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Spolusetkávání Přerov, z.ú.
Kosmákova 46
Přerov

Vážení přátelé, dámy a pánové,
rok 2019 utekl jako voda a je už zase potřeba jej stručně zhodnotit a představit aktivity, které
jsme uskutečnili. Byl to rok, kdy jsme si na zahradní slavnosti připomněli 25 let našeho
působení v sociálních službách v Přerově, zavzpomínali na počátky našeho snažení, lehké a
těžké chvíle v dobách na přelomu tisíciletí.
No a událo se toho opravdu mnoho. Asi za největší úspěch považujeme zapojení tří našich
uživatelů do řádného pracovního procesu. Splnila se tak touha jednoho mladého muže, který
s podporou rodičů své zaměstnání získal u Technických služeb. Další dvě slečny začaly od září
uklízet v přerovské Meoptě. Tuto práci získaly prostřednictvím společnosti MW-DIAS, a.s.
Nám se tímto konečně podařilo začít zapojování našich zdatnějších klientů do běžného
života, kde se mohou cítit užiteční. Dále se všemi klienty pokračujeme ve výrobě
propagačních předmětů pro Muzeum Komenského v Přerově. Výsledky práce uživatelů
ve výtvarných dílnách prezentujeme také několikrát v roce na výstavách např. v rámci
Hanáckého festivalu v Přerově, v předvánočním čase v Sušicích, v cukrárně Třešinka, v Galerii
Města Přerova a také v místní nemocnici. Při těchto aktivitách ale samozřejmě
nezapomínáme na rozvoj uživatelů v dovednostech důležitých pro běžný život, jako je
příprava jídla, oblékání, hygiena, plánování volného času, nebo vnímání potřeb druhých a
pomoc potřebným. Nejen prací živ je člověk, a proto se věnujeme také pohybu v naší
posilovně a tělocvičně a také na vycházkách. Vydáváme se samozřejmě i za kulturou do
divadla ve Zlíně a s oblibou využíváme dopolední projekce filmů v kině Hvězda. Je toho
opravdu hodně, výčet všech aktivit naleznete níže. Tento rok byl pro většinu snad vcelku
poklidný, hlavně také proto, že jsme byli přiměřeně finančně zajištěni. Moc nám pomohla
řada dobrovolníků a příznivců, kteří buď svou prací, radou či materiálně podpořili naši
činnost. No a samozřejmě významná byla i finanční podpora dárců a donátorů.
Tak jako v každé výroční zprávě Vám přejeme příjemnou chvilku na procházce děním v naší
organizaci za uplynulý rok.

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
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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. Jitka Dufková – pracovník v soc.službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV, zástup za MD
do 22.8.2019
Bc. Nikola Kopečná- pracovník v soc.službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV, zástup za MD
od 23.8.2019
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.

Vzdělávání zaměstnanců za rok 2019
Název semináře

Datum

Vzdělávací
agentura

Počet
účastníků

Započteno
hodin,
akreditace
Ano/Ne

Nácvik a využití relaxačních technik pro pracovníky
pomáhajících profesí
Workshop k aktualizaci metodiky Kissos

7.3.2019

Pavel Kliment

2

16 A

15.3.2019

KÚ Olomouc

1

2N

GDPR a další zákonné povinnosti NNO

20.3.2019

1

6N

Transformace v sociálních službách
(konference)
Psychiatrické minimum, úvod do problematiky

20.3.2019

Alfa handicap
Přerov
Soc. služby Vsetín

1

6A

9

72 A

Úvod do problematiky aktivizace uživatelů a praktické
nácviky
Specifika komunikace a sociální práce s klienty
s psychiatrickou diagnózou
Novela zákona o sociálních službách
(konference)
Paměťový trénink s využitím výtvarných technik

8.5.2019

Diakonická
akademie Praha
APSS ČR

9

72A

10.9.2019

Edupol Olomouc

1

8A

16.9.2019

Senát Parlamentu
ČR
Izabellart

1

6A

2

16A

Úvod do problematiky poruch příjmu potravy

22.10.2019

Podané ruce
Praha

2

16 A

Školení PO a BOZP

13.4.2019

10.10.2019

9
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Akce roku 2019
2. ledna
7. ledna
23. ledna
29. ledna
6. února
23. února
28. února
7. března
12. března
14. března
20. března
29. března
4. dubna
4. dubna
5. dubna
13. dubna
14. dubna
24. dubna
26. dubna
9. května
25. května
28. května
30. května
19. června
5.-16. června
26. června
27. června
28. června
3. července
9. července
16. července
18. července
19. července
24. července

