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Úvodní slovo předsedy 

Rok 2014 byl pro nás v mnoha ohledech plodným rokem. Pominu-li 
řadu mateřských dovolených, podnikli jsme několik významných kro-
ků, které uplynulý rok naplnily – ve všech ročních obdobích – až po 
okraj, ať již technologických, fundraisingových nebo personálních.

Během jarních měsíců jsme započali práce na modernizaci a gra-
fickém sjednocování nových webových stránek pod jednou hlavič-
kou (www.internetporadna.cz). 

Letní měsíce byly neseny převážně duchem personálních změn. 
Z mateřské dovolené se vrátila paní ředitelka Ing. Michaela Žižková 
a vedoucí služby sociální rehabilitace Bc. Kristýna Minářová, záro-
veň s tím ale došlo také k vnitřním organizačním změnám – vytvořili 
jsme vedoucí pracovní pozici manažer sociálních služeb sjednocují-
cí všechny naše registrované služby pod jednotné vedení. Za touto 
změnou byla potřeba posílit jednotnou tvář a jednotného ducha 
organizace, která poskytuje více služeb.  

Ještě předtím, v červnu, přitom naši organizaci opustilo 264 kach-
niček. Této personální ztráty ale nijak nelitujeme, protože nás to na-
opak finančně obohatilo (13 200,- Kč). V rámci této fundraisingové 
akce (Rally kachničky) měl každý, kdo nás chtěl podpořit, možnost 
si zakoupit kachničku (v hodnotě 50,- Kč) a přijít ji pustit po pravém 
rameni Mlýnského potoka. Zúčastnilo se 126 kachniček a vyhrála ta 
nejrychlejší, všichni dárci, společnost SIKO a.s. (která darovala kach-
ničky a které tímto děkujeme) a také naše obdarovaná organizace.

Kromě toho jsme v letních měsících – tentokrát za finanční pod-
pory Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci – vytvořili publikaci 
v oblasti dluhové problematiky.

Během podzimu jsme absolvovali kontrolu zdraví organizace – 
úspěšně! Jednalo se o třídenní inspekci kvality sociálních služeb 
zaměřenou na registrovanou sociální rehabilitace. V rámci tohoto 
vyšetřovacího maratonu jsme (opět úspěšně) absolvovali i kontrolu 
evropského projektu Něco za něco – uč se a práci najdeš.

A nakonec v zimních měsících jsme, po dlouhém období hledání 
finančních prostředků, započali práci na úplně novém softwaru 
E-linky, a zasadili tak semeno, které nese plody v následujícím 
roce.

Za to, že jsme tímto čtverem ročních období zoceleni prošli, chci 
na závěr poděkovat oběma ředitelkám uplynulého roku: Mgr. Ivaně 
Sovbodové (záskok za mateřskou dovolenou) a Ing. et Bc. Michaele 
Žižkové (v druhé polovině roku návrat z mateřské dovolené), dále 
vedoucím jednotlivých služeb a všem zaměstnancům, našim příz-
nivcům a podporovatelům, a nakonec i všem našim klientům.

     

    Pavel Veselský, Ph.D. 
                 statutární zástupce organizace
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Popis činnosti v roce 2014 a cíle na rok 2015

Poslání sdružení
Posláním organizace je za pomocí moderních informačních 
technologií přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání 
a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci včetně vzdělává-
ní odborníků v sociální oblasti.

Poskytované sociální služby
Hlavním způsobem, jak naplňujeme poslání, je poskytování 
dvou registrovaných sociálních služeb:

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory – 
bezplatné odborné sociální poradenství poskytované
v místě sídla sdružení a také na www.iporadna.cz.
Služba sociální rehabilitace Restart – program integracepro 
osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby pečující.

Sociální podnikání
Naše dceřinná společnost Sofisofis, o.p.s. byla založena za 
účelem zajištění a podpory pracovního a profesního zařa-
zení osob v nepříznivé situaci, zejména osob se zdravotním 
znevýhodněním. Od srpna 2012 do prosince 2013 realizovala 
projekt „Ukažte se! Profesní videoprezentace pro každého“.  
Více informací naleznete na www.video-cv.cz

Cíle sdružení pro rok 2014 a jejich plnění
Pro tento rok jsme měli stanoveny následující cíle: 

1. stanovit dlouhodobou vizi organizace,
2.  vyjasnit koncepci námi poskytovaných služeb a pracovat na 

dalším rozvoji návazných služeb,
3. více představit naši organizaci a služby veřejnosti,
4. akreditovat námi poskytované vzdělávácí kurzy.

