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Jsme tady, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
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 spis. zn. O 1240.
IČ: 28553187
DIČ: CZ28553187
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
Aktivační centrum – Jsme tady
Vedoucí služby: Hana Brdíčková
Sociální pracovník: Mgr. Veronika Jurčíková
Speciální pedagog: Mgr. Jiří Stojaník
Adresa:
Sídlo: Sokolská 520/26, Přerov 750 02
Kontaktní údaje:
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.
Zvláštní bankovní účet pro veřejnou sbírku je veden u Komerční banky, a.s.
Číslo účtu 43-2692440267/0100
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Vážení přátelé,
uplynul nám další rok a já jsem velmi rád, že Vám můžu prostřednictvím této výroční
zprávy představit aktivity, které se v roce 2019 podařily uskutečnit. A nejen to. Výroční
zpráva nám dává skvělou příležitost k zastavení se, sebereflexi a uvědomění si, co
děláme, pro koho to děláme a především, jak to děláme.
Vzhledem k tomu, že naši klienti jsou pro nás druhou rodinou, jsme velmi rádi, že jim
můžeme díky naší sociální službě poskytnout nezbytnou podporu na jejich cestě
k plnohodnotnému a samostatnému životu. A zpětně snad již mohu říci, že právě tento
„cíl“ se nám dařil naplňovat i v letošním roce. Svědčí o tom spousta pozitivních ohlasů
od našich klientů a jejich kladné hodnocení v dotaznících spokojenosti.
Pokud mám hodnotit rok 2019 jako takový, dovolím si konstatovat, že byl pro nás
vskutku příznivý. V dubnu proběhl již třetí ročník Dobroběhu, kterého se zúčastnili jak
naši klienti spolu s rodiči, tak i široká veřejnost, která si chtěla zaběhat v krásném
prostředí okolí Lhotky u Přerova a zároveň nás podpořit. Akce to byla krásná a my
věříme, že v této tradici budeme i nadále pokračovat.
Podobně jako v letech minulých jsme také v roce 2019 přivítali v Aktivačním centru –
Jsme tady spoustu zajímavých osobností. Mimo to jsme absolvovali několik výletů, vařili
s šéfkuchařem restaurace Archa Hranice, tvořili, a v neposlední řadě jsme si s klienty
užili týdenní rekondiční pobyt v rekonstruovaných prostorách našeho denního centra.
Zmíněná rekonstrukce a nové vybavení většiny našich místností od společnosti IKEA
se pro nás stala jakousi zlomovou událostí. Díky tomuto nesmírně štědrému daru se
nyní můžeme s našimi klienty setkávat v krásném a moderním prostředí, jež nás
inspiruje nejen k dalšímu tvoření, ale vytváří nám také příjemné podmínky pro relaxaci.
A (nejen) za to patří společnosti IKEA náš obrovský dík 

Závěrem bych rád poděkoval také lidem, kteří naši organizaci v průběhu minulého roku
doprovázeli, ovlivňovali její chod, měli pozitivní vliv na její fungování a hlavně –
pomáhali nám pomáhat. Jelikož být pracovníkem v pomáhajících profesích je sice úkol
krásný, ale zároveň i velmi těžký. Ale s laskavým srdcem a obětavým přístupem není
překážek na cestě k cíli. A našim společným „cílem“ vždy byl a bude spokojený klient.
Pavel Soukup
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Očima našich klientů
Anička
„Ranní program, cvičení, hudba –
zpěv a trénink vystoupení. Solná
jeskyně – relax, šumění moře
a relaxační hudba, nakupování dárků
vánočních atd. Návštěva farmářských,
vánočních a velikonočních trhů
na náměstí T.G.M. To všechno mám
v centru moc ráda.“

Maminka Lukáška
„Všechno je super, nemám si
nač stěžovat. Jsem ráda, že se
Luky zlepšil v chůzi a že může
chodit do Solné jeskyně.“
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Cíl obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost Jsme tady zajišťuje pomoc a podporu
osobám s tělesným a zrakovým postižením. Na poli sociálních služeb
organizace působí již od roku 2007 a v současné době zajišťuje jednu
registrovanou sociální službu – centrum denních služeb.

