Výroční zpráva 2017

Spolusetkávání Přerov, z.ú.
Kosmákova 2324/46
Přerov
IČ 04150422

Vážení přátelé, dámy a pánové,
rok utekl jako voda a je zase potřeba dát dohromady něco o tom, co se dělo v uplynulém
roce v našem zařízení – Spolusetkávání Přerov, z.ú. Jako obvykle toho bylo hodně. Klienti
pracovali ve všech dílnách, někteří rychleji, jiní volnějším tempem rozvíjeli své dovednosti
v keramice, v malbě na textil, hedvábí a sklo, při práci s proutím a v šicí dílně, při vaření, na
zahradě. Nechybělo ani celoživotní vzdělávání. Své zájemce si našly i exkurze a výlety na
zajímavá a neobvyklá místa jako např. návštěva bludiště v kukuřičném poli u Horní
Moštěnice nebo prohlídka Květné zahrady v Kroměříži s interaktivním výkladem, jak se tam
dříve žilo. Nechyběla ani kultura jako návštěva kina, velký úspěch měl muzikál Mýdlový princ,
tančilo se na diskotékách a večírcích, sportovalo se v nové posilovně, na bowlingu a taky
v přírodě. Možnosti byly široké, více na www.spolusetkavaniprerov.cz.
Zaměstnanci při tom všem zase zpracovávali hory dokumentů a kopce důležité a méně
důležité administrativy, která je v některých případech samozřejmě velmi užitečná, z velké
části však zbytečně složitá a zdržuje od potřebné práce s klienty, která je však stále ještě naší
prioritou.
V posledních letech je potěšitelné, že finanční prostředky na dotace na sociální služby mají
vzrůstající tendenci a požadovaná výše příspěvků je jen minimálně krácena. Protože o dotace
žádáme každý rok, je důležité, že jsme jako součást neziskového sektoru přestáli rok 2017
bez úhony a musíme jen doufat v přízeň donátorů v dalším období.
Radost z práce s klienty, jejich pokrok v řadě sebeobslužných dovedností, a jejich zaujetí pro
nabízené aktivity, které je baví, je pro nás pořád tím nejlepším hnacím motorem této
náročné práce.
Přeji Vám příjemnou chvilku při procházce děním v roce 2017.

Hana Ryšánková
ředitelka
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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
Číslo registrace sociální služby denní stacionář: 470 92 17
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. Svou činností v sociálních službách
tak plynule navazuje od roku 2016 na práci svého předchůdce, Centra setkávání, o.s., které
v sociální oblasti v Přerově působilo od roku 1994. Ke změně došlo s účinností Nového
občanského zákoníku v letech 2015 a 2016.
Historie organizace je shrnuta ve výroční zprávě 2016.
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:
Ing. Roman Vejmola – předseda SR
Ing. Bc. Ludmila Netopilová – členka SR
Soňa Přecechtělová – členka SR
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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
Personální zajištění poskytovaných služeb
Hana Ryšánková – ředitelka, vedoucí denního stacionáře
Mgr. Hana Sehnálková – zástupce vedoucí denního stacionáře, speciální
pedagog 0,5 ÚV, sociální pracovník 0,5 ÚV
Bc. Yveta Zdráhalová – vedoucí pracovník přímé péče, pracovník v sociálních službách
Mgr. Marcel Mařík – speciální pedagog 0,5 ÚV, pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV
Iveta Slámová, Dis. – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV, zástup za MD
Jitka Dufková – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV, zástup za MD
Zdeňka Stoklásková – provozní pracovník
Romana Ďuricová – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV
(do 20. dubna 2017, nástup na MD)
Markéta Mrázková - pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV
(od 1. dubna 2017, zástup za MD)
Marcela Šípková – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatel 0,5 ÚV
(do 10.srpna 2017, nástup na MD)
Ing. Ivana Koukalová - pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV
(od 1. září 2017, zástup za MD)
Bc. Monika Zbránková, Dis. – rodič. dovolená,
Bc. Jana Antonovová – rodič. dovolená
Každý ze zaměstnanců přímé péče vede jednu z pracovních dílen (práce s pedigem, malování na sklo,
textil nebo hedvábí, keramika, šití, práce na zahradě, ve cvičné kuchyni) nebo individuální výuku.
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Pro naši práci v denním stacionáři je velkou výhodou i malá fluktuace zaměstnanců. V posledních
několika letech k ní dochází vlastně jen postupným nástupem pracovnic na MD. V tom případě
musíme zajišťovat krátkodobý zástup. Jsme rádi, že zatím máme štěstí na odborně kvalifikované
pracovníky s dobrým sociálním cítěním, kteří dělají svou práci s opravdovým zájmem.
Vzdělávání zaměstnanců za rok 2017
Název semináře

