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Úvodní slovo

Vážení přátelé,

předkládáme  Vám  k informaci  Výroční  zprávu  občanského 
sdružení Jsme tady, o.s. za rok 2007.

Již  několik  roků zde  byla  snaha  rodičů  zdravotně  postižených 
dětí, postarat se o jejich vývoj i po ukončení školní docházky. Z tohoto 
důvodu vzniklo v květnu 2007, za velké podpory ZŠ a MŠ Mateřídouška 
Pod skalkou, Přerov – Předmostí občanské sdružení.

Již název Jsme tady je symbol naší práce a snahy upozornit na 
„bílé  místo“  v poskytovaných  sociálních  službách  v Přerově  a  okolí. 
Nejdříve jsme si dali za cíl zbudovat centrum pro naše děti, ale dnes po 7 
měsících vidíme, že je to jen první úkol na dlouhé cestě.

V uplynulém roce jsme naši cestu zahájili snahou informovat co 
nejširší veřejnost o naší existenci a našich cílech. Za tímto účelem jsme 
uskutečnili nemálo schůzek a jednání. Založili jsme si webové stránky, 
které  slouží  k naší  prezentaci  a  k prezentaci  naší  práce.  Položili  jsme 
základní  kámen  práce  do  budoucích  let  v Komunitním  plánování 
sociálních služeb.

Chceme  poděkovat  za  podporu  a  pomoc  všem  přátelům, 
odborným poradcům, dárcům a všem lidem dobré vůle.

                                                                Soukup Pavel
předseda občanského sdružení
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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

IČO:  28553187

Tel.:  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

Statutární zástupci jsou: 
předseda p. Pavel Soukup

místopředsedkyně p. Martina Spáčilová

Výbor  je výkonným orgánem sdružení
V minulém roce pracoval v tomto složení:

Martina Spáčilová
Daniela Čermáková

Jana Janáčková
Yveta Zlámalíková

Pavel Soukup
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Poslání občanského sdružení

Pomoc  při  zajišťování  celoživotního  rozvoje  lidí 
s kombinovanými vadami, na pomoc při zajišťování integrace lidí 
s kombinovanými  vadami  do  vzdělávacích  institucí  a  do 
pracovních  procesů  a  na  pomoc  při  zdokonalování  dovedností  a 
upevňování získaných znalostí a zkušeností lidí s kombinovanými 
vadami.

Cíl občanského sdružení

Založení a provozování aktivačního centra se zaměřením na pomoc 
při  zajišťování  celoživotního  rozvoje  lidí  s kombinovanými 
vadami.
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V roce 2007 občanské sdružení  JSME TADY, o.s.  
podniklo tyto akce:

První taková naše větší akce se uskutečnila v malé vesničce 
Čechy u Přerova, kde jsme se sešli s celými rodinami. Protože nám 
počasí  přálo,  mohli  jsme  využít  krásnou  a  velkou  zahradu  a 
společný den strávit venku. Šikovní přátelé se postarali o grilování, 
my  jsme  se  tak  mohli  věnovat  dětem  a  společným  zábavám. 
Věrnými  společníky  byli  i  dva  pejsci,  kteří  dětem posloužili  ke 
canisterapii. Na závěr jsme si i zazpívali a zatancovali. Připojily se 
i naše paní učitelky ze školy, které si našly ten čas a přijely se za 
námi podívat.
Den se nám moc vydařil, domů se nikomu nechtělo a slíbili jsme si, 
že podobnou akci si zase brzy naplánujeme.
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Na  jeden  říjnový  den  jsme  si  naplánovali  společnou 
návštěvu  Denního  stacionáře  OKÝNKO  v Mohelnici.  Tento 
stacionář vznikl za pomoci Charity Zábřeh, v dnešní době má 10 
členů.  Byla  to  jedna z našich  plánovaných návštěv,  jak načerpat 
informace, které by mohly být přínosem i pro nás. Za zmínku stojí 
velká  podpora  Charity  Zábřeh  i  města  Mohelnice,  kterou  tento 
stacionář má.

Navštívili  jsme  také  Charitu  Přerov,  kde  jsme  o  sobě  a 
nutnosti  pomoci  těmto  dětem,  dali  vědět  paní  ředitelce  Ing.  M. 
Valenčíkové.  Schůzka  byla  přínosem pro  obě  strany  a  v závěru 
jsme si přislíbili další možnou spolupráci.

Dále jsme se byli podívat do Centra Setkávání, v Přerově, 
na  Kosmákově  ulici.  Mohli  jsme  společně  nahlédnout  do  již 
zaběhlého zařízení, vedené paní ředitelkou Ryšánkovou. Vzájemně 
jsme diskutovali o důležitosti zabývat se otázkou, že jsou tu další 
děti, které po ukončení základní školy nemají další uplatnění.
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Na  18.  listopadu  jsme  si  naplánovali  přátelské  posezení 
s dětmi  ve  školním  klubu.  Pro  děti  jsme  připravili  bohaté 
občerstvení a diskotéku.

12.  prosince  k nám  přišel  MIKULÁŠ.  Tato  besídka  se 
uskutečnila ve školním klubu. Maminky se domluvily a připravily 
všem krásné  pohoštění  a  pro  děti  mikulášskou  nadílku.  Děti  se 
zapojily do přípravy a zajistily si diskotéku.
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Cíl pro rok 2008
Založení a provozování aktivačního centra

Hospodaření v roce 2007
V roce 2007 si každý účastník akce vše hradil sám. 

9


	Výroční zpráva
	občanského sdružení Jsme tady, o.s.
	za rok  2007
	               
	Obsah
	Úvodní slovo
	Základní údaje
	Jana Janáčková
	Poslání občanského sdružení



	Cíl občanského sdružení
	Založení a provozování aktivačního centra se zaměřením na pomoc při zajišťování celoživotního rozvoje lidí s kombinovanými vadami.

	V roce 2007 občanské sdružení  JSME TADY, o.s. podniklo tyto akce:
	Cíl pro rok 2008
	Hospodaření v roce 2007


