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Základní informace o spolku 

 

Název: Zet-My, z. s.  

Sídlo: Náves Svobody 706/8a, Holice – Olomouc, 779 00  

Datum vzniku a zápisu: 2. ledna 2020  

Spisová značka: L 26480 vedená u Krajského soudu v Brně  

Identifikační číslo: 08802335  

Právní forma: Spolek  

Název nejvyššího orgánu: Sněm spolku  

Statutární orgán: Předsedkyně - Mgr. Naděžda Škrabalová, od 2. ledna 2020 

 

Účel spolku 

Účelem našeho spolku je zkvalitnění života pečujících osob a podpora osob se zdravotním 

postižením takovým způsobem, kterým posílí své kompetence s využitím vlastních zdrojů pro 

běžný život ve společnosti. 

Lidé se zdravotním postižením: 

● bydlí ve vlastním prostředí díky propojenému systému podpory a jsou obklopeni 

a podporováni lidmi, které mají rádi 

● si nehrají na práci, ale skutečně pracují s potřebnou individuální podporou 

Pečující osoby mají více času na své osobní aktivity a odpočinek. 

 

Naše činnosti 

K naplnění účelu vykonává spolek zejména tyto činnosti: 

● poskytování sociálních služeb 

● poskytování informací 

● podpora při naplňování volného času a rozhodování o vlastním životě 

● podporování inkluze osob se zdravotním postižením 

● podpora neformálních pečujících osob 

● podpora při využívání veřejných zdrojů, služeb či příležitostí 

● pořádání společenských a benefičních akcí 

● spolupráce s dalšími organizacemi 

● zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením a jejich síťování, vzdělávání 
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Sněm spolku uskutečnil během roku 2021 celkem 4 setkání: 

● 10. 1. 2021 

● 18. 5. 2021 

● 24. 6. 2021 

● 10. 12. 2021 

Členové sněmu pracovali ve složení - Naděžda Škrabalová - předsedkyně, Iveta Skopalová - 

místopředsedkyně, Hana Kočnarová, Ivana Hrubešová a Jana Šatánková.  

Nejdůležitější byla práce sněmu v době, kdy se měnily od 1. 7. 2021 stanovy (změna sídla, 

účelu). 

V roce 2021 měl spolek 17 členů, kteří platí příspěvky, každý se pak zapojuje dle svých 

možností do podpory spolku (sdílení informací, zprostředkování účasti na konferencích,..). 
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Slovo předsedkyně 

 

Když jsem psala za rok 2020 výroční zprávu, přemýšlela jsem, čím ji 

zaplnit, aby byla dostatečně dlouhá a dnes přemýšlím, zda v ní na některé 

naše úspěchy pomyslně “nezapomeneme”…. 

Ohlédnutí za rokem 2020… 

Leden: sedíme v kanceláři u dvou darovaných starších psacích stolů na 

vlastních židlí, s jedním vlastním a jedním darovaným notebookem, 

darovanou tiskárnou, stejně tak darovaným starším nábytkem z obývacího 

pokoje a se sešitem plným úkolů a výzev a dvěma zájemci o službu… 

Prosinec: kdyby mi někdo řekl, že za rok budeme mít na jiné adrese vybavenou hernu pro 

klienty, 4 pracovní místa, prostor pro návštěvy, slušné technické vybavení, auto a 15 pracovníků 

na 5 úvazků a 16 klientů, asi bych tomu nevěřila. Ruku na srdce - ani se nedivím, že ne všichni 

věřili nám. Ale těm, co nám fandili děkujeme! 

Podařilo se. Myslím, že za sebou máme rok, co uběhl rychlostí blesku a my stejně tak rychle 

pracovali. Ano, bylo to hlavně o zaměstnancích, kteří se do rozvoje našich služeb zapojovali ve 

dne v noci, plnili úkoly, přinášeli nápady, psali projekty, hledali sponzory, využívali své známé 

a kontakty pro naše vize – a těm všem patří nekonečný dík a za neskutečně mnoho práce, času 

a energie, co da našeho spolku dali. 

