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Úvodní slovo

Milí příznivci našeho spolku a centra Snoezelen Olomouc, 
rok 2021 byl dalším „covidovým“ rokem, který jsme nakonec 
úspěšně zvládli. Provozovnu jsme plně otevřeli až od červ-
na a do té doby probíhala většina aktivit on-line. Hlavní naší 
činností se tak stal projekt Rodina v klidu, který jsme i tak 
dokázali velmi úspěšně naplnit. Za to patří velký dík zejména 
našim neúnavným koordinátorkám a lektorům – jmenovitě 
Zuzaně Frydrychovské, Bibianě Drápalové Pališkové a Vojtě-
chu Holickému, kteří zvládli bravurně online i offl ine setkávání. 
V poradenství se aktivně zapojila Zuzana Frydrychovská, Jana 
Trtílková a Kristýna Černíková, preventivní programy individu-
ální úspěšně vedla Jana Trtílková, Jitka Mikošková a skupinové 
Natálie Wollerová. Povedl se i workshop o psychosomatice 
s Luďkem Vágnerem a setkání pro rodiče a blízké neklidných 
dětí Kateřiny Paclíkové. Vznikla i pěkná brožura s inspirativní-
mi rozhovory s většinou výše jmenovaných.

Vedle projektu rodina v klidu jsme se snažili s novým týmem 
plnit i další tradiční činnosti spolku. Zájem byl o snoezelen pro-
gramy, jejichž organizaci skvěle zvládla Karolína Tvarůžková. 
Nabízeli jsme je rodinám, neziskovkám i školkám a školám. 
Také jsme se více začali věnovat řízeným individuálním pro-
gramům pro osoby se zdravotním postižením a ověřili jsme si, 
že můžou velmi podpořit rozvoj fyzických i psychických funkcí. 

Realizován byl příměstký 
tábor a na podzim za-
čali Logo/muziko/arte 
hrátky – kroužky pro 
děti se skvělými lekto-
ry Terezou Slováčkovou, 
Martinem Olšanem a Mo-
nikou Kotkovou a cvičení 
jógy. V prosinci proběhl Laskavý 
Mikuláš ještě za přísnějších opatření.

Děkujeme tímto všem našim klientům a příznivcům, 
že pro nás byli v tomto roce POVZBUZENÍM.
Budeme se snažit vám to vracet v dalších obdobích.

Ivana Svobodová (předsedkyně) Povzbuzení, z. s.

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

Účelem spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora 
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 podpůrné-
ho charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování 
přirozených vztahů a rodičovství a upevňování rodiny jako 
základu zdravé společnosti.

Hlavními činnostmi spolku, které vedou k naplnění jeho 
účelu, 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 vzájemné-
ho setkávání osob bez handicapu a s 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 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 
relaxační, 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 
environment (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 pain (Schofi eld & Davis, 2000).
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Snoezelen programy pro dospělé, děti i celou rodinu
Nabízíme možnost si vyzkoušet snoezelen prostředí pro širokou 
veřejnost. Snoezelen programy jsou vhodné pro všechny 
(rodiny, děti, dospělé i seniory). Zvláště prospěšné jsou pro děti 
se speciálními potřebami (hyperaktivita, porucha pozornosti 
apod.) a děti se zdravotním znevýhodněním.

Program s lektorem
Lektor je průvodcem ve světě snoezelen 
a nabízí aktivity, při kterých účastníci 
zapojují a pracují s jednotlivými 
smysly. Program je dopředu 
přizpůsoben požadavkům jed-
notlivce nebo skupiny. Přičemž 
průvodce pružně reaguje na 
individuální požadavky daného 
klienta. Při práci je využívá-
no prvků podpůrných terapií 
a konceptů, kterými jsou koncept 
Bazální stimulace, míčkování, polohování, 
aromaterapie, muzikoterapie a další.

V roce 2021 program s lektorem využilo celkem 12 osob se 
zdravotním znevýhodněním, z toho 1 dítě.

Program bez lektora
Účastníci, nejčastěji rodiny s dětmi, ale i další zájemci, si mohou 
užít svět světel, barev a vůní po svém. Lektor na začátku se-
známí účastníky s vybavením centra a ovládáním jednotlivých 
komponentů.

Skupinové programy pro ZŠ a MŠ a instituce
Speciální snoezelen místnosti jsou v mnoha školkách a ško-
lách v zahraničí již jejich integrální součástí. Vzhledem k tomu, 
že v České republice dosud snoezelen místnost ve školkách či 
školách běžně dostupná není, nabízíme zážitky ze snoezelen 
místnosti pro školy a školky u nás v centru. Program vedou 
lektorky na vybrané téma – v současné 
době nabízíme tyto možnosti:
—Podmořský svět
—Tajemství lesa
—Exotická Afrika
—Vesmírné dobrodružství
—Motýlí příběh

V roce 2021 jsme realizovali celkem 35 
těchto programů asi pro 25 partnerů z řad neziskových 
organizací, mateřských a základních škol.

