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Propojujeme svět lidí s postižením a bez

SPOLU OLOMOUC, z.ú.
26 let podporujeme lidi s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let
v olomouckém regionu v běžném životě. 

VIZE SPOLU OLOMOUC
Lidé s mentálním postižením žijí plnohodnotný život v běžném prostředí

Jsme vyhledávaným a užitečným poskytovatelem kvalitních sociálních služeb

Přistupujeme k lidem se zdravotním postižením partnersky a s respektem

Jsme atraktivním zaměstnavatelem a zaměstnanci jsou naší nejcennější devizou

Jsme finančně stabilní organizace



HODNOTY SPOLU OLOMOUC

RESPEKT

PARTNERSTVÍ

STABILITAFLEXIBILITA

INTEGRACE

KREATIVITA
- DUCH SPOLU



PRO LIDI S MENTÁLNÍ POSTIŽENÍM, JEJICH RODINY 
A VEŘEJNOST NABÍZÍME

Odlehčovací služba 
Osobní asistence 
Sociálně aktivizační služba 
Sociální rehabilitace 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sporťák
Hopsa Hejsa
Setkávání

OSVĚTOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Fimfárum 
Workshopy, besedy pro uživatele služeb, pečující a studenty
Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách

SPOLU Olomouc je členem organizací: 
Jednota pro deinstitucionalizaci I Nebuď na nule I Česká rada sociálních služeb 



ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

Rok 2021 byl dalším rokem, v němž nás na
každém kroku provázel Covid. Kromě běžného
fungování jsme se tak snažili hladce proplout
mořem vládních opatření.  Dařilo se nám to
snáz než o rok dřív. Nebylo to o moc lehčí, ale
nabyli jsme zkušenosti a hlavně - měli jsme
dostatek ochranných pomůcek. Jsem ráda, že
jsme navzdory výše zmíněným ztíženým
podmínkám nejen udrželi a rozvíjeli stávající
služby a programy, ale začali jsme poskytovat        
i novou službu. 

V lednu 2021 se rodina spoláckých sociálních služeb rozšířila o terénní a ambulantní
Odlehčovací službu. Začátky byly pozvolné, vzájemně jsme se se zájemci oťukávali, ale
v druhé půlce roku už služba jela na plné obrátky a zájem rodin rostl. I v dalších
službách jsme se snažili jít kupředu, využít příležitosti a nezůstávali jsme jen        
 v Olomouci. Uživatelé Sociální rehabilitace vyjeli na 3 denní pracovní stáž do klubu
Lebeda Baliny, kde se nejen seznámili s pracovníky a prostředím organizace, ale také
se podíleli na praktických zahradnických činnostech. Uživatelé Sociálně aktivizační
služby si připravili a zrealizovali dva týdenní pobyty s přípravou, kde se zdokonalovali
nejen v sebeobslužných činnostech a samostatnosti. Osobní asistence nabídla svým
uživatelům mimo jiné také jednodenní výlety za zajímavostmi Moravy. 

Navzdory opatřením se nám podařilo realizovat pravidelný volnočasový program
Sporťák a dvě pobytové akce HOPSA HEJSA (červen a září). Po roční pauze jsme se také
vydali s Fimfárem na cestu po americkém kontinentu. Poprvé v historii šlo       
o dvoudenní a podzimní putování, které jsme si i tak užili a byli jsme rádi, že jsme se       
s řadou z vás mohli potkat a být zase více SPOLU. 