A díky nim dnes můžeme předložit výroční zprávu, o které se nám ani nezdálo… 

Naděžda Škrabalová 
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Zaměstnanci služby 

Do roku 2021 jsme vstoupili s úvazkem 3,5 zaměstnanců, z toho 4 pracovníci měli 4 úvazky na 

hlavní pracovní poměr a 4 zaměstnanci dokrývali úvazky na základě dohod o provedení práce. 

V lednu jsme měli pouze 3 zřízené pozice sociálního pracovníka, pracovníka v přímé péči a 0,1 

úvazku projektového manažera. S přijetím pracovníků souviselo dojednání pracovnělékařské 

smlouvy, zajištění firmy na BOZP a PO. 

Co se týká homesharingu, měli jsme od ledna do července uzavřeny 4 dohody o provedení práce 

v celkovém součtu 28 hodin za měsíc. 

Z počátku roku byla činnost zaměřena zejména na jednání s prvními zájemci o sociální službu, 

kdy sociální pracovníci uskutečňovali i opakovaná sociální šetření. 

Od dubna jsme zřídili místo administrativního pracovníka, který zajišťoval i koordinaci 

dobrovolníků a na kterého se podařilo získat částečnou dotaci z úřadu práce na jeden rok. 

Během roku došlo k úpravě úvazků pracovníků, kdy jsme reagovali na potřebnost klientů 

zvýšením počtu asistentů a snížení úvazku sociálních pracovníků. 

Vstupem do projektu Homesharing podpořeným Nadačním fondem Abakus současně došlo od 

1. 7. k významné změně pozic zaměstnanců. Úpravy a struktura úvazků se proměnila 

následovně. 

Vznikla pozice koordinátora homesharingu s úvazkem 0,5, dále pak pozice adaptačního 

průvodce s úvazkem 0,3 a na DPP byly zřízeny 2 pozice pro pracovníky na odborníka na práci 

s dětmi na 16/hod za měsíc a jednoho psychologa na 14 hodin za měsíc. Díky rozvolnění úvazků 

došlo ke zvýšení počtu dohod o provedení práce na pozici PSS - celkem 7. Na DPP byla také 

vytvořena pozice účetní a mzdové účetní. V srpnu jedna zaměstnankyně přešla z DPP na hlavní 

pracovní poměr. 

V červnu jsem požádali o navýšení úvazku o 1 místo na rok, abychom mohli realizovat 

i ambulantní formu služby a uspokojit i další zájemce o službu. Díky schválení úvazku 

Olomouckým krajem – došlo ke zvýšení počtu míst v síti Olomouckého kraje a koncem roku 

jsme tak začali hledat další zaměstnance. 
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Činnosti spolku 

Odlehčovací sociální služba ZET 

-        poskytovaná dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. 

Poslání služby 

Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám s mentálním či kombinovaným postižením 

odpovídající potřeby vedoucí k zabezpečení jejich života a současně zkvalitnit život pečujících 

osob díky zastoupení v péči a poskytnutí časového prostoru k odpočinku, regeneraci sil a 

vyřízení potřebných osobních záležitostí. 

Cíle služby 

Klient, který navzdory své nepříznivé situaci a nepřítomnosti pečující osoby, má zajištěny své 

potřeby a vede běžný život dle svých zvyklostí. 

Sekundární cíle: 

Pečující osoba, která díky odlehčovací službě: 

·    má prostor na odpočinek, vyřízení svých osobních záležitostí a na ostatní členy rodiny 

·    může realizovat vztahy se svými přáteli a využívat možnosti místní komunity a tím 

předejít sociálnímu vyloučení 

 

Cílová skupina 

·    dospělí a děti od 4 let 

·    osoby s mentálním postižením 

·    osoby s kombinovaným postižením (včetně osob s poruchou autistického spektra) 

 

Popis služby  

Službu je možné poskytovat na základě podepsané písemné smlouvy o poskytování sociální 

služby, před kterou proběhlo sociální šetření. Poskytováním sociální služby dochází 

k odlehčení pečující osobě. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb, zpravidla 

v místě pobytu klienta nebo v místech, která odpovídají jeho denním zvyklostem, režimu 

a rituálům.  

