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Vážení přátelé, dámy a pánové,    
 

 

máme za sebou již druhý rok, který velmi ovlivnila covidová pandemie. Převážná část klientů  

i zaměstnanců využila možnosti prevence a nechala se očkovat. Přesto ale někteří klienti přerušili z 

větší části roku docházku z obav před nákazou. Další skupina však svůj strach překonala a do 

zařízení docházela vcelku pravidelně. Oproti předešlému roku se nám tentokráte covidové viry 

nevyhnuly a část osazenstva nemoc prodělala, naštěstí bez vážných následků. I přes závažnost 

situace a značná omezení běžného života jsme se snažili zvládat životní dění co možná 

nejoptimálněji a ke spokojenosti uživatelů. Jaro a podzim zasáhla větší omezení, léto jsme si užívali 

vcelku pohodově. Roušky se staly nepříjemnou součástí našich životů, respektovali jsme však jejich 

nutnost.  

 

Snad poprvé za celou dobu existence našeho zařízení nás v tomto roce opustila nebývale velká 

skupina našich příznivců, přátel, bývalých klientů a jejich rodičů. Po této stránce to byl opravdu 

smutné období. Na všechny budeme rádi vzpomínat. 

 

No a jinak jsme měli po celý rok dostatek prostoru na práci v našich dílnách a mohli jsme tak 

vyrobit značné množství výrobků, které jsme úspěšně prezentovali před vánočními svátky v  bývalé 

prodejně EMOS na nám TGM v Přerově, kde jsme tentokrát získali celou polovinu plochy bývalé 

prodejny.  Dále jsme využili možnost naší propagace na malých výstavách v Lazníkách a v 

 přerovské nemocnici.  

 

Nadále jsme se s klienty snažili pokračovat v práci na jejich rozvoji samostatnosti, i když někde je 

vidět, že jsme už na hranici možného. Zde se pak snažíme udržovat dosažené a stále pracovat  na  

fixaci  získaných dovedností. 

 

Přeji všem příjemné čtení. 

 

         Hana Ryšánková 

         ředitelka ústavu 

 

 

 

 

 

 

Přerov, květen 2022 
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Název organizace: Spolusetkávání Přerov, z.ú. 

Adresa: Kosmákova 2324/46, 750 02 Přerov 

Webové stránky: www.spolusetkavaniprerov.cz 

Statutární zástupce: Hana Ryšánková - ředitelka 

IČ:  041 50 422 

ID datové schránky:  hvvdknz 

Číslo účtu:  115-471900267/0100, KB pobočka Přerov     

Číslo registrace sociální služby denní stacionář:   470 92 17 

 

Ústav byl založen zakládací listinou 13. května 2015 a zapsán do rejstříku ústavů u Krajského soudu 

v Ostravě byl 17. června 2015, oddíl U, vložka 72. Svou činností v sociálních službách tak  plynule 

navazuje od roku 2016 na práci svého předchůdce, Centra setkávání, o.s., které v sociální oblasti 

v Přerově působilo od roku 1994. Ke změnám došlo s účinností Nového občanského zákoníku 

v letech 2015 a 2016.  

 

Správa a řízení organizace: 

Orgány ústavu jsou:   a/ ředitel 

               b/ správní rada (SR) 

 

Ředitel 

Hana Ryšánková 

 

Správní rada 

Základním úkolem SR je dohlížet na zachování účelu, k němuž byl ústav zřízen a na řádné 

hospodaření s jeho majetkem. 

 

Složení správní rady: 

Ing. Roman Vejmola – předseda SR 

Ing. Bc. Ludmila Netopilová – členka SR 

Soňa Přecechtělová – členka SR 
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Poslání Spolusetkávání Přerov, z.ú.: 
  

Spolusetkávání Přerov, z. ú. podporuje seberealizaci osob s mentálním a kombinovaným 

postižením od 16 let věku z Přerova a okolí.  Umožňuje jim trávit čas smysluplně, pracovat na 

rozvoji svých osobních možností, a tím se lépe začlenit do společnosti. 
 

Cílová skupina uživatelů: 
 

Lidé ve věku 16 – 64 let, se sníženou soběstačností v důsledku mentálního postižení všech stupňů, i 

s přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby a jejichž postižení není při poskytování sociálních služeb omezující.  
 

