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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.:  721 072 744
721 872 424

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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Poslání občanského sdružení  
Pomoc při zajišťování celoživotního rozvoje osob s kombinovanými vadami.

Cíl  občanského 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.

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 
 
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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Akce sdružení v roce 2009 

19.1.2009 Zahájení nového roku 

 

4.2.2009 

   

20.3.2009 
Canisterapie, čili léčba pomocí psů, již dnes není metodou neznámou. Jak tento způsob léčby 
využíváme v našem Aktivačním centru pro mládež s kombinovanými vadami se přišly podívat i 
studentky 3.ročníku Střední zdravotnické školy v Přerově. Že tato metoda rozvíjí komunikaci 
klientů, uvolňuje jejich spasmy, napomáhá proudění energie i tepla lidským organismem, se 
přesvědčily názornou ukázkou pana Doška se psy i slovním výkladem speciálního pedagoga. 
Mgr. Šimanská 
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28.3.2009 
V sobotu jsme se sešli na Sokolské, abychom se domluvili, jak ty prostory centra budou nakonec 
vypadat. Tatínci se dali do práce a nastal rachot z různého vrtání, zatloukání a přesunování. My děti 
jsme byly nejdříve venku. Později jsme se přemístily dovnitř, protože paní Spáčilová uvařila 
výborný čaj. Všichni jsme tam byli od jedné hodiny asi do pěti. Nám dětem se nechtělo jít domů, 
ale nakonec jsme se rozešli s pocitem dobře vykonané práce. Myslím si, že se toho udělalo dost a 
těším se na další setkání. 
Lucie Nováková 

           

11.5.2009 
Práce v Aktivačním centru zahrnuje i praktickou výuku v přírodě. Tentokrát byl naším cílem 
městský park Michalov, kde jsme se zastavili na svačinku. Kolem bylo slyšet zpěv ptáků, bzukot 
včel, padající kapky vodotrysku a vše krásně vonělo jarem. Procházka přes park nás zavedla k 
Střední škole zemědělské, kde vzadu za školní budovou chovají koně a další hospodářská zvířata. 

               

29.5.2009 
Na pozvání paní Mgr. Marie Sedláčkové ředitelky MŠ a ZŠ Mateřídouška jsme se zúčastnili 
školního koncertu Rolnička, konaném v Klubu Teplo. Žáci všech ročníků předvedli své pěvecké 
umění. 
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5.6.2009 Mosty 2009 
Před devátou hodinou jsme se všichni sešli před Výstavištěm, kde už bylo plno škol a dalších dětí. 
Když jsme se dostali dovnitř, jako první jsme zamířili podívat se a pohladit psy. Pak jsme si 
prohlédli stánky, kde co prodávají. Prodávali tam spoustu věcí. Od sladkostí až po hračky. My jsme 
zakotvili u jednoho stánku s jídlem a nasvačili jsme se. Při tom jsme shlédli i průlet vrtulníků. 
Jakmile jsme se najedli, rozhodli jsme se, že se podíváme k pódiu, co se tam děje. Měly tam 
vystoupení různé školy. Do dvanácti hodin už nezbývalo moc času a tak jsme zašli ještě za koňmi a 
pak jsme se pomalu vraceli k bráně, kde byl domluvený sraz s rodiči. Jarda si stačil ještě vyzkoušet 
jízdu na elektrickém vozíku. Mosty trvaly až do 17. hodiny. Odpoledne ještě byla letová ukázka, 
kdy předváděli, jak vytahují zraněnou osobu nebo skok na cíl. Své umění také předvedl Železný 
Zekon a zpěvačka Tania. Od osmi večer začal Hvězdný večer. Hala byla plná, tak jak loni. Na 
koncertu vystoupili: Helena Zeťová, Marek Ztracený, Gipsy.CZ a Five Angels. Večerem provázel 
Petr Rychlý. Vždy, když někdo dozpíval, většina fanoušků se k němu nahrnula a prosila o podpisy. 
Dál na koncertu také vystoupily různé taneční soubory a podobně. Na závěr byl velký ohňostroj. 
Lucie Nováková 

