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1. Slovo předsedkyně spolku Spolu spojit síly z. s. 

 

Vážené dámy, pánové,  

 

předkládám Výroční zprávu spolku Spolu spojit síly z. s. za rok 2021.  

Rok se s rokem sešel a my opět bilancujeme nad tím co se nám podařilo a co 

méně,  kam se naše služby posunuly, co jsme vše našim klientům nabídli, jak se 

naší organizaci dařilo. 

 

I rok 2021 se nesl na vlně mnoha omezení díky covidovým restrikcím, my jsme 

ale i přes veškerá pokračující omezení pracovali naplno, s nadšením a velkým 

odhodláním. Velké díky ve zvládnutí této situace patří  státu, kraji a APSS ČR a 

celému našemu týmu.  

Vzhůru do  bilancování a zhodnocení našich aktivit a plánu pro další roky. 

 

 

S úctou 

 

Mgr. Simona Křížová 

           předsedkyně spolku  
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2. Kontaktní údaje 

 

Název: Spolu spojit síly z. s.  

Sídlo: Dobřejovice 122, Hosín 373 41  

IČO: 07 11 86 86 

Stella odlehčovací služba 

Stradonická 2311/6, České Budějovice 370 07 

Registrační číslo 4365932 

 

Zastoupen: Mgr. Simonou Křížovou – předsedkyní spolku 

Vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve spolkovém rejstříku 

v oddílu L, vložce číslo 7766.  

 

Telefon: +420 777 518 200 

E-mail: spolu.spojit.sily@gmail.com  

Web: www.spoluspojitsily.cz, www.sluzbastella.cz 

Facebook: facebook.com/spolu.spojit.sily/     facebook.com/sluzbastella/ 

Číslo účtu 2101583494/2010 - vedený u Fio banky a.s. IČO 61858374, se sídlem 

V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 2704  

 

 

 

 

 

mailto:spolu.spojit.sily@gmail.com
http://www.spoluspojitsily.cz/
http://www.sluzbastella.cz/
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3. O Nás 

 

Spolek Spolu spojit síly z. s. vznikl v roce 2018 na základě potřeb rodin 

dětí s postižením. Hlavní iniciátorkou pro založení spolku byla její předsedkyně, 

která má dceru se vzácnou genetickou vadou, se Smith Magenis syndromem. 

Klíčovou myšlenkou našeho vzniku byla skutečnost, že je více než žádoucí, aby 

rodiny dětí s postižením nebyly na výchovu a péči osamoceni, aby měly ve svém 

blízkém okolí spřátelené rodiny, přátelé, kteří je pochopí, vyslyší, předají cenné 

rady a zkušenosti a odborníky, kteří jim v péči o své dítě pomohou. 

 

 

 

Našim cílem je poskytnout rodinám dětí s postižením pomoc při 

uplatňování jejich práv a zájmů, zajistit poradenské a vzdělávací aktivity pro 

rodiče dětí s postižením, jako jsou rekvalifikace, odborné přednášky a semináře, 
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pomoct rodičům zapojit se zpět do pracovního procesu. Zajistit sociálně 

aktivizační a výchovně vzdělávací činnosti pro děti s postižením, v podobě 

volnočasových kroužků, výletů a akcí. Zajistit poradenskou činnost v oblasti 

sociální, zdravotní a pedagogické, pomoc při řešení kompenzačních pomůcek. 

V průběhu našich setkávání rodin dětí s postižením, která jsme realizovali,  

přišla myšlenka, být rodinám v péči o jejich děti konkrétně a cíleně k dispozici. 

Zajistit jim čas jen pro ně samotné, aby si odpočinuli, načerpali síly, vzdělávali 

se, zkrátka dělali cokoli je bude naplňovat a dělat šťastnými a dodá jim dostatek 

síly být tím pohodovým rodičem pro své dítě. 

