Motto:
„Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe“
Johan Wolfgang von Goethe

Výroční zpráva 2012
Spirála o. p. s.
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Vážení, blízcí, spolupracující a podporující lidé,

Základní údaje o organizaci

v roce 2012 jsme si začali plnit svůj sen stát
se samostatnou organizací. Deset let jsme byli
součástí naší mateřské, opavské organizace ANIMA
VIVA o. s. Hodně jsme se toho naučili, měli možnost
pomoci mnoha lidem a spolupracovali s našimi
opavskými kolegyněmi na společných cílech.

Název organizace:

Stejně jako se děti stávají dospělými,
osamostatňují se a sami zkouší dělat to, co se od
rodičů naučili, tak i my v Ostravě jsme vylétli
z rodného hnízda. Za podpory našich opavských
kolegyň z ANIMA VIVA o. s. vznikla organizace
Spirála o. p. s. V roce 2012 budovala své zázemí,
ve kterém se od 1.1.2013 začala realizovat převzatá
činnost od ANIMA VIVA o. s. na ostravských
pracovištích. V této výroční zprávě tedy nebude
popsáno to, co jsme dělali po celý rok 2012.
Budeme se těšit, až se tím budeme moci „pochválit“
v další výroční zprávě.

Číslo registrace:

Chci poděkovat všem, kdo věřili, že to
dokážeme. Chci poděkovat všem, kdo věřili sami
v sebe i v mou osobu. Chci poděkovat všem, kdo
nás podporovali a měli s námi velkou trpělivost. Chci
poděkovat všem, kdo nám pomáhali. Chci
poděkovat všem, kdo ví, že „kdo nedělá nic pro
druhé, nedělá nic pro sebe“.

Spirála o. p. s.
29451736

IČ:

30.8.2012
Krajský soud v Ostravě

Registrace:

oddíl O, vložka 1081
ČSOB, a. s.
Poštovní spořitelna

Bankovní spojení:

254442669/0300

Číslo bankovního účtu:

A. Poledníka1/2
700 30 Ostrava - Jih

Sídlo organizace:

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Telefon:

595 782 484, 733 736 232

E-mail:

reditel.spirala@seznam.cz

Web:

www.kafarna-klubkafeostrava.estranky.cz

Mgr. Darja Šlahorová
ředitelka Spirála o. p. s.
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Orgány organizace

Statutární orgán

Správní rada (SR)

Druh poskytovaných
služeb
Mgr. Darja Šlahorová,
ředitelka
Mgr. Eva Krestová,
předsedkyně SR
Ing. Jiří Home,
člen SR
Mgr. Ing. Daniel Keprta,
člen SR

Dozorčí rada (DR)

Ing. Věra Moravcová,
předsedkyně DR
Mgr. Pavla Žáková,
členka DR

obecně

1. sociální
služby
osobám
s duševním
onemocněním
2. poradenské, vzdělávací, konzultační a osvětové
činnosti
3. zaměstnávání osob se zdravotním postižením
4. aktivizační činnosti
5. spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi
státního i nestátního sektoru

Výše uvedené obecně prospěšné služby jsou
poskytovány až od 1.1.2013, do té doby probíhala
přípravná fáze založení, vzniku a zajištění zázemí
organizace.

Radka Svobodová,
členka DR
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prospěšných
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Společně pracujeme na obnovení a rozvoji
dovedností se snahou docílit samostatnějšího a
spokojenějšího života.

Sociální služba

Druh sociální služby

sociální rehabilitace

Forma poskytování:

ambulantní

Registrace sociální služby:

15.10.2012
Krajský úřad MSK

Identifikátor:

4298794

Poskytována od:

1.1.2013

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 a
motivaci ji řešit.

Cíle sociální služby

1. Dosáhnout takové změny sebepojetí uživatele a
jeho náhledu na nemoc, aby nevnímal svou
situaci pouze jako nepříznivou.
2. Dosáhnout
takové
úrovně
soběstačnosti
uživatele, aby byl schopen vést samostatnější a
spokojenější život.
3. Dosáhnout
takové
úrovně
připravenosti
uživatele, aby se zvýšily možnosti k zapojení do
chráněného nebo otevřeného pracovního
prostředí.

