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Vážení přátelé, dámy a pánové,    
 

uplynulý rok s  letopočtem 2020 byl rokem úplně odlišným od všech předešlých let. Za celé 

naše pětadvacetileté působení jsme nikdy neměli z důvodu mimořádných vládních opatření 

zavřeno, jako tomu bylo od poloviny března do konce května. Nikdy nás nic tak neomezovalo 

v naší činnosti jako covidová pandemie.  Převážnou část roku jsme nemohli navštěvovat 

divadla, kina, výstavy a další společenské akce tak, jak jsme byli vždy zvyklí. Nepořádali jsme 

ani klienty oblíbené společné oslavy svátků a narozenin, neuskutečnilo se setkání s rodiči a 

opatrovníky klientů a další plánované společenské akce. Komunitní život se nám velmi zúžil. 

Od března jsme si všichni zvykali na nošení roušek, dodržování odstupů a zpřísněnou 

hygienu. Léto se nám díky zmírnění opatření podařilo naštěstí prožít celkem rozmanitě, ale 

s dalším podzimním omezením jsme museli naše plány opět přiměřeně utlumit. Díky 

důslednému dodržování zpřísněného režimu a dodržování hygienických doporučení jsme 

zvládli toto těžké období bez přenosu nákazy jak mezi námi v zařízení, tak i v blízkém okolí.  

Naše plány jsme museli v maximální míře uzpůsobovat stávajícím podmínkám. Stále jsme se 

ale snažili, aby měli klienti po dobu pandemické docházky vždy zajímavou nabídku 

nejrůznějších možných aktivit.    

I v této složité době jsme zaznamenali významné úspěchy a posun v životě některých 

uživatelů, kterým se podařilo najít práci, nebo se zcela osamostatnili, jak uvádíme dále 

v samostatných kapitolách.  

Shrnutí o tom, co se dělo v uplynulém roce, se nyní dočtete ve zprávě, kterou předkládáme. 

 

 

            

       Hana Ryšánková v.r. 

ředitelka ústavu 
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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 

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
                                
Zdeňka Stoklásková – provozní pracovník 
 
Romana Ďuricová  – rodič. dovolená 
Marcela Šípková – 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 2020 
 
 

 

Název semináře 
 

Datum  Vzdělávací 
agentura 

Počet 
účastníků 

Započteno 
hodin, 
akreditace 
Ano/Ne 

Neporazitelná mysl. Seminář kouče Jana 
Mühlfeita 
 

23.2. Hotel Jana 1 2 N 

Konference terénní a ambulantní služby 27.2. APSS ČR 1 4 A 

Webináře na téma Bydlení lidí s mentálním 
postižením 

24.2., 26.2., 
27.2. 

SPMP ČR 1 3 x 1,5h N 

Psychiatrické minimum pro sociální 
pracovníky a pracovníky v sociálních službách 
– navazující kurz 

7.3. Diakonická 
akademie 

9 8 A 

Neverbální komunikace při řízení NNO 23.9. Olomoucký 
kraj 

1 6 N 

Mozkový jogging 17.11. APSS ČR 9 8 A 

     

Školení PO a BOZP   9  

                                                                                                                                            Celkem: 160,5h 
                                                                                                                                                         + BOZP 
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Akce roku 2020 
 

 
 

 

2. ledna Muzeum Komenského, výstava Vánoce na zámku 
10. ledna Koncert v kostele v Předmostí 
15. ledna Galerie města Přerova, výstava sportovních fotografií  
24. ledna Brno, výstava Poklad Inků 
20. února Kino Hvězda, dokument o Karlu Svobodovi 
 