Realizované aktivity pro plnění cílů
1. stanovit dlouhodobou vizi organizace,

 —  dlouhodobá vize byla rozpracována podrobněji do konkrét-
ních činností organizace

 —  upravili jsme naše poslání, které bylo schváleno Valnou hro-
madou

2.  vyjasnit koncepci námi poskytovaných služeb a pracovat na 
dalším rozvoji návazných služeb,
 —  posílili jsme tým, odborného sociálního poradenství
 —  na obě registrované služby se nám podařilo získat finanční 
prostředky na další rok.

 —  sjednotili jsme návrhy na rozvoj našich poskytovaných soci-
álních služeb 

 —  vytvoření nového softwaru pro naši službu E-linku
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3. více představit naši organizaci a služby veřejnosti,
 —  v červnu 2014 jsme realizovali benefiční akci RALLY kachničky
 —  vytvořili jsme nový web organizace 
 —  úspěšně jsme pokračovali v propagaci organizace a vyšla 
nám řada článků v místních periodikách

4. Akreditovat námi poskytované vzdělávací kurzy

 —  Byly akreditovány 2 kurzy Základy obsluhy osobního počíta-
če ( v rozsahu 54 hodin teoretické přípravy) a Obsluha osob-
ního počítače (v rozsahu 84 hodin teoretické přípravy)

 —  Další 2 kurzy připravujeme k podání k akreditaci

Cíle pro rok 2015
 —  synergie a propojení projektů obou registrovaných služeb – 
do všech služeb zavést informační technologie

 —  aktualizovat strategické dokumenty v organizaci
 —  zpracovat konkrétní návrhy navazujících aktivit v jednot-
livých registrovaných službách a tím zajistit jejich kom-
plexnost

 —  začít realizovat akreditované kurzy v našem vzdělávacím 
středisku

Zpracovala Ing. et Bc. Michaela Žižková
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Registrace sociální služby (dle § 37, zákona o sociálních služ-
bách) udělena dne 20. 10. 2007 pod číslem 28837233.

Poslání
Posláním Poradny pro zdravotně znevýhodněné starší 16 let 
a seniory o.s., InternetPoradny.cz v Olomouci je poskytovat 
odborné sociální poradenství a jeho prostřednictvím podpořit 
tyto osoby při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby 
ji co nejsamostatněji zvládly vyřešit a mohly se ve svém životě 
co nejvíce společensky uplatnit.

Odborné sociální poradenství poskytujeme osobně v sídle orga-
nizace a v nezbytných případech i v terénu do vzdálenosti 20 km 
od Olomouce. 

Nepříznivou situací rozumíme situaci, kdy těmto osobám hrozí 
nepříznivá finanční situace, ztráta bydlení nebo potíže v za-
městnání. Tuto situaci pomáháme zvládat prostřednictvím pře-
dávání informací o sociálních službách, institucích, podporou 
při vyplňování žádostí o dávky, podporou při sepisování podání 
a opravných prostředků k soudům, při mapování dluhů, zpro-
středkování právní pomoci aj.

Cíl
Cílem služby je, aby uživatelé získali dostatečné množství in-
formací a mohli se samostatně a informovaně rozhodnout, jak 
budou řešit svou situaci.

Kroky k dosažení cíle: 
 —  Podpořit uživatele v hledání vhodného bydlení a prevenci 
ztráty bydlení.

 —  Informovat uživatele o jeho konkrétních nárocích na dávky.
 —  Podpořit uživatele v hospodaření s jeho rozpočtem.
 —  Předat informace o jeho právech a povinnostech spojených 
s užíváním bytu. 

 —  Informovat uživatele o návazných službách. 
 —  Podpořit uživatele v orientaci na trhu práce.
 —  Předat informace o právech a povinnostech dlužníka
 —  Podpořit uživatele v podání návrhu na oddlužení

Pro koho je služba určena 
Lidé starší 16 let se zdravotním postižením, duševním onemoc-
něním, senioři a osoby pečující, kteří jsou v nepříznivé sociální 
situaci a vnímají ji jako zvláště obtížnou. 

Poradna pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním a seniory
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Způsoby poskytování služby

1. Osobně
Ambulantní forma – osobní konzultace s uživateli v sídle orga-
nizace, Wurmova 7 v Olomouci

Terénní forma – v případě potřeby uživatele může pracovník 
služby vykonat návštěvu u něj v domácím prostředí, či jinde 
pokud uživatel ze závažných důvodů nemůže navštívit poradnu 
osobně. Terénní formu služby poskytujeme pouze do vzdálenos-
ti cca 20 km od Olomouce.

2. Telefonicky – konzultace jsou možné na těchto telefonních 
číslech 587 406 126, 774 724 877.

3. E-mail a Skype – konzultace jsou možné prostřednictvím 
e-mailu olomouc@internetporadna.cz nebo Skypu poradna.pro.ozz.

