Výroční zpráva 2016

Spolusetkávání Přerov, z.ú.
Kosmákova 46
Přerov
IČ 04150422
(od 1.1.2016 nástupce Centra setkávání, o.s.)

Vážení přátelé, dámy a pánové,

dovoluji si předložit první výroční zprávu za Spolusetkávání Přerov, z.ú. Tato organizace je
nástupcem Centra setkávání, o.s., o historii viz níže. S velkým úsilím se nám podařilo na
přelomu let 2015/2016 převést starý subjekt na nový a mohli jsme tak vlastně pokračovat
v naší dlouholeté práci v sociálních službách, pro širokou veřejnost bez viditelných změn.
Přímo nás se však dotkly velké změny hlavně v oblasti administrativy. Snažili jsme se, aby
tento zásah pocítili klienti jen minimálně a hlavně, aby nepostihl kvalitu služeb. To se nám za
velkého úsilí snad podařilo. Může nás těšit, že zájem o sociální služby stále trvá a léta
budované dobré jméno zařízení přináší ovoce. Je rovněž potěšitelné, že nejvýznamnější
finanční podpora Olomouckého kraje začala být v oblasti námi nabízených služeb (denní
stacionář) poskytována téměř v plné výši částek požadovaných v projektech. Finanční
ohodnocení záslužné práce většiny zaměstnanců v sociálních službách se tak v našem
případě alespoň pomalu dostává na důstojnější úroveň, odpovídající významu a hlavně
náročnosti této práce. Do přímé práce s klientem v sociální oblasti se nám však mohutnou
silou dere vlna přebujelé administrativy, takže se mnohdy zdá, že samotný klient ve službě
trochu přebývá, protože nejdůležitější je právě ten papír a co je na něm. Sama práce
s uživatelem může být skvělá, směřující k jeho prospěchu, ale když kontrolní orgány nejsou
spokojeny s dokumentací, může to být problém. Přesto se ale zatím stále nevzdáváme a
snažíme se odvádět práci hlavně ve prospěch a k užitku našich klientů.
Držte nám prosím palce a chcete-li, podívejte se, co jsme dělali v roce 2016.