Denní kapacita denního stacionáře je 20 osob.  
 

Máme otevřeno: 

Od pondělí do pátku, od 6.30 do 15.30 hod.  
 

Registrace sociální služby 

Naše zařízení má ke dni 28. 8. 2015 na Krajském úřadu Olomouckého kraje registrovánu sociální 

službu denní stacionář (§ 46, zák. 108/2006 Sb.).  

Identifikátor služby: 4709217 

 
 
 
Personální zajištění poskytovaných služeb  
 

Hana Ryšánková – ředitelka, vedoucí denního stacionáře 
Mgr. Hana Sehnálková – zástupce vedoucí denního stacionáře,  
                                            speciální pedagog 0,5 ÚV, sociální pracovník 0,5 ÚV  
Bc. Yveta Zdráhalová – vedoucí pracovník přímé péče, pracovník v sociálních službách 
Mgr. Marcel Mařík – speciální pedagog 0,5 ÚV, pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV 
Bc. Monika Zbránková, Dis. – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV 

Bc. Jana Antonovová – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV  
Iveta Slámová, Dis. – pracovník v soc. službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV, zástup za MD 
Bc. Nikola Kopečná – pracovník v soc. službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV, zástup za MD do   
                                      srpna 2021 
Marcela Šípková - pracovník v soc.službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV od září 2021 
Zdeňka Stoklásková – provozní pracovník 
 
Romana Ďuricová  – rodič. dovolená 
 
 
Každý ze zaměstnanců přímé péče vede jednu z pracovních dílen (práce s pedigem, malování na 
sklo, textil nebo hedvábí, keramika, šití, práce na zahradě, ve cvičné kuchyni) nebo individuální 
výuku. 
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Vzdělávání zaměstnanců za rok 2021 
 
 

Název semináře 
 

Datum  Vzdělávací 
agentura 

Počet 
účastníků 

Započteno 
hodin, 
akreditace 
Ano/Ne 

Poruchy chování 1.2.2021 Dr. Martínek 10 3 

Psychiatrické minimum - navazující 27.3.2021 Diakonická 
akademie 

10 8 

Co všechno můžu udělat, aby záda 
nebolela 

17.4.2021 Diakonická 
akademie 

10 8 

Síla zkušenosti v životě člověka 28.9.2021 Klinika 
zvládání 
stresu, 
Buchlovice 

8 8 

Workshop – profesionalizace NNO 2.2.2021 Online – Bc. 
Milada 
Šnajdrová 

1 4 

Zákony a nařízení, GDPR a vnitřní 
směrnice NNO 

12.10.2021 Alfa handicap, 
Bc. Milana 
Šnajdrová 

1 6 

     

Školení PO a BOZP   9  

                                                                                                                                          
                                                        Celkem: 264 h 
                                                                                                                                                          + BOZP 
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Akce roku 2021 
 

 
 
  
 

    

 

 

31. března Ukliďme Česko 

1. června Odpolední fandění, MS v hokeji 

2. července Zoo Lešná, výlet 

9. července Tovačov, výlet 

15. července Alfaolympiáda 

16. července Kovozoo Staré Město, výlet 

21. července Opékání špekáčků na zahradě u Dluhonic, výlet 

28. července Teplická propast, výlet 

4. srpna Sběrný dvůr Přerov, třídění odpadů 

6. srpna Arcibiskupský palác a Snoezelen Olomouc, výlet 

11. srpna Zoo Brno, výlet 

14.-22. srpna Pobyt u moře 

19. srpna Lipník nad Bečvou, výlet 

25. srpna Radslavice, turistika 

10. září Den s Charitou, výstava 

15. září Sportovní dopoledne u Laguny 

17. září Výstava hub, Přerov 

21. září Kino Hvězda, film Deník moderního fotra 

22. září Muzeum Litovel 

13. října Turnaj v Člověče nezlob se 

5. listopadu Uctění památky zesnulých 

12. listopadu Ježci ve Spolusetkávání, přednáška 

26.-27.11 Výstava výrobků v obci Lazníky 

25.11. – 31.12. Výstava výrobků Spolusetkávání v bývalém Emosu na nám. TGM 

prosinec Prodej výrobků v nemocnici v Přerově 

21. prosince Vánoční punč, procházka 

I v roce 2021 restriktivní opatření vyhlášená vládou významně omezila naše další aktivity, přesto jsme se 
snažili o pestrou a zajímavou nabídku. V rizikovějších obdobích jsme  pobývali alespoň co nejvíce venku, 
na čerstvém vzduchu a sluníčku. 
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Některé naše akce roku 2021 dokládáme i fotodokumentací 

