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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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http://www.jsmetady.cz/


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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Cíl obecně prospěšné společnosti 
 

Pomoc při zajišťování integrace osob s kombinovanými vadami do 
vzdělávacích instituci a do pracovních procesů a na pomoc při 
zdokonalování dovedností a upevňování získaných znalosti a zkušenosti 
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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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 - 15:00 
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Projekt „MOTREN“ 

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, 
Nadace Děti – kultura – sport. 

Naším partnerem v projektu „MOTREN“ byla Společnost DUHA a Nadace 
pro děti postižené mozkovou obrnou. 

Rehabilitační přístroj MOTREN je nezbytnou součástí Aktivačního centra – 
Jsme tady. Přístroj je vyroben českou firmou Kalpe a slouží k procvičování 
zvlášť horních i dolních končetin. Zajímavostí MOTRENU je to, že je 
poháněn elektromotorem, jenž umožňuje uživatelům cvičit i přes jejich 
případné zdravotní a pohybové omezení. 

Za dobu jeho užívání je možné u jednotlivých klientů sledovat významné 
pokroky, a to zejména ve zlepšení jejich hrubé motoriky. 
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Projekt „Aktivační centrum – Jsme tady VI. ročník“ 

Tento projekt byl realizován za podpory Olomouckého kraje v rámci 
programu „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 
2014“ a to v období od ledna do prosince roku 2014. 

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 byla komplexní 
péče je 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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Hospodaření v roce 2014 
Účetní uzávěrka Jsme tady, o.s. k 31.12.2014 

V roce 2014 byl provoz Jsme tady, o.p.s. financován z několika zdrojů: 

Příjmy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje: 
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Výnosy celkem 2 059 223 

Dotace od MPSV 691 500 

Dotace Olomoucký kraj 116 900 

Přímá podpora města Přerova 145 000 

Dotace od ÚP Přerov 590 495 

Příspěvky od nadací, dary, veřejná sbírka 117 024 

Úhrady uživatelů za poskytnuté služby 310 150 

Ostatní 88 154 

Náklady celkem 2 059 223 

Materiál a energie 47 517 

Služby celkem 133 703 

Mzdové náklady 1 812 688 

Pojištění 7 759 

Daně a poplatky 519 

Ostatní náklady 57 037 



Veřejná sbírka KÚOK/57071/2012/OE400 
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Hrubý výtěžek sbírky 63 535,78 

Náklady spojené s konáním sbírky 54,07 

Čistý výtěžek sbírky činil 63 481,71  

V souladu s účelem užito 47 500,00 

Zůstatek čistého výtěžku 16 199,48 



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 

Teplo Přerov a.s. 

ZONER software, s.r.o. 

ACE Design, s.r.o. 

Microsoft, s.r.o. 

Radim Charvát 

Ing. Roman Hambálek 

Ing. Vladimír Kasan 

Meopta – optika, s.r.o. 

RM GAS, s.r.o. 

CEPS a.s. 

PROGRES Liberec s.r.o. 

Představitelé členských firem ASPP 

Kubík a.s. 

KEN SECURITY s.r.o. 

Bohuslav Slánský 
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