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Úvodní slovo ředitele

Vážení přátelé,

podobně jako loňský rok, byl i rok 2021 poznamenán pandemií Covid-19. Vláda ČR 
opakovaně zaváděla nouzový stav a opatření v podobě nošení respirátorů (nejen)
na pracovišti, ale zejména také hromadné testování. Museli jsme se vypořádat
s omezujícími opatřeními, zvýšenými náklady a bezesporu náročnější administrativou.
V neposlední řadě však také s pocitem osobní zodpovědnosti jeden za druhého a také za 
naše klienty.

Říká se, že zaměstnanci jsou největším bohatstvím organizace, což po svých zkušenostech 
mohu jen potvrdit.

Během této pokračující „zatěžkávací zkoušky“ pro všechny se totiž znovu ukázalo, jak úžasné 
zaměstnance v našem Aktivačním centru máme. Jsou to lidé, kteří dokáží držet při sobě, 
pomáhat jeden druhému, a ke každému přistupovat profesionálně a zároveň lidsky. Svou 
práci vykonávají s láskou, zodpovědností a velikým nasazením. Zejména díky nim a jejich úsilí 
na udržení duševní pohody u našich klientů se snad alespoň v Aktivačním centru, i přes 
různá omezující opatření, povedlo zachovat dojem „normálnosti“.

Ale rok 2021 pro nás naštěstí nebyl jen rokem „covidovým“. Navzdory tomuto náročnému 
období započala naše dlouhá cesta za vysněnou Zahradou radosti – místem, které se, jak 
doufáme již brzy, stane pro naše klienty oázou vybízející jak k relaxaci, tak i k zahradničení. 
Držme si pěsti, ať je vše přesně takové, jak jsme si to vysnili.

Závěrem bych rád poděkoval zaměstnancům za další skvěle zvládnutý těžký rok, klientům za 
trpělivost s častými změnami a omezeními, dárcům za jejich finanční i materiální příspěvky a 
příznivcům za velkou vlnu podpory, které se nám dostávalo.

Děkuji Vám všem!

Pavel Soukup



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

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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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

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
Vedoucí služby, sociální pracovník: Mgr. Veronika Jurčíková
Speciální pedagog: Mgr. Jiří Stojaník



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 

• boccia

• výlety 

• pomoc při zajišťování práv a zájmů uživatelů 

• sociální poradenství

Provozní doba Aktivačního centra – Jsme tady

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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Rok 2021 v denním centru, 
významné projekty a aktivity

Grantová podpora Nadačního fondu TERRE PLURIELLE ve výši
€10.000,- je v roce 2021 poskytnuta za účelem provedení zpevněných
ploch v rámci projektu Zahrada radosti.

Děkujeme
panu Ing. Zdeňku Kašparovi z Linkcity

a
Nadačnímu fondu Terre Plurielle
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„Rozvíjíme samostatnost VI.“

Finanční podporu Nadace Leontinka jsme v rámci projektu
„Rozvíjíme samostatnost VI.“ využili na úhradu osobní asistence, 
na zakoupení bezdrátových tlačítek pro snadnější ovládání PC
a dvou výukových programů pro rozvoj komunikačních dovedností 
našich uživatelů s těžkým zrakovým postižením.
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Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, 
se sídlem v Trutnově

Grantová podpora Společnosti DUHA ve výši 10.000,- Kč

byla v roce 2021 využita k financování projektu

„Boccia rampa Super extra“.
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Kaleido brýle pro virtuální cestování

Díky Nadaci ČEZ a jejímu grantovému programu Podpora regionů 2021 
jsme mohli našim klientům s těžkým zdravotním postižením pořídit brýle 
Kaleido. Ty jim umožňují virtuálně procestovat a poznat nová místa nejen
v České republice, ale i v Evropě. Výlety jsou doplněny mluveným slovem. 
Klienti se mohou vypravit do přírody nebo na soukromý koncert, relaxovat
na břehu moře nebo meditovat uprostřed lesa. Všechny tyto kouzelné 
okamžiky mohou nyní naši klienti prožít!
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Pořízení sekačky na úpravu trávníku