 

Provozní doba služby: 

Pondělí – čtvrtek: 12 - 16 hod a dále dle individuální dohody v čase 8 - 12, 16 - 19 

Pátek: 8 - 16 hod. a dále dle individuální dohody v čase od 16 - 19 

Sobota: 8 - 17 hod 

Neděle: 8 - 17 hod 
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Maximální okamžitá kapacita jsou 2 klienti v jeden okamžik.  

 

Během roku došlo k několika změnám, jimiž jsme reagovali na potřeby klientů, kteří se na nás 

obrátili s žádostí o poskytnutí služby. Došlo zejména ke snížení dolní věkové hranice pro přijetí 

klienta ze 7 na 6 let a od října pak na 4 roky. 

Současně jsme změnili provozní dobu poskytování sociální služby, protože ji začali využívat 

především rodiče dětí, které během týdne navštěvují školní zařízení a jejich rodiny potřebují 

odlehčení prioritně o víkendech.  

Službu jsme poskytovali na území několika obcí s rozšířenou působností, prioritně ORP 

Olomouc, Litovel, Prostějov, Konice, Uničov, Šternberk, jižní část ORP Šumperk.  

S rozsáhlou působností jsme v prosinci 2021 začali připravovat podklady pro zavedení 

fakultativní služby “Převoz klienta”, jelikož jsme do služby přijali klienty, kteří bydlí 

v lokalitách, kde je nedostupná dopravní obslužnost a současně by pobyt asistenta spolu 

s klientem v domácím prostředí nevedl k efektivnímu odlehčení pečující osoby. S tím souvisí 

i přípravy a následná registrace ambulantní služby plánované na rok 2022. 

 

Příměstské odlehčovací týdny   

 

V roce 2021 jsme navýšili klientům odlehčovací službu během prázdnin v podobě příměstských 

odlehčovacích týdnů. Díky dotaci Olomouckého  kraje a Nadačního fondu Tesco a jejich 

programu Vy rozhodujete, my pomáháme jsme mohli realizovat tyto týdny pro klienty za 

sníženou úhradu a také jim připravit bohatý program. V termínu od  19. do 23. července se 

konal první příměstský odlehčovací týden, druhý se konal v termínu od 16. do 20. srpna. 

Klientům s vyšší mírou podpory kromě asistentů pomáhali i dobrovolníci.  
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Program byl velmi pestrý a přizpůsobený individuálním potřebám klientů. Díky dotacím jsme 

mohli využít služby soukromého dopravce a pronajatým mikrobusem navštívit i vzdálená 

místa, která by pro některé klienty nebyla běžnými dopravními prostředky dostupná. Každému 

klientovi byla poskytována individuální podpora jedním asistentem, tudíž si mohl z nabízených 

možností vybrat vyhovující variantu podle svých přání a potřeb. V Olomouci jsme se dozvěděli 

zajímavé informace v Pevnosti poznání a pak si odpočinuli v Planetáriu. Neminulo nás ani 

opékání špekáčků v areálu Letního kina Olomouc, abychom se posilnili na další dny.  
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Dále jsme navštívili hrad Bouzov, na kterém jsme shlédli rytířský turnaj, prošli si místní atrakci 

– dřevěného trojského koně a zaskákali si na maxi trampolíně. V Čechách pod Kosířem jsme 

se vrátili do minulosti v Muzeu historických kočárů, v hasičském muzeu i na zámku. Kdo 

nechtěl využít tyto možnosti, tak vystoupal až na samotný vrchol rozhledny Kosíř. Dále jsme 

se projeli vlakem do Hrubé Vody, kde si klienti mohli užít vodních radovánek a také trochu 

adrenalinu na bobové dráze. V Doubravském dvoře jsme nakoupili domácí produkty a prohlédli 

si zvířata. V Dinoparku ve Vyškově jsme si prošli mini zoo, nakrmili kozy ve výběhu a poznali 

plno dinosaurů. Díky Domovu dětí a mládeže v Olomouci jsme vytvořili umělecké kousky ve 

výtvarné dílně. Plavili jsme se na Ololodi a po náročných dnech si zašli na zahrádku zazpívat a 

posedět u kytary. 

