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Vážení přátelé, dámy a pánové, 

 

je za námi další rok usilovné práce v sociálních službách. Byl to rok opravdu náročný, protože od 

června do srpna probíhaly v našich budovách poměrně rozsáhlé stavební úpravy. Montáž 

schodišťové plošiny pro vozíčkáře, bezbariérové úpravy sociálních zařízeni a oprava střechy byly 

spolufinancovány Evropskou unií. I za těchto složitých podmínek jsme zajistili poskytování 

sociálních služeb pro naše uživatele, kterým jsme zhoršené podmínky nahradili velmi bohatým 

programem a po nezbytnou dobu využili občasné příjemné zázemí Na Baště u Dokládalů na 

přerovské Laguně. Od poloviny srpna jsme již plně fungovali v opravených prostorách. Na složité 

chvíle se nám podařilo brzy zapomenout a do konce roku jsme zvládli vše, co jsme si naplánovali.  

Potěšitelné bylo, že hlavní dotace od Olomouckého kraje byla přidělena v plné výši naší žádosti. 

Tím pádem jsme nemuseli hledat chybějící finanční prostředky na provoz. Město Přerov nám také 

poskytlo poměrně vysokou dotaci. V závěru roku jsme se tak mohli ohlédnout a vidět za sebou 

pořádný kus vykonané práce.  Přesto však víme, že je stále co zlepšovat. S tím také vcházíme do 

nového roku. 

 

Tak jako v každé výroční zprávě Vám přejeme příjemnou chvilku na procházce děním  v naší 

organizaci za  uplynulý rok. 

 

 

        Hana Ryšánková v.r. 

          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     

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.  

 

Správa a řízení organizace: 

Orgány ústavu jsou:   a/ ředitel 

               b/ správní rada (SR) 

 

Ředitel 

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 
Bc. Monika Zbránková, Dis. – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV 

Bc. Jana Antonovová – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV  
Iveta Slámová, Dis. – pracovník v soc. službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV, zástup za MD 
Bc. Jitka Dufková – pracovník v sociálních službách 0,5 ÚV, vychovatelka 0,5 ÚV, zástup za MD  
Zdeňka Stoklásková – provozní pracovník 
 
Romana Ďuricová  – rodič. dovolená 
Marcela Šípková – 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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Vzdělávání zaměstnanců za rok 2018 
 
 

Název semináře 
 

Datum  Vzdělávací 
agentura 

Počet 
účastníků 

Započteno 
hodin 

Pohybové aktivity ve vyšším věku 26.2.2018 Mgr. Jitka 
Suchá 

1  8  

Jak na GDPR v neziskovkách 27.3.2018 Alfa handicap 
Přerov 

1 
 

6  

Konference Problematika GDPR v sociálních 
službách 

24.4.2018 KÚ Olomouc 1  4  

Komunikace s problémovými typy lidí 
v prostředí sociálních služeb (úvod do 
problematiky) 

10.-
11.5.2018 

Diakonická 
akademie 
Praha 

2  2 x 8  

Stres a jeho zvládání v sociálních službách 30.7.2018 Charitas - 
VOŠs 

9 9 x 8  

Proměny stáří a gerontooblek 31.7.2018 Institut 
vzdělávání 
APSS ČR 

9 9 x 8  

Pracovní setkání zaměřené na změny 
v sociální oblasti 

20.9.2018 KÚ Olomouc 1  2 x 4  

Co je aktivizace a jakou zvolit pro klienta 4.10.2018 Dítě, rodič, 
prarodič, z.s. 

1  8  

Psychohygienické a relaxační techniky (nejen) 
pro pomáhající profese 

7.12.2018 Diecézní 
Charita Brno 

2  8  

Řízení lidí v NNO III. 5.12.2018 Alfa handicap 
Přerov 

1. 8  

     

Spec.ped. studium VŠ 
Poruchy autis.spektra 
Spec.ped. praxe 
Techniky práce s talentovanými 
Spec.diagnostika 
Pedagogická způsobilost (státní zkouška) 

 
16.2.2018 
20.2.2018 
11.4.2018 
16.3.2018 
28.8.2018 

UP Olomouc 1 
 

 
4 
10 
4 
4 

     

Školení PO a BOZP   všichni  

                                                                                                                                       Celkem: 252 hodin + BOZP 
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Akce v roce 2018 
 