Nadační fond Tesco naši organizaci podpořil prostřednictvím grantového 
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme” částkou 10 000 Kč, díky které 
jsme si mohli pořídit tuto krásnou a kvalitní sekačku.
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Naše výlety v roce 2021

Olomouc – Pevnost poznání, Zámek Holešov, Teplice nad Bečvou
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Čarodějnice, Halloween, Den žen
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Výnosy celkem 5 886 429,00

Úhrady od uživatelů 448 393,43

MPSV - Olomoucký kraj – Podprogram č. 1 2 792 400,00

Dotace od ÚP Přerov 1 022 226,75

Olomoucký kraj – Podprogram č. 2 354 700,00

Přímá podpora . Magistrát města Přerova 180 000,00

Ostatní 1 088 708,82

Náklady celkem 5 886 429,00

Potraviny 39 080,34

Pohonné hmoty 2 344,85

Drobný hmotný majetek 165 955,43

Kancelářské potřeby, ochranné pomůcky atd. 12 832,83

Spotřeba energie 56 459,64

Ostatní materiál 117 380,45

Opravy a udržování 242,31

Cestovné 3 675,48

Nájemné 34 300,00

Školení a kurzy 35 180,00

Právní, ekonomické služby 92 400,00

Spoje – internet, telefon, poštovné 41 290,96

Ostatní služby 40 042,95

Osobní náklady 5 245 243,76

Jsme tady, o.p.s.

Hospodaření v roce 2021 
Účetní uzávěrka Jsme tady, o.p.s. k 31. 12. 2021

V roce 2021 byl provoz Jsme tady, o.p.s. financován z několika zdrojů: 

Příjmy:

Výdaje:
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Veřejná sbírka KÚOK/71170/2015/OE/400

KUOK 75203/2015 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

Kontrola veřejné sbírky 16. 2. 2021 – 21. 2. 2021

„Hrubý výtěžek tvořily příjmy od přispěvatelů na bankovní účet č. 43-
2692440267/0100, vedený u KB, a. s. Část výtěžku byla využita na
pořízení rampy a na mzdové výdaje. Nevyužitý zůstatek ve výši
382.094,76 Kč přechází do dalšího období konání veřejné sbírky.“

„V průběhu kontroly bylo jednáno s panem Pavlem Soukupem,
ředitelem, který dodal potřebné doklady. Poskytnutá dokumentace je
v souladu s tvrzeními právnické osoby o příjmech a výdajích za
hodnocené období a toto vyúčtování tedy vyhovělo ustanovení § 24
odst. 2 zákona o veřejných sbírkách.“
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Vyúčtování za rok 2021 Kč

Hrubý výtěžek sbírky 3 303,00

Náklady spojené s konáním sbírky 99,00

Čistý výtěžek sbírky činil 3 102,00

Nevyužitý čistý výtěžek z minulého období 528 696,76

V souladu s účelem užito 149 704,00

Zůstatek čist. v. přecházející do dalšího období 382 094,76



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

Cubelogy Technologies s.r.o.

Exekutorský úřad Přerov

Faltovi Lenka a Václav

Ing. Crha Petr, CSc.

Ing. Hambálek Roman

JUDr. Charvát Radim, Ph.D., LL.M.

Matoušková Yvonne

Nadace ČEZ

Nadace Leontinka

Nadační fond Terre Plurielle

Nadační fond TESCO

Nordic Telecom

Obec Jezernice

Obec Osek nad Bečvou
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Obec Radslavice

Obec Veselíčko

Rekreační klub Tajčičuanu Jeřáb, z.s.

P.I.K. plast s.r.o.

Pospíšilíková Eliška

Ing. Rakovská Věra

RNDr. Seitlová Jitka, senátorka

Společnost DUHA Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

Ing. Střelecká Eva

Šelle Jana

Štefan Jan

Štefanová Vendula

TOOM Interier s.r.o.

ZR–TRADE s.r.o.

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