Kvůli pandemii koronaviru bylo několik týdnů Spolusetkávání uzavřeno. 
12. června Vlastivědné muzeum Olomouc, Největší záhady světa 
2. července Brno, výlet do Technického muzea 
7. července Muzikoterapie ve Spolusetkávání 
9. července Výlet do Aquaparku v Hranicích 
14. července Dámský dýchánek ve Spolusetkávání a koncert v Hranicích 
16. července Výlet do Zoo na Kopečku 
23. července Výlet do skanzenu v Rožnově 
24. července Muzeum Komenského – výstava Zdeněk Burian 
30. července Výlet do Luhačovic 
6. srpna Kroměříž, výlet, Muzeum filmových legend 
11. srpna Přerovským luhem, procházka a opékání špekáčků 
14. srpna  Planetárium Uherský Brod, výlet 
20. srpna Flora Olomouc, výstava květin 
28. srpna Archeoskanzen Modrá, výlet 
10. září Kino Hvězda Přerov, film 3 Bobule 
14. září Návštěva sběrného dvora 
16. září Sportovní dopoledne v Michalově 
17. září Chlapské odpoledne, bazén a posezení u piva 
18. září Výstava hub 
25. září Dobrčice, výlet s návštěvou včelaře  
8. října Umění v kavárnách, výstava v kavárně Marconi 

 
Restriktivní opatření vyhlášená vládou omezila naše další aktivity. 
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Fotogalerie dokumentující průběh roku 2020 

Do nového roku jsme vstoupili tradičně a s vírou, že bude alespoň tak dobrý, jako ten minulý. 
Pandemie koronaviru nám ale ukázala, že se věci mohou měnit během pár dnů, je potřeba 
s tím počítat, a být co nejlépe připraven na různé možnosti co nejsamostatnější existence. 

         
Novoroční koncert – Předmostí            Lednová narozeninová oslava          Výstava o vánočních zvycích 

     
Výstava Poklad Inků v Brně                   Vaření – palačinky                                 Práce na skupině 

       
Vaření, žehlení, úklidové práce - nácvik  

V březnu bylo rozhodnuto o preventivním uzavření zařízení sociálních služeb. Uživatelé 
museli zůstat doma a zaměstnanci mezitím šili roušky, udělali řadu údržbářských a 
provozních prací a také pomáhali při rozvozu obědů seniorům. 

   

Na konci května se sociální služby pro uživatele konečně znovu otevřely. Sice se spoustou 
hygienických opatření a omezení, ale byli jsme i za tuto možnost rádi. Klienti začali co nejvíce 
individuálně pracovat na plnění svých plánů a v červnu se podařilo zrealizovat už i výlet. 

        
Zahradničení                               Montáž lavičky   Záhady světa, Olomouc                  Na výstavišti, Olomouc 
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Léto a začátek podzimu se celkem podařilo udržet podle zvyklostí, bylo více času na plnění 
individuálních přání, také jsme byli hodně venku, jezdili jsme dokonce i na výlety. 

     
Technické muzeum Brno                       Dámský dýchánek                              Zoo na Kopečku v Olomouci 

     
Aquapark v Hranicích                             Planetárium Uherský Brod               Letní výstava květin, Flora Olomouc 

       
V Kroměříži                                       Živá voda      Chlapské odpoledne                             Opékání špekáčků na Laguně 

Často jsme pracovali v dílnách, na skupinách, uživatelé usilují o pokroky v sebeobsluze. 
Důležitý je i pohyb – procházky, cvičení v tělocvičně, posilovně nebo v parku. 
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Již tradičně jsme připravili řadu výrobků, jako dárky pro radost, jako suvenýry do muzea nebo 
pro náš předvánoční stánek. Tentokrát jsme museli výrobky prezentovat spíš přes internet. 

      

    

  

          

A po práci máme samozřejmě i legraci ;)  
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Celkové  hospodaření  v  roce  2020   

 

R o z v a h a  k  31. 12. 2020 

Aktiva  

Dlouhodobý majetek celkem :     4.101.058,-  Kč 

Krátkodobý majetek celkem :         973.013,-  

Pohledávky celkem           130.700,-  

Krátkodobý finanční majetek         768.847,-  

Jiná aktiva celkem            73.466,-  

Aktiva celkem       5.074.071,-  

 
Pasiva  

Vlastní zdroje celkem:      4.642.021,-  Kč 

Jmění celkem        3.879.858,-  

Výsledek hospodaření celkem        762.163,-  

Cizí zdroje celkem:          432.050,-  

Krátkodobé závazky celkem        362.505,-  

Jiná pasiva celkem           69.545,-  

Pasiva celkem        5.074.071,-  

 

 

Hospodaření organizace 

P ř í j m y 

Dotace KÚ Olomoucký kraj na provoz     3,530.000,-  Kč 
(mzdy, vzdělávání) 