Doba fundraisingovým akcím a setkávání se moc nepřála, a tak jsme se vydali online
cestou. Na jaře jsme si vyzkoušeli první menší online aukci a na předvánoční čas jsme
začali plánovat naši klasickou Dobročinnou aukci. Ale protože člověk míní, ale v tomto
případě Covid mění, 14 dní před jejím konáním jsme ji byli nuceni přesunout i tuto
velkou Dobročinnou aukci do online prostoru. Těžko bychom do online prostoru ale
přesouvali Květinový bazárek, který se stal oblíbenou akcí milovníků pokojovek       
 – v roce 2021 jsme uskutečnili dva. V předvánočním čase jsme se těšili, že se s vámi
potkáme u tradičního punče, ale dva dny před konáním byl stánek vládním nařízením
zrušen. Přesto se nám prodej punče podařil – ve spolupráci s Kateřinskou 10 jsme
jeden den prodávali přímo na zahrádce K10, kam si řada lidí našla svou cestu. 
V průběhu roku jsme nezapomínali ani na průběžné vzdělávání a také psychickou
pohodu pracovníků. Zrealizovali jsme akci pro všechny pracovníky napříč organizací
SPOLU na vodě, kdy jsme si na raftech užili spoustu zábavy ☺ 
To nejdůležitější na závěr -  veškerými činnostmi se proplétala základní nit SPOLU
Olomouc  – umožnit lidem s mentálním postižením žít běžný život a ukázat okolí, že je
to možné. V rámci sociálních služeb i dalších aktivit jsme využívali veřejně dostupné
zdroje a přispívali tak k začlenění uživatelů do běžného života. 

Nebyl to jednoduchý rok, ale přinesl výzvy a mám za to, že jsme se s nimi popasovali
skvěle. Velký dík patří zaměstnancům i uživatelům a jejich rodinám za trpělivost,
odvahu a odhodlání s jakým se „poprali“ se všemi omezeními. 
Řada z vás podpořilo SPOLU Olomouc také finančně, věcnými dary nebo dobrovolnou
prací. I vám patří dík, že jste viděli smysl v naší činnosti a i v nejisté době stáli za námi.  

Je skvělé vědět, že jsme SPOLU.

Jana Ochotová, ředitelka 
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ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA



Odlehčovací služba zajišťuje na přechodnou dobu
péči a podporu lidem s mentálním postižením, o které
je pečováno v jejich domácím prostředí, a umožňuje
tak jejich pečujícím získat čas pro nezbytný odpočinek       
a vyřízení osobních záležitostí. Služba je poskytována
lidem ve věku 7 – 64 let z Olomouce a obcí v ORP
Olomouc. 

UŽIVATELŮ SLUŽBY

21

OSOBNÍCH ASISTENTŮ

211262
HODIN

AMBULANTNÍ
SKUPINOVÉ 

SLUŽBY
 

141
HODIN

TERÉNNÍ
INDIVIDUÁLNÍ

SLUŽBY

Rok 2021 byl pro Odlehčovací službu jejím prvním a rozjezd byl s ohledem na
epidemiologickou situaci pomalý. Od března jsme začali poskytovat ambulantní
službu v MÍSE a od května i víkendové odlehčení, kdy uživatelé přicházeli ráno do
SPOLU Olomouc a na večer se vraceli domů. Tyto víkendy zaznamenaly velký
úspěch a od září byly pořádány minimálně 1x měsíčně.



Musím Vám napsat, že Anička byla cely týden v absolutní pohodě a klidu,
jakoby ji někdo vyměnil. Ale hlavně já jsem neskutečně nabrala sil,
užila si konečně výlety s mladšími dětmi v klidu, bez spěchu, bez stresu.
Takových úžasných 5 dní jsem nezažila několik let. Takže děkuju za
Aničku, za její sourozence a především za sebe!

Se zájmem se setkaly i příměstské odlehčovací týdny, které jsme zorganizovali v
červenci a v srpnu.
V průběhu léta také došlo k navýšení spolupráce formou individuální terénní
služby. Stále častěji jsme navštěvovali uživatele v domácím prostředí nebo jsme
je doprovázeli na aktivity, kde jsou jindy se svými pečujícími.

ŘEKLI O NÁS PEČUJÍCÍ:

Když jsem v sobotu Vojtu přišla na konci dne
vyzvednout, chvíli na mě koukal a pak se otočil          
a odešel zpátky do MÍSY a asistenta si odvedl s sebou
za ruku. Tím dal podle mě jasné "vysvědčení“             
o průběhu odlehčování.