Ani v roce 2021 jsme bohužel nebyli ušetřeni komplikací spojených s celosvětovým rozšířením 

coronavirové nákazy. Veřejné akce byly razantně omezeny, ve službách probíhalo pravidelné 

testování a nosily se roušky. Bylo to náročné období, a jak se ukazuje počátkem roku 2022, klid na 

virovém poli nahradila ještě horší varianta, válka na Ukrajině, a s ní spojené celosvětové změny. 

Rok 2021 jsme v denním stacionáři zvládli naštěstí bez omezování rozsahu služeb a snad se nám i 

podařilo plnit v rámci možností individuální plány všech klientů, kteří překonali obavy z kolektivu a 

do služeb nepřestali docházet. 

Pracujeme na skupinách 

                

         

Pracujeme v dílnách 

       

Hýbeme se, sportujeme 

                  

Pracujeme na zahradě 
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Den s Charitou        Turnaj v Člověče nezlob se        Na výstavě hub       Slavíme       Bavíme se 

           

Jezdíme na výlety 

   

Naše výrobky 
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Celkové  hospodaření  v  roce  2021   

 

R o z v a h a  k  31. 12. 2021 

Aktiva  

Dlouhodobý majetek celkem :     4.110.305,-  Kč 

Krátkodobý majetek celkem :      1.102.672,-  

Pohledávky celkem           127.300,-  

Krátkodobý finanční majetek         895.515,-  

Jiná aktiva celkem            79.857,-  

Aktiva celkem       5.212.977,-  

 
Pasiva  

Vlastní zdroje celkem:      4.672.667,-  Kč 

Jmění celkem        3.889.105,-  

Výsledek hospodaření celkem        787.562,-  

Cizí zdroje celkem:          536.310,-  

Krátkodobé závazky celkem         431.443,-  

Jiná pasiva celkem          104.867,-  

Pasiva celkem        5.212.977,-  

 

 

 

Hospodaření organizace 

P ř í j m y 

Dotace KÚ Olomoucký kraj na provoz     3,915.000,-  Kč 
(mzdy, vzdělávání) 

Dotace MPSV-program C a E na vícenáklady          589.852,- 
spojené s Covid-19  

Dotace Města Přerov - na provoz        220.000,-   

Dotace a příspěvky obcí na provoz:   
Křtomil, Lazníky,  Osek n.B.,           23.500,- 
Vlkoš, Zábeštní Lhota       

Platby uživatelů          802.092,-    

Dary příznivců a přátel           31.788,-     

Výstavy             46.162,- 

Výroba propagačních předmětů 
 pro muzeum a  Dlažku                 18.380,-  

Ostatní služby                          75.890,-     

Příjmy celkem                                 5.722.664,-  Kč  
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V ý d a j e 

Provozní náklady         393.018,-   

Provoz. náklady-Covid-19, program E        26.204,- 

Energie, voda              137.599,-      

Opravy, údržba          39.611,-        

Mzdy + pojistné                    4.273.693,-    

Další náklady-Covid-19, program C       533.594,- 

Spoje, poštovné             9.487,-  

Cestovné                                                                                               3.091,-    

Vzdělávání pracovníků          53.400,-  

Stravné           224.569,-   

Aktivizační a společenské akce            3.000,-  

Výdaje celkem                                                                   5,697.266,-  Kč  
 
Vzniklý zisk  ve výši 25.398,- Kč, bude sloužit k pokrytí nejnutnějších provozních nákladů hned na 
počátku roku následujícího, kdy nemáme na účtu ještě žádné dotace. 
 

K 31.12.2021 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního majetku organizace, ve 

všech položkách se fyzický stav rovnal stavu účetnímu. 

