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Úvodní slovo

Vážení a milí čtenáři naší Výroční zprávy,

opět Vám znovu po roce přinášíme informace o Spirále, jak se nám v roce 2015 vedlo. 
Zejména první polovina roku byla plná finanční nejistoty. Bylo třeba stále myslet 
na to, proč vůbec celou naši práci děláme. Celý první půlrok jsme se totiž potýkali 
s finanční nejistotou v rámci „udržitelnosti“ po ukončení Individuálního projektu 
Moravskoslezského kraje, stejně jako jiné další organizace našeho typu. Naštěstí 
půlrok uplynul a my jsme mohli s pevnější půdou pod nohama poskytovat i nadále 
sociální službu lidem s duševním onemocněním a zaměstnávat lidi se zdravotním 
postižením. 

Druhý půlrok utekl tak rychle, že jsme jej ztěžka stačili časově vnímat. Podařilo se 
nám získat hodně cateringových zakázek a také objednávek na zajištění různých akcí. 
Společně s našimi uživateli a našimi zaměstnanci jsme hodně pracovali, ale zároveň 
byli také nabití energií z každodenních přínosů celého dění. Plno radosti z poctivě 
vykonávané práce a přísun pocitů užitečnosti pro druhé nás dennodenně utvrzovaly 
v tom, že všechno to úsilí má smysl. Zároveň nás také každý den upozorňoval na 
další možnosti, jak dělat věci jinak, rozvíjet se a neustrnout na místě. A takový přístup 
bychom si rádi ponechali, jeví se být přínosným….

V roce 2015 se nám podařilo poskytnout sociální službu sociální rehabilitace  
28 uživatelům. Mnozí z nich pracovali na svých sociálních a pracovních dovednostech, 
které byly omezeny či ztraceny vlivem nemoci, i 12-16 hodin týdně. Sedmi z nich se 
podařilo najít pracovní uplatnění a dvě osoby se úspěšně vrátily ke studiu. 

V průběhu roku jsme zaměstnali na pracovní smlouvy či dohody o provedení práce 
15 osob se zdravotním postižením. Uplatnily se v oblasti kavárenských a kuchyňských 
prací, úklidových prací, administrativních činností a tvořivých aktivit. Po celou dobu 
se nám dařilo přinášet reálné a veřejnosti prospěšné pracovní činnosti. 

Tomu, jak vše probíhalo a čeho jsme dosáhli, se podrobně věnuje naše Výroční 
zpráva. Proto jménem nás všech, zdravých i nemocných, kdo ve Spirále pracujeme 
pro nemocné i zdravé, Vás zvu k rekapitulaci naší činnosti a hospodaření v roce 
2015. Těšíme se, že pro Vás budeme moci něco udělat. To, co Vám ušetří čas, přinese 
příjemné chvilky, obohatí Vás o chutná potěšení a třeba i dopřeje kulturní zážitky… 
a nám pomůže postavit se zas o kus odvážněji všemu nepříjemnému, co umí 
zdravotní postižení do života člověku přinést. Děkuji všem, kdo už jsme to udělali  
a děláme. Děkuji všem, kdo nás v tom podporují. A děkuji všem, kdo se nad tím třeba 
i jen zamyslí. Rádi Vám totiž vrátíme svými službami to, co do nás vložíte. Je přece fajn 
moci pomoct někomu svým přáním, ne? 

Příjemné čtení přeje
Darja Šlahorová, ředitelka Spirála o. p. s.



Základní údaje o organizaci

Název organizace: Spirála o. p. s.
Sídlo organizace: Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava - Jih 
Statutární zástupce: Mgr. Darja Šlahorová, ředitelka 
IČ: 294 517 36
DIČ: CZ294 517 36

Právní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace organizace: zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, 
vedeného krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou O 1081, ze dne 
30.8.2012

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  - 254442669/0300,
                                   Česká spořitelna, a. s. - 3806927319/0800

Telefon: 595 782 484 / 731 781 757
E-mail: reditel.spirala@seznam.cz
Webové stránky: www.spirala-ops.cz, www.facebook.com/Spirala.ops 

Pracoviště Kafárna
Adresa: U Oblouku 10/501, 708 00 Ostrava – Poruba
Telefon: 596 630 692 / 731 079 204
E-mail: kafarna.spirala@seznam.cz

Pracoviště Klub Kafe Ostrava
Adresa: Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Telefon: 595 782 484 / 731 781 757
E-mail: klubkafeostrava.spirala@seznam.cz

Hlavní činnost organizace

- poskytování sociální služby osobám s duševním onemocněním 
- poradenské, vzdělávací, konzultační a osvětové činnosti
- zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- aktivizační činnosti
- spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního 

sektoru

Personální zajištění organizace

Statutární zástupce a ředitelka

Mgr. Darja Šlahorová
595 782 484 / 733 736 232
reditel.spirala@seznam.cz

Správní rada

Mgr. Eva Krestová - předsedkyně SR
Ing. Jiří Home - člen SR do 12.7.2015
Dana Diváková – členka SR od 17.7.2015
Ing. Mgr. Daniel Keprta - člen SR

Dozorčí rada

Ing. Věra Moravcová - předsedkyně DR
Radka Svobodová - členka DR
Ing. Martin Karásek - člen DR 

Členům správní rady, dozorčí rady a statutárnímu zástupci organizace Spirála o. p. s. 
nepřísluší odměna za vykonávané funkce. 