výstavní síň Pasáž - výstava Design v Meoptě
varhanní koncert v kostele v Předmostí
výlet Rožnov pod Radhoštěm – ledové sochy
kino Hvězda – film Marry Poppins
Galerie města Přerova – výstava Valachy a expozice retro
předmětů Patrika Horkého, Pasáž – výstava fotografií Hory
kino Hvězda – film Psí domov
turnaj v šipkách s kamarády z Mostu k životu
bowling
výlet Brno, výstava Titanic
schůze a jarní klubové setkání – SPMP ČR*
Galerie města Přerova - výstava obrazů Ivy Hüttnerové
Muzeum Komenského Přerov – výstavy Příběhy pravěku a Máj a láska
kino Hvězda – film Ženy v běhu
divadelní představení ve Vlkoši *
akce Ukliďme Česko
Společenský večírek Alfahandicapu **
účast na vystoupení Add Gospel *
bowlingový turnaj, hosté Most k životu a VŠLG
Flora Olomouc
kino Hvězda - film Bohemian Rhapsody
účast na akci Plavání kolem světa **
exkurze, práce na hrnčířském kruh, Most k životu
výlet Vlastivědné muzeum Olomouc – výstava Giganti pravěku
výlet, kočičí kavárna Kroměříž
Chorvatsko – Biograd, Bošana *
zahradní slavnost k 25. výročí založení Spolusetkávání
exkurze v lékárně Alfa
stánek s výrobky na Hanáckém festivalu
výlet Aquapark Hranice, návštěva Teplic nad Bečvou
výlet Vida park Brno
výlet Holešov – výstava loutek, muzeum kovářství, židovský hřbitov
Alfaolympiáda **
výlet Kovozoo Staré Město u Uherského Hradiště
discgolf na Laguně
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25. července
21. srpna
28. srpna
15. září
19. září
20. září
26. září
2. října
23. října
23. října
29. října
1. listopadu
6. listopadu
7. listopadu
14. listopadu
27. listopadu

kino Hvězda – film Psí poslání 2
výlet Zoo Ostrava
výlet hvězdárna Prostějov
exkurze do chráněného bydlení Naděje v Otrokovicích
přátelské setkání se seniorkami ve Vlkoši
výstava hub v klubu Teplo Přerov
výlet Dinopark Vyškov
Muzeum Komenského Přerov, výstava fotografií Přerov dřív a dnes
vycházka, nácvik záchranných složek u Loděnice
diskotéka na Taverně *
Kino Hvězda - film Hodinářův učeň
vycházka k uctění Památky zesnulých, Městský hřbitov Přerov
vycházka, účast na akci „Živý koberec“ na nám. TGM v Přerově
divadlo Zlín – představení Pan Kaplan má třídu stále rád
Halloween ve Spolusetkávání *
vycházka, Galerie města Přerova, výstava Vánoce v Galerii
2.-6. prosince prezentační výstava našich výrobků v cukrárně Třešinka
10. prosince Vánoční bowling
12. prosince kino Hvězda – film Poslední aristokratka
17. prosince procházkou na vánoční náměstí a punč
19. prosince slavnostní oběd v restauraci Angus
20. prosince vánoční setkání ve Spolusetkávání u stromečku
21. prosince účast na akci Zlatý kanár
* akce SPMP ČR pobočného spolku Přerov
** akce partnerských a spřátelených organizací
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Naše fotogalerie dokumentuje malou část dění v roce 2019
Oslavili jsme 25. výročí působení Spolusetkávání v Přerově!

Pomáháme – např. akce Ukliďme Česko a podpora Kočičí kavárny v Kroměříži.

Naše výrobky nabízí Muzeum Komenského jako suvenýry pro návštěvníky.
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Máme ale i jiné druhy výrobků, s chutí je vytváříme, ty povedené vystavujeme.

Dojdeme si pro obědy, pracujeme na zahradě, učíme se uklízet, vařit, péct.

Snažíme se rozpohybovat svá těla.
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Umíme se bavit i pracovat.

1
0

V létě jsme společně připravovali naše prostory na velké malování.