 

9. ledna varhanní koncert v kostele v Předmostí-Dozvuky vánoc * 

12. ledna Bowling na Trumfu 

15. ledna kino, pohádka Čertoviny 

13. února  výstava na zámku v Přerově, „Středověké zbraně Přerovska“ 

15. února kino, film Špindl 

15. a 23. února fandíme hokeji (OH) s televizí 

23. února  diskotéka na Taverně * 

březen sportovní soutěž ve Spolusetkávání  I. (jarní pohyb pro zdraví) 

2. března výstava For models, Olomouc      

26. března kino, film Planeta Česko 

22.března    jarní klubové setkání SPMP* 

duben  sportovní soutěž ve Spolusetkávání II. (jarní pohyb pro zdraví) 

4. dubna divadlo Zlín, představení „Tučňáci na arše“ 

6. dubna účast na ekologické akci „Ukliďme Česko“ 

14. dubna společenský večírek  Alfahandicap** 

18. dubna hasičská soutěž u Galerie GP v Přerově 

27. dubna jarní květinová výstava Flora Olomouc 

2. května Absolventská výstava ZUŠ Přerov v Galerii města Přerova 

11. května Bowling na Trumfu 

15. května exkurze do chráněného bydlení Daliborka Prostějov 

19. května Plavání kolem světa s Alfahadicapem ** 

1.-10.června relaxační pobyt Biograd na Moru 

9. června prezentace výrobků - stánek na Hanáckém festivalu v Přerově 

15. června  Občan a bezpečnost – akce záchranných složek pro veřejnost 

20. června diskotéka na Taverně * 

22. června ukázka vojenské techniky, Olomouc 

29. června Bowling na Trumfu 

3. července Bios Přerov – komentovaný výklad na téma Svět vodních živočichů 

10. července přednáška pro klienty – zásady poskytování první pomoci, ČČK Přerov  

11. července planetárium Ostrava 

12. července discgolfový turnaj na Laguně, opékání špekáčků 

13. července  venkovní tělocvična v Michalově 

16. července šipkovaná na Laguně a exkurze ve veterinární ordinaci 

17. července návštěva fary a vyprávění p. Žatecké o historii kostela v Předmostí 

19. července vyprávění p. Vyhlídky o přírodě přerovských lagun 

19. července Alfaolympiáda – sportování pro radost** 

18. července výukový program, Květná zahrada Kroměříž 

20. července výlet do Staré Vsi 

23.-27.července pobyt ve Starém Městě u Uherského Hradiště 

23. srpna výlet, zámek Tovačov 

28.7. - 4.8. rehabilitační pobyt Horní Bečva * 

31. srpna výlet, Sluňákov 

13. září kino, film Chata na prodej 

18. září  Klubíčko přátelství ve sportovní hale  ** 
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 *   akce SPMP  ČR pobočného spolku Přerov 
** akce partnerských a spřátelených organizací 

 
Velkým úspěchem minulého roku je pro nás navázání spolupráce s Muzeem Komenského v Přerově. 
V pokladně muzea jsou nabízeny naše výrobky, které jsou tematicky propojeny s městem – keramičtí 
mamuti, tašky a skleněné nádobky. 
 
Další pracovní příležitostí se pro naše klienty stala zakázka na ruční navazování stuh na cívky. Uživatelé si 
mohli vyzkoušet jak svoji zručnost, tak nutnost pracovat soustředěně po určitou dobu v určitém tempu, 
byla to skvělá možnost vyzkoušet si, co skutečná práce obnáší.  
 

Následuje tradiční fotogalerie, alespoň zčásti dokumentující proběhlé akce a činnosti: 
 
Snažíme zachovat si pohybové dovednosti, tak je potřeba sportovat a hýbat se. 
 