4. Zadáním dotazu na www.iporadna.cz a www.internetporadna.cz 
– specifický typ webového poradenství v osmi oblastech umožňují-
cí kontakt se 150 odborníky z celé ČR.

Personální zajištění
Mgr. Kristýna Sklenářová – vedoucí služby/sociální pracovnice 

(do 30. 9. 2014), 1,0 úvazku; 
Bc. Kristýna Minářová – vedoucí služby (od 1. 10. 2014), 0,2 úvazku;
Helena Vlčková – pracovnice v sociálních službách, 0,5 úvazku;
Bc. Jitka Šrůtková – sociální pracovník, 0,7 úvazku
Mgr. Kateřina Rychlá – psycholožka, 0,4 úvazku
Renata Furmánková – pracovnice v sociálních službách, 0,4 úvaz-

ku (od 1. 2. 2014)
Mgr. Pavel Veselský, Ph.D. – odborný asistent (E-linka důvěry),  

na DPČ 0,1 úvazku;
Dobrovolníci – 150 poradců, kteří s námi spolupracují při odpo-

vídání na internetové dotazy

Výsledky služby v roce 2014
V roce 2014 byla poskytnuta služba 237 uživatelům, proběh-
lo s nimi 273 intervencí (delší než 30 minut) a 399 kontaktů 
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(kratší než 30 minut). V rámci internetového poradenství bylo 
na serveru iPoradna.cz zodpovězeno 83 dotazů z Olomouckého 
kraje a z ostatních krajů na 1009 dotazů.

V rámci Odborného sociálního poradenství se nejčastěji řešila 
dluhová problematika. S tím souvisela i další témata poraden-
ství. S uživateli se řešilo, jaké mají možnosti zvýšení svého pří-
jmu, často neměli požádáno o dávky, na které by měli nárok, 
protože se neorientovali v jejich systému. Pracovníci poradny 
také poskytovali podporu při hledání levějšího ubytování a ře-
šení potíží v zaměstnání. 

V internetovém poradenství patřily opět mezi nejvytíženější 
oblasti psychologické a občanské poradenství. V oblasti psy-
chologického poradenství tradičně převládalo téma duševních 
problémů, partnerských problémů a mezilidských vztahů. V ob-
čanském poradenství se uživatelé nejčastěji zajímali o sociálně 
právní poradenství (sociální dávky a invalidní důchody), dluho-
vé poradenství, občanskoprávní vztahy (např. dědictví), majet-
koprávní vztahy a rodinné právo. Návštěvníky našich webových 
stránek rovněž zajímaly pracovněprávní vztahy a dotazy ohled-
ně zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním.
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Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

počet klientů 183 245 375 297 297 320 249 237
počet intervencí nad 30 min 183 303 457 368 327 405 347 273

* výsledky služby Poradna + iPoradna z Olomouckého kraje

iPoradna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
dotazů 2101 1789 1740 1689 1445 1466 1308 1092
návštěvníků za den průměr** 1737 1097 639 286 230 244 270 300
e-linka – počet rozhovorů 348 359 442 554 1070 1394 1591 2005

** od června roku 2009 jsme přešli na statistiku Google analytics 

Klienti Poradny – podle pohlaví 
muži 76
ženy 161
celkem*** 237

***někteří klienti využili službu jako pár

Intervence nad 30 min – způsob kontaktu
osobní 161
telefon 13
e-mail 10

Skype 6

iPoradna 83

celkem 273

osobní

telefon

e-mail

Skype

iPoradna

muži

ženy

Zpracovala Mgr. Martina Horáková, manažerka sociálních služeb

Výsledky služby Poradna v roce 2014
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Služba sociální rehabilitace Restart

Registrace sociální služby (dle § 70, zákona o sociálních služ-
bách) udělena dne 20. 10. 2007 pod číslem 2438290.

Poslání
Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat dospělé 
osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepřízni-
vé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpo-
vědnému zvládání běžných životních situací, a to formou am-
bulantní i terénní. 

Cíl
Cílem služby je, aby uživatel získal dovednosti k samostatné-
mu a zodpovědnému vyřešení své nepříznivé sociální situace 
a zvládání běžných životních situací v oblastech:

 —  finanční situace (domácí rozpočet, dluhová situace, zajištění 
sociálních dávek),

 —  péče o domácnost a své blízké (vaření, úklid, praní), 
 —  péče o sebe a své fyzické, duševní či duchovní zdraví (úprava 
zevnějšku, zvládání stresu, sebevědomí, relaxace, zajištění 
potřebných kompenzačních pomůcek, zdravý životní styl),

 —  hledání vhodného bydlení (získání dovedností pro nalezení 
vhodného bydlení),

 —  hledání vhodného zaměstnání (životopis, motivační dopis, 
nácvik pohovoru, bilanční diagnostika, jednání se zaměst-
navatelem),

 —  zlepšení komunikačních dovedností (asertivita, navazování 
společenských kontaktů),

 —  využívání běžně dostupné služby (např. pošta, banka, 
knihovna, úřad práce, zdravotnické zařízení…),

 —  řešení občanské záležitosti (zdravotní a sociální pojištění, 
platnost osobních dokladů atd.).

