působil v menším týmu a osvojoval 

si nové pracovní kompetence, jako například schopnost snášet zátěž či být 

přiměřeně samostatný. 

Poté, co tato příležitost po 2 letech skončila, začal J. opět s pomocí služby Sociální 

rehabilitace hledat novou pracovní pozici: pátrali jsme jak v oblasti uklízení, s níž 

měl zkušenost, tak v oblasti práce ve skladu, kde by mohl uplatnit své fyzické 

přednosti, nebo ve sféře obsluhy IT technologií. Po několika pokusech se mu ozvali 

z internetového obchodu zaměřeného na prodej zdravotnických potřeb a materiálů. 

Úvodní pohovor vyjasnil panu J. pracovní náplň: příprava balíků pro expedici. Pro 

tuto činnost potřeboval uplatnit svou zručnost a motorické schopnosti; jednoduchou 

rozvahu a odhad velikosti a množství; umění přijmout, vytisknout a zpracovat 

objednávku; být schopen komunikovat a kooperovat se svými kolegy. 

Pan J. využil podporu k zapracování zejména v samotném začátku, kdy pracovní 

asistence probíhala po celou pracovní dobu (4 hodiny denně). Tato intenzivní 

podpora pomohla J. překlenout počáteční obavy a vytvořila mu prostředí, v němž 

se mohl začít učit novým úkolům. Učil se velmi rychle, a tak po zhruba 2 týdnech se 

začal osamostatňovat. Dnes pracuje spolehlivě a vytrvale, zvládá mnoho nových 

činností, baví se s kolegy. J. je v zaměstnání spokojený, jeho práce přináší užitek – 

připravuje mj. ochranný zdravotnický materiál do nemocnic, ordinací a kanceláří. 

Což bylo nadmíru užitečné zvláště v uváděném roce 2020. 
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STATISTICKÉ VÝSTUPY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZA ROK 2020 

Počet uzavřených pracovně právních vztahů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ženy Muži Celkem  

Počet nových uživatelů služby v roce 2020 2 4 6 

Počet uživatelů, kteří prošli službou v roce 2020 16 35 51 

Počet intervencí* 3 492 

Počet skupinových aktivit** 40 

Přímá práce s uživateli*** 

(v hodinách) 

3 411 

Počet pracovních vztahů 18 (7) 

Typy pracovních vztahů: 

 pracovní smlouva 
 DPČ 
 DPP 

 

    13 

      3 

      2 

Praxe v Tranzitním programu 2 

Předprofesní příprava 8 

Sekundární 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. 
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Firmy, které v roce 2020 zaměstnávaly uživatele SR: 

AmRest │ BILLA │ Blue Bubble │ B + P Olomouc │ Česká pošta │ Delta facility │ Eeree │  

Indus Group │ Jakub Tomášek │ M3 Kozlovna │ OU Doloplazy │ OU Loučany │ SPOLU 

Olomouc │ Středisko SOS Olomouc │ Technické služby Náklo │ Zdravotnický Materiál │ 

Zeměsvit 

Firmy, které v roce 2020 umožnily praxi v rámci Tranzitního programu: 

hypermarket GLOBUS │ New Yorker 

Firmy, které v roce 2020 umožnily předprofesní přípravu: 

biozahrada ZE-ZA-HRÁTKY │ hypermarket GLOBUS │ Knihovna města Olomouce │ 

Lesní mateřská škola Sluněnka │ Sluňákov – centrum ekologických aktivit města 

Olomouce, o.p.s. │ Výstaviště Flora Olomouc 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2020 

VÝNOSY A NÁKLADY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2020 

 

  

 

  

Pracovníci přímé péče  

Sociální pracovník / koordinátor, metodik 1,60 úvazku | 2 osoby 

Pracovník v sociálních službách / asistent 

koordinátora, asistent 
2,06 úvazku | 13 osob 

Pracovníci nepodílející se na přímé péči  

Vedoucí služby Sociální rehabilitace 0,40 úvazku | 1 osoba 

Ředitel 0,20 úvazku | 1 osoba 

Finanční manažer, ekonomický pracovník, 

lektor vzdělávání 
0,45 úvazku | 3 osoby  

Obslužný personál / úklid 0,03 úvazku | 1 osoby 

Výnosy služby SR v roce 2020 2 364 198 Kč 

Náklady služby SR v roce 2020 2 364 198 Kč 

Bc. David Rygel │ vedoucí Sociální rehabilitace 
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PRAXE A STÁŽE VE SPOLU 

SPOLU Olomouc v roce 2020 poskytlo odbornou praxi v sociálních službách SPOLU 

Olomouc 15 studentům. Jednalo se o studenty pedagogických a sociálně-pracovních 

oborů zejména Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také VOŠ Caritas. 