Zaměstnanci

Bc. Blanka Nálepová - sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace do 
30.6.2015, (Klub Kafe Ostrava)
Mgr. Hana Bulavová - sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace od 
1.7.2015 (Klub Kafe Ostrava) 
Radka Svobodová - terapeutka sociální rehabilitace (Klub Kafe Ostrava)
Mgr. Michaela Štefková - sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace do 
31.5.2015 (Kafárna)
Radka Lamková, DiS. – sociální pracovnice a terapeutka sociální rehabilitace 
(Kafárna)
Mgr. Eva Polášková - terapeutka sociální rehabilitace od 27.7.2015 (Kafárna)
Mgr. Eva Krestová - organizační pracovnice
Jakub Koťátko - propagační pracovník
Eva Raděntová - pomocná pracovnice úklidu a provozu
Vladimír Frontz - pomocný pracovník úklidu
Jana Zniščalová – pomocná pracovnice úklidu
Vojtěch Mendlík - pomocný pracovník kuchyně a obsluhy, od 9/2015 pomocný 



pracovník cateringu, obsluhy a přípravy akcí
Daniel Burý - pomocný pracovník kuchyně a obsluhy
Jarmila Lupová - pomocná pracovnice přípravy občerstvení/pomocný pracovnice 
rukodělných činností
Michaela Malá - pomocná pracovnice obsluhy a zajištění akcí 
Jaroslava Lančová - pomocná pracovnice přípravy občerstvení
PhDr. Petr Štěpaník - supervize (DPP)
Mgr. Karin Jankova - psychologická vyšetření (DPP)
Bc. Blanka Nálepová – terapeut sociální rehabilitace od 1.7.2015 (DPP)
Zuzana Chladová - lektorství tvořivých kurzů a výpomoc při akcích (DPP)
Dana Kubánková - pomocná administrativní pracovnice (DPP)
Bc. Gabriela Hamplová - odpovědný zástupce pro hostinskou živnost do 9/2015 
(DPP)
Josef Rada - odpovědný zástupce pro hostinskou živnost od 11/2015 (DPP)
Petra Janků - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Petra Kutáčová - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Božena Svobodová - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Ivo Křivánek - pomocné práce v kuchyni a na obsluze (DPP)
Karla Svobodová – kontaktní pracovnice v rámci projektu „S jiným pohledem“ (DPP)
Pavlína Šuláková - kontaktní pracovnice v rámci projektu „S jiným pohledem“ (DPP) 
Karel Svoboda - údržbářské práce (DPP)

Dobrovolníci

Karla Svobodová 
Kristýna Glattová 
Božena Svobodová 
Dana Kubánková 
Ivo Křivánek 
Petra Kutáčová
Petra Janků
Jarmila Lupová
Michaela Malá
Tomáš Gál
Marek Olejník

Děkuji Vám všem, kdo jste přispěli nebo stále přispíváte svou prací, podporou, radou 
či pomocí naší organizaci. Velmi si Vás vážím. Všechno, co jsme už dokázali, jsme 
dokázali společně.

Změny ve správě a základních dokumentech organizace 
v roce 2015

Změny ve správě organizace

V roce 2015 skončilo tříleté funkční období všem třem členům správní rady organizace 
a dvěma členům dozorčí rady. V rámci správní rady nepokračuje do dalšího tříletého 
funkčního období Ing. Jiří Home. Na jeho uvolněné místo nastoupila 17.7.2015 Dana 
Diváková. Panu Homemu děkujeme za působení ve správní radě Spirály a vzájemnou 
letitou spolupráci. Původní členové dozorčí rady pokračují v dalším funkčním období. 
Ing. Martinovi Karáskovi přechází funkční období až do roku 2016.

Změny ve výpise z rejstříku obecně prospěšných organizací 

V rámci výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností došlo v červenci 2015 ke 
změnám souvisejícím se správou organizace a výměně společného textu týkajícího 
se zakladatelů. 

Změny v Zakládací listině

Zakládací listina organizace byla v roce 2015 měněna pouze s ohledem na změny 
v členství ve správní a dozorčí radě. 



Zpráva o činnosti Spirála o. p. s. v roce 2015



Sociální služba

Spirála o. p. s. poskytuje sociální službu sociální rehabilitace od 1.1.2013, kdy se 
společnost vyčlenila z mateřské organizace ANIMA VIVA o. s. Spirála tak staví na 
zkušenostech, které jsme získávali už od roku 2003.

Sociální služba je poskytována lidem s duševním onemocněním na dvou 
pracovištích organizace – Kafárna v Ostravě – Porubě a Klub Kafe Ostrava v Ostravě 
– Zábřehu. 

Poslání sociální služby

Posláním sociální rehabilitace, poskytované organizací Spirála o. p. s. v Ostravě, je 
podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kteří svou situaci vnímají jako 
nepříznivou a hledají možnosti ji řešit. 

Prostřednictvím pracovních, vzdělávacích a aktivizačních činností směřuje ke 
zvýšení sebevědomí, naplnění pocitu potřebnosti a užitečnosti svých uživatelů  
a zaměstnanců. Spirála usiluje o posílení jejich připravenosti k zapojení do 
chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí.

Společně pracují na obnovení a rozvoji dovedností se snahou docílit samostatnějšího 
a spokojenějšího života. Rehabilitace klade důraz na pracovní terapii jako prostředek 
k celkovému zotavení. 

Cíle sociální služby

Cílem je uživatel, který je posílen min. v jedné z následujících oblastí:

1) samostatnost v péči o vlastní osobu a o domácnost

Sledované oblasti: zlepšení dovedností v oblasti chodu domácnosti - úklid 
domácnosti, vaření a pečení, dodržování zásad hygieny, stolování, nakupování, 
praní, žehlení, péče o květiny.