Cílová skupina
Služba je určena pro osoby starší 18 let s tělesným postižením, 
duševním onemocněním, chronickým onemocněním, smyslo-
vým postižením, mentálním postižením nebo kombinovaným 
postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 
a jsou motivováni svou situaci v rámci služby řešit. V případě 
potřeby má zájemce povinnost zajistit si tlumočníka při posky-
tování služby.

Způsoby poskytování služby
Služba Restart je poskytována ambulantně na adrese Wurmova 7, 
Olomouc 779 00 nebo terénně, tzn. mimo prostory organizace. Te-
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rénně (max. do 20 km od sídla organizace) jsou činnosti poskytnu-
ty v odůvodněných případech, a to v místě bydliště uživatele nebo 
na jiném místě např. při doprovodu k lékaři, nácviku pracovních 
dovedností přímo u zaměstnavatele uživatele nebo při získání do-
vedností při komunikaci s pracovníky státních institucí. Možné je 
také využívat kombinaci obou forem poskytování služby.

Služba realizovala tyto hlavní aktivity:
1. Individuální práce s uživateli (pomoc při získání a udržení za-
městnání, psychologické poradenství, informační servis a zpro-
středkování služeb, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podávání informací 
o možnostech získávání rehabilitačních  a kompenzačních pomů-
cek, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, sobě-
stačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím),

2. Vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti:
a) vzdělávací a výchovné (Kurzy práce s počítačem, Kurz Zákla-
dy obsluhy osobního počítače, Kurz Obsluhy osobního počítače, 
Kurz anglického jazyka, Kurz německého jazyka, Kurz sociálně-
pracovních dovedností (Job klub), Kurz komunikačních doved-
ností, doučování práce s počítačem),

b) aktivizační (Motivační pátky – přednášky a setkání nad spo-
lečenskými hrami).
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Personální zajištění
Bc. Kristýna Minářová, DiS. – vedoucí služby, do 31. 3. 2013  

1,0 úvazku, od 1. 4. 2013 0,2 úvazku na vedoucí služby 
a 0,3 úvazku na sociálního pracovníka; 

Mgr. Jana Málková – psycholožka služby, od 1. 4. 2013 0,1 úvaz-
ku; lektorka kurzu komunikačních dovedností;

Mgr. Pavlína Jánová – sociální pracovnice, 0,5 úvazku; lektorka 
kurzu Základy obsluhy osobního počítače

Bc. Nela Kadlecová, DiS. – sociální pracovnice, 1,0 úvazku; lek-
torka kurzu anglického jazyka a kurzu Obsluha osobního 
počítače

Helena Vlčková – pracovnice v sociálních službách, 0,5 úvazku;
Adéla Šolcová od srpna 2014 úvazek 0,2 na sociálního pracovníka

Výsledky služby v roce 2014
V průběhu roku 2014 čerpalo službu sociální rehabilitace 47 uži-
vatelů. Nově uzavřelo smlouvu o poskytování služby 21 uživatelů. 

Největší zájem měli uživatelé zejména o pomoc při získání nebo 
udržení zaměstnání (pomoc při vyhledávání aktuálních inzerá-
tů na pracovních serverech a pomoc s výběrem vhodné pracovní 
pozice a oslovováním zaměstnavatelů, pomoc s přípravou na 
výběrové řízení), řešení aktuální finanční situace a získávání 
nových znalostí, zejména v oblasti práce s PC, zlepšení komu-
nikačních dovedností.

V rámci psychologických konzultací byly častými tématy – vy-
rovnání se se zdravotním postižením a jeho přijetí, práce na 
získání zdravého sebehodnocení, rozvíjení vztahů s rodinou 
a širším okolím a vyrovnání se s neúspěchem při hledání za-
městnání.

V roce 2014 poskytli konzultanti a psycholožka služby 559 kon-
zultací, 608 skupinových aktivit a 928 krátkodobých kontaktů. 

V průběhu roku 2014 probíhaly v rámci služby následující interní 
vzdělávací kurzy: Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha 
osobního počítače, kurz anglického jazyka.  Podmínky získání 
certifikátu ze vzdělávacích kurzů splnilo a certifikát následně 
získalo 5 uživatelů.

Uživatelé služby měli možnost účastnit se přednášek např. na 
téma první pomoc, úzkost a jak ji zvládat, legislativní změny 
od 1. 1. 2014, zkameněliny a bonsaje, hudba jako prostředek 
terapie, cesta kolem světa. Proběhly také další cestopisné před-
nášky, tvůrčí dílny a setkání věnované tréninku paměti a pozor-
nosti.