Hana Ryšánková
ředitelka ústavu
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Název organizace: Spolusetkávání Přerov, z.ú.
Adresa: Kosmákova 2324/46, 750 02 Přerov
Webové stránky: www.spolusetkavaniprerov.cz
Statutární zástupce: Hana Ryšánková-ředitelka
IČ: 04150422
Číslo účtu: 115-471900267/0100, KB pobočka Přerov
Ústav byl založen zakládací listinou 13.května 2015 a zapsán do rejstříku ústavů u Krajského
soudu v Ostravě byl 17.června 2015, oddíl U, vložka 72
Ústav zejména:
a) Poskytuje sociální službu - denní stacionář dle § 46 zák. 108/2006 Sb.
b) Poskytuje sociální rehabilitace a rehabilitační pobyty.
c) Pořádá kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním postižením a
kombinovanými vadami, jejich rodiny a opatrovníky a širokou veřejnost.
d) Poskytuje základní sociální poradenství.
e) Poskytuje osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti sociální.
Zakladatelem ústavu Spolusetkávání Přerov, z.ú. je Hana Ryšánková
Správa a řízení organizace:
Orgány ústavu jsou: a/ ředitel
b/ správní rada (SR)
Ředitel
Ředitel je statutárním orgánem Spolusetkávání Přerov, z.ú., a jedná jeho jménem. Do funkce
ředitelky ústavu byla jmenována:
Hana Ryšánková
Správní rada
Základním úkolem SR je dohlížet na zachování účelu, k němuž byl ústav zřízen a na řádné
hospodaření s jeho majetkem.
Složení správní rady:
Jana Světlíková – předsedkyně SR
Ing. Bc. Ludmila Netopilová – členka SR
Soňa Přecechtělová – členka SR
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O vzniku a historii zařízení
• V roce 1993 se skupina rodičů dětí a mladých lidí s mentálním postižením podpořená
Společností pro podporu lidí s mentálním postižením ČR (dále jen SPMP) rozhodla obnovit
činnost přerovské organizace SPMP a vytvořit zařízení, které by poskytovalo služby mladým
dospělým lidem s MP tak, aby mohli trávit svůj život smysluplným, tvůrčím a sebe
rozvíjejícím se způsobem, zatímco rodiče budou mít možnost chodit do práce.
• Od roku 1994 začalo v Přerově působit Centrum výchovy a vzdělávání mentálně
postižených jako denní stacionář pro dospělé. Od počátku bylo zařízení součástí celostátní
organizace SPMP, naše právní forma byla sdružení.
• V dalších letech jsme tedy začali budovat sociální služby, pracovali jsme na jejich
zkvalitňování a nabírali nové klienty.
• V roce 2007 začal platit nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle kterého se
musely všechny sociální služby zaregistrovat u příslušných krajských úřadů, což bylo v našem
případě řádně provedeno. Na základě požadavku MPSV ČR však muselo dojít ke změně
názvu, s klienty jsme proto zvolili název Centrum setkávání, o. s., abychom lépe vystihli
podstatu poskytovaných služeb a vyhnuli se záměnám se školským zařízením.
• A zase jsme se snažili poskytovat co nejlepší služby svým klientům, tedy běžně fungovali,
pracovali na standardech kvality, snažili se pojmout všechny povinnosti, které nám ukládají
zákony atd.
• V roce 2014 začal platit Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) a všechno bylo
třeba zcela překopat a změnit, zkrátka nezůstal kámen na kameni. Výklady NOZ kolem spolků
(dříve sdružení) poskytujících sociální služby se neustále měnily, první rozhodnutí byla, že
spolky nemohou poskytovat soc. služby. Protože však sociálních služeb poskytovaných spolky
bylo mnoho, začalo se od tohoto nepřijatelného výkladu ustupovat.
• Naše organizace se jako součást SPMP stala ale pobočným spolkem, kde jsou dle NOZ
stanovena trochu jiná pravidla. Zda můžou pobočné spolky poskytovat sociální služby, to na
počátku působnosti NOZ v r. 2014 nevěděl v celé ČR téměř nikdo. Situace se však měnila a už
si ani nepamatujeme, ke kolika různým právním výkladům a názorům jsme se následně
dopátrali. Čas utíkal, přizpůsobit se NOZ jsme se museli do konce r. 2016. Proto jsme se
nakonec rozhodli založit nový právní subjekt – ústav.
• V souvislosti s tím jsme museli do konce března 2015 na KÚ požádat o vznik nové sociální
služby, aby byla zařazena do sítě služeb Olomouckého kraje (přesto, že tam ta samá služba už
byla za Centrum setkávání a nový ústav ji měl jen nahradit). V květnu 2015 jsme založili nový
ústav – Spolusetkávání Přerov, z. ú., ten byl zapsán do rejstříku ústavů u Krajského soudu
v Ostravě 17. června 2015.
• Během července a srpna 2015 jsme museli vyřídit registraci nové sociální služby, která
proběhla vcelku hladce.
• V září 2015 jsme požádali o ukončení soc. služby denního stacionáře v Centru setkávání
(zákon udává lhůtu 3 měsíce před skončením sociální služby).
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• S naším ústředím na SPMP v Praze jsme se předem dohodli na odloučení, které nám bylo
potom na konci r. 2015 schváleno, s tím, že stávající soc. služba Centrum setkávání, o. s.
ukončí k 31. 12. 2015 své působení.
• K datu 31. 12. 2015 Centrum svou činnost tedy ukončilo a od 1. 1. 2016 začal pracovat nový
ústav - Spolusetkávání Přerov. Byl na něj převeden veškerý majetek, závazky a pohledávky a
také všichni zaměstnanci z Centra.
Spolusetkávání Přerov tak má za sebou teprve první rok svého působení v sociální oblasti,
přesto však může prezentovat více jak dvacet let činnosti svého předchůdce, na jehož
úspěšnou práci plynule navázalo.

Poslání Spolusetkávání Přerov, z.ú.:
Spolusetkávání Přerov, z. ú. podporuje seberealizaci osob s mentálním a kombinovaným
postižením od 16 let věku z Přerova a okolí. Umožňuje jim trávit čas smysluplně, pracovat na
rozvoji svých osobních možností, a tím se lépe začlenit do společnosti.

Cílová skupina uživatelů:
Lidé ve věku 16 – 64 let, se sníženou soběstačností v důsledku mentálního postižení všech
stupňů, i s přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž postižení není při poskytování sociálních
služeb omezující.
Denní kapacita denního stacionáře je 20 osob.