Datum

Vzdělávací
agentura

Počet
účastníků

Započteno
hodin

Aktivizace seniorů

20.2.2017

1

8

Nové povinnosti NNO, EET, řídící
dokumenty, zápis do veřejného rejstříku
Základy první pomoci pro pracovníky
v sociálních službách
Sexualita uživatelů soc. služeb

22.2.2017

1

8

9+1
praktikantka
2

9x6

Pracovní setkání partnerů projektu „Pro
běžný život“
Veřejná správa a financování NNO

19.4.2017

Mgr. Jitka
Suchá
Bc. Milada
Šnajdrová
Rescue
Training cz
Cesta rodiny
životem, z.s.
KÚ Olomouc

2

2 x3

1

6

Základy personální a mzdové agendy
Pohybové aktivity ve vyšším věku

17.5.2017
20.6.2017

1
2

8
2x8

Základy facilitace
Řízení lidí v NNO II.

3.10.2017
20.9.2017

1
1

8
8

Pracovní setkání – změny v oblasti
poskytování soc. služeb
Umění ptát se při rozhovoru s klientem

21.9.2017

JUDr. Hana
Frištenská
Karel Malý
Mgr. Jitka
Suchá
Quip, z.ú.
Bc. Milada
Šnajdrová
KÚ Olomouc

1

3

Portus Praha

9

9x16

Freya, z.s.
PdF UP
Olomouc
VOŠ Kroměříž

2
1

2x7
80

1
10
všichni

80
6 x 4, 4 x 2

Sexuální asistence – její možnosti a limity
VŠ studium - praxe
Vzdělávání na doplnění kvalifikace
Školení Standardy kvality
Školení PO a BOZP

8.3.2017
21.3.2017

28.4.2017

28.29.9.2017
5.10.2017
průběžně
průběžně
průběžně

Spolusetkávání

2x8

Celkem: 491 hod.
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A k c e 2017
6. ledna
13. ledna
15. února
27. února
1. března
16. března
13. dubna
21. dubna
22. dubna
4. května
6. května
10. května
18. května
20. května
14. června
27. června
29. června
červen
7. července
12. července
13. července
19. července
červenec
16. srpna
23. srpna
srpen
29. srpna
31. srpna
19. září
21. září
22. září
11. října
13. října
16. října
25. října
1. listopadu
3. listopadu
8. listopadu
9. listopadu
18. listopadu
3. prosince
prosinec
12. prosince
14. prosince
18. prosince
20. prosince
21. prosince