Dotace MPSV-program C a D na vícenáklady      165.150,- 
spojené s Covid-19  

Dotace Města Přerov - na provoz        200.000,-   

Dotace a příspěvky obcí na provoz:   
Grymov,Křtomil, Lazníky,  Osek n.B.,          26.000,- 
Vlkoš,Zábeštní Lhota       

Platby uživatelů          710.778,-    

Dary příznivců a přátel           33.080,-     

Výstavy             18.724,-  

Propagační předměty              3.770,-  

Projekt TESCO             16.000,-  

Ostatní služby                         69.124,-     

Příjmy celkem                                 4.772.626,-  Kč  
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V ý d a j e 

Provozní náklady         429.087,-   

Provozní náklady-Covid-19          16.182,- 

Energie, voda              132.165,-      

Opravy, údržba         88.991,-        

Mzdy + pojistné                   3,854.744,-    

Spoje, poštovné           11.705,-  

Cestovné                                                                                               4.405,-    

Vzdělávání pracovníků          36.790,-  

Stravné           199.950,-   

Aktivizační a společenské akce            1.500,-  

Výdaje celkem                                                                   4,775.519,-  Kč  

 

Vzniklá ztráta ve výši 2.893,- Kč, byla uhrazena z vlastních zdrojů. 

 

K 31.12.2020 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 2020 bylo zpracováno celkem 9 projektů a žádostí na podporu sociální služby.  

Tentokráte  jsme uspěli se všemi našimi žádostmi. 

Dotace na sociální služby v roce 2020  rozděloval Krajský úřad Olomouckého kraje.  Přidělená 

částka finančních prostředků  činila  3.530.000, Kč, což byla i plná výše naší žádosti. 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  

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

mrzí, že Město Přerov příspěvky na sociální služby v posledních letech drží stále na stejné 

výši. 

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

služby využívají:  Obec Křtomil částkou 5.000,- Kč, Obec Grymov částkou 3.000,- Kč,  Obec 

Lazníky částkou 4.000,- Kč, Obec Zábeštní Lhota částkou 2.000,- Kč, Obec Osek n.B. částkou 

2.000,-Kč a Obec Vlkoš částkou 10.000,- Kč.  

 

Na začátku roku se nám podařilo uspět v projektu řetězce TESCO „Vy rozhodujete, my 

pomáháme“. Umístili jsme se sice zase jen na druhém místě, kde získaná částka činila 

16.000,- Kč. Do této akce  jsme se přihlásili projektem „Na kafíčko, na slovíčko“. Záměrem 



12 
 

byla možnost setkávání našich klientů s dalšími lidmi, konkrétně se seniory, např. těch z naší 

spřátelené obce Vlkoš, ale i dalšími, se zajímavým povídáním na různá témata u voňavé kávy. 

Na její přípravu jsme zakoupili kvalitnější kávovar. Jeho obsluha a káva z něj je od té doby 

mezi klienty velmi oblíbená. Plánovaná setkání jsme ale s ohledem na situaci nakonec 

nemohli uskutečnit. Umístění na druhém místě nás naštěstí  nezavazuje k plné realizaci 

našeho záměru, proto jsme za část finančích prostředků zakoupili ještě materiál pro pracovní 

terapie a kancelářské potřeby. Rádi bychom však nějaká setkání uskutečnili v budoucnu, kdy  

již bude atmosféra klidnější. 
  

Celkové náklady na  sociální službu denního stacionáře jsou obdobné jako v roce minulém.  

Tvořily převážnou část výdajů ústavu a bylo  to celkem 4.526.379,- Kč. Průměrné náklady na 

jednoho klienta  jsme v tomto roce nepočítali, protože bychom získali zavádějící číslo, které 

je z velké části ovlivněno děním v důsledku Covid-19 – jarní dvouměsíční uzávěra sociální 

služby a podzimní provoz, který z obav z nákazy využívali někteří klienti se značným 

omezením nebo vůbec. 

 

Další 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. V průběhu roku jsme mimo keramických mamutů a hrnečků 

s motivem města malovali hlavně plátěné tašky, o které je pořád značný zájem. V závěru 

roku si mohli obdivovatelé naší tvorby, zvyklí na naše vánoční výstavy, přijít po domluvě 

individuálně vybrat drobné dárky do našeho vánočního stánku, který byl tentokráte umístěn 

v prostorách naší budovy. Díky těmto aktivitám se nám podařilo získat 22.497,- Kč. 