Zpracovala Bc. Karolína Tvarůžková
koordinátorka snoezelen programů
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Projekt Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 2021 byl rámcově re-
alizován dle původního harmonogramu stanoveném v žádosti, tedy 
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Vzhledem k nečekané pandemii kvůli 
Covid−19 jsme však museli některé aktivity přesouvat na období, 
kdy byla epidemiologicky příznivější situace, popř. je modifi kovat na 
aktivity probíhající on-line. Přestože byla situace díky probíhajícím 
celonárodním nouzovým stavům a omezením často složitá, reali-
zovali jsme v době, kdy nás neomezovala vládní nařízení, co nejvíce 
naplánovaných aktivit – workshopy, besedy, svépomocné skupiny 
aj. I přes pandemii Covid−19 se tak podařilo, aby během projektu byl 
počet podpořených osob 212, při opakované účasti bylo celkem 682 
účastníků projektu.
Některé rodiny absolvovaly v rámci projektu více aktivit (dvě, tři 
či více). Počet jednotlivých podpořených rodin byl proto 180.

Jednotlivé aktivity projektu:
Besedy s psychology pro zvýšení kompetencí 
v oblasti péče o dítě

Během besed s psycholožkou získali účastníci informace 
z oblasti rodičovství a výchovy, a tím zvýšili své rodičovské 
kompetence v následujících oblastech: Vstup do MŠ, Co po-
třebují kluci a co potřebují holky, Pravidla a hranice ve výchově, 
Jak vést děti k samostatnosti a odpovědnosti… Rodiče získa-
li nejen nové informace a pohled psycholožky, ale v průběhu 

Projekt Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 2021
besed také prodiskutovali své otázky i s dalšími účastníky 
besedy. Účastníci si odnášeli konkrétní doporučení pro řešení 
výchovných potíží, se kterými se potýkají.

Individuální psychologické poradenství
Během besed, workshopů a dalších aktivit se často objevu-
jí témata vhodná k řešení individuálně s odborníkem. V rámci 
projektu tak mohou rodiny využít základní individuální i párové 
poradenství.
Individuální poradenství poskytovaly: 
Mgr. Zuzana Frydrychovská, Mgr. Jana Trtílková, Mgr. Kristýna 
Černíková a Mgr. Kateřina Hamplová (dobrovolnicky).

Workshop o psychosomatice
Při workshopu s názvem Psychosomatický pohled na stres 
a trauma, který lektoroval Mgr. Luděk Vágner se rodiče dozvě-
děli o souvislostech mezi psychickou pohodou a zdravotním 
stavem dospělých i dětí. Naučili se, jak 
lépe vnímat svoje potřeby a potřeby 
ostatních členů rodiny, jak si uvědo-
mit míru stresu a pracovat na jeho 
odstranění, jak vzájemně vytvářet 
bezpečnou atmosféru v rodině.
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Setkání pro rodiče s dětmi 
s výchovnými problémy
Proběhla dvě setkání která 
vedla Mgr. Kateřina Paclíko-
vá. Cílem prvního z nich bylo 
informování o různých typech 
těchto problémů a co může 
být jejich příčinou. Součástí byla 
i doporučení jak přiblížit proble-
matiku dětí s výchovnými problémy 
prarodičům, kteří velmi často vnoučatům s těmito problémy 
(a různými diagnózami) nerozumí. Na druhém setkání rodiče 
získali doporučení pro práci s dětmi s některými diagnóza-
mi v domácím prostředí, konkrétní tipy na uklidňující aktivity 
a techniky zvládání emocí a stresu. Rodiče se také měli mož-
nost podpořit mezi sebou navzájem a sdílet své zkušenosti.

Preventivní program pro rodiny s dětmi 
s výchovnými problémy
Tento program probíhal dvěma formami: 
individuálně vedený Mgr. Janou Trtílkovou 
a Mgr. Jitkou Mikoškovou a skupinově ve-
dený Bc. Natálií Wollerovou. Děti během 
obou verzí programu získávali vhodné 
a bezpečné prostředí spojené s akceptací, 
porozuměním a empatií. Díky tomu dochází 
u dětí k obnovení jejich sebeaktualizujících ten-

dencí. Rodičům program přinesl lepší porozumění prožívání jejich 
dětí, porozumění problému v kontextu celé rodiny, sdílení zkuše-
ností a posílení rodičovských kompetencí.