Máme otevřeno:
Od pondělí do pátku, od 6.30 do 15.30 hod.

Registrace sociální služby
Naše zařízení má ke dni 28. 8. 2015 na Krajském úřadu Olomouckého kraje registrovánu
sociální službu denní stacionář (§ 46, zák. 108/2006 Sb.).
Identifikátor služby: 4709217.
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Personální zajištění poskytovaných služeb
Hana Ryšánková – ředitelka, vedoucí denního stacionáře
Mgr. Hana Sehnálková – zástupce vedoucí denního stacionáře, speciální
pedagog, sociální pracovník, vede dílnu malování
na hedvábí
Bc. Yveta Zdráhalová – vedoucí pracovník přímé péče, vede dílnu práce s pedigem
Mgr. Marcel Mařík – speciální pedagog
Marcela Šípková – pracovník v sociálních službách, vede keramickou dílnu
Romana Ďuricová – vychovatelka, vede dílnu šití
Iveta Slámová, Dis. - vychovatelka, vede dílnu malování na textil, zástup za MD
Jitka Dufková – vychovatelka, vede dílnu malování na sklo, zástup za MD
Zdeňka Stoklásková – provozní pracovník
Bc. Monika Zbránková – rodič. dovolená
Bc. Jana Antonovová – rodič. dovolená
Michaela Havlíčková – rodič. dovolená, 5/2016 ukončen prac. poměr
Mgr. Petra Vilímková – rodič. dovolená, 5/2016 ukončen prac. poměr
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Akce Spolusetkávání Přerov, z.ú. v roce 2016
7. ledna
14. ledna
3. února
16. února
17. února
24. února
7. března
23. března
27. března
2. dubna
9. dubna
20. dubna
21. dubna
21. května
13. května
25. května
30. května
10. června
15. června
22. června
7. července
8. července
12. července
15. července
19. července
22. července
17. srpna
25. srpna
30. srpna
9. září
16. září
21. září
23. září
23. září
19. října
21. října
31. října
2. listopadu
9. prosince
12. listopadu
23. listopadu
28.11- 2.12.
4. prosince
13. prosince
14. prosince
21. prosince
22. prosince

Dozvuky Vánoc, koncert slova a hudby
kino Hvězda Přerov, film Ledová královna
výstava Korunovační klenoty, Vlastivědné muzeum Olomouc + Kočičí kavárna
kino Hvězda Přerov, film Decibely lásky
hokejové utkání Zubři Přerov: Slavia Praha
Střední zemědělská škola Přerov, návštěva hospodářství
Městské divadlo Zlín, představení Charleyova teta
Velikonoční výstava v Městském domě Přerov
Koncert ADD Gospel **
Společenský večírek Alfahandicapu **
Divadlo, Klub seniorů Vlkoš **
kino Hvězda Přerov, film Jak básníci čekají na zázrak
jarní výstava květin Flora Olomouc
koncert v Městském domě v Přerově – Petr Kolář
fandění hokeji na zimním stadionu v Přerově
divadlo Polárka Brno, představení Robinson Crusoe
kino Hvězda Přerov, film Alenka za zrcadlem
akce Občan a bezpečnost u policejní budovy na Kopaninách v Přerově
diskotéka na Taverně *
exkurze v chráněné dílně Krok v Hranicích na Moravě
Alfaolympiáda **
exkurze v Mamutově v Předmostí
výlet do Skaličky, Námořní muzeum a větrný mlýn
letní dopoledne na bazéně v Přerově
výlet do Zoo v Hodoníně
výlet do Sluňákova v Horce nad Moravou
výlet do Pevnosti poznání v Olomouci
výlet do Slavkova, výstava Austerlitz – malé město s velkou historií
výlet do Perníkové chaloupky u Pardubic
výlet spojený s komentovanou prohlídkou města, Lipník nad Bečvou
Vlkoš, pozvání na zábavné dopoledne organizované Klubem seniorů
Muzeum Přerov, výstava Z koupelen a ložnic… aneb O čem se nemluví
výstava hub, klub Teplo Přerov
výstava Draci v Galerii Go Přerov
diskotéka na Taverně *
podzimní výstava Flora Olomouc
kino Hvězda Přerov, film Bezva ženská na krku
muzikoterapie s Lucií
kino Šantovka Olomouc, film Anděl Páně 2
společenský večírek Alfahandicapu **
prezentace sociálních služeb, Městský dům Přerov
prezentační výstava výrobků v Emosu v Přerově
vánoční koncert skupiny Add gospel v kostele Církve československé husitské **
vánoční bowling pro členy SPMP ČR *
výstava betlémů, kostel Církve československé husitské
pozvání na předvánoční setkání se studenty VŠLG Přerov
slavnostní oběd v restauraci Floria