 

 
Úspěchy při přecházení uživatelů do samostatného života 

 

Máme vždycky velkou radost, když se některému z našich klientů podaří přiblížit se běžnému 

životu jeho vrstevníků. V roce 2020 se i přes zmatky s coronavirovou pandemií podařilo 

jedné klientce začít studovat učební obor v Olomouci, kde i bydlí na internátě. Další klientka 

dostala místo v chráněném bydlení v Prostějově, odkud dojíždí do Přerova do práce. Další 

dvě klientky začaly pracovat v úklidové firmě v Přerově. Ostatní uživatelé pracují  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 
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osud. V roce 2020 jsme se rozhodli podpořit společnost DEBRA, která pomáhá lidem 
s nemocí motýlích křídel, což je velmi vážná nemoc kůže celého těla. S uživateli jsme 
poznávali životní příběhy lidí, kteří trpí tímto těžkým onemocněním. Vybrali jsme celkem 
3.840,-Kč, které jsme v červenci odeslali na účet společnosti. 

V září došlo k velké ekologické havárii na řece Bečvě, která protéká naším městem a je 
samozřejmou součástí mnoha našich procházek a výletů. Muselo být zlikvidováno 40 tun 
uhynulých ryb. Zatím stále ještě neznámý pachatel vypustil do Bečvy značné množství 
kyanidu a otrávil veškerý život v řece až do Přerova.  Celkové škody se počítají v řádech 
desítek milionů. Tato situace se nelíbila nikomu z nás, proto jsme se také zúčastnili sbírky na 
podporu obnovy života tohoto toku, kterou rybáři vidí minimálně na deset let.  Na 
transparentní účet jsme vybrali a odeslali částku 730,- Kč. 

V jarních měsících, kdy byla služba z nařízení vlády uzavřena, jsme šili roušky, které byly v té 
době nedostatkovým zbožím, a ty jsme následně rozdávali do rodin našich klientů, některým 
obvodním lékařům, uživatelům charitní pečovatelské služby a domova pro seniory a jiným, 
kteří roušky zrovna potřebovali. 

Dvě naše pracovnice po dobu čtrnácti dnů pomáhaly přerovské Charitě s rozvozem obědů v 
rámci regionu.  Zastoupily jejich chybějící zaměstnance, kteří onemocněli nebo byli 
v karanténě, případně pečovali o své nezletilé děti. 

Snažíme se také zodpovědně třídit odpad, který produkujeme, větší kusy vozíme do 
sběrného dvora. 

 

 

Zdroje financování  provozu Spolusetkávání Přerov, z.ú.  v roce 2020 

 

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 z nich  neblaze zasáhla současná nepříznivá situace. 

 

 

 

 

Jsme vděční všem, kteří nám pomohli, vaší  přízně si opravdu  

vážíme a  patří vám naše veliké poděkování. 
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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                       

                                                                

                                                                 + obec  Grymov 

 

 

 
 

 

 

Přehled dárců (organizací, firem a jednotlivců) 

    

  Mgr. Jarmila Ižová, Přerov                5.700,- Kč 

  Ing. Michal Ryšánek, Přerov              12.000,- 

  MUDr. Jana Kunetková, Přerov             10.000,-   

  Milena Malinová, Přerov                    1.000,- 

  MW-DIAS, a.s. Ostrava věnovala dva tablety 

  Prestigio Wize 4111 v ceně     4.380,- 
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             Materiálně nebo svou dobrovolnou prací  či  radou podpořili naši činnost: 
 

  Jana Škrabanová z Lékárny Alfa Přerov 

  Milan Ryšánek  

  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. 

 

  

Výrok správní rady a audit 
 

Správní rada schválila na svém jednání dne 21.6.2021 Výroční zprávu za rok 2020 bez výhrad 

a bere na vědomí zprávu auditora. 

Výrok auditora je samostatnou součástí v závěru této zprávy. 

 

 

 

Moc děkujeme všem, kteří nám v roce 2020 pomáhali. 

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

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

 

www.spolusetkavaniprerov.cz 

http://www.spolusetkavaniprerov.cz/
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