Od roku 2019 v Českých Budějovicích funguje sociální služba – Stella 

odlehčovací služba, která je určená dětem se zdravotním postižením s ohroženým 

vývojem. Právě proto jsme tu my, členové spolku Spolu spojit síly a věříme, že to 

co děláme pro děti s postižením a jejich rodiče dává smysl a otevírá nové možnosti 

a obzory. 
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4. Poslání, cíle a zásady spolku Spolu spojit síly z. s., Odlehčovací 

služby STELLA 

Posláním spolku je poskytnout rodinám dětí s postižením pomoc při 

uplatňování jejich práv a zájmů, zajištění poradenské a vzdělávací aktivity pro 

rodiče dětí s postižením - zajištění a nabídka rekvalifikace, odborných přednášek 

a seminářů, začlenění rodičů zpět do pracovního procesu. Zajištění sociálně 

aktivizačních činností dětí s postižením, zajištění výchovně vzdělávacích činností 

v podobě volnočasových kroužků a akcí pro děti s postižením, zprostředkování a 

zajišťování hlídání postižených dětí, zprostředkování kompenzačních pomůcek, 

poradenská činnost - v oblasti sociální, zdravotní a pedagogické - spolek bude 

navázán na další organizace působící v těchto oblastech v rámci kraje, 

zprostředkování terapeutických činností - hipoterapie, canisterapie, fyzioterapie 

apod. 

 

Posláním odlehčovací služby je poskytnout mnohostrannou podporu klientům 

se zdravotním postižením, ohroženým vývojem a jejich rodinám, a umožnit jim 

tak v co možná největší míře žít ve společné domácnosti společně.  

Umožnit potřebný odpočinek a regeneraci rodičům a dalším pečujícím osobám v 

každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné 

podmínky pro zajištění péče a podporu rozvoje těchto dětí.  

 

     Cílem odlehčovací služby je vytvořit bezpečný prostor pro klienta, ve kterém 

se individuálně rozvíjí, učí se samostatnosti a při tom získá pečující volný čas 

pro vlastní regeneraci sil, zařízení si osobních záležitostí či posílení vztahů s 

dalšími členy rodiny.  
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     Cílovou skupinou odlehčovací služby Stella (dále jen OS Stella) je osoba ve 

věku 3 – 18 let, která má sníženou soběstačnost vlivem zdravotního postižení a o 

kterou pečuje rodina v jejím přirozeném prostředí a osoba jejíž vývoj je ohrožen 

(ADHD, ADD, vývojová dysfázie, specifické poruchy učení apod.).  

 

Odlehčovací služba podřizuje veškerou svoji činnost etickému kodexu a 

obecným principům sociálních služeb v těchto hlavních zásadách:  

Individuální přístup – všichni pracovníci Stela OS přistupují ke každému 

klientovi individuálně s ohledem na jeho přání, potřeby, rozhodnutí a jedinečnou 

osobnost. Vzhledem k primární cílové skupině je velmi důležité individuálně 

přistupovat k celé rodině, jejíž další členové jsou sekundární cílovou skupinou. 

Ke klientům je přistupováno individuálně na základě vzájemné dohody. Pro 

naplnění této zásady má každý klient vypracován individuální plán, který 

významnou měrou přispívá ke zdárné adaptaci a průběhu poskytování služby. 

Partnerský přístup – všichni pracovníci poskytují službu v partnerském vztahu 

prostřednictvím rovného postavení klienta a pracovníka. Tento vztah je založen 

na respektu, toleranci a vzájemné důvěře. Klient je rovnocenným partnerem 

služby, jsou mu poskytovány informace k situacím, ve kterých se může 

rozhodovat. 

Profesionalita – Všichni pracovníci OS jsou zodpovědní za své jednání a jejich 

prvotním zájmem je zájem a prospěch klienta. S ohledem na pracovní náplň 

jednají zodpovědně, využívají svých nabytých dovedností a znalostí, které si 

pravidelně a dle své specializace rozvíjejí. Své pracovní úsilí vynakládají tak, 

aby poskytovali kvalitní služby. 
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Mlčenlivost – Všichni pracovníci OS jsou vázáni mlčenlivostí (která zaniká 

pouze v případech dle trestního zákoníku 40/2009 Sb. (§ 368 Neoznámení 

trestného činu a § 367 Nepřekažení trestného činu) a vyplývající ze zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. 