První pracovní úspěchy našich uživatelů služeb a jejich nástup do zaměstnání
Roky se snažíme podporovat námi připravené klienty v získávání zaměstnání, případně i
bydlení, to se bohužel dosud moc nedařilo. Často jsme narazili na "nepodporu" ze strany
rodiny klienta, která vyjadřovala obavy z toho, že pracovní úkoly nezvládne, nezapadne do
kolektivu, není zvyklý pracovat, neumí si představit, co práce obnáší apod. Velkým
problémem byla ale i vysoká nezaměstnanost v běžné populaci, takže zaměstnavatelé neměli
důvod lidi s handicapem vyhledávat. Jen jediný klient s podporou rodičů sám aktivně
vyhledával pracovní nabídky a podařilo se mu získat zkrácený úvazek v Technických službách.
Jeho zaučení možná bylo trochu časově náročnější, ale myslíme si, že v tomto systematickém
člověku, který striktně dodržuje daná pravidla a snaží se odvádět poctivou práci, získala firma
opravdu spolehlivého pracovníka. V době ekonomického růstu se naštěstí zvedla poptávka
po pomocných profesích, a nám se konečně podařilo díky vysokému nasazení naší kolegyně
Moniky Zbránkové, navázat spolupráci s firmou MW-Dias, a.s. Milým překvapením pro nás
byl přístup zaměstnanců této firmy k našim klientům. Děkujeme hlavně paní Srovnalové.
Hned od počátku jim vycházeli maximálně vstříc, upravili jim pracovní dobu podle potřeb,
pomáhali jim se zaučením a i nadále je podporují kdykoli se objeví i nepatrný problém. Je
nám jasné, že z jejich strany je zapotřebí velká dávka trpělivosti, je potřeba na práci více
dohlížet a případné nesrovnalosti ihned řešit tak, aby se situace bez větších problémů
zvládla. To zaměstnanci MW-Dias obdivuhodně zvládají. Od září 2019 nastoupila dvě naše
děvčata na zkrácený úvazek a začala uklízet pro tuto firmu prostory v Meoptě. Doufáme, že
si spolupráci s MW-Dias udržíme a podaří se nám takto začlenit do práce další klienty.

Projekt v rámci Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“
Díky tomuto projektu mohou naši uživatelé aktivně trénovat běžné denní činnosti (příprava
jídla, zpracování potravin, vaření, žehlení, úklidové činnosti – vysávání, vytírání) tak, aby
v nich byli do budoucna ve svém životě co nejvíce samostatní lidé, a tím méně závislí na
pomoci druhých. Nakoupili jsme sadu různých mopů, a po společné zábavné instruktáži už je
klienti začali samostatně používat tak, aby mohli s úklidem pomáhat nejen ve stacionáři, ale i
doma. Dále jsme pořídili žehlicí prkno a začali jsme také používat nové nádobí a sušičku
ovoce ve cvičné kuchyni. Činnosti pokračují i po ukončení projektu.
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Celkové hospodaření v roce 2019
R o z v a h a k 31.12.2019
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem:
Krátkodobý majetek celkem:
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Aktiva celkem

4,069.486,- Kč
920.568,115.800,80.858,4,990.054,-

Pasiva
Vlastní zdroje celkem:
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem:

4,613.342,3,848.286,765.056,376.712,-

Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

307.085,69.627,4,990.054,-

Hospodaření organizace

12

Příjmy
Dotace KÚ Olomoucký kraj na provoz
(mzdy, vzdělávání)
Dotace Města Přerov - na provoz
Dotace a příspěvky obcí na provoz:
Grymov,Křtomil, Lazníky, Osek n.B.,
Vlkoš,Zábeštní Lhota
Grant Město Lipník n.B.
Platby uživatelů

3,350.000,- Kč
210.000,26.000,3.000,793.882,-

Dary příznivců a přátel

64.071,-

Výstavy

41.911,-

Projekt TESCO

16.000,-

Vánoční sbírka

15.138,-

Ostatní služby

68.886,-

Příjmy celkem

4.588.888,- Kč

Výdaje
Provozní náklady

413.462,-

Energie, voda

143.208,-

Opravy, údržba

104.106,-

Mzdy + pojistné

3,581.875,-

Spoje, poštovné

13.505,-

Cestovné
Vzdělávání pracovníků
Stravné
Aktivizační a společenské akce
Výdaje celkem

7.963,49.840,291.387,7.332,4,612.678,- Kč

Ztráta ústavu 23.790,- Kč, byla uhrazena z vlastních zdrojů.
K 31.12.2019 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního majetku organizace,
ve všech položkách se fyzický stav rovnal stavu účetnímu.
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Finanční zabezpečení sociální služby a ústavu
Pro rok 2019 bylo zpracováno celkem 12 projektů a žádostí na podporu sociální služby.
V jednom případě jsme neuspěli.
Dotace na sociální služby v roce 2019 rozděloval Krajský úřad Olomouckého kraje, přidělená
částka finančních prostředků činila 3.350.000, 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
210.000,- 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 stále snižuje.
Na další provoz zařízení přispěly i menší 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. Město Lipník n.B. přispělo v rámci grantového
řízení částkou 3.000,- Kč.

Náklady na sociální službu denního stacionáře činily převážnou část výdajů ústavu a v roce
2019 to bylo celkem 4.540.550,- Kč. Průměrné náklady na jednoho klienta (při docházce pět
dnů v týdnu) byly 18.920,- Kč/měsíc, včetně stravy. Část těchto nákladů hradí sám klient.
Finanční částka, kterou uživatelé hradí v zařízení, se dle míry podpory a množství odebraných
služeb pohybuje v rozmezí od 2.500,- do 9.000,- Kč /měsíc.
Další provozní náklady ústavu, mimo soc. službu, jsou hrazeny převážně z darů.