V průběhu roku se 11 uživatelům podařilo získat zaměstnání 
nebo brigádu.

Zpracovala Mgr. Pavlína Jánová



13

Dlouhodobé statistiky služby

Výsledky služby Restart v roce 2014

Výsledky od založení služby

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
počet uživatelů služby 22 28 31 72 118 70 22 47
zaměstnání našlo 5 11 9 38 44 29 10 11
zaměstnání našlo v % 23 39 29 53 37 41 45 24

Složení uživatelů dle typu zdravotního postižení

Typ postižení Počet
Tělesné 25
Duševní 18
Kombinované 4

Celkem 47

Struktura uživatelů dle bydliště

Počet %
Olomouc 33 70,2
mimo Olomouc 14 29,8

Složení uživatelů dle pohlaví

Pohlaví Počet
Ženy 22
Muži 25
Celkem 47

Věková struktura uživatelů služby

Věk Počet
Mladí dospělí (19–26) 0
Dospělí (27–64) 42
Senioři (od 65) 5

Celkem 47

mladí dospělí (19–26)

dospělí (27–64)

senioři (od 65)
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Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00055
Celková částka: 5 998 505,00 Kč 
Doba realizace projektu: 1. duben 2013 až 31. březen 2015

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace, odstra-
nění bariér v přístupu na trh práce a udržení si zaměstnání u CS 
z Olomouckého kraje poskytnutím komplexního a provázaného 
programu, ve kterém bude důraz kladen na individuální potře-
by, možnosti účastníků a získání praxe.

Dílčí cíle projektu: 
1)  individuálně pracovat s příjemci podpory především v otáz-

ce motivace, úspěšném dokončení programu a zlepšení psy-
chické pohody, 

2)  získání nových znalostí a dovedností potřebných pro výkon 
konkrétní pracovní pozice a kvalifikace vyhovující účastníko-
vi i nárokům na trhu práce, 

3)  lepší porozumění u CS vlastnímu omezení a usnadnění volby 
vhodné rekvalifikace, 

4)  vznik nových pracovních míst při využití mzdových příspěvků 
vedoucích ke snížení nezaměstnanosti u CS.

Cílové skupiny
Osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny 
Jedná se o osoby, které pečují o osobu blízkou z důvodu její sníže-
né soběstačnosti. V rámci tohoto projektu považujeme za osobu 
blízkou všechny ty, kteří splňují § 22 zákona č. 89/2012 Sb. a § 24 
zákona 155/1995 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů.

Osoby se zdravotním postižením
Do projektu budou zapojeny OZP z cílové skupiny osob, tzn. oso-
by s tělesným postižením, duševním onemocněním, kombino-
vaným postižením a chronickým onemocněním.

Popis realizace projektu
Prostřednictvím projektu „Něco za něco - uč se a práci najdeš“ 
jsme usilovali o posílení pracovní integrace, odstranění bari-
ér v přístupu na trh práce, pomáhali jsme účastníkům projek-
tu udržet si zaměstnání. Projekt byl realizován v Olomouckém 
kraji, především ve městě Olomouc a okolí. Základem aktivit 
projektu byl individuální přístup k účastníkům, adresné čerpá-
ní aktivit a vysoké zaměření na účastníka a jeho motivaci. Prá-
ce s CS byla přizpůsobována jejich možnostem, dovednostem 
i momentálnímu zdravotnímu stavu a nárokům při péči o blízké-

Projekt „Něco za něco – uč se a práci najdeš“
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ho. Aktivity projektu směřovaly ke zvýšení kvalifikace účastníků 
prostřednictvím rekvalifikací, specializovaných kurzů a dalších 
kurzů pořádaných příjemcem, k následnému nalezení a udržení 
vhodného pracovního místa u účastníků z CS. Obsahem projek-
tu byla také tvorba nových pracovních míst a podpora formou 
mzdových příspěvků. V rámci projektu bylo podpořeno 54 osob 
z cílové skupiny. 

Účastníci docházeli na konzultace s pracovními konzultanty 
a konzultace s psychologem, měli možnost využít také pomoci 
interního pracovního asistenta. Konzultace s pracovními konzul-
tanty směřovaly především k udržení motivace účastníků a k roz-
voji jejich znalostí a dovedností potřebných k získání a udržení 
zaměstnání. Konzultace s psychologem byly věnovány zejména 
podpoře udržení dobrého psychického stavu účastníků. 