Bc. Vendula Solovská
Vedoucí Odlehčovací služby
koordinátorka a metodička kvality, praxe
  

V roce 2021 se uživatelé Odlehčovací služby spolu s jejich asistenty dostali na
mnoho zajímavých míst. V rámci odlehčovacích víkendů a týdnů navštívili
nespočetněkrát olomoucké parky, Rozárium a Botanickou zahradu, opékali buřty
v altánku v údolí řeky Bystřice, odpočívali ve Snoezelenu nebo v Centru Inspirace
21, vyrazili na Sluňákov, Poděbrady, vánoční trhy, či na letní Floru. Zdolali
společně i radniční věž, slízali hromadu zmrzliny a vypili hromadu šálků čaje         
 a kávy.
V terénní službě pak prochodili kilometry směrem na Slavonín a Nemilany,
zahráli si mnoho společenských her, vybírali brýle nebo navštěvovali lékaře.

731 186 742, 585 237 194

odls@spoluolomouc.cz

POVEDLO SE NÁM

ZA TÝM  ODLS:

mailto:solovska@spoluolomouc.cz
mailto:solovska@spoluolomouc.cz
mailto:solovska@spoluolomouc.cz




OSOBNÍ
ASISTENCE



Osobní asistence umožňuje dětem, mládeži             
 a dospělým lidem s mentálním postižením               
 v olomouckém regionu za podpory osobních
asistentů dělat ty činnosti, které by mohli dělat
sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich
vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném
prostředí. S podporou osobního asistenta tak
uživatel služby:

UŽIVATELŮ SLUŽBY

33

HODIN 
OSOBNÍ

ASISTENCE

4378

54
OSOBNÍCH
ASISTENTŮ

 

dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, jde do knihovny, jde na kafe,
zahraje si společenské 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.

10
SKUPINOVÝCH

 ASISTENCÍ





Mgr. Radka Fiurášková
Vedoucí Osobní asistence
koordinátorka a metodička kvality, praxe
  

739 661 057, 585 237 195

osa@spoluolomouc.cz

Myslím, že dcera je s asistencí spokojená. Poznám to
podle toho, že z asistence přichází s úsměvem a dobrou
náladou a na asistenci se těší a s asistentkou odchází
vždy spokojená a ráda.“

ŘEKLI O NÁS PEČUJÍCÍ:

jsem ráda, že syn je spokojený
a pomocí asistence si zajistí
své potřeby

Komunikace probíhá telefonicky, SMS, mejlem, osobně - dle
konkrétní situace a potřeby, s komunikací a komunikačními
dovednostmi koordinátorkou jsem velmi spokojená. Oceňuji také, že
koordinátoři sami někdy zaskočí "v terénu" a lépe tak poznávají
potřeby "svých" klientů.

děkujeme, že jste. Těšíme se
na další spolupráci.

mailto:solovska@spoluolomouc.cz
mailto:solovska@spoluolomouc.cz
mailto:solovska@spoluolomouc.cz


SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA



Posláním Sociálně aktivizační služby je rozšiřovat
příležitosti pro lidi  s mentálním postižením pro jejich
začlenění do společnosti a podporovat jejich rozvoj
nebo udržení konkrétních schopností a dovedností,
které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.
Služba je poskytována lidem ve věku 7 – 64 let
primárně z Olomouce a okolních obcí, jejichž
schopnosti jsou  z důvodu postižení sníženy např. při
obstarávání běžných záležitostí, navazování                    
 a udržování kontaktů s jinými lidmi, při komunikaci                    
s veřejností nebo s lidmi z denního okolí, při orientaci
ve vlastních přáních a možnostech, využívání veřejných
institucí.

PRAVIDELNÝCH
SKUPINOVÝCH

PROGRAMŮ

45

UŽIVATELŮ SLUŽBY

24

9

OSOBNÍCH ASISTENTŮ

2238
HODIN

SKUPINOVÝCH
PROGRAMŮ

Aktivizace a rozvoj probíhaly s podporou asistentů prostřednictvím Pravidelných
skupinových programů, Jednodenních programů, Vícedenních programů          
 a Individuální služby. 