   

19. září setkání se seniory ve Vlkoši 

20. září generálka představení „Jedna a jedna jsou tři“, ochotníci Vlkoš 

21. září  výstava hub, Klub Teplo 

5. října podzimní výstava Flora Olomouc 

10. října diskotéka na Taverně * 

13. října koncert skupiny Add Gospel 

14. října muzikál Děti ráje, Brno 

19. října  výlet, Zoo Zlín 

23. října kino, film Po čem muži touží 

24. října  výstava Ze života hmyzu, Ornis Přerov 

27. října posezení s harmonikou u Čelechovských * 

31. října výstava 100 let ČR v Muzeu J.A.Komenského 

7. listopadu výstava obrazů Století Přerovska ve výtvar.umění v Galerii města a v pasáži  

12. listopadu skupinová soutěž v louskání ořechů 

14. listopadu výukový program „Ježci“, Bios Přerov 

15. listopadu Halloween, klubové setkání SPMP* 

22. listopadu muzikoterapie s Lucií 

24. listopadu společenský večírek  Alfahandicap** 

29. listopadu kino, pohádka „Čertí brko“ 

3.-7. prosince vánoční prezentace výrobků v cukrárně Třešinka Přerov 

12. prosince vánoční bowling s rodiči na Trumfu * 

13. prosince poznávací výlet do okolí chráněného bydlení Daliborka 

19. prosince předvánoční návštěva na VŠLg Přerov 

20. prosince slavnostní předvánoční oběd v restauraci Angus 

21. prosince Vánoce ve Spolusetkávání 
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Myslíme i na druhé - lidi, zvířata, přírodu, nejsme lhostejní.  

       

Procvičujeme všechno to, co se může pro běžný život hodit.  

                       

Nejoblíbenější drobnou zábavou na skupinách bylo minulý rok skládání puzzlí a vyšívání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
                 
 
    
 

 
Podařilo se nám vyzkoušet si skutečné pracovní zadání (vázání stužek). 
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Práce i zábava … 

       
 

     
                                                                                  

                                                                  
 
Vystavujeme naše výrobky. 
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Hodnocení roku 2018  klienty  
 
Každý rok si ověřujeme prostřednictvím dotazníků spokojenost klientů s kvalitou poskytované 
sociální služby i jejich náměty do další práce.  
 
Shrnutí za rok 2018: 
 
Naprostá většina reakcí uživatelů byla velmi milá, vyjadřující spokojenost s nabídkou služeb a 
aktivit, s přátelským i profesionálním přístupem personálu, komunikací s opatrovníky, také si 
chválili individuální přístup a plánování, zájem o klienta, povzbuzování uživatelů k samostatnosti a 
k pohybovým činnostem a chutnou stravu.  
 
Náměty, připomínky: velmi často si uživatelé přejí opakovat vycházky, výlety, kino (dopolední čas 
vyhovuje i dojíždějícím), sportovní akce, pobyt, muzikál, jednou se objevilo přání canisterapie. 
 
Vítáme každou připomínku nebo nový nápad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Výrok  správní  rady  a  audit 
 

Správní rada schválila dne 18.června 2019 na svém jednání  Výroční zprávu za rok 2018  bez výhrad 
a bere na vědomí výrok auditora.  
 

Výrok auditora je samostatnou součástí v závěru této zprávy 
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Celkové  hospodaření  v  roce  2018    

 

R o z v a h a  k  31.12.2018 

Aktiva 

Dlouhodobý majetek celkem:    4,007.877,- Kč 

Krátkodobý majetek celkem:        943.392,-  

  Pohledávky celkem           62.546,-,- 

  Krátkodobý finanční majetek celkem      806.824,- 

  Jiná aktiva celkem           74.022,- 

Aktiva celkem       4,951.269,- 

 

Pasiva 

Vlastní zdroje celkem:      4,575.522,-    

  Jmění celkem      3,786.677,- 

  Výsledek hospodaření celkem        788.845,- 

Cizí zdroje celkem:               375.747,-        

  Krátkodobé závazky celkem         327.023,- 

  Jiná pasiva celkem           48.724,- 

Pasiva celkem       4,951.269,- 

 

 

Hospodaření organizace 

P ř í j m y 

Dotace KÚ Olomoucký kraj na provoz     3,035.000,-  Kč 
(mzdy, vzdělávání) 

Dotace Města Přerov - na provoz        225.000,-   

Dotace a příspěvky obcí na provoz:   
Grymov,Křtomil, Lazníky,  Osek n.B.,          26.000,- 
Vlkoš,Zábeštní Lhota       

Grant Město Lipník n.B.              2.700,-   

Platby uživatelů          799.407,-    

Dary příznivců a přátel           53.754,-     

Výstavy             30.203,-  

Oborová zdrav.pojišťovna, propagace         10.000,-  

Ostatní služby                         67.247,-     

Úroky z účtů, bonusy                                    262,-    

Příjmy celkem                                 4.249.573,-  Kč  
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V ý d a j e 

