Závěrečná zpráva o využití poskytnutého nadačního příspěvku
Nadace AGROFERT
1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název obdarované organizace (dle darovací smlouvy):
Spolek Helpment se sídlem Osecká 301/2, 751 31 Lipník nad Bečvou
Celé číslo darovací smlouvy (včetně slovních/písmenných spojení – např. SR, Grant, Part, Hasiči atd.):
Grant Děti 115/001/2017
Výše daru v Kč: 50.000,- Kč

Kontaktní osoba (titul, jméno, příjmení, funkce): Mgr. Petra Horáková, místopředsedkyně spolku
Mgr. Pavla Stiborková, pokladní spolku
Mobilní spojení na kontaktní osobu (v mezinárodním formátu s předvolbou +420):
+420 736 650 882 ( P.Horáková ) , +420 727 979 992 (P.Stiborková)

Emailová adresa na kontaktní osobu: p.slezackova@email.cz, p.stiborkova@seznam.cz

2) ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU:
Vývoj projektu (rozsah min. polovina strany A4):
Motto projektu : I člověk s nejtěžším postižením může žít důstojný a plnohodnotný život – jen k tomu
potřebuje pomoc jiných
Sociálně aktivizační služby jsou a budou i v budoucnu poskytovány rodinám s dětmi s těžkým postižením
formou setkávání se rodičů a žáků v terapeutických dílnách. Hlavní myšlenkou při tvorbě projektu bylo
vytvořit těmto rodičům prostor pro společné setkávání, kde si budou moci předávat vlastní zkušenosti,
rady, nápady a budou využívat nadstandartní prostory multisenzorických učeben, na které byly použity
prostředky z grantu Nadace Agrofert. Důvodem pro vytvoření jednotlivých tréninkových pracovišť je
i nadále snaha školy o maximální integraci těžce postižených občanů do společnosti a ověření jejich
schopností obstát nejen pracovních aktivitách, ale v komunikaci a intenzivním kontaktu se zdravou
populací. V multisenzorických prostorech probíhaly pravidelné pracovní programy dle diagnostiky
pracovních schopností postižených dětí, které představují aplikovatelný příklad pomoci rodinám řešit
náročné životní situace z hlediska potřeb a zájmu všech členů a nabízí jednu z cest vedoucí ke zlepšení
kvality jejich života. Během realizace projektu rodiče samostatně nebo se svými dětmi procházeli
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pracovními programy jednotlivých tréninkových pracovišť, seznámili se s netradičním materiálním
vybavením, které je nezbytným předpokladem k vytváření vhodných podmínek pro zdárný vývoj dítěte
s postižením v prostředí rodiny. Projekt„ Chceme zůstat spolu“, který v senzorické dílně probíhal, se
zaměřil převážně na rodiny, které pečují o dítě s těžkým omezením pohybu, orientace a komunikace.
Předkládaný projekt umožní i v budoucnu realizovat a v praxi ověřit cílený, strukturovaný program, který
je zaměřen na aktivizaci dětí s těžkým zdravotním postižením a na aktivizaci, vzdělávání a podporu jejich
rodičů a sourozenců zvládat náročné životní situace. Zajištění materiálního vybavení jednotlivých
multisenzorických místností (snoezelen, místnosti pro bazální stimulaci, rehabilitační polohovací
místnost) probíhalo podle potřeb po celou dobu projektových aktivit. Pomůcky byly prezentovány
lipenské veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří, kde byla veřejnost informována o probíhajícím
projektu a získaném grantu. Rehabilitačně terapeutické aktivity ve snoezelenu byly individuální záležitostí
k jednotlivým rodinám, kdy se rodiče seznámili s vybavením a metodami práce ve snoezelenu, které by
mohli aplikovat i v domácím prostřední. V závěru proběhlo setkání všech zapojených rodičů , kde mohli
rodiče získat podporu a povzbuzení (tzv. svépomocná skupina), s vědomím, že na to nejsou sami. Rovněž
formou individuálního přístupu k jednotlivým rodinám probíhaly rehabilitačně terapeutické aktivity
v rehabilitační místnosti. Fyzioterapeut seznámil rodiče s vybavením a metodami práce při polohování a
rehabilitaci, které by jim mohly i v domácím prostřední usnadnit péči o těžce postižené dítě. V závěru
projektu v rámci Dne otevřených dveří byla prezentační formou zhodnocena činnost jednotlivých
projektových aktivit.