2) zlepšení sociálních dovedností

Sledované oblasti: navazování společenských kontaktů, sebejistota v kontaktu s 
lidmi, komunikační schopnosti, společenské chování v různých situacích, náplň 
volného času, sebeprezentace, orientace v řešení svých osobních problémů

3) získání nových pracovních dovedností a schopností, které mu mohou pomoci při  
    uplatnění v pracovním prostředí  

Sledované oblasti: zlepšení pracovních dovedností, dodržování pracovního režimu, 
přehled uživatele o možnostech dalšího uplatnění, schopnost zpracovat samostatně 
životopis, využívat životopis dle potřeby, vyhledávat a reagovat na nabídky 
zaměstnání, připravenost k výběrovému řízení

Cílová skupina služby

Cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 
18-ti do 64-ti let především s diagnózami schizofrenie, schizofrenní poruchy, 
poruchy s bludy a afektivní poruchy. Přijmout lze také zájemce s jinou diagnózou z 
okruhu duševních poruch na základě psychologického doporučení a zároveň je v 
možnostech pracoviště zájemci službu poskytnout.  

Zákonná kritéria pro neposkytnutí sociální služby:

- zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
- zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou 

osoba žádá
- zařízení opětovně neposkytne službu osobě, se kterou již dříve ukončilo 

smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností 
a která žádá o poskytování téže služby dřív, než po uplynutí 6 měsíců od 
ukončení původní smlouvy

- zájemce o službu nespadá do cílové skupiny

Zásady služby

Zásady poskytované sociální služby jsou společné všem pracovníkům organizace  
Spirála o. p. s. Podporují dodržování etického přístupu k uživatelům služby  
a usnadňují jejich návrat do přirozeného společenského prostředí.

PODPORA SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI – Pracovníci podporují vlastní svobodné 
rozhodování uživatelů služby a směřují je k nezávislosti na sociálních službách. 
Aktivně uživatele vedou k přebírání zodpovědnosti za vlastní život.

DŮVĚRNOST A SOUKROMÍ – Pracovníci respektují soukromí uživatelů a zachovávají 
mlčenlivost o veškerých informacích získaných při poskytování sociální služby.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - Práce s uživateli je přizpůsobena jejich vlastním aktuálním 
potřebám a možnostem, které vedou k naplnění uživatelovy zakázky. 



ZÁSADA PROFESIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU – Pracovníci dodržují Etický kodex Spirála 
o.p.s., dbají na svůj osobnostní a profesní růst. 

ZÁSADA TÝMOVOSTI A KOLEGIALITY – V zájmu uživatele a zvyšování kvality 
poskytované sociální služby pracovníci navzájem úzce spolupracují a posilují dobré 
vzájemné vztahy na pracovišti.

Místa poskytování sociální rehabilitace

Kafárna, U Oblouku 10/501, 708 00 Ostrava - Poruba 

Pracoviště Kafárna má podobu veřejně přístupné tréninkové kavárny. Ta je sociální 
službou využívána jako prostředek nácviků sociálních a pracovních dovedností 
uživatelů, kteří se podílí velkou měrou na zajištění provozu pracoviště.  

Kafárna je umístěna v rámci dvou vchodů obytného domu „Oblouk“. Spirála  
o. p. s. je zde v nájemním vztahu s ÚMOb Poruba. Prostory se skládají ze čtyř různě 
velkých místností a dalších prostor. Největší z místností je využívána pro kavárenský 
provoz, další místnosti slouží jako kuchyň, šatna pro uživatele služby a kancelář pro 
zaměstnance. V chodbách a prostorách kavárny vznikly výstavní prostory. Vybavení 
pracoviště je zajištěno účelně a prozatím vyhovuje potřebám pracoviště. Pracoviště je 
uvnitř bezbariérové, pouze při vstupu je jeden schod (hostům s omezenou hybností 
jsme připraveni pomoci s překonáním této překážky, uživatelům s těžším tělesným 
postižením není sociální služba vzhledem ke své náplni poskytována). Pracoviště je 
dostupné díky městské hromadné dopravě. 

Kafárna nabízí kromě svého kavárenského provozu také možnost pořádání různých 
setkání, oslav, vzdělávacích akcí a výstav uměleckých děl se slavnostními vernisážemi. 
Zároveň slouží jako místo pro přípravu objednaného cateringu.

Klub Kafe Ostrava, Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Pracoviště Klub Kafe Ostrava má podobu veřejně přístupné tréninkové jídelny a 
kavárny. Prostory jsou využívány sociální službou jako prostředek nácviků sociálních 
a pracovních dovedností uživatelů. Ti se podílí velkou měrou na zajištění provozu 
pracoviště. 

Pracoviště Klub Kafe Ostrava je umístěno v 1. patře budovy zvané G-Centrum 
(Charitní středisko Gabriel). Spirála o. p. s. získala prostory výpůjčkou od 
ÚMOb Jih. Sdílí patro s dalšími dvěma sociálními službami. Přízemí budovy 
tvoří komerční subjekty. Pracoviště se skládá z jídelny-kavárny, kuchyně, 
šatny pro uživatele služby, dvou kanceláří pro zaměstnance a dalších prostor. 

Chodba má podobu trojúhelníkovitého ochozu, budova je velmi prosvětlená. 
Vybavení pracoviště je zajištěno účelně a prozatím vyhovuje potřebám služby. 
Pracoviště je bezbariérové, opatřeno osobním i nákladním výtahem. Uživatelům  
s těžším tělesným postižením není sociální služba vzhledem ke své náplni 
poskytována.  Pracoviště je dostupné díky městské hromadné dopravě. 

Klub Kafe Ostrava nabízí kromě svého jídelního (výdej dovážených obědů pro 
veřejnost) a kavárenského provozu také možnost pořádání různých setkání, oslav a 
vzdělávacích akcí. Zároveň slouží jako místo pro přípravu objednaného cateringu. 
Nácviky pracovních dovedností probíhají také ve společných prostorách budovy 
v rámci jejich úklidu.

Někdy probíhají smluvené akce, na jejichž zajišťování se Spirála podílí či se jich účastní, 
mimo obě pracoviště. Z toho důvodu je sociální služba mimořádně poskytována 
v jiných prostorách, a to po předchozí domluvě s uživateli.