Od rodičů jsme dostávali v průběhu týdne i po skončení celé akce vždy pozitivní zpětnou vazbu 

a z projevů našich klientů usuzujeme, že si tuto skupinovou formu služby užili a doufáme, že 

se z těchto těchto odlehčovacích týdnů stane naše každoroční tradice.  
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Víkendové programy 

Díky navázání spolupráce s předsedou spolku Nové Javoříčko Ing. Martinem Vyhlídalem jsme 

poprvé uspořádali program v rámci víkendové odlehčovací služby dne 6. 11. 2021 v areálu 

Javoříčko.  

Pro klienty byly připraveny různorodé aktivity, které zahrnovaly procházku, venkovní hry i 

pouštění draka. V hlavní budově se někteří klienti s pracovníky a dobrovolníky zabavili 

“podzimním tvořením”. Ostatní klienti mohli využít dětské hřiště před budovou nebo jezdit na 

odrážedlech a koloběžkách, které poskytl náš spolek. 

 

V červnu loňského roku jsme se zúčastnili přednášky v organizaci Za Sklem na téma 

“Sourozenectví dětí s PAS”. Tyto děti vnímáme jako závažně opomíjenou cílovou skupinu. 

Problematika sourozenců dětí s postižením nás zaujala i z důvodu dotazování se rodičů na 

programy, jež by zahrnovaly i možné společné aktivity - tedy nejen pro naše klienty, ale i jejich 

sourozence. Rozhodli jsme se tedy v rámci spolkové aktivity začít organizovat i společné akce, 

které budou probíhat paralelně s využíváním odlehčovací služby klientů a rodiče si tak budou 

moci o to více odpočinout a věnovat se sobě a zbývajícím členům rodiny naplno. 

Druhý program “Vánoční Javoříčko” se konal v rámci odlehčovací služby 18. 12. 2021 a kromě 

našich klientů se ho zúčastnili i jejich sourozenci, kteří měli svůj samostatný program. 

Pronajatým mikrobusem jsme se projeli do Javoříčka, ozdobili si perníčky, vyrobili si vánoční 

svícen, zašli si na procházku a zkusili upéct vlastní pizzu. Na konci dne byly rozdány vánoční 

dárky a nechybělo ani slavnostní rozsvícení vánočního stromku.  
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Dobrovolnictví 

Spolek Zet-My začal realizovat využívání dobrovolníků v dubnu roku 2021, kdy se podařilo 

získat dotaci od Olomouckého kraje na rozvíjení této činnosti. Na pozici koordinátora 

dobrovolníků byla přijata Lubica Omastová. Jako začínající koordinátor se zúčastnila 

odborného workshopu "Jak řídit a koordinovat dobrovolníky v sociálních službách"  dne 25. 6. 

organizovaný Maltézskou pomocí. Souběžně s hledáním prvních dobrovolníků začala vytvářet 

potřebnou dokumentaci, od dotazníku pro dobrovolníky, přes čestná prohlášení a pravidla pro 

dobrovolníky až po formu prvních smluv.  

Organizace se propojila s užitečnými platformami pro nábor dobrovolníků, např. 

dobrovolnik.cz a dobrovolnické centrum UP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší pomocí v hledání dobrovolníků na letní příměstské odlehčovací týdny byla členka 

sněmu spolku Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS., Ph.D., díky jejímuž zprostředkování výzvy pro 

studenty speciální pedagogiky se podařilo získat okolo 15 zájemců o dobrovolnictví. Celkově 

za rok 2021 projevilo zájem o dobrovolnictví z různých zdrojů 20 studentů. Ve výsledku byla 

dobrovolnická podpora při letních akcích nenahraditelnou pomocí a bez jejich podpory by 

nebylo možné nabídnout akci tolika klientům. Na obou turnusech se účastnilo dohromady 11 

dobrovolníků. Se čtyřmi z nich se podařilo navázat dlouhodobou spolupráci a účastnili se i 

podzimní a vánoční jednorázové akce v areálu Javoříčko nebo poskytli podporu klientům při 

některé z pravidelných asistencí  v odlehčovací službě. Nábor dobrovolníků pokračoval v 

průběhu celého roku. Dne 22. září se spolek účastnil univerzitní akce MEET UP, kde studentům 

zprostředkoval svoje činnosti a hledal další dobrovolníky. S koncem kalendářního roku má 

spolek 5 aktivních dobrovolníků a na jaro 2022 počítá s novým náborem a účastí dne 16. 2. na 

Kulatém stolu k rozvoji dobrovolnictví a  22. 5. na univerzitní akci Majáles UP. 
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Homesharing 

Homesharing je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci. Umožňuje 

pravidelný pobyt dítěte nebo dospělého člověka s postižením v domácnosti tzv. hostitele. 