Přínos poskytnutého příspěvku Nadace AGROFERT (rozsah min. polovina strany A4):
Realizací projektu dojde ke zvýšení prestiže školského zařízení a Spolku Helpment, který je součástí
školského zařízení a k posílení místních vazeb mezi jinými školami olomouckého kraje, školou a rodinami,
které vyžadují bezprostřední pomoc s péčí o těžce postižené dítě. Realizací projektu formou vzájemné
komunikace a kooperace je zajištěna pestrá nabídka motivačních a vzdělávacích aktivit pro potřebnou
rodičovskou veřejnost a jejich děti. Nejvýznamnějším přínosem projektu je pomoc sociálně ohrožené
skupině osob – rodičům, dětem a zároveň lze předpokládat, že dojde ke stabilizaci a zlepšení životních
podmínek rodin s postiženými dětmi v lokalitě Lipník nad Bečvou.
Plánujeme a předkládáme jen reálné věci, které budou ve prospěch obyvatel města, zejména rodin, které
jsou realizací projektu pozitivně ovlivněny. Předkládaný projekt je naplněn konkrétními údaji, konkrétními tématy a skutečnostmi. Jako učitelé – speciální pedagogové a obyvatelé Lipníku nad Bečvou totiž
dokážeme jako nikdo jiný obsáhle a s přehledem vyjmenovat problémy, které je nutné aktuálně řešit,
zejména v oblasti péče o těžce handicapované žáky a již dospělé klienty. Jak už jsme oznámili, náš
program stojí na jasných cílech. První část rozsáhlého projektu byla již částečně splněna s využitím grantu
Nadace Agrofert 2017 a následující etapy rozvoje budeme postupně realizujeme v nejbližším obdobích.
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Předkládané projekty jsou vždy představeny rodičovské veřejnosti podrobně tak, aby se k nim vždy mohli
vyjádřit všichni z cílové skupiny. Nadstandartně vybavená senzomotorická dílna je plně využívána i
v odpoledních hodinách a vzhledem k tomu, že toto zařízení v lipenském regionu dlouhou dobu chybělo,
je rodičovskou veřejností kladně hodnoceno a využíváno.
Vize projektu do budoucna (rozsah min. polovina strany A4):
I v následujících letech budeme pokračovat v dalším dovybavováním multisenzorických místností
určených k relaxaci, senzorické integraci, fyzioterapii a reminiscenční terapii. Vzhledem k tomu, že
přibývají počty dětí se záchvatovitými stavy, je nutné zajistit prostory určené k polohování při
záchvatových stavech (epilepsie) , které zabrání zranění, zmírní průběh záchvatů a budou ideální
psychosomatickou relaxací po záchvatu. Tyto prostory budou rovněž využívány pro děti se sníženými
pocity jistoty a bezpečí, pro děti zrakově postižené, při psychiatrických diagnozách a u osob mentálně
retardovaných, kombinovaným postižením a autismem). Ve vybavených prostorech chceme zařadit
koncept bazální stimulace a postupně se chceme stát v olomouckém kraji pracovištěm bazální stimulace.
Způsob prezentace podpory Nadace AGROFERT (uveďte, jakým způsobem jste podporu ze strany Nadace
AGROFERT prezentovali – např. logo na webových stránkách, tisková zpráva, Facebook atd.):
V rámci Dne otevřených dveří byl ve škole pro širokou veřejnost prezentován projekt „Chceme zůstat
spolu“, který byl finančně podpořen Nadací Agrofert. V rámci prezentace projektu probíhaly v nově
vybavených prostorech motivační a zájmové aktivity pro rodiče postižených dětí. Rodiče byli seznámeni
s volnočasovými aktivitami, kterých se mohou se svými dětmi zúčastnit. Na webových stránkách školy
http://www.zslipnik.cz/spolek-helpment/ je projekt prezentován. Prostory vybavené z grantu Nadace
Agrofert jsou označeny textem : Tyto učebny byly vybaveny z prostředků Nadace AGROFERT, prostřednictvím grantu z Programu 2017„Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve
kterém vyrůstají“. Příjemcem finančních prostředků je Spolek HELPMENT, Lipník nad Bečvou, Osecká 301.
Zakoupené pomůcky a vybavení učeben poskytl Spolek HELPMENT k užívání mentálně hendikepovaným
dětem naší školy k dlouhodobým aktivitám zaměřeným na koncepční práci s konkrétní cílovou skupinou.
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3) PŘEHLED VÝDAJŮ HRAZENÝCH Z NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU:
Číslo dokladu