Cílem poskytnutých praxí bylo prohloubit a upevnit odborné znalosti a dovednosti 

v přímém kontaktu s uživateli služeb a rozšířit povědomí studentů o podstatě práce 

v sociálních službách. 

V září 2020 nás navštívily také dvě skupiny studentů oborů Speciální pedagogika – 

Dramaterapie a Speciální pedagogika – Vychovatelství. Pracovníci služeb studentům 

prostřednictvím fotografií zprostředkovali informace o SPOLU Olomouc, o aktivitách, které 

SPOLU nabízí a hodnotách, které se odráží v celé naší činnosti.  
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INFORMAČNÍ, OSVĚTOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 

6. 3. 2020  Plesáme SPOLU 25 let. Společenský večer s hudbou, tancem, 

bohatou tombolou a doprovodným programem. Záštitu nad akcí 

převzal náměstek hejtmana Mgr. Dalibor Horák. Cílem akce bylo 

vytvořit prostor pro setkání osob s i bez zdravotního postižení a 

umožnit lidem s mentálním postižením užít si atmosféru 

společenské události. Na organizaci se podíleli studenti Moravské 

vysoké školy Olomouc. Místo konání: Dům u parku. 

28. 7. 2020 Zvuková zkouška Tomáše Kluse. Zvukovky se zúčastnilo 12 

uživatelů služeb SPOLU Olomouc.  

Místo konání: S – klub Olomouc.  

11. – 14. 9. 2020 HOPSA HEJSA.  Prodloužený víkendový pobyt pro lidi 

s mentálním postižením ve Velkých Losinách. Akce se zúčastnilo  

8 lidí s mentálním postižením.  

Místo konání: Penzion Brněnka Velké Losiny. 

 



 

34 
 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 9. 2020 První charitativní brunch formou all can you eat v bistro Helen. 

Obsluhu návštěvníkům zajistila nejen pracovnice bistra Helen, ale 

také dvě uživatelky služby Sociální rehabilitace. Výtěžek akce 

putoval na podporu aktivit SPOLU Olomouc.  

 Místo konání: bistro Helen.  

https://www.facebook.com/events/343494500004664/ 

 

18. 9. 2020 Koulíme SPOLU 25 let. Narozeninová oslava ve Smetanových 

sadech s doprovodným programem. Záštitu nad akcí převzal Mgr. 

Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouc. 

Místo konání: Smetanovy sady, restaurace Fontána. 

https://www.facebook.com/events/343061940154071/ 

6. 10. 2020 Dobročinný rostlinný bazárek. Bazárek rostlin vypěstovaných 

nadšenci z řad pracovníků a přátel SPOLU Olomouc. Místo 

konání: Kateřinská 10. 

 

https://www.facebook.com/events/343494500004664/
https://www.facebook.com/events/343061940154071/
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7. 10. 2020  Den otevřených dveří. Dýňové speciality, které připravili uživatelé 

služby Sociální rehabilitace a pracovníci SPOLU Olomouc. Místo 

konání: SPOLU Olomouc. 

15. 12. 2020 Den pro SPOLU v Coffee Library. prodej alžírské kávy ve 

prospěch SPOLU Olomouc. Místo konání: Coffee Library. 

 https://www.facebook.com/events/740955073440302/ 

2020 SPORŤÁK - volnočasový program, který je určen pro 10 lidí s 

mentálním postižením a je zaměřen na rozmanité pohybové aktivity 

v tělocvičně, venku nebo dalších sportovištích. Zázemí účastníkům 

poskytoval cvičební sál Fit-KO, z důvodu uzavření sportovišť 

probíhal v individualizované podobě venku. 

https://www.spoluolomouc.cz/l/sportak-volnocasovy-krouzek/ 

2020 Setkávání – v roce 2020 dobrovolníci realizovali 4 setkání lidí s  

 mentálním postižením a jejich přátel a známých v různých 

olomouckých kavárnách, restauracích či parku. 