Za účelem lepšího poznání své osobnosti a lepší profesní ori-
entaci měli účastníci možnost absolvovat bilanční diagnostiku, 
kterou zajišťovala psycholožka projektu, nebo ergodiagnostiku 
zajištěnou v pardubické nemocnici. Poradenství v rámci bilanční 
diagnostiky bylo v průběhu projektu poskytnuto 31 účastníkům.  
Ergodiagnostické vyšetření bylo v průběhu projektu zajištěno 
pro 10 účastníků projektu, kteří byli na základě stanovených 
kritérií vybráni z řad zájemců o toto vyšetření. 

Vzdělávací aktivity, které účastníci absolvovali, se odvíjely 
od jejich zájmu, od výsledků diagnostických testů, rozhovorů 
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s psychologem a pracovními konzultanty. Za celou dobu reali-
zace projektu úspěšně absolvovalo vzdělávací kurzy 81 účastní-
ků. Jedná se o 14 úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů, 
9 absolventů specializovaných kurzů a 58 absolventů interních 
kurzů, které byly realizovány přímo organizací.

Celkem 21 osob z CS se účastnilo vzdělávacích a motivačních 
pobytů zaměřených na informování o problematice zaměstna-
nosti a pracovní legislativy.

Na základě spolupráce se zaměstnavateli byla pro účastníky 
projektu vytvořena nová pracovní místa s trváním pracovní 
smlouvy min. 6 měsíců, po kterých byl zaměstnavatelům po-
skytnut mzdový příspěvek. Celkem bylo vytvořeno 21 nových 
pracovních míst dohromady na 14,65 úvazku. 

Personální zajištění
Ing. et Bc. Michaela Žižková – manažerka projektu, 0,3 úvazku;
Mgr. Pavlína Jánová – koordinátorka přímé péče, 0,5 úvaz-

ku (od 27. 1. 2014) pracovní konzultantka, 0,5 úvazku (do 
26. 1. 2014), lektorka kurzu Job klub, Základy práce s počí-
tačem;

Bc. Kristýna minářová, DiS. – koordinátorka přímé péče, 0,5 úvaz-
ku (do 26. 1. 2014);

Ing. Andrea Gogelová – finanční manažerka, 0,3 úvazku;
Mgr. Bc. Miroslava Gregorová – pracovní konzultantka, 1,0 úvaz-

ku; lektorka kurzu Word a Osobnostní rozvoj;

Bc. Adéla Šolcová, DiS. – pracovní konzultantka, 0,5 úvazku 
(od 27. 1. 2014);

Mgr. Jana Málková – psycholožka, 0,6 úvazku, lektorka kurzu 
Komunikační dovednosti a Seběvědomně k zaměstnání;

Renata Furmánková – interní pracovní asistentka, 0,3 úvazku, 
lektorka kurzu Excel (DPP);

Ing. Jaroslav Zapletal – lektor kurzu Pravidla písemné a elek-
tronické komunikace (DPP);

Mgr. Martin Minář – lektor kurzu Obsluha osobního počítače 
(DPP).

Výsledky projektu v roce 2014
Během roku 2014 nově vstoupilo do projektu 27 osob z cílové 
skupiny, z toho 25 z nich byly osoby se zdravotním znevýhodně-
ním a 2 osoby pečující. Stejně jako v loňském roce mezi novými 
účastníky projektu převažují ženy, kterých bylo 16, oproti mu-
žům, kterých bylo 11. 

Pracovní konzultanti realizovali s účastníky projektu pravidelné 
konzultace a mapovali jejich aktuální situaci. Konzultace byly 
věnovány zejména následujícím tématům: tvorba motivační-
ho dopisu a životopisu, příprava k výběrovému řízení a nácvik 
výběrového řízení, reagování na pracovní inzeráty, oslovování 
zaměstnavatelů, získávání a upevňování znalostí práce s počí-
tačem, výběr rekvalifikačních a specializovaných kurzů, nácvik 
asertivity, komunikace a zvládání stresu. 
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Psychologické konzultace byly věnovány především vyrovnání 
se s postižením a změnami zdravotního stavu, volbě povolání, 
přípravě na výběrové řízení, zvýšení míry sebepřijetí, komu-
nikačním dovednostem a asertivitě, bilanční diagnostice a je-
jímu zhodnocení, doporučení pro zvolení dalšího postupu při 
čerpání aktivit projektu. Pro sdílení podobných témat využívali 
účastníci prostor i v rámci skupinových motivačních setkání ve-
dených psychologem.

Za účelem bližšího poznání svých limitů a možností využívali 
účastníci projektu také možnost absolvovat ergodiagnostiku 

a bilanční diagnostiku. V průběhu roku bylo ergodiagnostické 
vyšetření zajištěno pro 7 osob, bilanční diagnostiku využilo 
22 osob, kterým byly následně předány její výsledky a doporu-
čen další postup.