 

Finanční zabezpečení sociální služby a ústavu 
 

Pro rok 2021 bylo zpracováno celkem 8 projektů a žádostí na podporu sociální služby.  Tentokráte  

jsme uspěli se všemi našimi žádostmi. 

Dotace na sociální služby v roce 2021  rozděloval Krajský úřad Olomouckého kraje.  Přidělená 

částka finančních prostředků  byla krácena o 152.700,- Kč na částku  3.762.300, Kč. Ve druhé 

polovině roku nám byla dodatečně přidělena částka do plné výše našeho požadavku. Ten  byl na 

celý  projekt 3.915.000,- Kč. Celou dotaci jsme  vyčerpali převážně na mzdy, malá část byla na 

vzdělávání zaměstnanců.  

Část provozních nákladů byla dále hrazena z dotace Magistrátu města Přerov v celkové výši  

220.000,- Kč. Čerpali jsme ji hlavně na energie, materiál a další potřebné služby. Dost nás mrzí, že 

Město Přerov příspěvky na sociální služby  drží  už více jak 10 let na stále  stejné výši. 

Na další provoz zařízení  přispěly i okolní obce, jejichž občané námi poskytované sociální služby 

využívají:  Obec Křtomil částkou 5.000,- Kč, Obec   Obec Lazníky částkou 4.000,- Kč, Obec Zábeštní 

Lhota částkou 2.000,- Kč, Obec Osek n.B. částkou 2.500,-Kč a Obec Vlkoš částkou 10.000,- Kč.  
  

Celkové náklady na  sociální službu denního stacionáře v tomto roce vzrostly v důsledku navýšení 

platových tabulek v sociálních službách a vlivem dotací kompenzujících důsledky epidemie Covid-

19. Za rok 2021 tvořily   tedy výdaje  na samotnou sociální službu celkem 5.024.478,- Kč. 

Kompenzace  tvořily částku 589.852,- Kč. 
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Průměrné náklady na jednoho klienta  neuvádíme, protože bychom získali zavádějící číslo, které je 

významně ovlivněno děním v důsledku Covid-19.  Jarní a podzimní omezení docházky některých 

klientů   obávajících se epidemie by toto číslo  značně zkreslilo. 

 

Další  drobné provozní náklady ústavu, mimo soc. službu,  jsou hrazeny převážně z darů. 

 

 

Dle svých možností se snažíme posílit naše finanční zdroje 

 

I přes složitou situaci jsme pokračovali ve výrobě drobných propagačních předmětů pro Muzeum 

Komenského Přerov. 

     
 

V průběhu roku jsme mimo keramických mamutů a hrnečků s motivem města malovali hlavně 

plátěné tašky, o které je pořád značný zájem. Novinkou byla výroba malůvek na batohy pro spolek 

Dlažka.   

    
 

V závěru roku si mohli obdivovatelé naší tvorby, zvyklí na naše vánoční výstavy, přijít prohlédnout 

rozsáhlou expozici v prostorách bývalé prodejny  Emos na nám TGM. Díky podpoře Galerie Města 

Přerov jsme zde získali opravdu rozsáhlou plochu, kde jsme mohli reprezentativně ukázat práce 

našich klientů za poslední rok. Novinkou byla prezentace na vánočním salonu v obci Lazníky, 

kterou spolu s paní starostkou zajišťoval jeden náš klient. Zájem o výrobky klientů je i u části za -

městnanců v přerovské nemocnici.  Díky těmto aktivitám se nám podařilo získat téměř 47.000,- Kč.     
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Úspěchy při přecházení uživatelů do samostatného života 

 

Máme  radost, že snaha o začleňování a přiblížení se běžnému životu vrstevníků u našich klientů 

stále pokračuje.  Jedna klientka již druhým rokem  úspěšně  zvládá  následné  studium 

v Topolanech. Klientka, která se odstěhovala do Prostějova do chráněného bydlení Lipka se 

úspěšně začlenila do nové komunity obyvatel a už si na nás ani nevzpomene. Další klientka  spolu 

s ní  setrvává v práci, kde  obě uklízí v přerovské nemocnici. Ostatní uživatelé pokračují v práci na 

rozvoji svých schopností a dovedností v rámci plnění svých individuálních plánů.  

