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Úvodní slovo 

Milí přátelé,

letošní rok byl pro nás v mnohém pozitivní – mohli jsme reali-
zovat rozsáhlý projekt „Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc“, 
který je plný zajímavých podpůrných aktivit pro rodiny, stabili-
zoval se náš nejužší tým, poprvé jsme měli možnost odpovídat 
na vaše e-maily a chystat materiály na aktivity na nové výpo-
četní technice (a jak každý ví, počítač, který se každých 5 minut 
nezasekává, je pro duševní zdraví pracovníka nezbytný:)).

Věřím, že obnovení a stabilizace zázemí organizace byly po-
znat i navenek a že jste se u nás cítili příjemně. Jsem ráda, že 
si k nám spousta z vás našla cestu i přes dopravní omezení pro 
tramvaje i automobily při opravě třídy 1. máje. 

Pro rok 2018 nás čeká úkol, jehož splnění bude vidět již na prv-
ní pohled, a to obnovení multismyslových pomůcek pro práci 
s dětmi i dospělými, celková renovace obou multisenzorických 
místností, abyste se v prostorách Snoezelenu mohli cítit ještě 
lépe, uvolněněji a soustředěněji. Držte nám palce, ať se nám to 
povede. Jsme rádi za každou vaši zpětnou vazbu, vždyť cent-
rum a jeho aktivity jsou tu právě pro vás.

Děkujeme všem donátorům i drobným dárcům, kteří nás fi -
nančně či materiálně podporují. Bez nich bychom naši činnost 
nemohli vůbec realizovat.

Mám radost, že se stále posouváme a rozvíjíme a přeji nám 
všem, aby to tak bylo i nadále.

Mgr. Jana Málková, 
předsedkyně Povzbuzení, z. s. 

Multismyslové relaxační centrum Snoezelen Olomouc se 
nachází v prostředí historického domu v Olomouci 
v Mariánské ulici č. 853/7. Prostory jsou plně bezbariérové.
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Účel spolku a hlavní činnost 

Účelem spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpo-
ra osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním 
postižením/znevýhodněním při zapojování se do společnosti, 
kolektivu a při řešení jejich životních situací. Chceme přispívat 
ke zmírnění společenské izolace osob se zdravotním postiže-
ním, seniorů a rodičů pečujících o malé děti prostřednictvím 
poskytnutí bezpečného a podnětného multismyslového 
prostoru k navazování vztahů, vzájemné výměně zkušeností, 
posílení sebevědomí a získání užitečných informací. Účelem 
spolku je dále poskytovat služby preventivního a podpůrného 
charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování přiro-
zených vztahů a rodičovství a upevňování rodiny jako základu 
zdravé společnosti.

Hlavními činnostmi spolku, které vedou k naplnění jeho 
účelu spolku, jsou zejména:

A   využití multismyslového prostředí ke zmírnění stresové 
zátěže, uvolnění, relaxaci, prevenci syndromu vyhoření 
a vzájemnému setkávání cílových skupin obyvatel;

B   podpora přirozené integrace osob se zdravotním postiže-
ním/znevýhodněním do společnosti, podpora vzájemného 
setkávání osob bez handicapu a handicapem;

C   realizace programů, které napomáhají k posilování zdra-
vých vztahů v kolektivu, ke zklidnění dětí, k rozvoji jejich 
smyslů, k prohlubování vztahu mezi pracovníkem a dí-
tětem s postižením i bez, k prohlubování vztahů v rodině, 
a to včetně náhradních rodin;

D   vytváření aktivit na podporu při slaďování práce a rodiny 
a podpora začleňování osob na trh práce;

E   posilování rodičovských kompetencí pomocí rozvoje 
komunikačních dovedností, podpory v obtížných životních 
situacích.
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O snoezelenu

Pojem „snoezelen“ vznikl v 70. letech v Holandsku při práci s lidmi s těžkým posti-
žením 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 po-
stižením 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 rela-
xační, poznávací a interakční. Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu života 
klientů byly prokázány již v mnoha výzkumech.*

* např.
The use of ‘Snoezelen’ as multisensory stimulation with people with intellectual disabilities: a review 
of the research (Hogg, Cavet, Lambe, & Smeddle, 2001), 
Meta-analysis of the effectiveness of individual intervention in the controlled multisensory environ-
ment (Snoezelen) for individuals with intellectual disability (Lotan & Gold, 2009),
The Use of Multi-Sensory Environments in Schools Servicing Children with Severe Disabilities 
(Carter & Stephenson, 2012),
Sensory stimulation (snoezelen) versus relaxation: a potential strategy for the management of 
chronic (Schofi eld & Davis, 2000).