Předmět úhrady

Částka v Kč

1

2017/0057

Kuličkový bazén 200 x 200 x 50 cm

11.518,-

2

2017/0057

Plastové míčky Premium do kuličkového bazénu

4.628,-

3

2017/0318

Kontejnerová sestava Smile

12.000,-

4

2017/0318

Žíněnka Medvěd s polštářem

5.250,-

5

2017/0318

Žíněnka Tygr s polštářem

5.250,-

6

2017/1603535

Relaxační koberec

5.187,-

7

2017/0156

Dětský stan modrý s hvězdičkami

2.710,-

8

173012407

Náplně do sedacího vaku 100 l

349,-

9

173012407

Náplně do sedacího vaku 200 l

649,-

10

173012407

Sedací vak ELEGANT

1499,-

11

02693

Úložné boxy STEF – 3 ks

1065,-

Celkem

50.105,-

Poštovné, které je uvedeno na fakturách, bylo uhrazeno z prostředků Spolku Helpment.
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4) POVINNÉ PŘÍLOHY:
a) Kopie všech dokladů (faktur, účtenek atd.) dle „Přehledu výdajů hrazených z nadačního příspěvku“
(bod 3) – pokud byly pořízeny materiální věci, přiložte i dodací listy/předávací protokoly
b) Fotodokumentace

5) ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ:
Organizace prohlašuje, že poskytnutý dar využila pouze a jen v souladu s účelem uvedeným v darovací
smlouvě. Organizace si je vědoma možných právních následků, které by pro ni vyplývaly v případě
uvedení nepravdivých údajů v této závěrečné zprávě. Organizace toto stvrzuje razítkem a podpisem
oprávněné osoby.
Organizace dále prohlašuje, že uvedené nákladové položky v uvedené výši byly hrazeny pouze
z poskytnutého příspěvku Nadace AGROFERT.
Datum vyhotovení závěrečné zprávy: 22.1.2018

Razítko a podpis oprávněné osoby:

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
•
•
•
•

Vyplněnou zprávu spolu se všemi povinnými přílohami zašlete buď poštou na adresu Nadace AGROFERT
(Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 11 – Chodov), nebo v elektronické podobě na adresu
info@nadaceagrofert.cz.
Při zaslání dokumentace v elektronické podobě je nutné předmět emailu označit celým číslem darovací
smlouvy, a to včetně slovních/písmenných spojení! Emaily s vyúčtováním, které nebudou označeny
celým číslem darovací smlouvy, budou odstraněny a nebude na ně reagováno.
V případě zaslání vyúčtování v elektronické podobě je vyžadován PDF formát všech souborů, v
závislosti na obsáhlosti celkové dokumentace si můžeme vyžádat i podobu listinnou.
V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte prostřednictvím emailové adresy
info@nadaceagrofert.cz.
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Fotogalerie vybavení senzorického pracoviště :

Kuličkový bazének

6

Relaxační žíněnka s polštářem Tygr

Relaxační žíněnka s polštářem Medvěd

Kontejnerová sestava SMILE

7

Úložné boxy

Relaxační vak

8

Relaxační stan + relaxační koberec

Náplň do sedacího pytle + relaxační koberec

9

Vstup do senzomotorické učebny
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