varhanní koncert „Dozvuky Vánoc“ – Přerov-Předmostí
exkurze na hasičské stanici
diskotéka na Taverně *
divadlo Zlín – muzikál Malované na skle
výstavy v Pasáži: Měšťák 1897 – 2017 a Na kole (fotografie Pavla Kadlíčka)
odpolední turistická procházka okolím Přerova
kino Hvězda Přerov, film Špunti na vodě
jarní výstava Flora Olomouc
společenský večírek s Alfa Handicap **
přátelské bowlingové utkání smíšených družstev Spolusetkávání a VŠLG Přerov
muzikál v Laser Hall Brno, Mýdlový princ
zámek Přerov, výstava Hrady dolního Pobečví, Výstavní síň Pasáž, výstavy
Komuna – deset let od zániku a Putování Francií
odpoledne pro fanoušky MS v hokeji
Plavání kolem světa (Alfa handicap) **
diskotéka na Taverně *
beseda pro opatrovníky, projekt „Pro běžný život“ CPT Praha
výlet do ZOO na sv. Kopečku
pobyt pro členy a přátele SPMP ČR v Biogradu (Chorvatsko) *
výlet do Kroměříže – Květná zahrada
výlet do Hranic na Moravě – arboretum, aquapark
5. ročník Alfaolympiády **
výlet na sv. Hostýn
Horní Bečva – pobyt pro členy SPMP ČR *
výlet – Pevnost poznání Olomouc
výlet – Veteran arena a Depo železničních vozidel Olomouc
pobyt pro členy a přátele SPMP ČR v Pakoštane (Chorvatsko) *
výlet do bludiště Kukuřičáci u Horní Moštěnice, opékání špekáčků na Laguně
výlet – zámek Lednice
Klubíčko přátelství (Denní pobyt-Soc.služby Města Přerov)
Setkání se seniory ve Vlkoši
Výstava hub Přerov
diskotéka na Taverně *
zámek Přerov, výstava Poklady z hůry
divadlo Zlín – muzikál Noc na Karlštejně
muzikoterapie s Luckou
vytváření koberce z přírodnin na náměstí TGM v Přerově
bowling
výlet do Zlína – výstava Lego
Halloweenské setkání *
společenský večírek s Alfa handicap*
koncert Add gospel **
předvánoční prezentační výstava výrobků –EMOS Euronics
bowling pro členy a přátele SPMP ČR *
Zlatý kanár *
SZeŠ Přerov – živý betlém
VŠLG Přerov – vánoční setkání
Slavnostní oběd v restauraci Floria

* akce pořádané SPMP ČR, ** akce pořádané dalšími partnerskými organizacemi
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V roce 2017 jsme společně vybudovali posilovnu, která je nyní hojně využívaná.

Pracujeme, vaříme, vzděláváme se.
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Jezdíme na výlety, do divadel, chodíme na výstavy, setkáváme s přáteli, bavíme se, fandíme, slavíme.

Umíme udělat pěkné věci.
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Hodnocení roku 2017 klienty
Každý rok si ověřujeme prostřednictvím dotazníků spokojenost klientů s kvalitou poskytované sociální služby i
jejich náměty do další práce.
Hodnocení kvality služeb za rok 2017 vyznělo pro organizaci celkově velmi příznivě. Líbila se pestrá nabídka
akcí, klienti mají rádi výlety, divadla, kina, pobyty, činnosti v dílnách, opakovaně chválí stravu, svačiny
obohacené o zeleninu a ovoce, obědy i pitný režim. Oceňují přístup personálu, trpělivost, vstřícnost. Radost
některým udělala i nová možnost pohybu v nové posilovně. Připomínek bylo naprosté minimum, někdo chtěl
ještě více akcí, objevily se i některé typy na ně, někdo by preferoval více zapojení do činností prospěšných pro
všechny, také se dojasňovala otázka úhrad.

Výrok správní rady a audit
Správní rada schválila Výroční zprávu za rok 2017 bez výhrad a bere na vědomí výrok auditora.
Výrok auditora je samostatnou součástí v závěru této zprávy
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Hospodaření v roce 2017
Příjmy
Dotace KÚ Olomoucký kraj na provoz
(mzdy, vzdělávání, účetní služby)

2,892.500,- Kč

Dotace Města Přerov - na provoz

210.000,-

Dotace a příspěvky obcí na provoz:
Grymov,Křtomil, Lazníky, Osek n.B.,
Vlkoš,Zábeštní Lhota

21.000,-

Grant Město Lipník n.B.