Svépomocné skupiny pro rodiny 
se specifi ckými potřebami
Při oslovování cílových skupin pro 
setkávání svépomocných skupin 
pro rodiny se specifi ckými potřeba-
mi jsme využili zkušeností dalších 
NNO poskytujících služby zejména 
v Olomouci a blízkém okolí (Středisko 
sociální prevence, SPOLU Olomouc, 
Podané ruce Olomouc, Charita Olomouc 
a Olivy). Aktivita byla velmi oceněna zejména 
rodinami s dětmi s poruchou autistického spektra.

Svépomocné rodičovské skupiny
Nová aktivita ve dvou formách: skupina vedená Bc. Kateřinou 
Dobrozemskou určená zejména matkám pro podporu a sdí-
lení zkušeností spojených s mateřstvím a rodičovstvím „Kři-
žomatky“ a skupina „Kruh bezpečného rodičovství“ vedená 
Mgr. Ivanou Svobodovou, jejímž cílem bylo podpořit bezpeč-
nou vztahovou vazbu mezi rodičem a dítětem, jež je význam-

ným protektivním faktorem dalších negativních jevů (je tam 
psychosomatická souvislost).

Mgr. Ivanou Svobodovou, jejímž cílem bylo podpořit bezpeč-
nou vztahovou vazbu mezi rodičem a dítětem, jež je význam-

ným protektivním faktorem dalších negativních jevů (je tam 
psychosomatická souvislost).

dencí. Rodičům program přinesl lepší porozumění prožívání jejich 
dětí, porozumění problému v kontextu celé rodiny, sdílení zkuše-
ností a posílení rodičovských kompetencí.ností a posílení rodičovských kompetencí.

prarodičům, kteří velmi často vnoučatům s těmito problémy 
(a různými diagnózami) nerozumí. Na druhém setkání rodiče 

sociální prevence, SPOLU Olomouc, 
Podané ruce Olomouc, Charita Olomouc 
a Olivy). Aktivita byla velmi oceněna zejména 
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Konzultační činnost
Během konzultační/informační činnosti získali rodiče kontaktní 
a jiné informace z oblastí, které potřebují pro řešení jejich situace 
a předcházení rodinným krizím.

Rovněž vznikla brožura, kde byli představeni jednotliví lektoři besed, 
workshopů a poradenství pořádaných v rámci projektu, kontakty 
na ně a témata, kterými se zabývají. Účastníci projektu tak mohou 
navázat na řešená témata s jednotlivými lektory i do budoucna, 
případně předat kontakt na lektory a informaci o jejich odborném 
zaměření dalším rodičům.

Zpracovala Mgr. Ivana Svobodová

Aktivity projektu Rodina v klidu – 
Snoezelen Olomouc 2021 byly 
podpořeny z dotačních programů 
Rodina MPSV, Olomouckého kraje 
a Statutárního města Olomouc.

Další aktivity pro děti a rodiny
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 
vrstevníků bez přítomnosti rodičů. Děti se seznamují 
s novým prostředím a vrstevníky, je pro ně připraven 
program s prvky Montessori pedagogiky, který je 
plný her, pohybových, výtvarných a hudebních aktivit 
probíhajících v multismyslovém prostředí.
Odpovědné pracovnice: 
Bc. Světlana Círová a Bc. Katarína Bieliková
V roce 2021 byl tento program v provozu v měsících:
24. květen – 30. červen a 7. září – 14. prosinec.
Adaptačního programu využilo celkem 18 dětí.

Školičkové výpravy
Dvoudenní školičková výprava plná zábavy! Je 
určená dětem od 2 do 5 let. Používáme prvky 
Montessori pedagogiky, k dětem přistupujeme dle 
individuálních potřeb. Náplň je stejná jako u adap-
tačního programu, ale navíc jdeme ven na procház-
ku do parku nebo na hřiště.
V roce 2021 se dvou výprav (8.–9. 8. a 16.–17. 8.) 
zúčastnilo celkem 16 dětí.
Odpovědná pracovnice: Bc. Katarína Bieliková



10

Naši partneři 
Děkujeme všem dárcům a podporovatelům naší činnosti:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Olomoucký kraj

Statutární město Olomouc

Spolupracujícím organizacím

– OLIVY, z. s.

– SPOLU Olomouc, z.ú.