204
HODIN

INDIVIDUÁLNÍ
SLUŽBY





Bc. Vendula Solovská
Vedoucí Sociálně aktivizační služby
koordinátorka a metodička kvality, praxe
  

Velkou radost nám v roce 2021 dělala Individuální služba, která zažila svůj velký
rozvoj. Podařilo se nám naplánovat mnoho zajímavých cílů, a tak se uživatelé
např. učili samostatně cestovat ze školy na Tř. Kosmonautů do SPOLU nebo         
 z domu do Topolan, poznávali okolí svého nového bytu, aby mohli chodit
samostatně na procházku, procvičovali svoji schopnost rozeznávat rizika ve
venkovním prostředí a reagovat na ně, vědomě snižovali svůj strach z cizích lidí,
učili se využívat veřejnou knihovnu nebo kurz jógy.
V rámci Pravidelných skupinových programů jsme se tentokrát zaměřovali na
témata zdravého životního stylu, vaření, práce s penězi, orientace v Olomouci,
orientace v úřadech, poznávání světa kolem nás, vztahů apod. Během Poletování
jsme navštívili např. Kroměříž či Doubravský dvůr.
Jednodenní programy zavedly uživatele na Kosíř, do muzea historických kočárů a
za Těšíkovskou kyselkou. Vyzkoušeli jsme si také volby nanečisto.
Vícedenní programy, proběhly v Kateřinicích u Vsetína a Horní Lipové. Účastníci
opět dokázali, že se s podporou asistentů dokážou postarat o vše, co během dne
potřebují, a to včetně přípravy jídla, úklidu nebo plánování programu.

731 186 742, 585 237 194

sas@spoluolomouc.cz

POVEDLO SE NÁM

ZA TÝM  SAS:

mailto:solovska@spoluolomouc.cz
mailto:solovska@spoluolomouc.cz


SOCIÁLNÍ
REHABILITACE



Posláním Sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením ve věku
15 – 64 let v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů
společnosti a otevřeného trhu práce.

Člověk se zdravotním postižením:

UŽIVATELŮ SLUŽBY
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OSOBNÍCH ASISTENTŮ

114225
HODIN 

PŘÍMÉ PRÁCE
 S UŽIVATELI

 

7
UŽIVATELŮ

ZÍSKALO
NOVÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

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.



V rámci projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování sociálních služeb          
 a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich
dostupnosti a kvality II.“, části 6 VZ Pobyty pro osoby s mentálním          
 a kombinovaným postižením jsme realizovali třídenní pracovní stáž, které se          
v závěru měsíce září 2021 zúčastnili uživatelé služby Sociální rehabilitace (SR)
SPOLU Olomouc. Navštívili kolegy z Klubu Lebeda v Chaloupkách Baliny          
 u Velkého Meziříčí.

Program pobytu byl zaměřen jak na vzájemné setkání, tak na osvojení zkušeností
a zvýšení kompetencí i přímé uplatnění pracovních dovedností. 9 uživatelů,         
s podporou 4 pracovníků SR, se seznámilo s provozem sociální služby v Balinách,
Pracovali na zdejší zahradě – přehazovali kompost, ryli záhony, hrabali trávu,
sekali větve - zkrátka podíleli se na pravidelných podzimních údržbových pracích
zahradního areálu, který kromě lidí s postižením využívají i žáci základních škol
pro ekologickou výuku.

Seznámili se s uživateli Klubu Lebeda – sociálně rehabilitačního denního zařízení
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením z Velkého Meziříčí i blízkého
okolí. V rámci společně stráveného dne došlo na přípravu oběda – polévka         
 z místní zeleniny chutnala výtečně!

Odpolední čas byl věnován vzdělávacím blokům s cílem prohloubit     u uživatelů
pracovní kompetence. Propojení praktických činností s teoretickou přípravou
umožnilo posílit prvek názornosti.

Závěrečný den byl vyhrazen exkurzím: a sice do dřevodílny sociálního podniku
Eko Vysočina a do mléčné farmy Chaloupky Zašovice. Uživatelé mohli srovnávat
přednosti obou pracovních prostředí, jejich specifičnost a zaměření.