Dle svých možností se snažíme posílit naše finanční zdroje
Některé výrobky z našich dílen našly uplatnění jako propagační předměty pro Muzeum
Komenského. V rámci tohoto projektu vyrábíme keramické mamuty, suvenýry ze skla a
textilní tašky s tematikou města.
Pořádáme malé prezentační výstavy našich výrobků, o které je zájem z řad širší veřejnosti.
Nejvíce žádané byly v tomto roce malované nákupní tašky.
Letos jsme poprvé jednomu zákazníkovi zhotovili na zakázku novoročenky.
Díky všem těmto činnostem se nám podařilo získat celkem 41.911,- Kč.

Kde jsme pomohli my
Chtěli bychom se na tomto místě ještě zmínit o tom, že se s našimi klienty snažíme pomáhat
tam, kde nám na to naše síly stačí.
• Jako v letech minulých jsme se zúčastnili v rámci Dne Země celostátního projektu
„Ukliďme Česko“, odstranili jsme odpadky z hájku na břehu Bečvy.
• Opět jsme vybrali příspěvěk pro oblíbenou „kočičí“ kavárnu v Kroměříži a v červnu při naší
návštěvě jsme osobně předali balíky s granulemi v hodnotě 1.000,- Kč. Díky dobré
spolupráci s řetězcem Tesco jsme s jejich přispěním mohli kočičkám ještě doručit i hezký
vánoční dárek od nich, tři bedny krmení.
• Dalšími zvířátky, která jsme podpořili byli ježci, kterým jsme do přerovského Ornisu
nakoupili moučné červy.
• I nadále používáme některé výrobky z dílen s velkým úspěchem jako poděkování pro řadu
našich příznivců a podporovatelů.
• Stále třídíme odpad a kromě běžných druhů třídíme i hliník.
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Zdroje financování provozu Spolusetkávání Přerov, z.ú. v roce 2019
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.
U všech si jejich přízně moc vážíme a patří jim naše veliké poděkování.

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

MPSV ČR

Obec Křtomil

Obec Zábeštní Lhota

Statutární město
Přerov

Obec Lazníky

Obec Vlkoš

Obec Osek n.B.

Město Lipník n.B.

+ obec Grymov
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Přehled dárců (organizací, firem a jednotlivců)
Ardon safety s.r.o.
MUDr. Petra Vlasatá, Přerov
Radek Ševčík, Přerov
Návštěvníci oslavy k 25.výročí
Mgr. Jarmila Ižová, Přerov
Ing. Michal Ryšánek, Přerov
Milena Malinová, Přerov
Galva trans s.r.o.
Mgr. Petr Kouba a ZŠ Trávník
Sport management - Zlatý kanár

10.000,- Kč
3.000,200,1.000,5.225,10.000,1.000,10.000,3.646,20.000,-

Materiálně nebo svou dobrovolnou prací či radou podpořili naši činnost:
Vladimíra Smékalová
Marie Svozilová
Eva Šulcová
Irena Slámová
Marie a Petra Křístkovy
Marie Čepová
Ing. Irena Hovurková, Praha
Yvona Pírková
Miluška Bařinová
Kateřina Sehnálková
Aneta Ulehlová

Anna Dospivová
Milan Ryšánek
Marcela Kroupová
Daniel Mazáč
DJ Jiří Pavlištík
Karel Přecechtěl
manželé Koutní, Soběchleby
rodina Vokurkova
rodina Pollákova
rodina Lendělova
Luboš Kovařík s kolektivem

ALFA HANDICAP Sdružení občanů se zdrav.postižením Přerovského regionu
Folklorní soubor Haná Přerov
Klub seniorů Vlkoš
infoWell – Petr Bílek
Cukrárna Třešinka – Petra Skýpalová
Taverna - Hana Chantůrová
Servis-opravy-revize plyn.spotřebičů - Vojtěch Ticháček
Maretaz-servis – Milan Rak
USA Fitnes Shop – Vladimír Mráček
MoravoKlíč – Pavel Václavek
Komerční banka a.s., pob. Přerov
Poradna NNO Olom. kraje - Bc. Milada Šnajdrová
Muzeum Komenského v Přerově, p.o.
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Výrok správní rady a audit
Správní rada schválila na svém jednání dne 16.6.2020 Výroční zprávu za rok 2019 bez výhrad
a bere na vědomí zprávu auditora.
Výrok auditora je samostatnou součástí v závěru této zprávy.

Moc děkujeme všem, kteří nám v roce 2019 pomáhali.
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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
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