Výroční zpráva o. s. Povzbuzení
2013
„Pomáháme lidem zastavit se a vnímat svět všemi smysly“

Slovo předsedkyně
Milí přátelé,
je to již rok, co jsme mohli oslavit existenci o. s. Povzbuzení. Od nelehkých začátků s hledáním vhodných bezbariérových prostor a jednání s úřady jsme se za
dobu jednoho roku díky úsilí našich členů a podporovatelů posunuli až k funkčnímu multismyslovému relaxačnímu centru Snoezelen Olomouc, kde
naplňujeme naše poslání a cíle.
Rok 2013 byl především ve znamení stavebních úprav interiéru, zkrášlování prostor a pořizování veškerého „snoezelen“ vybavení. V roce 2014 již otevřelo
centrum své pomyslné brány naplno návštěvníkům. Na jaře roku 2014 proběhl vydařený adaptační program „Zvykáme si bez maminky“, průběžně docházely
skupinky ze spolupracujících organizací (SPOLU Olomouc, ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám aj.) na „snoezelen“ program s lektorem,
rodičům jsme vypomáhali krátkodobým hlídáním dětí. Zároveň probíhaly Muzikodílny a Angličtina s relaxací.
Od září roku 2014 plánujeme rozšířit naše aktivity o relaxační cvičení, hravé cvičení pro děti, logohrátky a besedy s psycholožkou.
Naši lektoři se i nadále vzdělávali na kurzech věnujících se lektorování aktivit v multismyslovém prostředí a Montessori pedagogice.
Těším se z toho, že se společným úsilím a spoluprací podařilo vytvořit prostor sloužící k nevšedním zážitkům, uvolnění se a sdílení.

Mgr. Jana Málková
předsedkyně o. s. Povzbuzení

Multismyslové relaxační centrum Snoezelen Olomouc se nachází v krásném prostředí historického
domu v Olomouci na Mariánské ulici č. 853/7. Prostory jsou plně bezbariérové.

Poslání a cíl
Posláním o. s. Povzbuzení je poskytovat podporu veřejnosti v řešení a vyrovnávání se s obtížnými životními situacemi a poskytovat možnost aktivního využití
volného času včetně zajišťování osvěty, informovanosti a dalšího vzdělávání, a to zejména těmto skupinám obyvatel: rodinám s dětmi, osobám pečujícím o
osobu blízkou, dětem i dospělým se zdravotním znevýhodněním/postižením a seniorům. Chceme přispívat ke zmírnění jejich společenské izolace
prostřednictvím poskytnutí bezpečného prostoru k navazování vztahů, vzájemné výměně zkušeností, posílení sebevědomí a získání užitečných informací
pomocí cílených programů na jejich podporu. Posláním sdružení je dále působit preventivně proti vzniku hlubších krizí v rodinách, poskytovat služby
preventivního a podpůrného charakteru, jejichž účelem je posilování rodičovství a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti a prostřednictvím
nabízených aktivit umožnit všem skupinám ohroženým sociálním vyloučením lepší uplatnění na trhu práce a podpořit přirozenou integraci
postižených/znevýhodněných osob do společnosti.
Cílem o. s. Povzbuzení je: vybudování a provozování multismyslového relaxačního centra - jako bezpečného prostoru, který slouží ke vzájemnému setkávání,
vzdělávání a volnočasovým aktivitám pro skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením – rodiny se členem se zdravotním postižením/znevýhodněním,
senioři, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiny s malými dětmi.

O snoezelenu
„Ve snoezelenu si připadám jako v pohádce – tolik barev, světel a vůní. Vodní postel a další věci, které doma zkrátka nenajdu. Ráda si sem přijdu zase
odpočinout.“
Marie K., Pňovice
„Když jsem viděla rozzářené oči mojí pětileté dcery při naší první návštěvě snoezelen místnosti, vůbec mě nepřekvapilo, že si na „světýlka“ vzpomněla i po
několika měsících. Dětem je tam zkrátka dobře."
Pavla V., Olomouc
Pojem „snoezelen“ vznikl v 70. letech Holandsku při práci s lidmi s těžkým postižením jako slovní novotvar. Je složen ze dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“,
což lze volně přeložit jako čmuchat (poukazuje na smyslový efekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu, relaxace).
Metoda snoezelen byla původně určena pro děti a dospělé s kombinovaným postižením a autismem, dnes se celosvětově využívá i v domovech pro seniory a
pro mnoho jiných cílových skupin, včetně zdravé populace.
Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní
funkci relaxační, poznávací a interakční. Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu života klientů byly prokázány již v mnoha výzkumech.

Organizační struktura k 30. 6. 2014

Mgr. Jana Málková – předsedkyně
Zaměstnanci:
Mgr. Šárka Růžičková (1,0 úvazku) – indoor animátor
Katka Valentová (1,0 úvazku) – asistent indoor animátora
DPP:
Bc. Magda Smutná – vedoucí adaptačního programu
Darina Gilarová – snoezelen lektor
Mgr. Petra Kylarová – angličtina s relaxací
Mgr. Karolína Bartoníková – muzikodílny

Nabízené aktivity
Snoezelen Olomouc nabízí tyto aktivity:













individuální program pro dospělé, děti, i celou rodinu v prostředí "snoezelen"
skupinový program pro ZŠ a MŠ
hlídání dětí a rodinné centrum
"snoezelen" program pro děti se speciálními potřebami (hyperaktivita, porucha pozornosti apod.) a děti se zdravotním znevýhodněním
adaptační program "Zvykáme si bez maminky" pro děti od 2 do 4 let s prvky Montessori pedagogiky
kurzy relaxací a zdravého životního stylu
angličtina
muzikodílny
pohádkové čtení
cvičení
přednášky
příměstské tábory

Rovněž se zapojujeme do nepravidelných akcí (pohádkové čtení v rámci kampaně Celé Česko čte dětem, účast na výstavě Mezi námi aj.). Jsme členy Unie
nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.