5

Tým Povzbuzení, z. s. (ke dni 31. 12. 2017)

Mgr. Jana Málková –předsedkyně spolku, manažerka projektu 
Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc

Mgr. Pavlína Kintl – koordinátorka projektu Rodina v klidu – 
Snoezelen Olomouc, snoezelen lektorka

Mgr. Kateřina Paclíková – asistentka projektu Rodina v klidu – 
Snoezelen Olomouc, snoezelen lektorka

Mgr. Kamila Jiříčková, Mgr. Marie Kalmanová, 
Bc. Tereza Vránová  – lektorky

Mgr. Zuzana Staroštíková – lektorka, vedoucí týmu odborníků 

Magdalena Melicharová – hlídání dětí

Mgr. Ivana Svobodová – lektorka Cvičení pro zdraví

Barbora Středová, DiS. – lektorka Muzikodílen

Bc. Bohdana Štěpánová – snoezelen lektorka, Montessori dílničky

Mgr. Šárka Růžičková, Liběna Riedlová – snoezelen lektorky

Kateřina Leszczynski – administrativně-technická pracovnice

Dobrovolníci:

Tereza Dvorská, Tereza Adamcová, Alexandra Kulová, Klára Gaňová - 
lektorky Logohrátek

Všem našim dobrovolnicím moc děkujeme!
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Nabízené aktivity

„Snoezelen“ program pro dospělé, děti, 
i celou rodinu 
Program s lektorem - lektor je průvodce ve světě snoezelen 
a nabízí aktivity, při kterých zapojuje jednotlivé smysly účastní-
ků. Program je dopředu přizpůsoben požadavkům skupiny.

Program bez lektora – účastníci si mohou užít svět světel, 
barev a vůní po svém. Lektor na začátku seznámí účastníky 
s vybavením centra a ovládáním jednotlivých komponentů.

Snoezelen program je vhodný i pro děti se speciálními po-
třebami (hyperaktivita, porucha pozornosti apod.) a děti se 
zdravotním znevýhodněním.

Skupinový program pro ZŠ a MŠ
Speciální snoezelen místnosti jsou v mnoha školkách a školách 
v zahraničí již jejich integrální součástí. Vzhledem k tomu, že 
v České republice dosud snoezelen místnost ve školkách či ško-
lách běžně dostupná není, nabízíme zážitky ze snoezelen míst-
nosti pro školy a školky u nás v centru. Program vedou lektorky 
na vybrané téma – v současné době nabízíme tyto možnosti: 

 —Proleťte se s námi vesmírem
 —Ponořte se s námi do podmořského světa
 —Procestujme Afriku
 —Tajemství lesa
 —Mutlismyslová herna

V rámci bloku Multismyslová herna si mohou prostředí 
snoezelen užít rodiče společně se svými dětmi a navazovat 
kontakty s dalšími rodinami. 

Kurzy pro dospělé:
Relaxační cvičení
Během relaxačního cvičení pro dospělé si účastníci posilují 
a protahují celé tělo. Cvičení je zároveň v uklidňujícím multi-
smyslovém prostředí i odpočinkem. 

Pro děti:
Adaptační program Zvykáme si bez maminky 
Program je určen pro děti od 2 do 4 let, které se chystají na 
pravidelnou docházku do mateřské školy. Cílem je postupná 
příprava dětí na pobyt v kolektivu ostatních dětí bez přítom-
nosti rodičů. Děti se seznamují s novým prostředím a vrstev-
níky, je pro ně připraven program s prvky Montessori pedago-
giky, který je plný her, pohybových, výtvarných a hudebních 
aktivit probíhajících v multismyslovém prostředí.