 
Kde jsme pomohli my -  jak klienti, tak i zaměstnanci 

Již několik let se s klienty zapojujeme do některých humanitárních projektů. Snažíme se nebýt 

lhostejní a trošku pomáhat alespoň tam, kde nás osloví nějaký lidský příběh nebo osud. V roce 

2021 jsme se rozhodli podpořit mobilní hospic Strom života, jehož pracovníci pomáhají lidem na 

konci jejich cesty životem z Přerova a okolí.   Vybrané finanční prostředky jsme vhodili do 

pokladničky, která byla umístěna vedle vánočního stromu na náměstí.     

 

Ze zvířat jsme tentokráte podpořili nákupem dobrot ježky ze záchranné stanice Bios Přerov. 

 

V rámci podpory Dne Země jsme se zase zúčastnili ekologické aktivity Ukliďme Česko. 

 

Díky šití roušek v roce 2020 se zaměstnanci a později i klienti začali zdokonalovat v šití na stroji. 

Tuto dovednost úspěšně využíváme při finalizaci polštářů, tašek a batohů, případně i dalších 

drobných textilních předmětů. 

Snažíme se také zodpovědně třídit odpad, který produkujeme,  

větší kusy vozíme do sběrného dvora.                                            
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Zdroje financování  provozu Spolusetkávání Přerov, z.ú.  v roce 2021 

 

Dále  je uveden podrobný přehled našich donátorů a příznivců.  Jsou zde prezentováni  naši 

dlouholetí podporovatelé a dobrovolníci.   Někteří nám pomáhají finančně, jiní  při některých 

akcích,  formou vlastní práce, materiálně či dobrou radou. Je jich tentokráte méně než v letech 

předešlých, neboť některé naše podporovatele neblaze zasáhla současná nepříznivá situace. 

 

 

Spolusetkávání Přerov, z.ú. podporují dotacemi, granty, příspěvky a dary:  

 

 

                                         
                                       MPSV ČR                                                                                         Statutární město             

                                                                                                                                                              Přerov   

 

                                                                                                            
                                                 Obec Křtomil             Obec Lazníky             Obec Osek n.B.            

 

 

                                                                                          
                                                                  Obec Zábeštní Lhota       Obec Vlkoš            

 

 

 

            

    Přehled dárců (organizací, firem a jednotlivců) 

 

  Mgr. Jarmila Ižová, Přerov                5.788,- Kč 

  Ing. Michal Ryšánek, Přerov              12.000,- 

  MUDr. Jana Kunetková, Přerov               7.000,-  

  MUDr. Petra Vlasatá     6.000,- 

  Milena Malinová, Přerov                   1.000,-   
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Materiálně nebo svou dobrovolnou prací  či  radou podpořili naši činnost: 
 

  Jana Škrabanová z Lékárny Alfa Přerov 

  Milan Ryšánek , + 16.11.2021 

  Miluška Bařinová 

  Ing. Irena Hovurková, Praha 

  Rodina Vokurkova a Jemelíkova 

  ALFA HANDICAP  Sdružení občanů se zdrav.postižením Přerovského regionu 

  Folklorní soubor Haná Přerov 

  infoWell – Petr Bílek  

Servis-opravy-revize plyn.spotřebičů  - Vojtěch Ticháček 

Maretaz-servis – Milan Rak    

      Komerční banka a.s., pob. Přerov 

  Poradna NNO Olom. kraje  - Bc. Milada Šnajdrová 

  Muzeum Komenského v  Přerově, p.o. 

  Galerie Města Přerov 

 

Výrok správní rady  
 

Správní rada schválila na svém jednání dne 27.6.2022 Výroční zprávu za rok 2021 bez výhrad. 

 

 

 

Jsme vděční všem, kteří nám v roce 2021 pomáhali, vaší  přízně si opravdu  

vážíme a  patří vám naše veliké poděkování. 

 

Spolusetkávání Přerov, z.ú. 
Kosmákova 2324/46, Přerov 

Tel: 581 201 334, e-mail: spolusetkavaniprerov@seznam.cz 
IČ  04150422, účet: 115-471900267/0100 