Uživatelům je poskytována sociální služba vždy na jednom z našich pracovišť. 
V případě zájmu a potřeby mohou uživatelé rehabilitaci vykonávat postupně na 
obou pracovištích.  

Aktivity v rámci sociální rehabilitace

- psychosociální rehabilitace formou podpory sociálních a komunikačních 
dovedností, posilování pocitu potřebnosti, smysluplnosti a zvyšování 
sebevědomí  (Kafárna a Klub Kafe Ostrava – každý všední den)

- nácviky pracovních dovedností - úklidových, kuchyňských a 
kavárenských (Kafárna a Klub Kafe Ostrava – každý všední den)

- kurz vaření – podpora soběstačnosti (Kafárna, na konci roku 2015 už i 
na Klubu Kafe Ostrava – 1x týdně)

- kurz práce s PC – zvyšování počítačové gramotnosti (Klub Kafe Ostrava 
– 1x týdně)

- kurz keramiky – procvičování jemné motoriky a soustředění (Klub Kafe 
Ostrava – 1x za 14 dní)

- skupinové společenské aktivity – výlety, návštěva kulturních a 
sportovních akcí (mimo pracoviště – 1x za měsíc)



Rozsah poskytované podpory

1) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností    
     vedoucích k sociálnímu začleňování 

– nácvik péče o domácnost – úklid, vaření, žehlení, péče o květiny 
– nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny a galerie 

(příprava nápojů, dezertů, obsluha hostů, kontrola zboží a vybavení )
– nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
– nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných 

způsobů komunikace

3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
– podpora k aktivitě např. návštěvy kulturních zařízení, výlety, sportovní 

aktivity

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
– poskytnutí informací o návazných sociálních službách, poskytnutí 

informací potřebných k řešení nepříznivé sociální situace 
prostřednictvím sociální služby

Příležitosti v rámci sociální rehabilitace

- seznámit se s novými lidmi, zlepšit komunikační dovednosti 
- posílit a zvýšit svou soběstačnost, sebedůvěru, jistotu a pocit užitečnosti 

a potřebnosti
- naučit se nakupovat, vařit, uklízet, prát a žehlit, postarat se o domácnost 
- získat a rozvíjet pracovní dovednosti v tréninkové kavárně 
- pracovat v kolektivu lidí a trénovat spolupráci s nimi
- pravidelně docházet na službu, vrátit do života režim dne 
- smysluplně využívat čas 
- účastnit se skupinových volnočasových, společenských a kulturních 

akcí 
- zapojovat se do činností prospěšných pro veřejnost
- podílet se na zajištění mimořádných akcích
- zvýšit možnosti k zapojení se do chráněného nebo otevřeného 

pracovního prostředí

Kavárenské prostředí, provoz veřejné jídelny a cateringové služby dávají prostor 
k mnoha činnostem. Díky každodenní starosti o běžný chod pracovišť a přípravě 
plánovaných akcí mají uživatelé sociální služby reálnou a smysluplnou náplň 
rehabilitace. Mají tak možnost podílet se na realizaci plánovaných aktivit i zajišťování 

denního provozu pro širokou veřejnost. Díky tomu posilují své sociální a pracovní 
dovednosti, zdravé sebevědomí, pocit potřebnosti a smysluplnosti. 

Sociální re habilitace  respektuje individuální potřeby, možnosti a zájem uživatelů. 
Usiluje o zvýšení nezávislosti osob s duševním onemocněním na sociálních službách. 
Rehabilitací jim dáváme příležitost k jejich zotavení a znovuzařazení do běžného 
života. Propojení činnosti s nabídkou služeb pro širokou veřejnost získává celá tato 
práce ještě větší smysl a oboustranný pozitivní přínos. 

Uživatelé sociální služby docházejí 1–3x týdně na čtyřhodinové dopolední nebo 
odpolední služby. Rehabilitace je smlouvou sjednána většinou na dobu jednoho 
roku. Je-li to v zájmu uživatele a v možnostech nabídky sociální služby, lze službu 
poskytovat až po dobu tří let. Cílem je umožnit uživatelům upevnit své dovednosti 
a současně získat nové. V případě směřování uživatele na chráněný nebo otevřený 
trh práce je možné se zapojit do programů Úřadu práce. Jedná se o poradensko-
motivační program a následnou přípravu k práci. Oba programy jsou realizovány 
v průběhu sociální služby a probíhají na našich pracovištích.

Postup námi poskytované sociální rehabilitace nabízí uživatelům skutečně intenzivní 
a vysoce individualizovanou podporu. Ta se odráží ve všech oblastech jejich života.

Statistické údaje o sociální rehabilitaci za rok 2015

Celkový počet uživatelů sociální služby 28
- z toho mužů 11
- z toho žen 17
- z toho nových uživatelů 6
- z toho uživatelů z obcí mimo Ostravu (v rámci MSK) 8

Počet zájemců o službu 17
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů 2
Počet kontaktů 1889
Počet intervencí 5118
Počet uživatelů zapojených v programech Úřadu práce 3
Počet uživatelů zapojených do kurzu vaření 7
Počet uživatelů zapojených do kurzu počítačů 7
Počet uživatelů zapojených do kurzu keramiky 5



Společné aktivity v roce 2015

- Planetárium Ostrava – prohlídka opraveného planetária a účast na 
programu (březen)

- „Pohádkohrátky“ – akce s pohádkovou tématikou pořádaná pro širokou 
veřejnost, zejména rodiny s dětmi, v Klub Kafe Ostrava (květen)

- Výlet na zámek Kunín – prohlídka zámku a okolí společně se 
Svépomocnou společností Mlýnek (červen)