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 (ID služby: 5002960)
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní
Poskytována:
od 9. 11. 2009
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O Aktivačním centru – Jsme tady
Aktivační centrum – Jsme tady je denní centrum rodinného typu,
které poskytuje dětem i dospělým s tělesným i zrakovým
postižením nezbytnou podporu na jejich cestě k plnohodnotnému
a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti
a individuální potřeby.
Naším cílem je podpora uživatelů v dosažení co největší míry
samostatnosti ve všech oblastech života.
Cílová skupina:
osoby s tělesným postižením
Cílovou skupinu tvoří osoby s těžce poškozenou centrální nervovou
soustavou (nejčastěji v důsledku DMO), které jsou upoutány na
invalidní vozík. Ve většině případů je také přidruženo mentální
a zrakové postižení a je narušena komunikační schopnost.
osoby se zrakovým postižením
Uživatelé služby mají k těžkým formám tělesného postižení velmi
často přidružené i zrakové postižení (krátkozrakost, částečná nebo
úplná slepota).
Věková struktura cílové skupiny:
děti a dorost (14 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 40 let)
Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování:
max. počet uživatelů – 8
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Nabízené sociální služby:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

péče a pomoc při péči o vlastní osobu
nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností
stravování a pomoc při podávání stravy
péče a pomoc při péči o osobní hygienu
kontakt se společenským prostředím
kreativní a výtvarná činnost s prvky arteterapie
zpěv a hra na hudební nástroje
protahovací cvičení, cvičení na rehabilitačním přístroji Motren
canisterapie
masáže
pracovní rehabilitace (práce s keramikou, papírem, společná
příprava svačinek, boccia)
výlety
pomoc při zajišťování práv a zájmů uživatelů
sociální poradenství

Provozní doba Aktivačního centra – Jsme tady:
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
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Rok 2019 v denním centru:
I v roce 2019 jsme nabízeli našim uživatelům spoustu různorodých
aktivit. Důležitou součástí naší práce je zprostředkovat jim kontakt
se širokou veřejností. To nám umožňují různé výlety, které pro naše
klienty organizujeme, stejně jako společenské, kulturní a sportovní
akce, kterých se účastníme. Naším hlavním cílem je poskytnout
klientům možnost smysluplně trávit svůj čas, pomáhat jim získávat
nové schopnosti a dovednosti a dát jim příležitost potkávat se
s většinovou společností, jejíž jsou nedílnou součástí.
Statistika:
V roce 2019 navštěvovalo centrum denních služeb 16 klientů, z toho
6 žen a 10 mužů.
Celkem bylo uživatelům poskytnuto 7258 hodin přímé péče.
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Významné projekty a aktivity roku 2019
Projekt „ ROZVÍJÍME SAMOSTATNOST III. “
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti
Nadace Leontinka a Nadačního fondu Tesco
Letošní rok v Aktivačním centru – Jsme tady probíhal ve znamení již třetího
pokračování projektu „ROZVÍJÍME SAMOSTATNOST“, který svým obsahem
navázal na projekty z let 2015 až 2018. Pokračovali jsme ve výuce našich
uživatelů – mladých lidí s velmi těžkým tělesným, zrakovým a někdy
i mentálním postižením, s využitím všech dostupných moderních
komunikačních prostředků a technologií (mobilní telefon s hlasovým
výstupem, PC s hlasovým komunikátorem, Braillovo písmo). S ohledem na
své schopnosti a možnosti postupovali naši uživatelé dále ke složitějším
úkolům. Usilovali jsme o to, aby procvičování získaných dovedností probíhalo
co nejčastěji, v návaznosti na aktuální zdravotní dispozici jednotlivých
účastníků projektu. Rozvoj dovedností vede u našich uživatelů ke zvyšování
samostatnosti, což společně s rozšiřováním schopnosti získávat nové
informace posiluje jejich sebevědomí. Velmi důležitým efektem projektu
je také zkvalitnění kontaktů s rodinnými příslušníky, s přáteli a se
společností. Výuka moderním technologiím je trvale zařazována
do individuálních plánů uživatelů.
Projekt „ROZVÍJÍME SAMOSTATNOST III.“ opět svým hlasováním podpořili
zákazníci prodejen Tesco v našem městě Přerově v rámci programu
Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, do kterého jsme
byli znovu vybráni a získali jsme tak finanční částku pro podporu našeho
projektu. Projekt podpořila také již tradičně Nadace Leontinka.
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„Vznikla rehabilitační tělocvična“