Interní vzdělávací kurzy, které byly pořádány v roce 2014, úspěš-
ně zakončilo 38 osob. Jednalo se o kurzy Job klub, počítačové 
kurzy (Základy práce s počítačem, Obsluha osobního počítače, 
Word, Excel), kurz Pravidla písemné a elektronické komunika-
ce, Sebevědomě k zaměstnání, Osobnostní rozvoj a kurz Komu-
nikační dovednosti. Účastníci projektu absolvovali také další 
kurzy zvýšující jejich šance na nalezení vhodného zaměstnání, 
které byly hrazeny z prostředků projektu a zajištěny u vzděláva-
cích středisek. V roce 2014 čtyři účastníci úspěšně absolvovali 
vybrané rekvalifikační kurzy, devět účastníků úspěšně zakončilo 
kurzy specializované.

V říjnu 2014 proběhl druhý Vzdělávací a motivační pobyt, kte-
rého se zúčastnilo 10 osob. Stejně jako v předchozím roce, pro-
bíhal tento pobyt v horském hotelu Skiland Ostružná. Náplní 
pobytu byly přednášky věnované motivaci, zvládání stresu, dále 
přednášky z oblasti pracovněprávní legislativy nebo nácvik pra-
covního pohovoru. Čas byl ale i na odpočinek a výlet s návště-
vou lázní Jeseník.

V průběhu roku někteří z účastníků nastoupili na nově vznik-
lá pracovní místa, která byla vytvořena na základě požadav-
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Statistika nových účastníků projektu v roce 2014 

Neaktivní osoba (v invalidním důchodu, ženy v domácnosti)

Dlouhodobě nezaměstnaní

Ostatní nezaměstnaní

Zaměstnaní

Složení cílové skupiny (CS) dle typu

Typ Počet
Zdravotně postižení 25
Pečující 2
Celkem 27

Složení cílové skupiny dle pohlaví

Pohlaví Počet
Ženy 16
Muži 11
Celkem 27

Cílová skupina dle typu nezaměstnanosti 

Typ nezaměstnanosti Počet
Neaktivní osoba (v invalidním 
důchodu, ženy v domácnosti)

5

Dlouhodobě nezaměstnaní 4
Ostatní nezaměstnaní 16

Ostatní nezaměstnaní 2

Celkem 27

ků CS a domluvy se zaměstnavateli. Tato pracovní místa byla 
podpořena formou poskytnutí mzdových příspěvků hrazených 
z finančních prostředků projektu. Účastnice projektu získaly 
nové zkušenosti na těchto pracovních pozicích: pracovník pro 
zadávání nabídek, účetní a administrativní pracovník, asistent-
ka ředitelky rodinného centra, prodávající, kumulovaná funkce 
školnice, uklízečky, kuchařky a pracovnice obchodního provo-

zu, operátor digitalizace a skartace, prodavačka zdravé výživy, 
asistent instruktora volnočasových aktivit, účetní, asistent in-
door animátora, pracovník pro administrativní a grafickou čin-
nost. Muži z cílové skupiny nastoupili na tato pracovní místa: 
operátor call centra, operátor digitalizace, projektový pracov-
ník, marketingový pracovník, pracovník v sociálních službách, 
prodavač barev.

Zpracovala Mgr. Pavlína Jánová
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Aktuální organizační struktura (platná k 1. 5. 2015)

Ředitelka v roce 2014
Ing. et Bc. Michaela Žižková

Členové sdružení v roce 2014
Sdružení mělo 13 členů:

Správní rada 
Mgr. Pavel Veselský Ph.D. 
Mgr. Richard Kořínek 
Mgr. et Bc. Zbyněk Vočka

Dozorčí rada 
Bc. Andrea Rakušanová, DiS. 
Bc. Ondřej Doležal 
Ing. Tomáš Chudoba 

Ostatní členové 
Mgr. Ivana Svobodová 
Mgr. Milan Langer 
Mgr. et Bc. Michal Majer 
Mgr. Dušan Dvořák 
Bc. Andrea Rakušanová, DiS. 
Mgr. Dita Palaščáková 
Mgr. Jana Čuková

Ing. et Bc. Michaela Žižková
Ředitelka (0,5 úv)

Sociální služby Ekonomicko-admin. úsek (1,2 úv)

Mgr. Pavlína Janová
Sociální pracovník (0,8 úv)

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.
Odb. asistent (0,1 úv DPČ)

Bc. Markéta Kubová
Sociální pracovník (0,7 úv) 

Bc. Nela Kadlecová, DiS.
Sociální pracovník (0,7 úv)

Bc. Adéla Šolcovou, DiS.
Fundraiser (0,1 úv) 

Eva Ullmannová
Administrativní pracovník (0,5 úv OZP)

Helena Vlčková
Operátor (0,5 úv OZP)

