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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.:   601 500 601 

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 

 

Posláním občanského sdružení je 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 těchto osob i do vzdělávacích institucí a 

pracovních procesů a na pomoc při zdokonalování dovedností a 

upevňování získaných znalostí a zkušeností osob s kombinovanými 

vadami. 

 

 

Aktivační centrum vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s 

postižením a jejich rodinám. Věříme, že si zaslouží upřímnou úctu a 

podporu. Snažíme se být jim nablízku a poskytovat jim pomoc 

prostřednictvím sociálních a návazných služeb. Snažíme se jim 

poskytnout nepřeberné množství aktivit, které dětem s postižením 

pomáhají smysluplně využít volný čas a také získat potřebné dovednosti 

k tomu, aby se mohli začlenit mezi vrstevníky. 
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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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Aktivační centrum – Jsme tady zajišťuje tyto 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. 

Služba je poskytována v Přerově, ulice Sokolská 26, která je dobře dostupná i 

městskou hromadnou dopravou. Jedná se o budovu mateřské školky, kde nám město 

Přerov pronajalo nebytové prostory v bezbariérovém přízemí o celkové výměře 

182,37m². Prostory tvoří společenská místnost, rehabilitační místnost, relaxační 

místnost, PC učebna, kancelář, 2 bezbariérové WC pro uživatele, 1 WC pro 

zaměstnance, 1 kuchyňka, šatna pro uživatele, šatna pro zaměstnance. 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Jsme tady, o.s. již od svého vzniku úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ Mateřídouška, 

Přerov - Předmostí. Také v tomto roce jsme dále rozvíjeli spolupráci se Školním 

poradenským pracovištěm při ZŠ. Společně jsme upravovali stanovené cesty a cíle v 

individuálních plánech klientů. 

 

Navázali jsme spolupráci se Střední zdravotnickou školou při zajišťování praktického 

vyučování žáků 4. ročníku. Tato praxe probíhala každý týden pondělí a úterý. 

 

Další spolupráci při zajišťování odborné praxe jsme uzavřeli s 

- Univerzitou Palackého v Olomouci 

- Vyšší odbornou školou teologickou v Olomouci 

- Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně 

- Ostravskou univerzitou v Ostravě 

 

Na závěr roku jsme navázali spolupráci s MUDr. Evou Koudelkovou. Konzultujeme 

vývoj Aktivačního centra v oblasti rehabilitace a odborné praxe naší pracovnice na 

pracovištích léčebné rehabilitace v Přerově 
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Vybrané akce sdružení v roce 2010 

 

3. 2. 2010 Ve středu nás navštívil Zbyněk Zibby Eller. Maminky i děti byli velice 

spokojení. Jednotliví klienti se vyjádřili o 

Zibbym takto:  

Návštěva Zibbyho byla pro mě užitečná. 

Pověděl nám o sobě spoustu zajímavých věci, 

zazpíval nám a zahrál na šamanský buben. 

Moc se mi to líbilo a byla bych ráda, kdyby za 

námi chodil pravidelně. Budeme se od sebe 

učit navzájem.  (Lucie) 

Na mě udělal Zibby velmi příjemný dojem, protože indiánská kultura je mi 

sympatická. Žijí v souladu s přírodou, za přátele mají zvířata a peníze pro ně nejsou 

na prvním místě. Mluví mezi sebou na rovinu a nezradí jeden druhého. (Jarek) 

Zibby byl šikovný, pije vodu a žil v Kanadě. A chci, aby přisel zas a aby ho viděli 

i ostatní, hlavně Janička s maminkou. Rád bych ho pozval do Bohuslávek na kapelu 

Kornet. (Kamil) 

23. 4. 2010 Flora Olomouc 

Navštívili jsme mezinárodní zahradnickou 

výstavu. 
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16. 6. 2010 

Dnes jsme se setkali s prezidentem 

panem Václavem Klausem. Bylo to 

příjemné setkání. Pan prezident mi 

podepsal fotografii a potřásl rukou. Ráda 

jsem ho poznala. Byl to pro mě velký 

zážitek.   (Lucie) 

 

 

 

25. 6. 2010 – Hurá na prázdniny 

Na náměstí T. G. Masaryka se konal 

tradiční závěr školního roku. Zazpíval Pavel 

Novák mladší, viděli jsme představení 

loutkového divadla Kašpárek a další vystoupení 

tanečních souborů.  

 

 

 

 

24. 7. 2010 Svatojakubské hody v Lipníku nad Bečvou  

V sobotní odpoledne jsme navštívili 

pokračování Svatojakubských hodů, kde 

jsme přihlíželi tradičnímu setkání 

lipenských muzikantů a kapel. V tomto 

odpoledním bloku se hned jako první 

představil taneční orchestr Leopardi. Přes 

občasný déšť jsme se dobře bavili.  
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1. 10. 2010 Navštívili jsme kancelář 

vedoucí oddělení sociálních věcí a 

zdravotnictví Bc. Jany Žouželkové.  

 

 

 

 

 

 

5. 11. 2010 Halloween s přespáním v prostorách našeho centra 

Chystali jsme se na něj už několik dní předem. Dělali 

jsme výzdobu, vyřezávali jsme dýně do různých 

strašidelných podob. Sešli jsme se v pátek večer a každý měl 

nějakou masku. Asistentka Eva 

měla pro nás připravený tajemný 

příběh, který ještě víc podpořil strašidelnou atmosféru. Pak 

jsme procházeli svíčkami osvětlenou chodbou do 

společenské místnosti, kde nás čekalo halloweenské menu. 

Po dobrém jídle začala diskotéka, kde jsme se vyblbli. 