Bc. David Rygel
Vedoucí Sociální rehabilitace
koordinátor a metodik kvality, praxe
  

Mladý muž z Olomouce se rozhodl osamostatnit se: najít si práci a pak i bydlení.
S podporou služby Sociální rehabilitace (SR) si vyhledal pracovní místa, o něž by
měl zájem. Následně absolvoval pracovní pohovory, při nichž měl rovněž
podporu a doprovod. Z jednoho skladu se mu ozvali, že si jeho schopnosti
vyzkouší; 2 týdny docházel do zaměstnání, kde se s asistencí SR učil jednotlivé
pracovní postupy potřebné k ovládnutí plnícího stroje. Za uvedenou dobu se
mnoho naučil a zlepšil své dovednosti. Bohužel nebyl přijat. Získané sebevědomí
a kompetence však následně využil při žádosti     o další zaměstnání, tentokrát v
sociální firmě zaměřující se na produkty ve zdravotnictví. Zde byla podpora více
zaměřena na nácvik cestování do práce, protože se jednalo o pracovní místo
mimo Olomouc. Uživatel se tentokrát rychle zapracoval, zvládl i přestupování na
vlak a získal pracovní smlouvu. V závěru kalendářního roku se pustil, s podporou
rodiny i služeb SPOLU Olomouc, do osamostatňování v oblasti bydlení.

732 668 099

sr@spoluolomouc.cz

POVEDLO SE NÁM

mailto:solovska@spoluolomouc.cz
mailto:solovska@spoluolomouc.cz
mailto:solovska@spoluolomouc.cz


Program: tvořivé dílny v pátek odpoledne a v sobotu po celý den nabídly
aktivity inspirované americkým kontinentem (prožitkový tanec, výtvarné
tvoření, indiánská dílna, apod.)

Doprovodné aktivity: hod sekerou a žonglování

Hudební program: koncert smyčcového kvarteta Desigual quartet a jazzové
melodie v park

FIMFÁRUM 2021
17. a 18. 9. 2021 se uskutečnil 24. ročník festivalu Fimfárum, jehož rozsah byl
ovlivněn aktuálními pandemickými opatřeními a doporučeními. Záštitu nad
festivalem převzal 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Ivo
Slavotínek.
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Po celou dobu festivalu bylo připraveno malé občerstvení a grilované
dobroty v Kateřinské 10.

"Sever, jih i střed - prozkoumáme nový svět"

11
TVOŘIVÝCH DÍLENSPOLUPRACOVNÍKŮ
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Ceníme si vstřícnosti a spolupráce s DDM Olomouc a výrazné pomoci
dobrovolníků z firmy Lorika. Děkujeme všem, za jejich nasazení a ochotu
přizpůsobit se neobvyklému termínu a nestandardním podmínkám         
 v nestandardní době. Poděkování patří také všem, kteří festival podpořili
finančními nebo věcnými dary.

Hana Nepejchalová,
koordinátorka festivalu
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Mgr. Ondřej Pavelka
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vedoucí služby
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a asistenti programů 
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vedoucí služby
Bc. Doubravka Čechovská 
Martin Řezníček 
vedoucí 
a asistenti programů 
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statutární zástupce: Mgr. Jana Ochotová, MBA
tel.: 585 228 686
e‑mail: spolu@spoluolomouc.cz
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běžný účet u České spořitelny: 1806548379/0800
transparentní účet u Fio banky: 2101224117/2010

Správní rada je nejvyšším orgánem SPOLU Olomouc. V roce 2021 se sešla 7x, své úkoly plnila bez
nároku na finanční odměnu. Revizorce byla vyplacena odměna v celkové výši 3 000 Kč.
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY, SUPERVIZE, STÁŽE A PRAXE

Získávání nových znalostí a rozvoj dovedností není jen
cílem našich služeb – je něčím, co je tradiční součástí
práce zaměstnanců SPOLU Olomouc.