 
8.6.2009 
Navštívili jsme park Michalov s průvodkyní. Prohlídka trvala něco přes dvě hodiny a odnesli jsme 
si z ní plno nových informací o stromech, které jsou vysazené v Michalově. Viděli jsme několik 
druhů lip, javor babyku, olši, ale také i netradiční rostliny, například: magnólii, smrk stříbrný nebo 
liliovník tulipánokvětý. Měli jsme možnost osahat si listy a kůru stromů nebo přivonět k šiškám. 
Také jsme se dozvěděli, jak dříve Michalov vypadal a co se v něm změnilo. Moc se nám to líbilo. 
Lucie Nováková 
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20.6.2009  II.ročník_SETKÁNÍ_S KOŇMI,  
který v rámci projektu KONĚ PRO HANDICAPOVANÉ uspořádal jezdecký oddíl ZVR.Grygov, 
o.s. Ráno bylo chladné a zamračené, ale během dne se na nás usmálo i sluníčko. Velký obdiv dětí i 
dospělých  sklidilo  MAPAJ  o.s.PŘEROV Je  to  parta  mladých  lidí,  která  se  zabývá  výukou 
sebeobrany pro ženy a dívky. Ukázali nám výcvik psů, jejich poslušnost a také ukázku zadržení 
pachatele pomocí psa.  Dále předvedli  kaskadérskou show, při  které se nám tajil  dech a každou 
chvíli se ozval zasloužený potlesk. Akce proběhla v pohodě a odpoledne jsme se rozcházeli plni 
krásných zážitků. 
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Rekonstrukce nových prostor Aktivačního centra – Jsme tady
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20.10.2009 v 9.00 hodin se konalo slavnostní otevření nových prostor 
Aktivačního centra - Jsme tady na Sokolské ulici v Přerově 
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1.11.2009 v 15.00 hodin jsme se rozloučili s teplým počasím a prožili pěkné podzimní 
odpoledne. Při tónech kytary, vůni špekáčků a praskajícího dřeva jsme si zazpívali. 

23.11.2009 setkání s Mgr. Martou Doleželovou 
Dnes nás navštívila vedoucí Školního poradenského pracoviště na ZŠ a MŠ Přerov - Předmostí, Pod 
skalkou 11. Společně jsme upravovali stanovené cíle v individuálních plánech klientů a připravili 
kroky, které k těmto cílům povedou. 

 

11



12.12.2009 Dostali jsme pozvání na Vánoční diskotéku Korálku. 
Proběhla v klubu Teplo s bohatým programem - tanečním vystoupením Střediska volného času 
ATLAS Přerov, pro děti pohoštění a dárky. V druhé části vystoupil písničkář a textař našich 
předních hudebních skupin a interpretů Zbyněk "Ziggy" Horváth. 

         

21.12.2009 jsme se zúčastnili Vánočního turnaje v kuželkách, který pořádala ZŠ Mateřídouška.

28.12.2009
Poslední akcí roku 2009 byla beseda za účasti Mgr. Marty Doleželové a Mgr. Jiřího Stojaníka.
Na této besedě jsme plánovali styl práce a program v Aktivačním centru na další období.
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Projekt „Motren“

Nezbytnou součástí zdravého životního stylu je pohyb. Pro ty, kteří ho nemohou vykonávat 
buď vůbec, nebo alespoň v dostatečné míře sami, nabízíme cvičení na rehabilitačním přístroji 
MOTREN.  Přístroj  umožňuje  procvičování  dolních  i  horních  končetin. Tím,  že  přístroj 
pohybuje  končetinami  a  umožní  jejich  prokrvování  se  předejde  vzniku  dalších  nežádoucích 
zdravotních komplikací.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Projekt je realizován za finanční spoluúčasti 
statutárního města Přerova Nadace Děti-kultura-sport 

Partnerem projektu je Společnost DUHA, 
Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou 
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Projekt „Arteterapie v životě těžce zdravotně postižené mládeže“
Podpořilo nás MKČR, tento rok pokračujeme II. Ročníkem a součástí III. Ročníku bude i výstava 
vytvořených děl. 

Hlavním cílem projektu  „Arteterapie  v  životě  těžce  zdravotně  postižené  mládeže“  byla 
realizace pravidelných arteterapeutických sezení, která probíhala v Aktivačním centru – Jsme tady, 
a to od 1.1.2009 do 31.12.2009 v rozsahu 3 až 5 hodin týdně. Účastníky těchto sezení byli klienti  
aktivačního centra, kteří sem docházeli. Sezení začínala se třemi pravidelnými klienty a v průběhu 
druhého pololetí  začal  počet  nepravidelně  narůstat  až na  šest.   Jedná se především o klienty s 
kombinovanými vadami  tělesnými,  mentálními,  smyslovými a  komunikačními.  Arteterapie  byla 
tedy zaměřena na stránku psychickou (sebeprožívání, sebevnímání, poznávání vlastních možností, 
sebehodnocení, rozvoj fantazie), ale i fyzickou (uvolnění spazmů, cílené a kontrolované pohyby, 
jemnou motoriku,  správný úchop,  sebeobsluhu atd.),  v  neposlední  řadě  zde  byli  i  sociální  cíle 
(vnímání druhých lidí, uznávání jejich hodnot, navozování kontaktů, společenské řešení problémů, 
předávání zkušeností...) a z toho vyplývající následná integrace. Arteterapeutická sezení prováděl 
zkušený arteterapeut.
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HOSPODAŘENÍ  V ROCE  2009
Účetní uzávěrka JSME TADY, o.s. k 31.12.2009