Rozdovádění jsme se šli zklidnit do čajovny na čaj Strašidelný les. Po návratu do 

centra jsme si lehli a dívali se na film Fantom opery. Někteří usnuli už při filmu a 

někteří vydrželi až do konce. Ráno po snídani jsme odcházeli domů plní strašidelných, 

ale i příjemných zážitků.                      (Lucie) 
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Projekt „Arteterapie v životě těžce zdravotně postižené mládeže“ 

 

Podpořilo nás MKČR, tento rok pokračujeme III. 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. 2010 do 31. 12. 2010 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. 

   

 

 

 

 



 

  12 

Projekt „MOTREN“ 

 

Rehabilitační přístroj MOTREN se stal nezbytnou součástí našeho centra. Pomáhá 

těm, kteří nemohou sami vykonávat pohyb, příp. mohou, ale pouze v omezené míře. 

Tento přístroj umožňuje procvičování jak horních, tak i dolních končetin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti 

Statutárního města Přerova  Nadace Děti-kultura-sport. 

 

     

Naším partnerem v projektu „MOTREN“ je 

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou. 
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Ještě jednou děkujeme všem příznivcům, sponzorům, 

dobrovolníkům, studentům, rodičům a všem, bez nichž by se nám tyto 

akce a provoz centra v takovém rozsahu jistě nepodařilo zajistit. 

 

Statutární město Přerov  

DPOV, a.s.  

Ing. Vladimír Kasan 

Andrea Ďurinová 

Patrik Kunz s.r.o. 

Radek Suchánek 

Eva Popová 

Microsoft s.r.o.  

ACE Design, s.r.o. - OKO, WinMonitor 

ENERGY GROUP, a.s.  

Libor Zvolánek 

Radomil Macháček 

Jitka Kosinová 

Ing. Jitka Krejčiříková 

Jaroslav Grussmann 

Nadace Děti-kultura-sport  

JKV Trading  

Ing. Alena Dostálová 

František Vašina 

Monika Charamzová 

Zbyněk "Zibby" Eller  

ZONER software, s.r.o. 
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Hospodaření v roce 2010 

 

Účetní uzávěrka Jsme tady, o.s. k 31.12. 2010 

V roce 2010 byl provoz občanského sdružení Jsme tady financován z několika zdrojů: 

 

Dotace od MPSV 550 000 Kč 

Dotace od MK 15 000 Kč 

Přímá podpora města Přerova 160 000 Kč 

Úhrady uživatelů za poskytnuté služby 168 000 Kč 

Příspěvky od nadací, dary, veřejná sbírka 294 000 Kč 

Výnosy celkem        1 187 000 Kč 

 

Veřejná sbírka: 

Hrubý výtěžek sbírky činil   69 356,89 Kč 

Náklady spojené s konáním sbírky       533,00 Kč  bankovní poplatky 

Čistý výtěžek sbírky činil   68 823,89 Kč 

V souladu s účelem užito   19 565,30 Kč 

Zůstatek čistého výtěžku   49 258,59 Kč 

 

Z těchto finančních prostředků se provedla rekonstrukce dveří v objektu centra a část 

peněz byla použita na výrobu nábytku. Dále byly uhrazeny provozní náklady, 

canisterapie, zpracování projektů a zaplaceny mzdy zaměstnancům včetně odvodů. 

 

Materiál a energie 153 000 Kč 

Služby celkem 56 000 Kč 

Mzdové náklady 622 000Kč 

Zákonné sociální pojištění a soc. náklady 191 000 Kč 

Daně a poplatky 1 000 Kč 

Ostatní náklady 2 000 Kč 

Náklady celkem 1 025 000Kč 

 

Výsledek hospodaření (rezervní fond)          162 000 Kč        
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Kontrolní činnost: 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje provedl kontrolu průběžného vyúčtování veřejné 

sbírky č. j. KÚOK/93739/2009/OE/400. Závěr kontroly zní "vyhovělo ustanovením 

zákona č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů" 

 

 

 

 

 

Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky 
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Náhled do budoucna 

 

 Rozšířit naše služby po stránce rehabilitační zakoupením přístroje 

TerapiMaster, který umožní dotyčnému dosáhnout lepší pohyblivosti při 

cvičení. Také si přejeme dovybavit naše prostory o zvedací zařízení, které by 

hodně napomohlo při přesunu klientů. 

 Rádi bychom začali využívat i venkovní prostory, které se nacházejí v okolí 

budovy. Je ale nutné přizpůsobit terén vozíčkům, proto plánujeme vypracovat 

projekt, který by nám pomohl uskutečnit tento plán. 

 Nadále se chceme podílet na spolupráci se Střední zdravotnickou školou. 

Propojení mladých studentů s našimi klienty se nám hodně osvědčilo. 

 Nezapomínáme ani na rodiče, které bychom chtěli nalákat na kurz počítačů a 

zajímavé přednášky. 

 Seznámení veřejnosti s činností centra pomocí vystoupení klientů a výstavou 

prací našich klientů. 

 V budoucnosti bychom chtěli rozšířit povolení veřejné sbírky o prodej 

drobných předmětů.  

V současné době máme po městě Přerově tři pokladničky a to: 

o ve Wilsonově ulici v cukrárně „Sum“ 

o v Kratochvílově ul. v lékárně „ U Kostela“ 

o na Tř. 17. listopadu ve „Zdravíčku pro tělo i duši“ 

 Naším cílem je také dosáhnout u klientů i jejich rodin, co možná nejvyšší 

finanční gramotnosti a to za pomoci projektu „Život bez dluhové pasti“, jenž je 

podporován Nadačním programem vzdělání ČSOB 
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