18
AKREDITOVANÝCH

KURZŮ

17

4
STÁŽE

PRAKTIKANTŮ

V roce 2021 jsme se vzdělávali např. v tématech
plánování zaměřeného na člověka, práv nebo sexuality
lidí s mentálním postižením, standardů kvality sociálních
služeb, psychohygieny pracovníků v sociálních službách,
manažerských dovedností, kompetenčních modelů,
první pomoci, rizik při práci s uživateli služby, ale také v
dovednosti obsluhy mechanického vozíku nebo
schodolezu.
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EXKURZÍ VE SPOLU

Zaměstnanci organizace realizovali stáže u jiných poskytovatelů sociálních služeb,
např. v organizaci Za sklem o.s. v Olomouci, ZŠ a MŠ s logopedickýcm zaměřením
v Opavě, MŠ Blanická v Olomouci, Nautis z.ú.
Považujeme za důležité pečovat i o duši a psychické zdraví zaměstnanců, proto
jsme i letos poskytovali týmové i individuální supervize. Jsou významným
podpůrným prostředkem pro motivaci pracovníků, rozvoj týmové spolupráce      
a tím i celé organizace.
A protože rádi předáváme naše zkušenosti a hodnoty dál, poskytli jsme mnoho
praxí a exkurzí. Praxi u nás absolvovali studenti sociální práce a speciálně
pedagogických oborů z Univerzity Palackého či VOŠ Caritas. 



Ministerstvo práce a sociálních věcí dotací na mimořádné
finanční ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb        
 v souvislosti s epidemií COVID 19 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ, MATERIÁLNÍ A OSTATNÍ PODPORA AKTIVIT

Olomoucký kraj z účelové státní dotace
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
poskytování sociálních služeb na realizaci
služeb Odlehčovací služba, Osobní asistence,
Sociálně aktivizační služba a Sociální
rehabilitace
Olomoucký kraj dotací z rozpočtu
Olomouckého kraje na projekt Fimfárum 

Statutární město Olomouc dotacemi na poskytování
sociálních služeb Odlehčovací služba, Osobní
asistence, Sociálně aktivizační služba a Sociální
rehabilitace a na projekt Fimfárum

Ministerstvo kultury dotací na projekt Fimfárum

Olomoucký kraj v rámci projektu financovaného Evropským sociálním fondem       
a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

V ROCE 2021 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:



SEKNE spol. s r.o. | MUDr. Alena Imrychová | NROS – NF Tesco | Ing. Michal
Tomeček | GEMO a.s. | Siemens, s.r.o., o.z. Busbar Trunking Systems | IDS
building corporation a.s. | Ing. Jiří Hollein | Jakub Tomášek | Pavla Krejčí |
Glasspol, spol. s r.o. | AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. | Anna a Břetislav Gazdovi |
Makovec, a.s. | Kristina Mezereková | Sára Přidalová | Kino Metropol – DCI-KINO
Olomouc, s.r.o. | Čas změny spol. s r.o. | Mgr. Rudolf Lankočí | Helena Morávková
| Kateřina Holly | Ivana Grůzová a další dárci 

V ROCE 2021 POSKYTLI DALŠÍ POMOC: 

FIMFÁRUM, festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez
Spolupořádající organizace: Dům dětí a mládeže Olomouc
Autopůjčovna MIJAS | Fontana Watercoolers s.r.o. | LORIKA CZ s.r.o. | Makovec –
maso uzeniny | Milan Vaňous | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | PENAM, a.s. |
pivnice Kateřinská 10

DALŠÍ AKTIVITY SPOLU Olomouc podpořili
Advokátní kancelář JUDr.  Petra Langerová Ph.D., LL.M. | Anna Gazdová | AUKRO.cz
| AVITIS s.r.o. – 3. Olomoucká vinotéka | bistro HELEN |  Bubeník 1913 | Divadlo na
Šantovce | Liška domácí | LMC s.r.o. | LORIKA CZ s.r.o. | pivnice Kateřinská 10 |
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



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLU OLOMOUC, Z.Ú. V ROCE 2021
