* akce pořádané SPMP ČR

** akce různé, ostatní
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Vzdělávání zaměstnanců za rok 2016
Název semináře

Datum

Vzdělávací
agentura

Počet
účastníků

Hodinová
dotace

Kontrola sociálních služeb

26.1.2016

IBB Praha

1

6

Vnitřní směrnice a stanovy NNO. Zápis do
veřejného rejstříku. Dotační tituly Olomouckého
kraje.
Dobrá smlouva jako základ sociální služby

27.1.2016

1

6

1

8

Mozaika

24.4.2016

3

3x5

Vybrané relaxační techniky

12.5.2016

Poradna pro
NNO Olom.
kraje
QUIP
Olomouc
Lipka o.s.
Vlkoš
IBB Praha

2

2x6

Konference k evaluaci nové koncepce spolupráce
Ol.kraje a NNO
Tvorba metodik v soc.službách

15.6.2016

KÚ Olomouc

1

5

27.7.2016

M.H.S. Praha

1

8

Využití výtvarných technik pro aktivizaci
smyslového vnímání
Pracovní setkání k problematice osob
s mentálním a kombinovaným postižením
Kazuistický seminář – řešení obtížných situací při
spolupráci s klientem
Základy řízení lidí v NNO

5.10.2016

Edupol

2

2x8

7.10.2016

KÚ Olomouc

1

2

17.11.2016

Portus Praha

9

9x8

14.12.2016

Poradna pro
NNO Olom.
kraje

1

6

2.3.2016

Celkem: 156 hodin
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Již tradičně dokládáme nezpochybnitelně – tj. pomocí fotografií, co se dělo ve
Spolusetkávání Přerov, z.ú. v roce 2016:
Při skupinové práci se klienti učí potřebným dovednostem podle individuálních přání.

V dílnách se také pro každého najde zajímavá práce.

Veliký boom v posledních letech zažívá vaření.
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Pro řadu klientů jsou zajímavé činnosti na zahradě.

Pravidelným cvičením se uživatelé mohli udržovat v kondici.

Udržovat a prohlubovat své vědomosti a pracovat na PC je možné ve výuce nebo na skupinách.

Měli jsme společné zábavné aktivity a navštívili jsme také hodně zajímavých míst.

10

Viděli jsme se s kamarády - z VŠLG Přerov, s Mgr. Vilímkem, i se seniorkami z vlkošského Senior klubu.

Prezentujeme svoji činnost.
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Naše výrobky
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Hospodaření v roce 2016

Příjmy
Dotace KÚ Olomoucký kraj na provoz

2,470.000,- Kč

(mzdy, vzdělávání, účetní služby)
Dotace Města Přerov - na provoz

200.000,-

Dotace a příspěvky obcí: Křtomil

15.000,-

Lazníky,Grymov,Zábeštní Lhota.
Osek n.B.
Grant Město Lipník n.B.

2.700,-

Platby uživatelů

753.059,-

Dary příznivců a přátel

52.932,-

Výstavy

22.342,-

Ostatní služby

61.305,-

Úroky z účtů, bonusy

371,-

Příjmy celkem

3.577.709,- Kč

Výdaje
Provozní náklady

377.786,- Kč

Energie, voda

91.204,-

Opravy, údržba

76.217,-

Mzdy + pojistné

2,785.894,-

Spoje

13.925,-

Cestovné

7.627,-

Vzdělávání pracovníků

30.610,-

Stravné

209.143,-

Aktivizační a společenské akce

14.856,-

Narovnání odpisů

- 207.290,-

Výdaje celkem

3,399.972,- Kč
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Finanční zabezpečení sociální služby