- Akce „Lidé lidem“ – den sociálních služeb v Ostravě na Masarykově 
náměstí (červenec)

- Výlet do Anima Viva z. s. v Opavě (Centrum Anima Opava) – posezení 
v nově otevřené tréninkové kavárně a turnaj v pétanque s naší 
mateřskou organizací  (červenec)

- Slavnostní otevření Centra trénování paměti Mens Sany, o. p. s. – 
seznámení s prostorami a poskytovanou aktivitou (září)

- Akce „Setkáme se u Oblouku“ v Kafárně - tvořivý jarmark  
a destigmatizační výstava se slavnostní vernisáží ve spolupráci s Mens 
Sana, o. p. s. (říjen)

- Kreativní den v Klubu Kafe Ostrava – workshopy kreativních činností 
(říjen + listopad)

- Akce „Advent plný andělů“ v Gongu v Dolní oblasti Vítkovic – prodejní 
setkání neziskových organizací s veřejností a zástupci společensky 
odpovědných firem (prosinec)

- Vánoční komunita v Bowling TREMP – slavnostní uzavření roku 2015  
a poděkování za vykonanou práci formou společného oběda a turnaje 
v bowlingu  (prosinec)

Projekty související se sociální službou v roce 2015

Projekt „Kafárna a Klub Kafe Ostrava“ - poskytování sociální služby sociální 
rehabilitace na pracovištích Kafárna a Klub Kafe Ostrava s finanční podporou:

•	 Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2015 ve výši 759 000 Kč

•	 Moravskoslezský kraj v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných 
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 ve výši 1 554 000 Kč

•	 Úřad práce – příspěvky při zabezpečení pracovní rehabilitace na ve výši 
41 006,91 Kč

Projekt „S jiným náhledem“ – tvorba a distribuce informačních materiálů o 
dostupných službách pro lidi s duševním onemocněním, zejména službách Spirály, 
provedení minidotazníkového šetření s praktickými lékaři, uspořádání výstavy 
autorů z řad lidí s duševním onemocněním s názvem „Setkání“ v Galerii U Oblouku 
společně s akcí Podzimní jarmark řemesel, s finanční podporou:

•	 Moravskoslezský kraj v rámci Programu realizace specifických aktivit 
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením ve výši 53 300 Kč

•	 Nadace Umění pro zdraví v rámci podpory výstavy „Setkání“ ve výši  
3000 Kč

•	 ÚMOb Poruba v rámci podpory Podzimního jarmarku řemesel ve výši  
5000 Kč



Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Organizace Spirála o. p. s. směřuje k rozvoji v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Reaguje na nedostatečnou nabídku chráněného zaměstnávání na území 
Moravskoslezského kraje. Spirála navazuje svými cíli na dvanáctileté zkušenosti  
v poskytování sociální služby sociální rehabilitace a zaměstnávání osob  
s duševním onemocněním ve svých dvou tréninkových kavárnách. Ročně zde projde 
sociální rehabilitací kolem třiceti uživatelů. Aktivně se podílejí na běžném chodu obou 
zařízení. V tréninkových kavárnách probíhá běžný kavárenský provoz pro širokou 
veřejnost. Jsou zde také pořádány kulturní a zábavné akce (výstavy, odpoledne s 
hrami pro rodiče a děti, osvětové přednášky apod.), dále jsou prostory poskytovány 
vzdělávacím aktivitám jiných organizací a kuchyňské zázemí je využíváno jako 
přípravna cateringu.

Již několik let úspěšně realizujeme projekt „Máme co nabídnout“. V 
rámci tohoto projektu jsou naši uživatelé po úspěšném ukončení sociální 
rehabilitace zaměstnáváni na DPP a spolu s dobrovolníky pomáhají zajišťovat 
chod odpoledních akcí v kavárnách a připravovat sjednané občerstvení. 
Tyto zkušenosti nás v roce 2014 vedly k vytvoření projektu zaměřeného 
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Projekt „Zaměstnávání  
v chráněných pracovních podmínkách“ ukázal, že někteří lidé s duševním 
onemocněním mohou být při individuálním přístupu úspěšně zaměstnáváni na 
různě vysoké pracovní úvazky. Zároveň se nám podařilo navázat spolupráci se 
státními i nestátními organizacemi na zajišťování cateringu pro akce vzdělávacího 
charakteru, konference nebo setkávání různých pracovních a zájmových skupin. 
Pomocné pracovní pozice jsme vytvořili i v rámci jiných činností. V obou projektech 
budeme pokračovat i v roce 2016 a letech dalších.

 
Vytvořená pracovní místa jsou přednostně nabídnuta lidem, kteří se při naší 
předchozí spolupráci osvědčili a kteří již mají dostatek dovedností k samostatné 
práci. Primárně se soustředíme na pracovní pozice v oblasti přípravy 
cateringu, zajišťování akcí a obsluhy hostů. Provozovny postupně vybavujeme 
profesionálnějším gastrovybavením k usnadnění přípravy cateringových zakázek 
a vytvoření vhodných pracovních podmínek pro naše zaměstnance. Další pracovní 
pozice pro OZP vytváříme také v oblasti úklidu, administrativy a rukodělných 
činností. Tvořivé aktivity zajišťují pracovní náplň zaměstnanců ve chvílích, kdy 
již mají splněny své předchozí pracovní úkoly nebo vzniknou volné dny mezi 
plněním sjednaných zakázek. Cíleně se pak této činnosti věnujeme v období, 
kdy se chystáme na různé prodejní akce nebo řešíme přímé zakázky.  Výrobky 
z naší dílny prodáváme také na internetu prostřednictvím handmade prodejního 
portálu.

V roce 2015 jsme zaměstnali 10 osob se zdravotním postižením v souhrnné 
výši úvazků 4,3.  Dalších 5 osob u nás našlo práci na DPP. Všichni dohromady  
odpracovali 5972,5 hod. 

