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Základní údaje

Občanské sdružení Jsme tady, o.s. je nestátní neziskovou organizací s vlastní právní
subjektivitou. Je evidováno u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-1/67063/07-R
dne 26.3.2007
Sídlo: Sokolská 2781/2, Přerov 750 02
IČ: 28553187
DIČ: CZ28553187
Tel.: 721072744
e-mail:

info@jsmetady.cz
www.jsmetady.cz

Bankovní spojení: účet je veden u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s.
Číslo účtu 219069571/0300
Statutárními zástupci jsou:
předseda
místopředseda

Pavel Soukup
Martina Spáčilová

V minulém roce pracoval výbor v tomto složení:
Martina Spáčilová
Daniela Čermáková
Jana Janáčková
Yveta Zlámalíková
Pavel Soukup
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Cíl činnosti sdružení
Založení a provozování aktivačního centra se zaměřením na pomoc při
zajišťování celoživotního rozvoje osob s kombinovanými vadami, na pomoc při
zajišťování integrace osob s kombinovanými vadami do vzdělávacích institucí a do
pracovních procesů a na pomoc při zdokonalování dovedností a upevňování
získaných znalostí a zkušeností osob s kombinovanými vadami.

Představení občanského sdružení a jeho činnosti
Občanské sdružení „Jsme tady, o.s.“ bylo registrováno 26.3.2007 a vzniklo
z potřeby řešit aktuální situaci, v níž se ocitli rodiče dětí s kombinovaným
postižením, kteří mají možnost a zájem o ně pečovat v jejich rodinném prostředí.
Tyto děti rodiče podporovali ve výchovně vzdělávacím procesu, a to ze zákona
povinného základního stupně vzdělání v rámci integrovaného programu na ZŠ
Mateřídouška v Přerově. Rodiče byli týmovými spolupracovníky pedagogů a
společně usilovali o maximálně možný osobnostní rozvoj svých dětí v oblasti
fyzické, psychické i sociální. Podíleli se na jejich začlenění do skupiny vrstevníků, do
kolektivů tříd i dění ve škole. Po ukončení základní školní docházky rodiče zjistili, že
v Přerově ani v blízkém okolí není zařízení, které by jim vyhovovalo. Proto založili
Aktivační centrum pro děti a mládež, které je v provozu od září roku 2008.
Jelikož Aktivační centrum Jsme tady, o.s. svou náplní doplňuje chybějící sociální
službu v místním regionu, má významnou podporu nejen od Olomouckého kraje, ale
zejména od Magistrátu města Přerova. Ten poskytl občanskému sdružení přiměřené
prostory, které budou po rekonstrukci plně funkční pro realizaci služeb Aktivačního
centra pro zdravotně znevýhodněné děti a mládež i Motivačního centra pro jejich
rodiče. Nepočítá se, že by tato sociální služba měla krátkodobé trvání. Naopak se
očekává, že po jejím zaregistrování se jako řádná sociální služba bude dále rozvíjet.
Provoz aktivačního centra pro děti a mládež (zatím ještě v prozatímních prostorách)
je pondělí až pátek od 8.00.hod .do 12.00 hod. Program aktivit je sestaven
do pravidelného rozvrhu, ve kterém se střídá vzdělávací program navazující na
základní školní docházku, rehabilitační a logopedické činnosti doplněné učením
práce na speciálně upravených počítačích. Jedno dopoledne je věnováno canisterapii.
Za pomocí asistentů pracuje s dětmi speciální pedagog a odborný fyzioterapeut.
Přestože činnost Aktivačního centra trvá teprve krátce, došlo k prokazatelnému
pokroku v rozvoji jednotlivých klientů.
V rámci motivačního centra pro rodiče je realizována psychoterapeutická péče.
Jednou týdně se pravidelné účastní skupinové psychoterapie a využívají
individuálního psychologického poradenství. Pro zájemce byl také zahájen kurz práce
na počítači.
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Akce sdružení v roce 2008
Byl zahájen počítačový kurz pro rodiče

15.6.2008 proběhla akce SETKÁNÍ S KOŇMI, kterou v rámci projektu KONĚ PRO
HANDICAPOVANÉ uspořádal dne 15. 6. 2008 jezdecký oddíl ZVR.Grygov, o.s.
Slovy nelze vyjádřit pocity radosti dětí našich členů, které se mohly dostat do toho
nejtěsnějšího kontaktu s takovými krásnými zvířaty, jako jsou koně. Pro některé bylo
toto setkání setkáním prvním v životě. Pevně věříme, že naše spolupráce, kterou jsme
navázali s jezdeckým oddílem ZVR.Grygov bude i nadále velmi úspěšná. Vždyť
radost našich dětí, která zářila na jejich tvářích, za to stojí.