Partnerství, spolupráce
Děkujeme všem dárcům a podporovatelům naší činnosti:












Nadační fond Dalkia Česká republiky
Statutární město Olomouc
Úřad práce České republiky
2K CONSULTING s.r.o.
Rádio Applaus
MK s.r.o.
Josef Kvapil a.s.
Sokolská župa Olomoucká - Smrčkova
3lobit, s.r.o.: Sensa-shop.cz
Akropolis, o.s.
dárci kuliček do svítícího bazénku

Aktuální Projekty
„Snoezelen Olomouc – relaxací ke zdraví“ – Nadační fond Dalkia Česká republika
„Multismyslovou relaxací k rozvoji osobnosti dítěte“ – Statutární město Olomouc

Ocenění průběhu příměstského tábora od maminky čtyřletého syna Jakuba
„Ráda bych touto cestou chtěla moc poděkovat a pochválit!
Poděkovat za krásné prostředí Snoezelenu, ve kterém probíhal příměstský tábor pro děti. Je to prostředí klidné, bezpečné a současně se
spoustou podnětů - bylo cítit jak se děti do tohoto pro ně třeba i neznámého prostředí vrhly bez obav a s jistotou. Děkuji za připravený
program a vedení tábora - syn byl velmi spokojený, plný zážitků, zkušeností a radosti. Cítila jsem hlavně zájem o ty děti ze strany
pracovnic Snoezelenu. Syn se v prostředí a ve skupině cítil velmi dobře. Moc se mi líbila hromada výrobků "nástrojů", které syn vyrobil a
teď máme denně hudební programy, ze hry na mumie je nadšený dodnes...
Ráda bych pochválila i kvalitu obědů - syn si moc pochvaloval a chlubil se, jak to Bistrá kráva uvařila dobré a jak si přidával...
Jsem moc ráda za možnost příměstského tábora pro tyto menší děti, které ještě myslím mají potřebu bezpečného prostředí a třeba i
menšího kolektivu dětí, spolu s více pečujícími osobami (měřítkem dětské důvěry a pocitu bezpečí je i fakt, že děti v novém prostředí
usnou). Moc bych chtěla pochválit všechny pracovnice za kvalitní, promyšlený a připravený program a za přístup k dětem (náš syn je
"barometr"- jen tak někde by nespolupracoval a nezapojoval by se - takže klobouk dolů).
Ještě jednou díky a všem ostatním doporučuji!“

Hospodaření
Účetní výsledovka 2013
Náklady v Kč
Spotřeba materiálu
Kancelářské potřeby
Vybavení centra
Vybavení provozní
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Nájem
Poštovné
Kurzy, školení
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Zákonné úrazové
pojištění
Ostatní daně a
poplatky
Jiné ostatní náklady
Celkem náklady v Kč
Celkový součet: - 58 069 Kč

Výnosy v Kč
12 592
625
31 426
35 033
2 499
8 160
1 029
15 843
5 660
199
200
37 800
12 852

Refundace mzdy ÚP
Přijaté příspěvky
Přijaté čl. příspěvky
Provozní dotace

30 000
18 970
300
60 000

Celkem výnosy v Kč

109 270

212
1 809
1 400
167 339

Rozvaha 2013 v Kč
Pokladna
Bankovní účty
Peníze na cestě
Poskytnuté provozní
zálohy
RWE – plyn
RWE – el.
Kauce na nájem
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování
s institucemi soc.
Ostatní přímé daně
Závazky k účastníkům
sdružení
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Finanční účty: 86 226 Kč
Zúčtovací vztahy: - 144 296 Kč
Celkový součet: - 58 069 Kč

Aktiva
50 000
249 270
50 000
-500

Pasiva
42 891
170 152
50 000
0

Celkem
7 109
79 117
0
-500

2 000
600
13 000
58 147
27 051
11 340

0
0
0
58 147
37 800
17 010

2 000
600
13 000
0
-10 749
-5 670

930
0

1 395
140 000

-465
-140 000

0
0

212
2 300

-212
-2 300

Základní údaje
Název: o. s. Povzbuzení
Právní forma: občanské sdružení/spolek (dle NOZ)
Datum vzniku: 26. 6. 2013
IČ: 01836030
Adresa sídla: Urxova 470/17, 779 00 Olomouc
Adresa Snoezelen Olomouc – multismyslového relaxačního centra: Mariánská 853/7, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce: Mgr. Jana Málková (roz. Hanáková)
Funkce: předsedkyně, statutární zástupce
Telefon: 605 292 274
Webové stránky: www.povzbuzeni.cz
Facebook: www.facebook.com/snoezelen.olomouc
E-mail: info@povzbuzeni.cz