Zaujala nás myšlenka našich uživatelů vybudovat rehabilitační
tělocvičnu. Rozhodli jsme se jim toto přání v rámci našich finančních
možností splnit
a dovybavit stávající rehabilitační místnost dalšími
pomůckami a novým zátěžovým kobercem. Kromě již dříve pořízených
rehabilitačních přístrojů Motren Duo a Motren Solo od firmy KALPE
a závěsného zařízení pro nácvik chůze tak mohou naši klienti využívat
nové žebřiny, závěsné posilovací popruhy a pásy a v neposlední řadě
také rozšířený sortiment balančních pomůcek. A úsměv na tvářích
svědčí o tom, jak moc se jim to líbí!
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„DOBROBĚH – 3. ROČNÍK“
Stále většímu zájmu účastníků i sponzorů se těší dobročinná akce, která
v letošním roce naše Aktivační centrum podpořila již potřetí. Její
výtěžek jsme stejně jako v předchozích letech použili na zakoupení
speciálních pomůcek pro naše uživatele s těžkým postižením.
Dobroběh se uskutečnil v sobotu 20. dubna. Již tradičně se běželo
v malebné přírodě v okolí Lhotky u Přerova. V hojném počtu se s nadšením
zapojili malí i velcí účastníci, jednotlivci, ale i celé rodiny. Každý si mohl
zvolit tu ze tří tras, která mu vzhledem k náročnosti nejvíce vyhovovala.
Odměnou byly věcné ceny, které poskytli sponzoři, ale hlavně hřejivý pocit
z podpory dobré věci. Všem účastníkům i sponzorům velmi děkujeme.

13

Jsme tady, o.p.s.