Příměstské tábory

Narozeninové oslavy se snoezelen programem
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Projekty

Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 
Besedy s psycholožkou o rodičovství 
Besedy s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou přispívají k podpoře ro-
dičů při řešení obtížných situací a k prevenci krize v rodinách. 
Rodiče získají nové znalosti a dovednosti, větší sebevědomí ve 
výchově svých dětí, naučí se dětem lépe naslouchat a vnímat 
potřeby dětí i své vlastní. Lepší komunikace v rodině pak přispí-
vá ke stabilnějšímu rodinnému zázemí.

Příklady témat: Hranice ve výchově, Sourozenci bez rivality, 
Jak najít čas pro sebe?, Odměny a tresty, Kontaktní rodičovství 
(bonding, laktační poradenství aj), Time-management v rodině, 
Období vzdoru, Vývojové mezníky ve výchově - vstup do MŠ/ZŠ.

Rodičovské sdílení
Svépomocné skupiny pro rodiče v podobné životní situaci, aby se 
vzájemně podpořili a zjistili, že v dané situaci nejsou sami. Ve své-
pomocných skupinách je jednou z hlavních zásad mlčenlivost a dis-
krétnost. Účastníci získají důležitou emoční podporu a pochopení.

Příklady témat:
Alternativní vzdělávání, Rozvoj komunikace, Osamělost po po-
rodu, Cestování s dětmi, Je kojení boj?, Dlouhodobé a tande-
mové kojení, Kontaktní rodičovství, Období vzdoru.

Dědo, babi, prosím čti mi.
Společné čtení seniorů s vnoučaty v příjemném a relaxačním 
prostředí snoezelen. 

Individuální psychologické poradenství
Během besed, workshopů a dalších aktivit se často objevují 
témata vhodná k řešení individuálně - s odborníkem psycho-
logem - Mgr. Zuzanou Staroštíkovou. V rámci projektu mohou 
rodiny využít základní individuální poradenství.
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Workshopy
 —O zdravém stravování v rodině
 —O umění rodinného odpočinku, základy relaxace pro děti 
i rodiče, prevence stresu v rodině

 —O zdravém pohybu v rodině, prevence dětských úrazů
 —Workshop týkající se rozpoznání krize, předejití rozvodu, ko-
munikace rodičů s dětmi v rodinách ohrožených rozvodem, 
porozvodové situace apod.

Konzultační činnost a brožura

Lektoři poskytovali rodičům informace z oblasti, které potřebují 
pro řešení jejich situace a předcházení rodinným krizím. V rámci 
projektu byla zájemcům distribuována brožura se seznamem 
literatury a konkrétními doporučeními k jednotlivým tématům 
rodinného života. 

V rámci projektu Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc bylo pod-
pořeno celkem 314 rodin.

Aktivity projektu Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV 
a z dotačního programu Olomouckého kraje.
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Projekty

Kroužky a dílničky pro děti 
Muzikodílny
Hudebně-pohybově laděné aktivity v příjemné relaxačním 
prostředí. Prožitkové chvilky se zpěvem, pohybem, mluveným 
slovem zaměřené na podporu správného dýchání, rytmického 
cítění, verbální i neverbální komunikaci. Skrze hudbu, pohyb 
a hru mohou děti otevřít svůj fantazijní a tvořivý svět.

Logohrátky
Program je hravou formou zaměřen na rozvoj slovní zásoby, 
oromotorická cvičení, motoriku a grafomotoriku. U starších 
dětí se lektorky zaměřují na rozvoj předškolních dovedností. 

Montessori dílničky
S prvky Montessori pedagogiky. Aktivity rozvíjející jednotlivé 
dovednosti dětí a vzájemný vztah dětí a rodičů.

Aktivit projektu se účastnil následující počet osob:

Logohrátky – 78 jednotlivých návštěv

Muzikodílny – 47 jednotlivých návštěv

Dílničky – 15 dospělých a 18 dětí

Celkem: 158 

Aktivity projektu „Kroužky a dílničky pro děti“ podpořilo 
fi nančně Statutární město Olomouc.



10

Projekty

Kurzy pohybových aktivit 
a animačních programů pro OZP
Cvičení pro zdraví
Cvičení pro osoby se zdravotním postižením a seniory, zamě-
řené na protažení a posílení celého těla. V rámci cvičení jsou 
kromě jógových prvků využívány i rehabilitační cviky, vše je in-
dividuálně přizpůsobeno potřebám účastníků.