Jedinečnost homesharingu spočívá v tom, že hostitel a jeho rodina poskytuje člověku 

s postižením podporu přímo ve vlastní domácnosti. Zároveň homesharing nabízí odlehčení 

biologické (primární) rodině, která získá čas a prostor na péči o sebe sama. Homesharing je 

založen na vztazích a vzájemné důvěře.  

V dubnu 2021 jsme podali žádost na Nadační fond Abakus o zapojení do projektu, který si 

klade za cíl zavádění homesharingu v ČR. Podařilo se nám stát jednou z 6 podpořených 

organizací. Během roku jsme začali pracovat na propagaci projektu a v této první fázi jsme  

informační kampaní cílili zejména na pečující rodiny a odbornou veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zet-my.cz/
mailto:zet-my@seznam.cz
mailto:zet-my@seznam.cz


                       Zet-My, z. s.  
                       Náves Svobody 706/8a 
                       Holice – Olomouc 779 00 
 

Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 26480. 

Bankovní spojení:  IČO: 088 02 335   tel: + 420 722 152 030 web: www.zet-my.cz/ 

2043423002/5500                          datová schránka y73nnbs            E-mail: zet-my@seznam.cz FB: www.facebook.com/zetmy.olomouc 

14 

 

Příklad dobré praxe v homesharingu 

Z pilotního projektu Homesharing pro Olomoucký kraj vznikly dvě dvojice úspěšně 

spárovaných rodin, v nichž homesharing v současné době i nadále funguje… 

“Julča nám dala další životní zkušenost a umožnila vnímání toho, jak složité to mají pečující 

rodiny a jak jednoduché je někomu pomoci.”  

hostitel Miroslav Kubíček 

 

 

 

 

 

 

“Pro mě je to takový malý zázrak, že jsou ve společnosti lidé jako je tahle rodina, která věnuje 

svůj čas a prostor péčí o někoho . Jsou to nesmírně milí a hodní lidé, pro mě opravdu jak z říše 

snů. “                                              

maminka Julinky zapojené do projektu Homesharing 

Informační a osvětové aktivity 

Spolek Zet-My se s rozšiřováním terénní odlehčovací služby ZET začal rozvíjet i na poli osvěty 

a v průběhu roku hledal další možnosti šíření podpory pečujícím osobám i mezi širokou 

veřejnost. K sociální síti Facebook spolek v dubnu založil účet i na Instagramu.  
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V prvním kroku byli s novými informačními letáky osloveni lékaři, úřady, sociální služby, aby 

organizaci pomohli vytipovat pečující osoby a případné nové klienty. Spolek zaujímá ke 

každému žadateli o odlehčovací službu individuální přístup a poskytuje i poradenství v sociální 

oblasti a dalších možnostech podpory, zprostředkovává kontakt s nadacemi a pomáhá 

pečujícím (obzvláště samoživitelům nebo ve složité existenciální situaci) v zakládání sbírek pro 

jejich děti. Ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc je na počátek roku 2022 naplánována 

reportáž o odlehčovací službě. 

Velkou měrou k osvětě ve společnosti přispěla kampaň spojená s realizací projektu 

Homesharing, kterou spolek vnímá jako komunitní formu podpory pečujících rodin, tudíž se 

podobné aktivity přímo nabízí. Ve spolupráci s dalšími 8 organizacemi podpořenými Nadačním 

fondem Abakus se v červnu začala připravovat realizace kampaně, která si klade za primární 

cíl nábor hostitelů, ale v návaznosti na to i především osvětu společnosti a otevření tématu 

člověka s postižením jako přirozené součásti každé komunity. Spolek uspořádal řadu setkání o 

tématu homesharing, jak pro představitele sociálních služeb, tak pro širokou veřejnost. 