Provozní náklady         262.125,-   Kč  

Energie, voda               133.013,-      

Opravy, údržba            41.020,-        

Mzdy + pojistné                   3,429.144,-    

Spoje, poštovné           12.615,-  

Cestovné                                                                                               8.832,-    

Vzdělávání pracovníků          49.864,-  

Stravné           284.061,-   

Aktivizační a společenské akce            8.424,-  

Výdaje celkem                                                                   4,229.098,-  Kč  

 

K 31.12.2018 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního majetku organizace, ve 

všech položkách se fyzický stav rovnal stavu účetnímu. 

 

 

Finanční zabezpečení   sociální služby a ústavu 
 

Pro rok 2018 bylo zpracováno celkem  12  projektů a žádostí na podporu sociální služby.  

V jednom případě jsme neuspěli. 

Dotace na sociální služby v roce 2018  rozděloval Krajský úřad Olomouckého kraje, 

přidělená částka finančních prostředků  činila  3.035.000, Kč, což byla i plná výše naší žádosti. 

Celou dotaci jsme  vyčerpali převážně na mzdy, malá část byla na vzdělávání zaměstnanců.  

Část provozních nákladů byla dále hrazena z dotace Magistrátu města Přerov v celkové výši  

225.000,- Kč. Čerpali jsme ji hlavně na energie, materiál a další potřebné služby. 

Na další provoz zařízení  přispěly i menší  obce, jejichž občané námi poskytované sociální 

služby využívají:  Obec Křtomil částkou 5.000,- Kč, 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 10.000,- Kč. Město Lipník n.B. přispělo v rámci grantového řízení částkou 

2.700,- Kč. 
  

Náklady na  sociální službu denního stacionáře činily  převážnou část výdajů ústavu a  v roce 2018 

to bylo celkem 4.152.234,- Kč. Průměrné náklady na jednoho klienta (při docházce pět dnů 

v týdnu) byly  17.300,- 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. 
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Zisk ústavu 20.475,- Kč, který byl vygenerován v úplném závěru roku z „vánočních“  darů, které 

jsme neočekávali, bude použit v prvním čtvrtletí příštího roku na nákup vestavných skříní, které po 

rekonstrukci potřebujeme. 

 

Další provozní náklady ústavu jsou hrazeny převážně z darů. 

 

 

Kde jsme pomohli my 
 

Chtěli bychom se na tomto místě ještě zmínit o tom, že se s našimi klienty snažíme pomáhat tam, 

kde nám na to síly stačí.  
 

• Klienti a zaměstnanci mezi sebou vybrali celkem 4.300,- Kč na podporu slonů ve Zlínské zoo v 

Lešné. 

• Jako v letech minulých jsme se zúčastnili v rámci Dne Země  celostátního projektu „Ukliďme 

Česko“, odstranili jsme odpadky z hájku na břehu Bečvy.   

• Výrobky z dílen používáme s velkým úspěchem jako poděkování pro řadu našich příznivců, také 

vyrábíme keramické mamuty, suvenýry ze skla a textilní tašky jako propagační předměty pro 

Muzeum Komenského. 

• Podařilo se nám vybrat příspěvěk pro „kočičí“ kavárnu v Kroměříži, peníze předáme při osobní 

návštěvě v průběhu roku 2019. 

• Třídíme odpad, kromě běžných druhů třídíme i hliník. 

 

 

 

Investiční akce  -  Projekt stavebních úprav  -  spolufinancováno Evropskou unií 
 

V průběhu roku 2018 jsme realizovali projekt Stavební úpravy objektu pro sociální služby 

Spolusetkávání Přerov z.ú., který byl spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt byl předložen v říjnu 2016,  na konci září 2017 byl schválen. 

Plánované opravy – rekonstrukce sociálního zařízení na bezbariérové, oprava střechy a  montáž 

schodišťové plošiny, jsme zahájili koncem května 2018. Dílo prováděla firma ZJS - Realizace staveb 

s.r.o. Hlavní stavební práce probíhaly v červenci a srpnu bez omezení sociální služby. Od září jsme 

měli všechny prostory opět plně v provozu. 