–  Společnost pro ranou péči,
pobočka pro rodinu Olomouc

–  Společnost Podané ruce o. p. s.,
NZDM Olomouc

– Charita Olomouc, NZDM

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

Příměstský tábor

Týdenní příměstký tábor na téma Cesta do fantazie, aneb buď 
pět dní kým chceš, fantazii se meze nekladou… Příměstský tá-
bor plný her, radosti, zážitků a pozitivní nálady s terapeutickými 
a grafomotorickými prvky a zážitkovou pedagogikou. Součástí 
byl i jednodenní výlet do přírody na Sluňákov a denní snoezelen 
program.
V roce 2021 se jej zúčastnilo 7 dětí. 
Odpovědná pracovnice: Bc. Natálie Wollerová

Laskavý Mikuláš

V roce 2021 navštívili děti Mikuláš a anděl netradičně v rouš-
kách, ale i tak si ten hezký předvánoční čas všechny rodiny 
užily. Celkem se aktivity zúčastnilo 11 rodin, jedna organizace 
a 47 dětí.
Odpovědná pracovnice: Mgr. Ivana SvobodováOdpovědná pracovnice: Mgr. Ivana Svobodová
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Tým Povzbuzení, z. s. (ke dni 24. 5. 2022)

Mgr. Ivana Svobodová – předsedkyně, manažerka centra 
a projektu Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 2022, lektorka 
adaptačního programu

Mgr. Jana Málková – členka a zakladatelka spolku, senior 
manažerka projektu Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 2022

Bc. Jana Navrátilová – koordinátorka besed a svépomocných 
skupin projektu Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 2022

Bc. Katarína Bieliková – koordinátorka adaptačního 
programu a poradenství projektu Rodina v klidu – Snoezelen 
Olomouc 2022

Bc. Karolína Tvarůžková – koordinátorka snoezelen 
programů a lektorka snoezelen programů s lektorem

Mgr. Zuzana Frydrychovská, Bc. Bibiana Drápalová 
Pališková, DiS., Mgr. Luděk Vágner, Mgr. Vojtěch Holický, 
Mgr. Kateřina Paclíková, Bc. Natálie Wollerová – lektoři 
projektu Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 2022

Mgr. Zuzana Frydrychovská, Mgr. Lenka Růžičková, 
Mgr. Kateřina Hamplová – poradkyně projektu Rodina 
v klidu – Snoezelen Olomouc 2022

Bc. Natálie Wollerová‚ Bc. Katarína Bieliková, 
Monika Kotková, Mgr. Natálie Čačková – snoezelen 
lektorky, hlídání dětí, spolupráce na adaptačním programu 
a příměstském táboře

Tereza Slováčková, Monika Kotková, Martin Olšan – lektoři 
kroužků pro děti

Bc. Kateřina Dobrozemská, Mgr. Ivana Svobodová – 
moderátorky svépomocných skupin pro rodiče projektu 
Rodina v klidu – Snoezelen Olomouc 2022

Lenka Dvořáková – recepční, pomoc s organizací snoezelenů

Bc. Petr Svoboda – technická podpora
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Hospodaření
Finanční zpráva Povzbuzení z. s. za rok 2021

HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ 
ČINNOST CELKEM

NÁKLADY RODINA V KLIDU SNOEZELEN
Spotřební materiál 25 196 6 500 1 717 33 413
DHM v evidenci spolku 8 176 925 462 9 563
Prodané zboží 4 375 4 375
Energie 24 748 3 302 1 476 29 527
Opravy a udržování 6 101 3 617 9 718
Ostatní služby 32 814 17 450 4 372 54 635
Spoje (poštovné, telefony a internet) 8 217 2 949 570 11 736
Nájemné 30 750 2 571 1 112 34 433
Ekonomické a právní služby 30 552 10 140 4 698 45 390
Školení a kurzy 30 787 1 170 31 957
Osobní náklady 455 635 64 468 71 766 591 869
Pojištění a členské příspěvky 2 215 308 553 3 076
Jiné ostatní náklady 10 500 10 500
NÁKLADY CELKEM 655 192 123 899 91 101 870 192

VÝNOSY
Tržby 32 790 123 711 91 710 248 211
Členské příspěvky 600 600
MPSV 532 886 532 886
Statutární město Olomouc 40 000 40 000
Dary 5 000 5 000
Olomoucký kraj 28 000 28 000
VÝNOSY CELKEM 633 676 129 311 91 710 854 697

Hospodářský výsledek −21 515‚91 5 411‚51 609‚00 −15 495‚40
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Hospodaření
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Kontaktní údaje

Název: Povzbuzení, z. s.
Právní forma: zapsaný spolek
Statutární zástupce: Mgr. Ivana Svobodová
Datum vzniku: 26. 6. 2013
IČ: 01836030
Číslo účtu: 2100440723/2010 (Fio banka)
Adresa sídla: Brněnská 485/50, 779 00 Olomouc
Adresa multismyslového relaxačního centra:
Snoezelen Olomouc, Mariánská 853/7, 779 00 Olomouc

Kontakty

Tel.: 734 549 248, 775 230 972 (předsedkyně)

E-mail: info@snoezelenolomouc.cz

Webové stránky: www.snoezelenolomouc.cz

Facebook: www.facebook.com/snoezelen.olomouc © Seznam.cz, a. s., © OpenStreetMap



www.snoezelenolomouc.cz

„I odpočinek může být zážitkem.“