V roce 2016 chceme počet OZP, se kterými budeme v pracovním poměru pokračovat 
nebo jim práci nabídneme, navýšit. Z toho důvodu se snažíme rozšířit okruh svých 
zákazníků a vyhledáváme další pracovní uplatnění.

Mezi zaměstnance jsou vybírány také osoby s jiným typem zdravotního handicapu, 
než je duševní onemocnění. Důvodem je riziko nestability zdravotního stavu osob 
s duševním onemocněním. Cílem je udržet hladký provoz podniku za pomoci 
vzájemné zastupitelnosti. V plánu máme také ze stejných důvodů navázat spolupráci 
s některou ze středních škol hotelových či společného stravování.

Cílem obou projektů je: 

1) Zaměstnávat osoby s duševním onemocněním a osoby s jiným zdravotním   
postižením v reálném pracovním prostředí s využitím chráněných podmínek 

2) Navázat na činnost sociální služby sociální rehabilitace, která je ve formě pracovních 
aktivit realizována organizací Spirála o. p. s. 

3) Podpořit osoby se zdravotním postižením ve schopnosti udržet si zaměstnání  
získáním potřebných dovedností 

Projekty napomáhají lidem s postižením v zapojení do přirozeného 
společenského prostředí. Přispívají ke stabilizaci jejich zdravotního stavu a 
vstupu do reálných pracovních podmínek. Podporují jejich snížené sebevědomí 
v důsledku nemoci, dávají pocit smysluplnosti, užitečnosti a potřebnosti. 
Nabízí pracovní seberealizaci lidem obtížně uplatnitelným na běžném trhu 
práce. Díky druhu činnosti jsou oba projekty prospěšné také veřejnosti 
(provoz kaváren a jídelny, catering, zajištění akcí, výstavy, akce pro rodiny  
s dětmi, úklidové práce, administrativní činnosti apod.). Projekty dávají prostor 
pro setkávání světa zdravých lidí s lidmi zdravotně znevýhodněnými a přináší 
oboustrannou prospěšnost.



Statistické údaje o zaměstnávání OZP za rok 2015

Celkový počet zaměstnanců OZP na pracovní úvazky 10
- z toho mužů 5
- z toho žen 5
- z toho administrativní pracovník 1
- z toho pomocný pracovník cateringu, obsluhy a přípravy 

občerstvení / pomocný pracovník rukodělných činností 5

- z toho pomocný pracovník úklidu, provozu 3
- z toho pomocný pracovník kuchyně a obsluhy 1

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na pracovní úvazky 5622,2
Celková výše pracovních úvazků OZP 4,3

- z toho na pracovní úvazek 0,6 1
- z toho na pracovní úvazek 0,5 5
- z toho na pracovní úvazek 0,4 1
- z toho na pracovní úvazek 0,3 1
- z toho na pracovní úvazek 0,25 2

Celkový počet OZP na DPP 5
- z toho mužů 1
- z toho žen 4
- z toho pomocné administrativní práce 1
- z toho pomocné práce při přípravě občerstvení 1
- z toho pomocné práce v kuchyni a na obsluze při akcích organi-

zace 3

Celkový počet odpracovaných hodin OZP na DPP 350,6 

Projekty související se zaměstnáváním osob se 
zdravotním postižením v roce 2015

Projekt „Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách“ – zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením v chráněných pracovních podmínkách formou 
služeb veřejnosti s finanční podporou:

•	 Statutární město Ostrava v rámci programu Zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, oblast handicapovaných včetně dětí a mládeže, ve 
výši 350 000 Kč

•	 MPSV  - Evrovský sociální fond v ČR – refakturace mezd zaměstnanců OZP 
přes organizaci Mens Sana, o. p. s. ve výši 213 651 Kč

•	 Statutární město Ostrava v rámci dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her ve výši 350 000 Kč („Máme práci – Zaměstnávání 
v chráněných pracovních podmínkách“)

•	 Moravskoslezský kraj v rámci Programu realizace specifických aktivit 
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením ve výši 44 390 Kč („Pracujeme se Spirálou – 
Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách“)

Projekt „Máme co nabídnout“ – zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 
dohody o provedení práce v chráněných pracovních podmínkách formou služeb 
veřejnosti s finanční podporou:

•	 Nadace rozvoje zdraví – tříletý projekt v celkové výši nadačního příspěvku 
91 000 Kč, pro rok 2015 ve výši 35 000 Kč

•	 ÚMOb Jih ve výši 12 000 Kč
•	 ÚMOb Poruba ve výši 10 000 Kč 

 



Kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity

Spirála o. p. s. se v rámci svých aktivit věnuje také kulturním, vzdělávacím a 
volnočasovým aktivitám pro veřejnost. Tyto akce dávají řadu možností k pracovnímu 
zapojení pro naše uživatele a zaměstnance OZP. Lidé se zdravotním postižením mají 
také příležitost umělecky se vyjádřit vystavováním své tvorby. Akce zároveň vytváří 
nabídku kulturního, naučného a zábavního vyžití pro širokou veřejnost. 

Cílem pořádání akcí pro veřejnost je přiblížit svět duševně nemocných a zdravých 
lidí. Lidé se zdravotním postižením, zejména pak duševně nemocní, jsou zatížení 
stigmatizací ze strany okolí, ale i stigmatem vycházejícím z nich samotných. Sami se 
staví do roviny méně užitečných a běžný život nezvládajících osob. Přispívá tomu 
nemocí ztracené nebo velmi snížené sebevědomí a sebedůvěra. Pracujeme tak po 
malých krocích na destigmatizaci osob se zdravotním postižením, abychom oba 
světy propojovali a ukazovali oběma stranách vzájemnou prospěšnost. 