Animační programy 
Zážitkové animační programy pro osoby se zdravotním posti-
žením v bezpečném, podnětném a bezbariérovém prostředí. 
Programy jsou zaměřené na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů 
v kolektivu. Cílem je aktivizace osob se zdravotním postižením 
a poskytnutí jim pozitivních zážitků.

Aktivit projektu se účastnil následující počet osob:

Cvičení pro zdraví – 7 osob (32 jednotlivých návštěv)

Animační programy – 68 klientů/uživatelů

Celkem: 75 účastníků

Aktivity projektu „Kurzy pohybových aktivit a animač-
ních programů pro OZP“ podpořilo fi nančně Statutární 
město Olomouc.
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Partnerství, spolupráce

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům naší činnosti: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Olomoucký kraj

      

Statutární město Olomouc

      

MUDr. Tillich s rodinou

V oblasti dobrovolnictví spolupracujeme s Olomouckým dob-
rovolnickým centrem JIKA z. s.

Povzbuzení, z. s. je členem Unie nestátních neziskových or-
ganizací Olomouckého kraje, členem pracovních skupin Děti, 
mládež a rodina a Občané se zdravotním postižením v rámci 
komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci.
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Hospodaření

Rozpočet Povzbuzení, z. s., za  rok 2017
HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

NÁKLADY Snoezelen Příměstské 
tábory

Rodina 
v klidu

Programy pro 
OZP a seniory

Kroužky 
a dílničky

Pronájem, 
oslavy

Adaptační 
programy

Celkem

Spotřební materiál 3 620 2 663 3 776 6 349 2 749 303 986 20 446
DHM v evidenci spolku 1 981 1 174 48 222 6 795 58 172
Potraviny 4 466 5 320 1 456 11 242
Cestovné 402 124 598 1 124
Ekonomické a právní služby 13 164 60 21 538 2 706 1 497 693 2 659 42 317
Spoje (poštovné, telefony a internet) 920 3 658 679 750 6 007
Nájemné + energie 6 450 1 273 41 924 6 450 4 513 253 5 161 66 024
Pojištění a členské příspěvky 420 2 774 320 224 255 3 993
Ostatní služby 6 822 1 030 17 200 1 769 1 920 1 614 30 355
Daně a poplatky 100 100
Jiné ostatní náklady 96 96
Osobní náklady 32 041 12 824 309 339 12 620 9 302 2 580 17 703 396 409
Náklady celkem 66 016,00 23 614,26 449 029,09 37 688,00 20 204,60 9 148,50 30 584,00 636 284,45

VÝNOSY 
Tržby 69 685 29 500 11 610 4 485 9 832 35 743 68 540 229 395
Členské příspěvky 200 300 500
MPSV 284 223 284 223
Statutární město Olomouc 30 000 10 000 40 000
Dary 9 000 9 000
Olomoucký kraj 81 000 81 000
Výnosy celkem 69 685 29 500 386 033 34 485 20 132 35 743 68 540 644 118

Hospodářský výsledek 3 669,00 5 885,74 -62 996,09 -3 203,00 -72,6 26 594,50 37 955,65 7 833,20

Hospodářský výsledek hlavní a hospodářské činnosti celkem -56 716,95 64 550,15 7 833,20
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Hospodaření
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Hospodaření
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Základní údaje

Název: Povzbuzení, z. s.

Právní forma: zapsaný spolek

Statutární zástupce: Mgr. Jana Málková 

Datum vzniku: 26. 6. 2013

IČ: 01836030

Číslo účtu: 2100440723/2010 (Fio banka)

Adresa sídla: Urxova 470/17, 779 00 Olomouc

Adresa Snoezelen Olomouc – 
multismyslového relaxačního centra: 
Mariánská 853/7, 779 00 Olomouc 

Kontakty:
Tel.: 734 549 248, 605 292 274 (předsedkyně)

E-mail: info@povzbuzeni.cz

Webové stránky: www.povzbuzeni.cz

Facebook: www.facebook.com/snoezelen.olomouc

„I odpočinek může být zážitkem.“
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