„Vyrážíme na výlety bezbariérovým autobusem“

Také v letošním roce jsme velmi rádi využili možnost cestování
speciálním nízkopodlažním autobusem s bezbariérovým nástupem,
který v předchozích letech pro potřeby organizací, jež poskytují služby
hendikepovaným, zakoupil Olomoucký kraj. V měsíci dubnu jsme
navštívili Hranice na Moravě, kde jsme si prohlédli Galerii M+M, setkali
se s našimi přáteli z Denního centra Archa a nenechali si ujít ani
posezení v cukrárně. V červnu jsme vyrazili do Rožnova pod Radhoštěm
podívat se do Valašského muzea v přírodě, jehož sbírky jsou zaměřeny
na dějiny tradiční lidové kultury, národopis, řemesla a zemědělství,
se zvláštním zřetelem na dějiny lidové architektury v oblasti výskytu
roubeného domu karpatského typu na území České republiky,
především z regionů Valašsko a Těšínské Slezsko. Vypravili jsme se také
do 40 km vzdálených Čech pod Kosířem, kde jsme si s nadšením
prohlédli expozici Muzea historických kočárů – ojedinělou a největší
sbírku historických kočárů a luceren ve střední Evropě, která čítá více
než 50 kočárů a saní z období let 1750 – 1920. Současně jsme využili
příležitosti navštívit v místním zámku Muzeum Zdeňka a Jana
Svěrákových, které se zaměřuje na jejich společná filmová díla.
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„Muzikoterapie“
Metoda se používá jako terapeutický prostředek. Hudba příznivě ovlivňuje
vegetativní funkce – srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus,
motoriku, termoregulaci a pod. Používá se také ke zmírnění bolesti
a úzkosti. V psychoterapii se hudba užívá k léčbě adaptability, komunikace,
v souvislosti s neurózami aj.
Muzikoterapie je u našich uživatelů velmi oblíbená už z toho důvodu,
že jsou mezi nimi velmi talentované zpěvačky. Hrou na klávesy a zpěvem je
doprovází a podporuje náš nevidomý speciální pedagog a také naše paní
ekonomka, která výborně ovládá hru na housle. Všichni ostatní účastníci se
k nim velmi rádi připojují.
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„Tvoření“
Naši uživatelé si oblíbili výtvarné činnosti a malování – prostě „Tvoření“.
Za nezbytné pomoci asistentů k tomu využívají různé tradiční i moderní
techniky a postupy. Kromě zábavy je pro ně tato činnost vítanou příležitostí,
jak rozvíjet svou vlastní fantazii a zlepšovat motoriku. Často používají také
přírodní materiál, který si přinášejí ze svých procházek po okolí. Velmi rádi
se podle svých možností zapojují i do přípravy pokrmů.
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„Máme zbrusu nové nábytkové vybavení“
V letošním roce jsme se přihlásili do grantového programu společnosti IKEA
Česká republika a v rámci našeho regionu jsme byli vybráni mezi organizace,
které se mohly ucházet o přízeň zákazníků. Zákazníci prodejen IKEA nás
svým hlasováním velmi podpořili a ukázali, že mají zájem o naše těžce
postižené uživatele a o prostředí, ve kterém žijí. Díky jim jsme od
společnosti IKEA obdrželi kompletní nábytkové vybavení do společenské
místnosti, kancelářský nábytek, vybavení kuchyňky včetně kuchyňských
spotřebičů, potřebné skříňové vybavení a řadu nábytkových doplňků.
Zaměstnanci a dobrovolníci společnosti IKEA nám také veškerý nový
nábytek nainstalovali. Společnosti IKEA Česká republika a zákazníkům
prodejen jsme velmi vděčni, protože naprostou většinu původního vybavení
nám darovaly rodiny uživatelů a po deseti letech činnosti Aktivačního centra
byl nábytek již značně opotřebován.
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Projekt „Aktivační centrum – Jsme tady“
Tento projekt byl realizován za podpory Olomouckého kraje v rámci
„Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém
kraji“, a to v období od ledna do prosince roku 2019. Projekt podpořil také
Magistrát města Přerova, Olomoucký kraj a Nadace Agrofert.
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 tělesným a zrakovým
postižením. Pravidelné navštěvování aktivit centra, sociální kontakt
s dalšími uživateli má pozitivní vliv na psychický stav uživatelů, ale také na
pečující osoby a rodiny uživatelů.
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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Výchovně – vzdělávací rekondiční pobyt pro mládež a mladé
dospělé s tělesným a zrakovým postižením
Stejně jako minulý rok i letos jsme v Aktivačním centru – Jsme tady
pořádali výchovně vzdělávací rekondiční pobyt, který se tentokrát konal
ve dnech 12. – 16. srpna.
Program pobytu byl zaměřen na cestování. Prostřednictvím různých
přednášek a povídání jsme mohli prozkoumat nová krásná místa, a to vše
pod ochrannou rukou boha dobrodružství - Achatina. S ním jsme se nebáli
navštívit takové země, jakými jsou např. Kuba a Rusko. Křížem krážem
jsme také procestovali Finsko a Švédsko a podívali jsme se dokonce i do
Dánského království.
Velmi nás také okouzlil klenot Tichého oceánu - Havajské ostrovy. Díky
povídání naší dobrovolnice se před námi objevila v celé své kráse havajská
kultura, zasazená do půvabné krajiny. Zatančili jsme si tanec Hula a užívali
si exotickou atmosféru.
S upřímnou radostí jsme během našeho pobytu přivítali také naše přátele
z denního stacionáře Archa v Hranicích, se kterými jsme si zazpívali
a popovídali. Na procházku jsme klienty Archy a jejich asistenty vzali do
nádherně rozkvetlého městského parku Michalov, kde měl pro nás místní
správce nachystané krásné povídání o historii toho místa.
Celým naším pobytem se prolínalo nejen cestování, ale také zpěv,
muzikohraní, výroba dekorací a hlavně upevňování přátelského vztahu
mezi našimi klienty.
Když už jsme byli ze všech těchto aktivit hodně unavení nebo jsme chtěli
být jednoduše jen sami se sebou, relaxovali jsme u filmů na přání nebo
v obležení malých yorkšírských kamarádů.
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Obecné údaje
Obecně prospěšná společnost Jsme tady, o.p.s. vznikla změnou
právní formy občanského sdružení Jsme tady, o.s., registrováno
u Ministerstva vnitra České republiky pod č. j. VS/1-1/67063/07-R
dne 26. 3. 2007
Druh obecně prospěšných služeb:
a)
Sociální služby pomáhající občanům v sociálně tíživých
situacích, především uvedené v zákoně číslo 108/2006 Sb.
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
b)
Volnočasové aktivity
c)
Dobrovolnické aktivity
Doplňková činnost:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
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Hospodaření v roce 2019
Účetní uzávěrka Jsme tady, o.p.s. k 31. 12. 2019
V roce 2019 byl provoz Jsme tady, o.p.s. financován z několika zdrojů:
Příjmy:
Výnosy celkem
Úhrady od uživatelů
MPSV - Olomoucký kraj – Podprogram č. 1