Spirála o. p. s. podporuje pořádání vzdělávacích jednorázových i navazujících 
vzdělávacích aktivit na našich pracovištích. Společně s našimi uživateli a zaměstnanci 
OZP vytváříme zázemí pro realizaci vzdělávání formou přípravy prostor, zajišťováním 
občerstvení a obstaráváním materiálně technického vybavení akcí. Pravidelně 
spolupracujeme např. s Jinak, o. p. s., Sestra.In a dalšími organizacemi či jednotlivci.

Projekty a akce související s kulturními, vzdělávacími a 
volnočasovými aktivitami v roce 2015

Projekt „Pohádkohrátky“ – volnočasový odpolední program na pracovišti Klub Kafe 
Ostrava pro rodiny s dětmi se zapojením osob se zdravotním postižením na přípravě 
a realizaci akce (květen 2015), s finanční podporou:

•	 ÚMOb Jih ve výši 4 000 Kč

Pro děti a jejich doprovod byly připraveny zábavné úkoly a hry na téma pohádek a 
pohádkových bytostí. Do organizace akce a všech aktivit byli zapojeni také uživatelé 
i dobrovolníci organizace Spirála o.  p.  s. převlečení do kostýmů pohádkových 
bytostí.  Ze zpětných vazeb příchozích vyplynulo, že je aktivity bavily a téma pohádek 
děti i jejich doprovod oslovil. V sále G-centra zároveň byly připraveny pro příchozí 
pohádková představení Loutkového divadla babky Miládky. Akce se zúčastnilo 
celkem asi 80 osob z toho 40 – 50 dětí.

Výstavy uměleckých děl v Galerii u Oblouku na pracovišti Kafárna:

•	 Marek Zajac – kresby, ve spolupráci s Mens Sana, o. p. s.
•	 Fotografie absolventů kurzu focení pod vedením Jana Kováče
•	 Libuše Panáčová – malby
•	 ak. um. Jan Samek – grafika, kombinovaná technika
•	 Eva Kudeljnjaková – dřevo, kov
•	 Domov Fontána – kolektiv autorek vystavujících vlastní tvorbu
•	 Setkání u Oblouku – kresby autorů se zdravotním postižením, ve spolupráci  

s Mens Sana, o. p. s.
•	 Svatopluk Antoš – fotografie

Většina výstav byla zahájena slavnostní vernisáží.



Výstava Setkání proběhla v říjnu a listopadu 2015 druhým ročníkem společné 
výstavy autorů žijících s duševní nemocí v Galerii U Oblouku v Kafárně. Výstava byla 
pořádána ve spolupráci s organizací Mens Sana, o. p. s.  Výstava byla koncipována 
jako symbol setkání dvou světů, symbol setkání komunity a šíření atmosféry sblížení 
v rámci projektu „S jiným náhledem“. Stala se součástí akcí pořádaných během 
Týdnů duševního zdraví a současně jednou z aktivit destigmatizační kampaně lidí 
s duševním onemocněním. Samotná vernisáž byla obohacena o zábavný program 
pro celou rodinu. Vernisáž výstavy byla úspěšnou akcí pro veřejnost, která oslovila 
nejen okolí Kafárny. Kulturní program zajistila hudební skupina Třesk, ve které hrají 
zdravotně postižení hudebníci, součástí odpoledne byly řemeslné workshopy – 
drátování, ukázky řezbování, tvorba papírových ozdob a pletení košíků (Podzimní 
jarmark řemesel). Samotné vernisáže a následné výstavy se zúčastnilo asi 120 
návštěvníků.  Letákovou a internetovou kampaní bylo odhadem osloveno asi 600 
osob. 

Kurz keramiky – probíhá 1x za 14 dní na pracovišti Klub Kafe Ostrava. V roce 2015 
opět navštěvovali uživatelé služby keramickou dílnu společně s běžnou veřejností - 
rodiči (prarodiči) a jejich dětmi. Propojení skupin přineslo své ovoce v podobě skvělé 
spolupráce, vzájemného obohacování, inspirace a navazování nových kontaktů. 

Dobrovolníci

Spirála spolupracovala v průběhu roku 2015 s 11 dobrovolníky, kteří se aktivně 
zapojovali do činnosti.  Pomáhali nám při realizaci akcí a propagaci organizace, při 
přípravě občerstvení a v administrativních činnostech.

Statistické údaje o dobrovolnictví za rok 2015
Celkový počet dobrovolníků 11

- z toho mužů 3
- z toho žen 8

Celkový počet odpracovaných hodin 344
- z toho počet odpracovaných hodin za jednorázové práce 8
- z toho počet odpracovaných hodin za nepravidelné práce 336
- z toho počet odpracovaných hodin za pravidelné práce 0
- z toho počet odpracovaných hodin za řídící a odborné 

duševní práce 0

- z toho počet odpracovaných hodin za nižší administrativní 
práce, provozní práce, řemeslné a kvalifikované výrobní 
práce

32

- z toho počet odpracovaných hodin za pomocné a nekvali-
fikované práce 312

Celkový počet firemních dobrovolníků 0

Studentské praxe

V roce 2015 byla poskytnuta studentská praxe 9 studentkám sociálních a 
psychologických oborů. Jednalo se o průběžné nebo souvislé praxe, které probíhaly 
na obou našich pracovištích. Studentky byly seznámeny s prostorami, nabízenými 
aktivitami a zejména pak sociální službou a zaměstnáváním OZP. V průběhu praxí 
spolupracovaly s pracovníky organizace, uživateli sociální služby i zaměstnanci OZP. 
Aktivně se zapojovaly do činnosti organizace, a to nejen v rámci běžného chodu 
pracovišť, ale i při mimořádných akcích. 