   

V roce 2009 byl provoz občanského sdružení financován z několika zdrojů:

- Z příspěvků a dotací        
- Za poskytované služby      
- Členské příspěvky    

Náklady
Spotřeba materiálu a energie 116 000 Kč
Služby celkem 108 000 Kč
Mzdové náklady 169 000 Kč
Zákonné sociální pojištění 52 000 Kč
Ostatní náklady 4 000 Kč
Náklady celkem 449 000 Kč

Výnosy
Tržby za poskytované služby 79 000 Kč
Přijaté příspěvky (dary) 220 000 Kč
Přijaté členské příspěvky 5 000 Kč
Provozní dotace 122 000 Kč
Výnosy celkem 426 000 Kč

Výsledek hospodaření -23 000 Kč
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Kontrolní činnost v roce 2009

Magistrát města Přerova 
Odbor kontroly - veřejnosprávní kontrola dotace

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Magistrát města Přerova 
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví - průběžná finanční kontrola

Při průběžné kontrole nebylo zjištěno žádné porušení smluv

Okresní správa sociálního zabezpečení v Přerově 
kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém 
pojištění
1. Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností
2. Plnění povinností v nemocenském pojištění
3. Plnění povinností při odvodu pojistného
4. Plnění povinností v důchodovém pojištění
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

Úřad Práce v Přerově
veřejnosprávní kontrola plnění podmínek a závazků
Při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení dohody.

Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky
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Krajský úřad Olomouckého kraje vydal pod č.j. KÚOK/93739/2009/PE400 
"Osvědčení o konání veřejné sbírky" 

Účel sbírky 
Shromáždění finančních prostředků na aktivační centrum, kde budou moci 
klienti i nadále získávat vědomosti, schopnosti a návyky, které jim umožní 

zlepšit kvalitu jejich života. 

Způsob konání sbírky 
- sbírka bude prováděna na území České republiky, 

v době od 1.11.2009 do 30.9.2012 
Číslo účtu, založeného pro tento účel u Komerční banky, je    

43-2692440267/0100 

Další možností, jak přispět, jsou pokladničky umístěné na vybraných místech. 
Seznam těchto míst bude pravidelně zveřejňován na našich webových 

stránkách. 

Kontrolu a dozor nad konáním sbírky provádí 
Krajský úřad Olomouckého kraje. 

4.12.-7.12.2009 se konala Výstava betlémů v Pavlovicích u Přerova. 
Pod vánočním stromečkem byla umístěna pokladnička veřejné sbírky Jsme 

tady, o.s. Děkujeme za každý příspěvek, který nám pomohl zajistit péči o 
naše klienty. 
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2009
Ještě jednou děkujeme všem příznivcům, sponzorům, dobrovolníkům, 

rodičům a všem bez nichž by se nám tyto akce a provoz centra v takovém 
rozsahu jistě nepodařilo zajistit. 

Statutární město Přerov - www.mu-prerov.cz
Ministerstvo kultury ČR - www.mkcr.cz/
Úřad práce v Přerově
Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou - www.duhatu.cz
TOMI CZECH s.r.o. - www.t-cz.com
KBH CZ s.r.o. - www.kbh-maschinenbau.de
Nadace Děti-kultura-sport - www.nadacedks.cz
Ing. Jaroslav Čermák - KEN
Teplo Přerov a.s. - www.teploprerov.cz
Vodovody a kanalizace Přerov a.s. - www.vakpr.cz
Ing. Jitka Krabicová
Ing. Jan Šimanský
ZONER software, s.r.o. - www.zoner.cz

PLÁNY NA ROK 2010 – 2011

Prodloužit pobyt klientů v centru na 8 hodin denně se zajištěním stravy.

Pravidelné cvičení na přístroji 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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