4 295 406
472 815
2 584 200

Dotace od ÚP Přerov

803 241

Olomoucký kraj – Podprogram č. 2

267 400

Přímá podpora . Magistrát města Přerova

140 000

Ostatní

27 750

Výdaje:
Náklady celkem
Potraviny
Pohonné hmoty

4 295 406
42 357
617

Drobný hmotný majetek

81 146

Kancelářské potřeby, ochranné pomůcky atd.

25 386

Spotřeba energie

63 690

Ostatní materiál

30 989

Opravy a udržování

24 975

Cestovné

14 073

Nájemné

14 900

Školení a kurzy

22 560

Právní, ekonomické služby

80 625

Spoje – internet, telefon, poštovné

32 121

Ostatní služby

25 608

Osobní náklady

3 836 359
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Veřejná sbírka KÚOK/71170/2015/OE/400
KUOK 75203/2015

Vyúčtování za rok 2019
Hrubý výtěžek sbírky
Náklady spojené s konáním sbírky

Kč
257 301,97
0,00

Čistý výtěžek sbírky činil

257 301,97

Nevyužitý čistý výtěžek z minulého období

343 648,74

V souladu s účelem užito
Zůstatek čist. v. přecházející do dalšího období

70 663,45
530 287,26
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Poděkování
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
ALIMENTUM REST s.r.o.
ASEKOL a.s.
Ing. Crha Petr, CSc.
DIREXION s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o.
Dobré místo pro život
Bc. Dostál Igor
Ing. Hambálek Roman
Hostinec U Olinka
Hořava Zdeněk
IKEA Česká republika, s.r.o.
JUDr. Charvát Radim, Ph.D., LL.M.
KOMPAKTA INVEST a.s.
Matoušková Yvonne
McConahay Oujezdská Eva
Mgr. Mikulica Libor
MITRANET.CZ, s.r.o.
Ing. Mlčochová Martina
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Nadace AGEL
Nadace Agrofert
Nadace Leontinka
Nadační fond TESCO
Obec Jezernice
Obec Osek nad Bečvou
Obec Radslavice
Obec Veselíčko
Představitelé členských firem ASPP
RNDr. Seitlová Jitka, senátorka
Steffanová Kateřina
Šelle Jana
Šlosar Marek
Štefan Jan
Štefanová Vendula
Tom Help, z.s.
TOOM Interier s.r.o.
Trávníček Pavel
Mgr. Vacek Jaroslav
Výstavba plynovodů, s.r.o.
ZR–TRADE s.r.o.
Žáčkovi Jaroslava a Jiří

Poděkování patří také členům správní a dozorčí rady, kteří vykonávali
svou funkci bez nároku na odměnu.
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