Výroční zpráva Jsme tady, o.s.
za rok 2012
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Jsme tady, o.s.
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 26, Přerov 750 02
IČ: 28553187
DIČ: CZ28553187
Tel.: 601 500 601, 721 072 744
e-mail: info@jsmetady.cz
www.jsmetady.cz
Bankovní spojení: účet je veden u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s.
Číslo účtu 219069571/0300
Zvláštní bankovní účet pro veřejnou sbírku je veden u Komerční banky, a.s.
Číslo účtu 43-2692440267/0100
Statutárními zástupci jsou:
předseda Pavel Soukup
místopředseda Martina Spáčilová
V minulém roce pracoval výbor v tomto složení:
Martina Spáčilová
Daniela Čermáková
Jana Janáčková
Yveta Zlámalíková
Pavel Soukup
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Jsme tady, o.s.
Poslání občanského sdružení
Posláním občanského sdružení je pomoc při zajišťování celoživotního
rozvoje osob s kombinovanými vadami.

Cíl občanského sdružení
Pomoc při zajišťování integrace osob s kombinovanými vadami do
vzdělávacích instituci a do pracovních procesů a na pomoc při
zdokonalování dovedností a upevňování získaných znalosti a
zkušenosti osob s kombinovanými vadami.

Výpis z Registru poskytovatelů
sociálních služeb
Poskytovatel: Jsme tady, o.s.
Typ: právnická osoba ČR
Adresa zařízení:
Sokolská 520/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Poskytované služby:
Centra denních služeb (5002960)
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní
Poskytována:
od 9.11.2009
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Jsme tady, o.s.
Cílová skupina klientů:
• osoby s kombinovaným postižením
Věková kategorie klientů:
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita ambulantní formy poskytování:
• max. počet klientů – 8
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:
pondělí: 8:00 - 15:00
úterý:
8:00 - 15:00
středa:
8:00 - 15:00
čtvrtek: 8:00 - 15:00
pátek:
8:00 - 13:00
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Jsme tady, o.s.
Vybrané akce a sdružení
Benefiční koncert
Dne 12. května zazpívali sboristé brněnského a přerovského sboru ADD
Gospel na benefičním koncertu pro naše Aktivační centrum Energické
gospely zazněly z úst desítek sboristů podpořenými výbornými sólisty,
doprovázené funk–rock–jazz kapelou, pod vedením Jany Crown Peřtové.
Společně představili anglické gospely i vlastní skladby z autorské tvorby
Jany Crown Peřtové. Součástí této benefiční akce byla i prodejní výstava
výrobků našich uživatelů. Získané finanční prostředky pak byly využity na
zajištění provozu a rozvoje našeho centra
ZOO a safari – Dvůr Králové
Dne 15. srpna jsme si udělali opět celodenní výlet, tentokrát do
zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Téměř čtyřhodinová cesta autem
byla sice náročná, ale přesto jsme se velmi těšili. Nejprve jsme si projeli
vlastním autem safari, kde jsme viděli různá zvířata, pocházející z Afriky.
Tady nám na nějaký čas zastoupily cestu zebry, ale to nám vůbec nevadilo.
Zvířata jsme měli téměř na dosah ruky, což bylo naprosto úžasné. Poté
jsme si prošli samotnou zoologickou zahradu, kde jsme chtě - nechtě
museli ocenit krásu cizokrajných i zdejších zvířátek.
Happening v Praze
Dne 30. srpna jsme se vydali na happening kvůli sociálním kartám. Cílem
celé akce bylo předat předsedovi vlády Petru Nečasovi zvětšenou Skartu.
Překvapivě se zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek,
který se chtěl taktéž vyjádřit k problematice Skaret. Za protistranu mluvil
předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása. Akce trvala
necelé dvě hodiny a přítomno bylo několik desítek lidí. Abychom si den
také trochu odlehčili, vydali jsme se posléze na oběd do naší oblíbené
restaurace a posléze na obhlídku známých míst v Praze.
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Jsme tady, o.s.
Hmatová zahrada
Dne 18. října jsme si udělali výlet do „hmatové zahrady“ v Olomouci. Zde
si mohli naši nevidomí uživatelé ohmatat různé rostliny a přečíst si jejich
názvy v Braillově písmu a také si vyzkoušet, jakou kůru mají jednotlivé
druhy stromů. Nejvíce je však zaujala hra na dřevo, kdy každý strom zněl
jinak – některý „tvrdě“ a jiný „měkce“. A protože nám všem po krásném
dni v přírodě vyhládlo, zajeli jsme si i na oběd do Olympie, který jsme
skloubili také s nakupováním ve zdejších obchodech.
Benefiční koncert Evy Henychové
Dne 16. listopadu zazpívala na našem – v pořadí již třetím – benefičním
koncertě zpěvačka, kytaristka a skladatelka Eva Henychová. Koncert byl
uspořádán v Husitském kostele v Přerově a setkal se s hojnou návštěvností
a to i z řad politických představitelů města Přerova. Součástí koncertu byla
opět prodejní výstava výrobků uživatelů služeb Aktivačního centra.
Výtěžek z koncertu byl použit na zajištění jeho provozu a rozvoje.
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Jsme tady, o.s.
Projekt „Posílení vědomí o finanční gramotnosti“
Projekt „Posílení vědomí o finanční gramotnosti“ byl uskutečněn za
podpory Československé obchodní banky.
Prostřednictvím tohoto projektu jsme navázali na předešlý projekt z roku
2011 „Život bez dluhové pasti“, jenž byl zaměřen na poskytnutí
všeobecných informací týkajících se samostatného a zodpovědného
rozhodování se ve finanční oblasti. V tomto roce jsme se snažili, aby byli
účastníci odborně poučeni v oblastech, jakými byly např. bezpečnost
použití platebních karet v bankomatech, možnost reklamace zboží či
služeb u ČOI, proces vyřizování bankovních a nebankovních úvěrů – rizika,
tvorba finančních a předvedení nových technologických možností v oblasti
mobilního a internetového bankovnictví. Jednotlivé besedy opět
probíhaly v prostorách Aktivačního centra, a to v období od listopadu roku
2012 do března roku 2013. Cílovou skupinou pak byli uživatelé našich
služeb, jejich rodinní příslušníci a široká veřejnost. Vzhledem ke
skutečnosti, že i tentokrát se projekt setkal s pozitivním přijetím a besedy
s hojnou návštěvností, rozhodli jsme se, že se pokusíme o jeho další – v
pořadí již třetí – pokračování, a to v případě, že nás Československá
obchodní banka podpoří i v roce 2013.
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Jsme tady, o.s.
Projekt „MOTREN“
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova,
Nadace Děti – kultura – sport.
Naším partnerem v projektu „MOTREN“ byla Společnost DUHA a Nadace
pro děti postižené mozkovou obrnou.
Rehabilitační přístroj MOTREN je nezbytnou součástí Aktivačního centra –
Jsme tady. Přístroj je vyroben českou firmou Kalpe a slouží k procvičování
zvlášť horních i dolních končetin. Zajímavostí MOTRENU je to, že je
poháněn elektromotorem, jenž umožňuje uživatelům cvičit i přes jejich
případné zdravotní a pohybové omezení.
Za dobu jeho užívání je možné u jednotlivých klientů sledovat významné
pokroky, a to zejména ve zlepšení jejich hrubé motoriky.
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Jsme tady, o.s.
Projekt „Aktivační centrum – Jsme tady IV. Ročník“
Tento projekt byl realizován za podpory Olomouckého kraje v rámci
programu „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok
2012“ a to v období od ledna do prosince roku 2012.
Cílem projektu bylo umožnit uživatelům žít ve svém přirozeném a
známém prostředí a denně docházet do zařízení, které uspokojuje jejich
sociální potřeby. Poskytováním sociálních služeb Aktivační centrum
předchází sociálnímu vyloučení uživatelů s kombinovanými vadami.
Pravidelné navštěvování aktivit centra, sociální kontakt s dalšími uživateli
má pozitivní vliv na psychický stav uživatelů, ale také i u pečujících osob a
rodin.
Využíváním služeb a podpory centra je možno předcházet či eliminovat
vyčerpání pečujících osob a syndromu vyhoření. Proto byla komplexní
péče je cíleně zaměřená nejen na uživatele ale i na rodinu.
Poskytované základní činnosti:
• základní sociální poradenství
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
• pomoc při zajištění stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí.
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Jsme tady, o.s.
Hospodaření v roce 2012
Účetní uzávěrka Jsme tady, o.s. k 31.12.2012
V roce 2012 byl provoz občanského sdružení Jsme tady financován z
několika zdrojů:
Příjmy:

Výnosy celkem
Dotace od MPSV

Dotace Olomoucký kraj

2 219 216 Kč
492 000 Kč

63 500 Kč

Přímá podpora města Přerova

233 000 Kč

Dotace od ÚP Přerov

177 034 Kč

Příspěvky od nadací, dary, veřejná sbírka

179 538 Kč

Ostatní

755 827 Kč

Úhrady uživatelů za poskytnuté služby

318 317 Kč

Výdaje:

Náklady celkem
Materiál a energie
Služby celkem

2 281 302 Kč
160 709 Kč
72 545 Kč

Mzdové náklady

996 557 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

312 356 Kč

Daně a poplatky

15 084 Kč

Ostatní náklady

724 051 Kč
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Jsme tady, o.s.
Veřejná sbírka KÚOK/93739/2009/OE/400

Hrubý výtěžek sbírky
Náklady spojené s konáním sbírky

84 434 Kč
795 Kč

Čistý výtěžek sbírky činil

83 639 Kč

V souladu s účelem užito

83 639 Kč

Zůstatek čistého výtěžku

0 Kč

Veřejná sbírka zahájená 1.8.2012 KÚOK/57071/2012/OE400
Hrubý výtěžek sbírky
Náklady spojené s konáním sbírky
Čistý výtěžek sbírky

21 496 Kč
6 Kč
21 490 Kč
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Jsme tady, o.s.
Sponzoři a dárci
Ještě jednou děkujeme všem příznivcům, sponzorům, dobrovolníkům,
studentům, rodičům a všem, bez nichž by se nám provoz centra v takovém
rozsahu jistě nepodařilo zajistit.
ACE Design, s.r.o.
Československá obchodní banka, a.s.
Jaroslav Grussmann
Monika Charamzová a Zbyněk „Zibby“ Eller
Mgr. Jiří Stojaník
Microsoft, s.r.o.
Nadační fond Českého rozhlasu
Olomoucký kraj
Ivana Soukupová
Vlasta Soukupová
Statutární město Přerov
Teplo Přerov a.s.
Tesco Stores ČR, a.s.
ZONER software, s.r.o.
Libor Zvolánek
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