PhDr. Milada Herodková
Psycholožka (0,4 úv)

Mgr. Miroslava Gregorová
Sociální pracovník (0,5 úv)

Helena Vlčková
Prac. v SS (0,4 OZP)

Renata Furmánková
Prac. v SS /operátor (0,4 úv OZP)

Mgr. Kateřina Rychlá
Psycholožka (0,4 úv OZP/TZP)

Antonie Caleková
Pracovnice úklidu (0,3 úv OZP)

Lukáš Otáhal
Správce HW a SW (0,5 úv OZP)

Ing. Andrea Gogelová
Vedoucí úseku – finanční manažerka (0,7 úv)

Mgr. Martina Horáková
Manažerka sociálních služeb (0,8 úv)

Poradna/iporadna (2,1 úv) Sociální rehabilitace (2,8 úv)

Provoz (0,9 úv)

Členové sdružení
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Finanční zpráva za rok 2014 – náklady

Náklady Odborné sociální 
poradenství

Sociální 
rehabilitace

Projekt 
Něco za něco

Vlastní   
zdroje Celkem

Spotřební materiál 10 497 25 224 24 447 2 180 62 348

Nákup vybavení; DHM, DNM 20 349 81 624 24 918 10 000 136 891

Nákup služeb a mat.  pro účastníky projektu 142 141 142 141

Cestovné 4 937 1 822 1 690 480 8 929

Ekonomické a právní služby 30 108 29 989 46 254 242 106 594

Vzdělávání 24 256 30 706 62 097 117 059

Spoje (poštovné, telefony a internet) 11 861 10 579 20 483 1 154 44 077

Nájemné+energie 42 336 47 268 92 382 2 714 184 700

Pojištění a členské příspěvky 4 197 2 820 321 7 338

Ostatní služby 104 446 79 442 41 199 27 964 253 050

Úroky, poplatky, pokuty a penále 2 292 3 831 6 123

Osobní náklady 1 080 070 1 004 481 1 571 708 14 859 3 671 118

Mzdové příspěvky pro účastníky projektu 745 403 745 403

Náklady celkem 1 333 057 1 316 247 2 772 722 63 745 5 485 770
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Výnosy Odborné sociální 
poradenství

Sociální 
rehabilitace

Projekt 
Něco za něco

Vlastní   
zdroje Celkem

MPSV ČR 564 000 564 000

IPOK; OP LZZ Projekt Něco za něco 1 064 020 2 772 722 3 836 742

Úřad práce 528 817 152 227 681 044

Statutární město Olomouc 80 000 100 000 180 000

Dary 4 438 4 438

Veřejná sbírka 24 221 24 221

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci 160 240 160 240

Tržby, úroky, jiné 38 116 38 116

Výnosy celkem 1 333 057 1 316 247 2 772 722 66 775 5 488 801

Hospodářský výsledek 3 031

Finanční zpráva za rok 2014 – výnosy

Vysvětlivky k rozpočtu: 
Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční 
zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
IPOK – Individuální projekt Olomouckého kraje hrazený z ESF
OP LZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Úřad práce – Příspěvek dle § 78 zákona o zaměstnanosti
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Sídlo a aktuální kontakty

Sídlo organizace a korespondenční adresa
o.s. InternetPoradna.cz | Wurmova 577/7 | 779 00 Olomouc
IČ: 265 33 952
tel.: 587 406 126 | e-mail: recepce@internetporadna.cz
www.internetporadna.cz

Bankovní spojení 
provozní účet: 309584753/0300
sbírkový účet:  6603922001/5500

Ředitelka 
Ing. et Bc. Michaela Žižková 
tel.: 587 406 126 | 777 774 016
e-mail: zizkova@internetporadna.cz 

Finanční manažerka 
Ing. Andrea Gogelová 
tel.: 587 406 126 | e-mail: gogelova@internetporadna.cz

Manažerka sociálních služeb:
Poradna pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním a seniory
Sociální rehabilitace Restart
Mgr. Martina Horáková
tel.: 774 724 877 | e-mail: horakova@internetporadna.cz



Partneři

Partneři a dárci sdružení Nadace
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Nadace Auxilia
Pomáháme s providentem

Jednotlivci, firmy
Jiří Rostecký, společnost Iparťák s.r.o.
Profit
Galerie Šantovka
Tomáš Mikula, fotograf
MUDr. Alena Doležalová

Dárci – rally kachničky
Pajkland – Vilém Chládek
Laser aréna Olomouc
Help.cz, s.r.o. (H.E.A.T. program)
Bajkazyl
Snoezelen
Flex fitnes
Masáže Body zone
Jazz fresh café
Bistrá kráva
Nakladatelství Portál
Xwash – Michal Malík
Kino metropol
Siko koupelnyDatum vydání 1. června 2015
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