Cílová skupina

Službu realizujeme ve veřejně přístupných
prostorech pracovišť Kafárna a Klub Kafe Ostrava.
Prostřednictvím
pracovních,
vzdělávacích
a
aktivizačních činností směřujeme ke zvýšení
sebevědomí, naplnění pocitu potřebnosti a
užitečnosti našich uživatelů. Usilujeme o posílení
jejich připravenosti k zapojení do chráněného nebo
otevřeného pracovního prostředí.

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
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psychologického doporučení a zároveň je
v možnostech pracoviště zájemci službu poskytnout.

4. Zásada profesionálního přístupu – Pracovníci
dodržují Etický kodex Spirála o.p.s., dbají na svůj
osobnostní a profesní růst.

Zásady sociální služby

5. Zásada týmovosti a kolegiality – V zájmu
uživatele a zvyšování kvality poskytované
sociální služby pracovníci navzájem úzce
spolupracují a posilují dobré vzájemné vztahy na
pracovišti.

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.
1. 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.
2. Důvěrnost a soukromí – Pracovníci respektují
soukromí uživatelů a zachovávají mlčenlivosti
o veškerých informacích získaných při
poskytování sociální služby.
3. Individuální přístup - Práce s uživateli je
přizpůsobena jejich vlastním aktuálním potřebám
a
možnostem,
které
vedou
k naplnění
uživatelovy zakázky.
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Účetnictví organizace za rok 2012
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Vize organizace

Spirála o.p.s. bude usilovat o rozvoj sociální
služby a větší spolupráci s rodinami uživatelů,
rozšíření nabídky svých služeb pro širokou
veřejnost, získání služebního vozidla, které podpoří
catering na objednávku, založení sociálního podniku
– divadelní kavárny, profesionalizaci materiálního a
provozního zabezpečení organizace a vyšší míru
finanční nezávislosti na dotacích.
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- všem zaměstnancům opavských pracovišť
ANIMA VIVA o. s. za podporu, ochotu, vstřícnost,
otevřenost a pomoc

Spirála o. p. s. děkuje:

- akciové společnosti ŠKODA VAGONKA a. s. za
podporu

- členům Správní a dozorčí rady Spirála o. p s.
za velkou podporu a vzácné rady

- neziskové organizaci Mens Sana o. s. za podporu
a vzájemnou výpomoc

- a všem zaměstnancům ostravských pracovišť
ANIMA VIVA o. s. za výdrž, nasazení, odříkání,
víru, důvěru, humor v těžkých chvílích a směřování
ke společnému cíli

- účetní firmě DASOLI s. r. o. za výpomoc
s vedením účetnictví
- panu Pavlovi Kasperčíkovi za koupi dražené
fotografie na akci Anvent plný andělů 2012
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Kde nás od 1.1.2013 najdete?

Kafárna
U Oblouku 501/10
708 00 Ostrava – Poruba

Klub Kafe Ostrava
G-centrum
Čujkovova 3465/40a
700 30 Ostrava – Zábřeh

Tel.: 596 630 692, 731 079 204
E-mail: kafarna.spirala@seznam.cz
Provozní doba:

pondělí – pátek

Tel.: 595 782 484, 731 781 757
E-mail: klubkafesostrava.spirala@seznam.cz
7.00 – 16.00
Provozní doba:

Kafárna je tréninková, veřejně přístupná
kavárna a galerie, kam dochází hosté nejen na
předem domluvené akce a výstavy.

pondělí – pátek

6.00 – 16.00

Klub Kafe Ostrava je tréninková, veřejně
přístupná jídelna a kavárna, kam dochází hosté na
obědy a předem domluvené akce.

Uživatelé se starají o chod kavárny včetně
úklidových prací. Zdokonalují se také ve vaření a
drobných domácích pracích. Služba probíhá 1 až 3x
týdně a trvá 4 hodiny. Můžete navštěvovat i kurz
vaření.

Uživatelé zajišťují pomocné práce v kuchyni,
obsluhu hostů a úklidové práce. Služba probíhá 1 až
3x týdně a trvá 4 hodiny. Můžete navštěvovat i kurz
počítačů a keramiky.

17

18

Aktuální informace o nás naleznete:

• na našich webových stránkách
www.kafarna-klubkafeostrava.estranky.cz
• na facebooku
• přímo na našich pracovištích, rádi se Vám
budeme věnovat

© Spirála o. p. s. 2012
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