Do konce října byly všechny potřebné faktury a další množství nutných dokladů a dokumentů 

k žádosti o platbu doloženy a zpracovány administrátorem a řádně v termínu předloženy 

k závěrečnému zpracování. Na začátku prosince nám byla  celá přidělená  částka dotace převedena 

na náš účet. 

V průběhu rekonstrukce se projevila úskalí oprav starých budov a proto vznikla potřeba dalších 

víceprací, které jsme hradili z vlastních zdrojů viz výše. 

Projekt nám administrovala  Regionální   rozvojovou agentura Východní Moravy, která působí ve 

Zlíně.  
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Celkové náklady dle projektu (žádosti) 2.183.475,- Kč 

Podpora celkem (přidělená)   2.074.301,25 

      z toho:      struktur.zdroje EU  1.855.953,75 

   státní rozpočet ČR      218.347,50 

Vlastní zdroje        109.173,75 
 

Vícepráce -  vl. zdroje       222.196,-    

Celkové náklady na projekt - skutečné 2.405.671,- Kč  

 

U  tohoto druhu projektů je předpoklad počátečního samofinancování realizátorem projektu, tedy 

námi. Proto jsme byli nuceni využít krátkodobé bezúročné půjčky od našich příznivců, kteří nám do 

doby zdárného vyúčtování zapůjčili potřebné finanční prostředky.  Obě půjčky byly po řádném 

ukončení projektu v prosinci 2018 vráceny.  

Děkujeme za  významnou  pomoc. 
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Zdroje financování  provozu Spolusetkávání Přerov, z.ú.  v roce 2018 

 

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. 

 

 

 

 

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

 

 

 

                                          
                                       MPSV ČR                                                                                                Statutární město             

                                                                                                                                                              Přerov   

 

                                                                                    
                         Obec Křtomil             Obec Lazníky             Obec Osek n.B.            Město Lipník n.B. 

 

 

                                             
                        Obec Zábeštní Lhota     Obec Vlkoš                        + obec  Grymov 
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Přehled dárců (organizací, firem a jednotlivců) 

  

  MUDr. Petra Vlasatá, Přerov                                          3.000,- Kč  

  Radek Ševčík, Přerov       2.400,- 

  Mgr. Jarmila Ižová, Přerov      4.854,- 

  Ing. Michal Ryšánek                 10.000,- 

  Milena Malinová, Přerov      3.500,- 

  Milan Ryšánek , Přerov      2.300,- 

  Mgr.Vendula Švadlenková, Přerov     2.700,- 

  Farní sbor Čs.církve evangelické     5.000,- 

  TK  PRECHEZA Přerov - Zlatý kanár               20.000,- 

  Oborová zdravotní pojišťovna, propagace  10.000,- 

 

 

             Materiálně nebo svou dobrovolnou prací  či  radou podpořili naši činnost: 
 

  Vladimíra Smékalová   Anna Dospivová 

  Věra Novotná    Milan a Michal Ryšánkovi 

  Věra Džuberová   Martina Fridrichová 

  Jiří Složil    Pavla Zbránková  

  Marie a Petra Křístkovy  Jiří Pavlištík 

  Marie Čepová    Karel Přecechtěl 

  Vendula Novotná   Adin Vyhlídka 

  Yvona Pírková    manželé Koutní, Soběchleby 

  Miluška Bařinová   rodina Mrázkova, Stará Ves 

   

  rtn. Lenka Antonovová a  VÚ 6624 Libušina 648, Olomouc 

  ALFA HANDICAP  Sdružení občanů se zdrav.postižením Přerovského regionu 

  Folklorní soubor Haná Přerov 

  Bašta U Dokládalů - Laguna 

Cukrárna Třešinka – Petra Skýpalová    

Taverna - Hana Chantůrová  

Klub seniorů Vlkoš 

VŠLg Přerov o.p.s. 

Meopta-optika, s.r.o.    

  Z - E.M.O.S. trading a.s. - Josef Zdráhala   

      Komerční banka a.s., pob. Přerov 

  Poradna NNO Olom. kraje  - Bc. Milada Šnajdrová 

  Muzeum Komenského v  Přerově, p.o. 
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Moc děkujeme všem, kteří nám v roce 2018 pomáhali. 

 

 

 

 
 

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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