Navštívil mimo jiné například Hranice, Jeseník, Šumperk a další. Vzhledem ke střídavě 

zhoršující se epidemiologické situaci, byla některá setkání překlopena do online formy.  

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého se na půdě univerzity konal 1. prosince Kulatý stůl 

o homesharingu pro studenty speciální pedagogiky, v hybridní podobě - online i offline. Se 

svými příspěvky do diskuze byli přizváni kolegové z Dětí úplňku a Rodinného Integračního 

Centra a za pečující osoby Mgr. Dagmar Kozáková, PhD. s osobním příspěvkem, jak 

homesharing pomáhá konkrétně v její rodině. Hned následujícího dne 2. prosince se pro širší 

okruh pečujících konal webinář o homesharingu, čistě v online podobě. 
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V tiskové formě byly zveřejněny články v regionálních periodikách informující 

o homesharingu jako nové metodě podpory, do níž se může zapojit každý s touhou pomáhat 

a ambicí využít svůj volný čas smysluplně. Tiskové zprávy vyšly např. v Olomouckých listech, 

Týneckých listech, Hranickém zpravodaji, Prostějovském zpravodaji.  

Z projektu Homesharing pro Olomoucký kraj se na podzim 2021 začalo připravovat natáčení 

krátkého dokuvidea s úspěšně spárovanou dvojicí rodin, které se v roce 2022 bude využívat 

především k náborové kampani s cílem získat další hostitele. Velkou měrou zasáhne do 

kampaně i Moravské divadlo Olomouc, s nímž se organizaci podařilo vyjednat na podzim 

partnerství v projektu Homesharing, z něhož bude především využita bohatá fanouškovská 

základna, kterou toto regionální kamenné divadlo disponuje. Neméně důležitým partnerem se 

stal i Dopravní podnik města Olomouce a. s., který přislíbil šíření náborových plakátů 

k homesharingu za zvýhodněných podmínek a spolupráci i na sociálních sítích. 

Se sklonkem roku se rovněž reorganizovaly a inovovaly webové stránky organizace s cílem 

uživatelsky zpřehlednit strukturu stránek a sjednotit vzhled pro kampaň spojenou 

s homesharingem, kde bylo potřeba doplnit i nové informace.  

Co se nám podařilo 

S počátkem roku 2021 se stávající prostory na Pasteurově ulici staly nedostačujícími, proto se 

spolek rozhodl k radikální změně. V průběhu měsíců února a března aktivně hledal v Olomouci 

a jejím okolí vyhovující prostory, které by do budoucna umožnily i zavedení ambulantní formy 

odlehčovací služby.  

Nakonec se spolek v měsíci dubnu přestěhoval na Náves Svobody 706/8a v olomoucké části 

Holice. Dům je dvoupatrový dobře přístupný s parkovacím místem a má  Z vrchního patra 

vznikla kancelář, prostor k administrativním činnostem asistentů a jednací místnost. Přízemí 

spolek naplánoval zrekonstruovat garáž a dílnu na hernu s kuchyňkou a odpočinkovým 

koutkem. V říjnu byl na tuto rekonstrukci přijat pracovník z Úřadu práce, který do konce roku 

přízemní prostory připravil k užívání ambulantní služby.  
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Na přelomu měsíce dubna a května byl k terénní odlehčovací službě pořízen automobil typu 

Škoda Fabia, který spolku umožní flexibilitu organizace. Částečně se na pořízení automobilu 

podílel Olomoucký kraj a na Darujme. cz byla založena sbírka na dofinancování vozu s cílem 

zajistit mobilitu a spolehlivost dojezdu sociálních pracovníků za klienty.u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během prvního roku činnosti jsem navázali spolupráci s některými organizacemi či obcemi.  

Zejména se nám osvědčila spolupráce s organizacemi poskytujícími ranou péči a organizací Za 

sklem o. s., která nás doporučuje vyčerpaným rodičům. 

