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Jsme tady, o.p.s.
Základní údaje
Jsme tady, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou.
Je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v
Ostravě pod spisovou značkou O 1240
Obecně prospěšná společnost Jsme tady, o.p.s. vznikla přeměnou občanského
sdružení Jsme tady o.s., IČ 285 53 187, se sídlem Přerov, Sokolská 26.
Druh obecně prospěšných služeb:
sociální služby pomáhající občanům v sociálně tíživých situacích, především
uvedené v zákoně číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, volnočasové a dobrovolnické aktivity.
Doplňková činnost:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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:
Hlavní účet je 2800474959/2010, Fio banka, a.s.
Starší účet je 219069571/0300, u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s.
Zvláštní bankovní účet pro veřejnou sbírku je veden u Komerční banky, a.s.
Číslo účtu 43-2692440267/0100
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Jsme tady, o.p.s.
Základní údaje
Statutární orgán - ředitel: PAVEL SOUKUP
Správní rada:
předseda správní rady: JANA JANÁČKOVÁ
člen správní rady: PETRA BARTONÍKOVÁ
člen správní rady: MARTINA SPÁČILOVÁ
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: DANIELA ČERMÁKOVÁ
člen dozorčí rady: EVA JAKEŠOVÁ
člen dozorčí rady: YVETA ZLÁMALÍKOVÁ
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Jsme tady, o.p.s.
Cíl obecně prospěšné společnosti
Pomoc při zajišťování integrace osob s kombinovanými vadami
do vzdělávacích institucí a do pracovních procesů a pomoc při
zdokonalování dovedností a upevňování získaných znalostí a zkušeností
osob s kombinovanými vadami.

Výpis z Registru poskytovatelů
sociálních služeb
Poskytovatel: Jsme tady, o.p.s.
Typ: právnická osoba ČR
Název služby: Aktivační centrum – Jsme tady
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.p.s.
Cílová skupina klientů:
• osoby s kombinovaným postižením
Věková kategorie klientů:
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
Okamžitá 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 - 15:00
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Jsme tady, o.p.s.
Projekt „PODPOŘME SAMOSTATNOST“
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Nadačního fondu Tesco
a Nadace Leontinka

V období od 1.7. do 31.12.2015 v našem Aktivačním centru probíhal
vzdělávací projekt „PODPOŘME SAMOSTATNOST“. V tomto projektu jsme
usilovali o to, aby naši uživatelé – mládež a mladí dospělí s těžkým
kombinovaným (tělesným, zrakovým a také mentálním) postižením, kteří
jsou téměř ve všech oblastech života odkázáni na pomoc jiné osoby, mohli
žít alespoň částečně jako ostatní a mohli telefonovat, pracovat na PC či
přečíst si zajímavé informace. Nezbytností pro ně tedy je vzdělávat se
v oblasti moderních komunikačních technologií, naučit se zacházet
s mobilním telefonem a PC s hlasovým výstupem, učit se Braillovu písmu
a používat také speciálně upravenou PC klávesnici. Toto vše by však
nebylo možné bez neustálé a trpělivé pomoci našich osobních asistentů
a bez finanční podpory sponzorů a dárců.
Projekt „PODPOŘME SAMOSTATNOST“ jsme přihlásili do programu
Nadačního fondu Tesco „Pomáháme s Vámi 2015“. Zde jsme se v rámci
našeho regionu stali jednou ze tří organizací, které dostaly možnost
zúčastnit se hlasování zákazníků prodejen Tesco v našem městě Přerově.
V hlasování jsme byli nejúspěšnější a získali jsme tak finanční částku pro
podporu vzdělávání našich uživatelů. Náš projekt podpořila také Nadace
Leontinka. V projektu vzdělávání našich uživatelů chceme pokračovat také
v příštích letech.
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Jsme tady, o.p.s.
Ve dnech 17. – 21. 8. se u nás uskutečnil

„VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ REKONDIČNÍ POBYT PRO
MLÁDEŽ A MLADÉ DOSPĚLÉ S KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM“.
V rámci tohoto projektu osobní asistenti připravili pestrý program naplněný
celou řadou zajímavých činností (příprava dekorací, pomůcek a oděvů,
soutěže, míčové hry, muzikoterapie aj.), které velmi přispěly k dalšímu rozvoji
individuálních dovedností a schopností uživatelů a obohatily jejich život. Celý
program byl inspirován indiánskou tematikou. Za nezbytné pomoci asistentů
proběhly např. indiánské paralympijské hry, indiánský fotbal, výroba totemů
a řada dalších aktivit. Za účasti návštěvy z Archy Hranice se uskutečnil turnaj
v míčové hře Boccia.
Výchovně-vzdělávací rekondiční pobyt byl zaměřen na osobnost uživatele,
jeho pocity a prožívání. Cílem bylo pokračovat ve zlepšování komunikace
našich těžce postižených uživatelů, poznávání sebe sama a budování
pozitivního vztahu k sobě i k ostatním. Projekt jsme zaměřili na zpevnění
hodnotové orientace, rozvoj tvořivosti a vnitřní motivace účastníků.
Všichni zúčastnění byli s průběhem pobytu velmi spokojeni. Realizaci tohoto
projektu podpořilo také Statutární město Přerov.
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Jsme tady, o.p.s.
Velmi oblíbenou a současně jednou z mála sportovních
her vhodných pro naše těžce postižené uživatele se stala

BOCCIA
„Boccia je sport podobný francouzskému pétanque, určený lidem
s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík.
Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, boules, pétanque, lawn
bowling). Původně byla zamýšlena jako hra pro postižené dětskou
obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými
poruchami hybnosti“. (zdroj Wikipedie)
Sportovní hra Boccia bývá oblíbeným zpestřením dopoledního programu
našich uživatelů. Během roku pořádáme také přátelský turnaj, kdy
našimi soupeři jsou mladí lidé z Denního centra Archa Hranice.
Cílem je, aby se lidé s těžkým zdravotním postižením snažili využívat
i omezené pohybové schopnosti, v nejlepším případě je zdokonalovali. Je
to jedna z možností, jak se mohou lidé upoutaní na invalidní vozík zapojit
do společnosti. Jedná se o prostředek k posílení motivace, která u těchto
osob bývá nízká.
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Jsme tady, o.p.s.
Projekt „Aktivační centrum – Jsme tady VII. ročník“
Tento projekt byl realizován za podpory Olomouckého kraje v rámci
programu „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok
2015“ a to v období od ledna do prosince roku 2015.
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 je komplexní péče
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.p.s.
Hospodaření v roce 2015
Účetní uzávěrka Jsme tady, o.p.s. k 31.12.2015
V roce 2015 byl provoz Jsme tady, o.p.s. financován z několika zdrojů:
Příjmy:

Výnosy celkem

1 885 984

Program finanční podpory v OL. kraji

760 000

Přímá podpora města Přerova

120 000

Dotace od ÚP Přerov

405 871

Příspěvky od nadací, dary, veřejná sbírka

119 498

Úhrady uživatelů za poskytnuté služby

305 124

Ostatní

175 491

Výdaje:

Náklady celkem
Materiál a energie
Služby celkem
Mzdové náklady
Pojištění
Daně a poplatky

1 885 984
77 510
110 431
1 636 354
14 604
779

Ostatní provozní náklady

15 425

Ostatní náklady

30 881
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Jsme tady, o.p.s.
Vyúčtování za rok 2015 Veřejné sbírky KÚOK/57071/2012/OE/400
Převod z roku 2014

16 199,48

Hrubý výtěžek sbírky

7 939,50

Náklady spojené s konáním sbírky

23,00

Čistý výtěžek sbírky činil

7 916,50

V souladu s účelem užito

24 138,98

Zůstatek čistého výtěžku

0,00

Celkové vyúčtování veřejné sbírky za rok 2012 -2015
Hrubý výtěžek sbírky
Náklady spojené s konáním sbírky

104 577,05
135,07

Čistý výtěžek sbírky činil

104 441,98

V souladu s účelem užito

104 441,98

Zůstatek čistého výtěžku

0,00

Nová sbírka KÚOK/71170/2015/OE/400
Příjem k 31.12. 2015
Výdaje k 31. 12. 2015

34 923,74
0,00
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Jsme tady, o.p.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.
Statutární město Přerov
Olomoucký kraj
MPSV
RNDr. Jitka Seitlová, senátorka
Jana Šelle
Anastázie Tomečková
Jana Zbořilová
Michal Koubský
Aleš Kubelka
Jitka Collerová
Obec Jezernice
Radim Charvát
P.I.K. plast s.r.o.
Ing. Vladimír Kasan
Nadace Leontinka
Nadační fond TESCO
Společnost Duha, nadace pro děti postižené mozkovou obrnou
Obec Osek nad Bečvou
Představitelé členských firem ASPP
Kubík a.s.
TOOM interier, s.r.o.
Fórum dárců
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