Pro rok 2016 bylo zpracováno celkem 8 projektů a žádostí na podporu sociální služby.
Ve všech případech jsme tentokráte uspěli.
Dotace na sociální služby v roce 2016 rozděloval Krajský úřad Olomouckého kraje. Ve
druhé polovině roku byly některé dotace navýšeny, my jsme mezi ně patřili také, takže celková
částka finančních prostředků přidělená Olomouckým krajem činila 2.470.000, Kč, což byla i plná
výše naší žádosti. Celou dotaci jsme vyčerpali hlavně na mzdy, malá část byla použita na účetní
služby a vzdělávání zaměstnanců.
Část provozních nákladů byla dále hrazena z dotace Magistrátu města Přerov v celkové
výši 200.000,- Kč.
Na provoz zařízení přispěly i další obce, jejich občané sociální služby využívají: Obec
Křtomil částkou 5.000,- Kč, dále pak Obec Grymov částkou 3.000,- Kč, Obec Lazníky částkou
4.000,- Kč, Obec Zábeštní Lhota částkou 2.000,- Kč a Obec Osek n.B. částkou 1.000,-Kč. Město
Lipník n.B. přispělo v rámci grantového řízení částkou 2.700,- Kč.
Průměrné náklady na jednoho klienta byly 14.600,- Kč/měsíc, včetně stravy. Část těchto
nákladů hradí sám klient. Finanční částka, kterou uživatelé hradí v zařízení, se dle míry podpory
a množství odebraných služeb pohybuje v rozmezí od 2.500,- do 9.000,- Kč / měsíc.
Další projekty
V polovině roku jsme se rozhodli využít výzvy vyhlašované Integrovaným regionálním
operačním programen pod názvem Rozvoj sociálních služeb. Žadatelům bude umožněno řešit
několik možností: Nám se zdála vhodná Rekonstrukce a úprava objektu, či zázemí pro
poskytování sociálních služeb. Rozhodli jsme se pro bezbariérové úpravy sociálního zařízení
v budově stacionáře, dále pro realizaci schodišťové plošiny a opravu střechy. Pro pomoc se
zpracováním projektu jsme se spojili s Regionální rozvojovou agentůrou Východní Moravy,
která působí ve Zlíně. Na konci října byla žádost podána.
Dary a pomoc příznivců organizace
Na další stránce, v její druhé polovině, jsou uvedeni naši dlouholetí příznivci. Jejich
pomoc byla v roce 2016 jak finanční, tak i materiální nebo odborná. U všech si jejich podpory
moc vážíme a patří jim naše veliké poděkování.

14

Spolusetkávání Přerov, z.ú. podporují dotacemi, granty a příspěvky:

MPSV ČR

Obec Křtomil

Olomoucký kraj

Obec Lazníky

Statutární město
Přerov

Obec Osek n.B.

Město Lipník n.B.

Dále obce: Grymov a Zábeštní Lhota

Přehled dárců (organizací, firem a jednotlivců)
MUDr. Petra Vlasatá, Přerov
Radek Ševčík, Přerov
Mgr. Jarmila Ižová, Přerov
TK PRECHEZA Přerov, z.s.
Meopta-optika, s.r.o.
Miluška Rozsívalová, Přerov
Milena Malinová, Přerov
Vysoká škola logistiky, o.p.s. Přerov

2.516,- Kč
2.400,5.616,20.000,7.000,5.000,8.400,2.000,-

Materiálně nebo svou dobrovolnou prací či radou podpořili naši činnost:
Vladimíra Smékalová
Věra Novotná
Věra Džuberová
Jana Zdráhalová
Marie Macháčková
Marcela Kroupová
Marie Čepová
Meopta-optika, s.r.o.
Z - E.M.O.S. trading a.s.

JUDr. Marie Neulsová
Milan Ryšánek
Marie Složilová
Hana Chantůrová-Taverna
Jiří Pavlištík
Komerční banka a.s., pob. Přerov
Klub seniorů Vlkoš
Poradna NNO Olom. kraje -Bc. Milada
Šnajdrová
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Zpráva auditora
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Výrok správní rady
Výroční zpráva za rok 2016, kterou předložila ředitelka ústavu Hana Ryšánková, byla schválena
správní radou ústavu na jednání dne 20. června 2017 .
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Všem, kteří nám pomáhají, moc děkujeme. 

www.spolusetkavaniprerov.cz
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