V průběhu roku proběhlo několik exkurzí tříd sociálních oborů, které byly seznámeny 
se sociální službou a okolnostmi jejího poskytování ze strany uživatelů, organizace i 
jejího finančního zajištění.

Spirála o. p. s. spolupracovala v roce 2015 s těmito školami:
- Ostravská univerzita v Ostravě
- Vyšší odborná škola sociální v Ostravě
- Střední škola prof. Zdeňka Matějčka



Podařilo se nám

- poskytnout sociální službu sociální rehabilitace 28 lidem s duševním 
onemocněním, z nichž 7 lidí našlo pracovní uplatnění a 2 osoby se 
úspěšně vrátili ke studiím

- poskytnout 3 osobám propojení sociální služby s programy pracovní 
rehabilitace přes Úřad práce, další dva uživatelé jsou připraveni do 
programu vstoupit v roce 2016

- individuálně pracovat na osobních cílech uživatelů a zvyšovat jejich 
sebedůvěru

- zaměstnat 15 osob se zdravotním postižením a nabídnout jim reálnou a 
veřejnosti prospěšnou práci

- zajistit financování činností organizace na celý rok se zapojením všech 
zaměstnanců i uživatelů sociální služby (dotace, nadační příspěvky, 
dary a vlastní zdroje získané nabízenými službami a prodejem výrobků 
k pokrytí všech nákladů, které nebylo možno řešit z jiných zdrojů, 
s plusovým hospodářským výsledkem)

- provést přínosné interiérové změny v prostorách Kafárny
- získat nového garanta pro gastrooblast 
- udržet stávající zákazníky našich služeb a získat nové
- rozšířit nabídku cateringu o další možnosti, znalosti a zkušenosti
- 96x připravit a rozvézt občerstvení našim zákazníkům
- navázat dlouhodobou spolupráci s několika institucemi a organizacemi
- umožnit studijní praxe a exkurze s nabídkou přímého kontaktu 

s uživateli sociální služby a zážitkového průběhu praxe
- úspěšně spolupracovat s dobrovolníky
- zajišťovat akce pro veřejnost
- pracovat na destigmatizaci lidi s duševním onemocněním
- umožnit umělcům vystavovat svá díla
- zapojit se do veřejného a kulturního dění v Ostravě
- aktivně a úspěšně se zúčastnit akcí „Lidé lidem“, „Zažít Ostravu jinak“, 

„Advent plný andělů“ a dalších akcí
- udržet pravidelnou spolupráci s MUDr. Dobrou a dát zázemí její ordinaci  

v Kafárně, stejně tak s organizací Mens Sana, o. p. s. , která v Kafárně 
pořádá pravidelně své Kluby Dobré duše  

- spolupracovat s ostatními organizacemi věnujícími se podpoře lidí 
s duševním onemocněním v rámci Komunitního plánování v Ostravě i 
mimo něj

- propagovat organizaci a posilovat její dobré jméno
- vydat náš první gastrokalendář na rok 2016 s naší nabídkou
- připravovat se na vytvoření sociálního podniku
- rozšířit svou nabídku o zajištění tvořivých workshopů
- udržet dobré vztahy v organizaci a přinášet radost z naší práce 

Co plánujeme na rok 2016

- poskytovat i nadále kvalitní sociální službu pro lidi s duševním 
onemocněním

- pracovat i nadále na individualizaci sociální služby pro uživatele a být 
otevřeni dalším možnostem

- zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a hledat nové příležitosti 
jejich pracovního uplatnění

- posílit sociální tým a pracovat na aktualizaci standardů kvality sociální 
služby

- zavést nové aktivity – např. kurz tvořivosti a další
- realizovat kurz vaření na obou pracovištích
- vytvořit cateringový tým – více posílit a zplnomocnit naše zaměstnance 

z oblasti cateringu, umožnit jim vzdělávání v oboru
- udržet své stávající zákazníky a nacházet nové
- zavést novinky v cateringové nabídce a získat nové znalosti a zkušenosti
- další modernizaci a profesionalizaci poskytovaných služeb
- usilovat o další pokroky v materiálně-technickém zajištění organizace
- pokračovat v přípravě na sociální podnik
- podílet se na destigmatizaci osob s duševním onemocněním 
- spolupracovat s jinými organizacemi a institucemi
- pořádat akce pro veřejnost
- získat dostatek finančních prostředků na provoz organizace



Zpráva o hospodaření Spirála o. p. s. 
v roce 2015









     





Děkujeme za podporu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Statutární město Ostrava
Komunitní plánování města Ostravy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropský sociální fond v ČR
Úřad práce Ostrava
ÚMOb Ostrava Jih
ÚMOb Ostrava Poruba
MENS SANA, o. p. s.
Nadace rozvoje zdraví
Nadace Umění pro zdraví
Institut komunitního rozvoje
Nadace OKD
Ing. Tomáš Mráček
Ilona Vítková
ANIMA VIVA z. s.
Charita Ostrava
Mikasa o. s.
Krizové centrum Ostrava, o. s.
Domov Slunovrat
Dům duševního zdraví, Ostrava
Krabičky v. d.
Charita sv. Alexandra
Svépomocná společnost Mlýnek
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s.
Asociace Trigon
BESKYD DZR, o. p. s.
Ekipa, z. s.
Občanské sdružení Anabell
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Jinak o. p. s.
Sestra IN
Nadační fond Křídlení, Lucie Houthoofdtová
MuDr. Markéta Dobrá
Ostravská univerzita v Ostravě
Vyšší odborná škola sociální v Ostravě
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka

Spirála o. p. s. děkuje všem spolupracujícím organizacím, 
poskytovatelům dotací a dalším donátorům za podporu 
naší práce a poskytovaných služeb. Zejména pak děkujeme 
našim uživatelům, zaměstnancům a dobrovolníkům, že díky 
vám má naše práce smysl.