2.700,-

Platby uživatelů

774.669,-

Dary příznivců a přátel

32.316,-

Dar Friendly Loyal, ples KÚ Ol.kraje

50.000,-

Výstavy

25.005,-

Oborová zdrav.pojišťovna, propagace

10.000,-

Ostatní služby

63.721,-

Úroky z účtů, bonusy

262,-

Příjmy celkem

4.082.173,- Kč

Výdaje
Provozní náklady

367.162,- Kč

Energie, voda

143.148,-

Opravy, údržba

53.839,-

Mzdy + pojistné

3,245.311,-

Spoje

12.327,-

Cestovné

6.977,-

Vzdělávání pracovníků

52.740,-

Stravné

209.921,-

Aktivizační a společenské akce

7.350,-

Výdaje celkem

4,098.775,- Kč
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Finanční zabezpečení sociální služby
Pro rok 2017 bylo zpracováno celkem 9 projektů a žádostí na podporu sociální služby. Ve
všech případech jsme tentokráte uspěli.
Dotace na sociální služby v roce 2017 rozděloval Krajský úřad Olomouckého kraje. Ve druhé
polovině roku byly dotace ještě navýšeny z důvodu navýšení mezd pracovníku v soc.službách.
Celková částka finančních prostředků přidělená Olomouckým krajem tedy činila 2.892.500, 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
210.000,- Kč. Čerpali jsme ji hlavně na energie, materiál a další potřebné služby.
Na další 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, Obec Osek n.B. částkou 2.000,-Kč a obec Vlkoš částkou
5.000,- Kč. Město Lipník n.B. přispělo v rámci grantového řízení částkou 2.700,- Kč.
Ztráta 16.602,- Kč byla hrazena z vlastních zdrojů.
Náklady na samotnou sociální službu denního stacionáře činily v roce 2017 celkem 4.028.053,- Kč.
Průměrné náklady na jednoho klienta ( při docházce pět dnů v týdnu) byly 16.780,- 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
Na konci září nám byl schválen projekt na rekonstrukci a úpravu našich budov, který jsme podávali
v říjnu 2016. Do plánovaných oprav – bezbariérové sociální zařízení, schodišťová plošina a oprava
střechy, se tak pustíme až v polovině příštího roku. Projekt nám administruje Regionální rozvojovou
agentura Východní Moravy, která působí ve Zlíně. Realizace tohoto projektu se uskuteční v polovině
příštího roku.

Dary a pomoc příznivců Spolusetkávání Přerov, z.ú.
Dále je uveden podrobný přehled našich donátorů a příznivců. Jsou zde prezentováni naši
dlouholetí podporovatelé a dobrovolníci. Někteří nám pomáhají finančně, jiní při některých akcích,
formou vlastní práce, materiálně či dobrou radou. U všech si jejich přízně moc vážíme a patří jim
naše veliké poděkování.
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Spolusetkávání Přerov, z.ú. podporují dotacemi, granty, příspěvky a dary:

MPSV ČR

Obec Křtomil

Statutární město
Přerov

Obec Lazníky

Obec Zábeštní Lhota

Obec Osek n.B.

Obec Vlkoš

Město Lipník n.B.

+ obec Grymov

Přehled dárců (organizací, firem a jednotlivců)
MUDr. Petra Vlasatá, Přerov
Friendly Loyal, ples KÚ Ol.kraje
Radek Ševčík, Přerov
Mgr. Jarmila Ižová, Přerov
Ing. František Marek
Miluška Rozsívalová, Přerov
Ing. Michal Ryšánek
Milena Malinová, Přerov
Oborová zdravotní pojišťovna, propagace
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3.000,- Kč
50.000,2.400,5.616,5.000,5.000,6.000,4.800,10.000,-

Materiálně nebo svou dobrovolnou prací či radou podpořili naši činnost:
Vladimíra Smékalová
Věra Novotná
Věra Džuberová
Hana Chantůrová-Taverna
Marie Macháčková
Marie Čepová
Meopta-optika, s.r.o.
Z - E.M.O.S. trading a.s.
VŠLg Přerov o.p.s.
Komerční banka a.s., pob. Přerov

Anna Dospivová
Milan Ryšánek
Marie Svozilová
Marta Palová
Jiří Pavlištík
Michal Ryšánek
Klub seniorů Vlkoš
Poradna NNO Olom. kraje -Bc. Milada
Šnajdrová

Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

Spolusetkávání Přerov, z.ú.
Kosmákova 2324/46, Přerov
Tel: 581 201 334, e-mail: spolusetkavaniprerov@seznam.cz
IČ 04150422, účet: 115-471900267/0100
www.spolusetkavaniprerov.cz
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