V neposlední řadě jsme mimo jiné také uskutečnili přednášku v Rané péči SPRP Olomouc 

a představili naší činnost na setkání organizací v Za Sklem a v Rané péči Olomouc.  
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Zapojené organizace 

JDI Jednota pro deinstitucionalizaci – jsme členy a pořádaly jsme pro ně online webinář 

k homesharingu dne 21. 4. 2021 

Nebuď na nule -  v unii sexuálních důvěrníků je zapojena vedoucí odlehčovací služby, která se 

pravidelně účastní setkání sexuálních důvěrníků v sociálních službách. 

JINAK – ředitelka organizace je členkou spolku a poskytuje nám poradenství   

 

 

 

 

Vícezdrojové financování 

Poskytovatel 

dotace/dárce 

Určení částka/ Kč 

Olomoucký kraj 

z účelových dotací 

MPSV 

Dotace na činnost sociální služby, která se 

poskytuje na jednotky v síti sociálních 

službách, za nás na 3,5 úvazku 

2129500 

Olomoucký kraj – 

dofinancování sociálních 

služeb 

Dotace určené na dofinancování sociálních 

služeb 

270500 

Olomoucký kraj – 

investiční dotace  

Na nákup automobilu 105000 

Olomoucký kraj Podpora koordinace dobrovolníků 71600 

Město Olomouc Finanční podpora sociálních služeb 90000 

Město Olomouc Podpora homesharingu 10000 

Město Olomouc Příspěvek na příměstský tábor 35380 

Dotace na odměny pro 

pracovníky za Covid  

Dotace určená na odměnu pracovníků 

během práce v Covid období 

81725 

Dotace na Covid náklady Dotace určené na Covidové náklady 20198 

dotace Obec Dolní 

Studénky 

Dotace na cestování za klientem 5000 

Nadace Výbor dobré vůle 

Olgy Havlové 

Nákup vybavení – nábytku nadací v ceně 25000 

Nadace Sova Příspěvek na tablet 6000 

Nadace Tesco (NROS) Příspěvek na příměstský tábor 16000 

Nadace naše dítě  Příspěvek na nákup pomůcek do herny 30000 
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Dar firmy  

ACCOUNDING 

Dary na provoz a vybavení 

 

15000 

Dar Obce Velká Týnec 10000 

Dar společnosti Wecko 5000 

Dar Runták 10000 

Dar společnosti Selp 

servise 

10000 

Dary od soukromých 

dárců a přes portál 

Darujme  

8000 

Dar společnosti Tiset 

Morava 

20000 

Dotace ÚP  Dotace na 2 pracovníky 150500 

příjmy z faktur  dle objednávky na pilotování 

homesharingu 

178000 

Nadační příspěvek 

ABAKUS 

Zavádění homesharingu – na 30 měsíců 2999500 

Pojištovny Platby za covid testy 2000 

Úhrady od klientů Příjmy za služby 187000 

 

Organizace se snažila během roku využít všechny známé dostupné dotační tituly a nadační 

příspěvky. Některé byly úspěšné a na některé se nepodařilo dosáhnout. Během roku se  příjmy 

za úhradu sociální službu staly dalším pravidelným příjmem spolku. Vzhledem k tomu, že jsme 

se setkávali s tím, že pečující rodiny se mnohdy ocitají v komplikované existenční situaci, 

snažili jsme se jim pomoci s žádostmi o nadační příspěvky na využívání našich služeb. S 

většinou žádostí jsme uspěli a pečujícím se podařilo pokrýt alespoň část úhrad za naši službu 

nebo překlenout složité období. 

Na konci roku jsme uspořádali sbírku formou kasiček, která byla ukončena až v roce 2022 

a zúčastnili se po dobu jednoho dne olomouckých vánočních trhům kde jsme prodávali 

darované výrobky. 
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Na sbírkový účet bylo v roce 2021 dárci přímo zasláno 1400 Kč. 

 

 

Všem našim donátorům vřele děkujeme! 

 

 

 

                                                                                                           

  

 

 

                                                    

 

 

 

                                                  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Proběhlé kontroly  

Během roku byla kontrola na sbírkový účet roku 2020, kontrola byla bez připomínek. 
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