        Podnětnost a bezpečnost prostředí - pracovníci vytvářejí vhodné a bezpečné 

prostředí pro klienty sociální služby, umějí pracovat se specifickými pomůckami 

v souladu s Montessori pedagogikou apod. 
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5. Organigram Spolu spojit síly z. s., OS Stella 

 

 

Náš tým v roce 2021 

 

Předsedkyně spolku -Mgr. Simona Křížová 

členové – Bc. Nicol Němcová, Libuše Mejzlík   

 

Ředitelka Stella odlehčovací služba , vedoucí služby HPP – Mgr. Simona Křížová 

Sociální pracovnice DPP, DPČ – Bc. Nicol Němcová,  

Pracovnice v sociálních službách HPP/DPP – Bc. Nikola Eliášová, Bc. Debora Pšikalová, 

Tereza Kreislová, DiS., Bc. Barbora Klapáková, Veronika Bendová, Bc. Veronika Beranová, 

Mgr., Kateřina Petrášová, Bc. Žaneta Ondičová, Bc. Lenka Jeníková , Tereza Hronková  

Provozní pracovnice HPP – Libuše Mejzlík 

Metodik DPP – Mgr. Hana Pazderová 
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6. Aktivity spolku v roce 2021 

Spolek Spolu spojit síly v roce 2021 ze svých aktivit plně rozvíjel pouze 

odlehčovací službu Stella, veškeré další aktivity byly nadále díky 

covidovým restrikcím pozastaveny. Při mapování potřeb rodin jsme 

získali zpětnou vazbu, že jim nabídla odlehčovací služby stačí. 

Odlehčovací službu v roce 2021 navštěvovalo 17klientů, celkem bylo 

uskutečněno 614 návštěv. Za rok 2021 měla služba 8 nových zájemců o 

službu, pouze jeden zájemce byl odmítnut z důvodu nesplnění věkové 

hranice. Klienti navštěvující Stellu měli v 6 případech autismus, ve 3 

případech mentální retardaci, ve 3 případech ADHD, ve 4 případech 

vývojovou dysfázii, v dalších případech vzácná onemocnění.  
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7. Finanční přehled 2021 
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8. Přehled dotací a příspěvků v roce 2021 

 

1. Nadační fond JT podpořil organizaci v částce 149.930,-Kč. 

 

2. Statutární město České Budějovice, odbor sociálních věcí nás v roce 2021 

podpořil organizaci částkou v rámci projektu Podpora realizace 

odlehčovací služby Stella částkou 180.000,- Kč. 

 

3. Nadace ČEZ 100.000,-Kč. 

 

4. Nadace ABAKUS 1.104.099,-Kč. 

 

5. Jihočeský kraj 782.000,-Kč. 

 

 

9. Přehled darů v roce 2021 

 

1. Agátin svět 

2. Emimis 

3. Albi 

4. Ostatní naši dárci neposkytli souhlas se zveřejněním svého jména, ceny 

a účelu poskytnutého daru. 
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10.  Poděkování 

 

Velké díky patří našim podporovatelům, bez kterých bychom se nikdy nedostali 

tam, kde jsme! 

DÍKY VÁM VŠEM, vážíme si vaší podpory! 
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11.  My v roce 2022 

 

Rok 2021 je za námi a rok 2022 před námi. Určitě se budeme ohlížet zpět, 

ale mnohem více energie chceme věnovat budoucnosti. Rok 2022 bude pro nás 

dalším rokem, ve kterém se budeme snažit o úsměvy těch, kteří to v životě nemají 

jednoduché. I nadále bude naše aktivita směřovat zejména do oblasti poskytování 

sociálních služeb pro děti se zdravotním postižením a ohroženým vývojem, ale 

budeme také rozvíjet další aktivity směřující k naplňování našeho poslání. Velkou 

výzvou je pro nás zpracování strategického plánu organizace pro období 2023 – 

2025. Budeme pilně a poctivě pracovat, protože věříme, že naše práce má smysl. 

Stojí před námi mnoho úkolů a my se na ně těšíme. Společně dokážeme více. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