Dne 23.6.2008 proběhl zápis do prvního ročníku kurzů Jsme tady.
Program kurzů jsme rozdělili do několika tématických částí, které se budou vzájemně
prolínat. Hlavním cílem je umožnit přístup těžce zdravotně postiženým studentům k
informačním technologiím a zavedení těchto technologií do výchovně-vzdělávacího
procesu za podpory speciálních pomůcek.
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Již druhým rokem proběhlo rodinné grilování, které nesmí o prázdninách přece
chybět. Tentokrát setkání proběhlo v Pavlovicích u Přerova ve znamení Přátelství a
dobré nálady. I když jsme se ráno probudili do zamračeného dne, sluníčko nakonec
zvítězilo a celý den jsme měli krásné počasí. Na zahradě u Soukupů bylo krásně!
Tento den jsme dětem zpestřili o reflexní masáž SHIATSU, která je založena na
tlakové masáži reflexních bodů a protažení těla. Děti byly s masáží moc spokojeny,
za to patří velké poděkování pí. Libuši Válkové, která se touto metodou dlouhodobě
zabývá. Na své si přišli i rodiče, kteří si poslechli malou přednášku o "zelených
potravinách", s kterými nás seznámil p. Michal Turek. Aby nezůstalo jen u povídání,
připravil p. Turek zelený koktejl a každý na závěr mohl ochutnat. Myslím, že to bylo
pro všechny moc zajímavé. Domů jsme si odváželi spoustu nezapomenutelných
zážitků! Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří pomohli tuto akci
uskutečnit. Díky jim jsme mohli společně prožít krásný den v přírodě, popovídat si a
načerpat síly do dalších dní.

17.9.2008 Dnes jsme zahájili vzdělávací kurzy Jsme tady.
Klienti mají vypracovaný program od 8 do 12 hod., který odpovídá jejich možnostem
a schopnostem. Speciální pedagog s nimi opakuje učivo, klade také důraz na
zachování a rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy. Arteterapie se zaměřuje na zlepšení
jemné motoriky, cílených pohybů, podporuje motivaci a emoce klientů, kteří dle
výběru pracují s barvami, pastelkami, hlínou či jiným materiálem. Práce s počítačem
umožňuje spojení s okolním světem, získávání nových informací, podporuje myšlení
a přemýšlení. Muzikoterapie učí všechny vnímat rytmus, zlepšuje koncentraci,
komunikaci při hodnocení hudebního projevu, posiluje paměť a především má
relaxační a antistresové účinky.
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Pravidelné hodiny jsou prokládány relaxací s hudebním vystoupením pana Antonína
Korduliaka

Důležitou součástí péče o naše klienty je také rehabilitace „šitá na míru“ a polohování
během dne. Každý druhý čtvrtek probíhá také polohování, stimulace a uvolňování
spasmů při canisterapii.
Samozřejmě je dostatek času i na vzájemnou výměnu názorů, společenské hry,
vycházky do přírody, četbu atd.
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Od konce září každý čtvrtek od 9.00 hod do 11.00 hod. se koná „sedánek“ rodičů s
psycholožkou. Pod jejím vedením si navzájem předávají rodičovské zkušenosti a dle
potřeby jsou si podporou při řešení situací se kterými se každodenně setkávají.

Schůzka dětí, rodičů a spoustu přátel - Mikuláš

Za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova jsme vybavili naše Aktivační
centrum sestavou polohovacích pomůcek k dosažení kvalitnější rehabilitace.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008
Účetní uzávěrka JSME TADY, o.s. k 31.12.2008
V roce 2008 byl provoz občanského sdružení financován z několika zdrojů:
-

dotací od města Přerova
dotací z Olomouckého kraje
příspěvky od sponzorů
členskými příspěvky
úhrady od uživatelů

15 500,- Kč
100 000,- Kč
240 000,- Kč
5 000,- Kč
13 000,- Kč

Náklady
Spotřeba materiálu
Služby celkem

92 000 Kč
119 000 Kč

Mzdové náklady

96 000 Kč

Zákonné sociální pojištění

21 000 Kč

Ostatní náklady
Náklady celkem

1 000 Kč
329 000 Kč

Výnosy
Tržby za poskytované služby
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky

13 000 Kč
240 000 Kč
5 000 Kč

Provozní dotace

144 000 Kč

Výnosy celkem

402 000 Kč

Výsledek hospodaření

73 000 Kč
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Děkujeme všem organizacím, příznivcům, sponzorům a také
dobrovolníkům, kteří mám pomáhají v naší práci.
Nadace Děti-kultura-sport
Teplo Přerov a.s.
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Lajtoch - senátor P ČR
KBH CZ s.r.o.
Statutární město Přerov
KBJ spol. s r.o.
DELTA CONSULTING CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Čermák - KEN
David Vašina
ZONER software, s.r.o.
Úřad práce Přerov
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PLÁNY NA ROK 2009 – 2010
Rekonstrukce soc. zařízení a bezbariérová úprava místností na Sokolské 26.
Prodloužit pobyt klientů v centru na 8 hodin denně se zajištěním stravy.
Pořízení přístroje Motren.
Další rozvoj pohybové aktivity klientů pravidelnou rehabilitací a mobilizací.
Rozvíjení psychických i rozumových schopností klientů (arteterapie, muzikoterapie, …).
Pokračování počítačových kurzů.
Rozvíjení spolupráce se ZŠ Mateřídouška.
Podpořit další odpočinkové činnosti, sportovní a společenské akce.
Zařízení relaxační místnosti s možností aromaterapie, muzikoterapie.
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