 

2020 „Koruna z každé kávy“  Dlouhodobá podpora ze strany Kavárna 

Kino Metropol. 

 

https://www.facebook.com/events/740955073440302/
https://www.spoluolomouc.cz/l/sportak-volnocasovy-krouzek/
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ 

PODPORA AKTIVIT SPOLU OLOMOUC, z.ú.   

V roce 2020 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 služby Osobní asistence  

Olomoucký kraj na realizaci projektu HOPSA HEJSA. 

 

 

Statutární město Olomouc dotacemi na poskytování sociálních služeb Aktivizační a rozvojové 

programy, Osobní asistence, Sociální rehabilitace. 

 

             

 

SEKNE spol. s r.o. | INTERFRACHT s.r.o. | MUDr. Alena Imrychová | zaměstnanci John 

Crane a.s. | MONETA Money Bank, a.s. | GEMO, a.s. | CROSS Zlín a.s. | Gastroland 

restaurants s.r.o. – Bistro HELEN | Ing. Jiří Hollein | Kino Metropol – DCI-KINO Olomouc, 

s.r.o. | PTÁCY s.r.o. | RNDr. Břetislav Gazda | TESCO SW a.s. | GIVT.cz s.r.o. | FISHI 

Company s.r.o. | JUDr. Svatava Míčková | Kateřina Holly | Jan Vaněk | Zdeňka Reková 
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V roce 2020 poskytli další pomoc:  

Společenské setkání „Plesáme SPOLU 25 let“  

Studentky Moravské vysoké školy Olomouc 

Dary do tomboly věnovali:  

  

                                  

a další dárci 

Oslava „25 let SPOLU“  

LOBSTER Family Restaurant | Restaurace Fontána | Výstaviště Flora Olomouc a.s. | 
„Zaparkuj“ | dobrovolníci z Gymnázia Olomouc-Hejčín  
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DALŠÍ AKTIVITY SPOLU Olomouc podpořili 

Advokátní kancelář JUDr.  Petra Langerová Ph.D., LL.M. | Anna Gazdová | AVITIS s.r.o. 

– 3. Olomoucká vinotéka | Hospoda U Magora | LMC s.r.o. | LORIKA CZ s.r.o. | SAFETY 

PRO s.r.o. | SMETANOVÁ & PARTNERS, s.r.o. | ZE-ZA-HRÁTKY 

                

 

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

Ing. Irena Petruchová, finanční manažerka 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU OLOMOUC z.ú. V ROCE 2020 
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Audit účetní závěrky za rok 2020 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. 2020 a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými 
účetními předpisy." 
 
Výroční zpráva SPOLU Olomouc, z.ú. za rok 2020 včetně plného znění účetní závěrky  
a zprávy auditora je zveřejněna na stránkách www.spoluolomouc.cz. 
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KONTAKTY   

 
SPOLU Olomouc, z. ú.  

 
Statutární zástupkyně | ředitelka: Mgr. Jana Ochotová 
Tel.: 585 228 686 | 739 000 720 | e-mail: spolu@spoluolomouc.cz 
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc 
Bankovní spojení | Česká spořitelna | č. ú.: 1806548379/0800 
Transparentní účet I FIO Banka I č. ú.: 2101224117/2010 
IČ: 63729113 | DIČ: CZ63729113 
 
www.spoluolomouc.cz 

   SPOLU Olomouc  

   spolu_olomouc  

   SPOLU Olomouc  
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPOLU Olomouc 

 
Služba Sociální rehabilitace  

Vedoucí služby: Bc. David Rygel 
Tel.: 585 221 546 | 732 668 099 |  
e-mail: sr@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: osa@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: sas@spoluolomouc.cz 
Dolní nám. 38, 3. patro, 779 00 Olomouc 

 
 

mailto:r@spoluolomouc.cz
mailto:osa@spoluolomouc.cz
mailto:sas@spoluolomouc.cz
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