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1. NÁPLŇ A CÍLE o.s. KYKLOP CZ
Občanské sdružení Kyklop CZ vzniklo v Olomouci 26.5. 2004 a orientuje se převážně
na aktivity v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, ale o naše aktivity mají zájem lidé z celé ČR
a také i Slovenska. Našemu občanskému sdružení Kyklop CZ jde hlavně o integraci a zapojení
především zrakově postižených lidí do společnosti. Našich akcí se účastní také lidé s postižením
jiným, ale samozřejmě i lidé bez handicapu. Naše aktivity se dělí do tří hlavních proudů.
HUDEBNÍ AKTIVITY- jsou přístupné širokému okruhu zájemců nejen s handicapem,
umožňují seberealizaci osobám s talentem i příležitost profesionálního cíle v této oblasti.
Jde nám o zachycení talentovaných hráčů nejlépe již v době, kdy jsou na základní škole,
ale mnohdy se to daří až u mládeže a dospělých. Zdravotně postižené v jejich uměleckých
činnostech aktivují a vedou v našem sdružení působící kvalifikovaní zrakově postižení učitelé
hudby. Nutno dodat, že při těchto aktivitách spolupracujeme s různými základními školami, ZUŠ,
jinými organizacemi nebo i jednotlivci.
Na základě této, již dlouhodobé aktivity vznikl hudební soubor s názvem KYKLOPband,
v kterém účinkuje 80% hudebníků se zrakovým postižením.
Zúčastňujeme se různých koncertů, festivalů a vystoupení a některé také sami organizujeme.
POBYTOVÉ AKTIVITY- mají vždy integrační charakter a jsou organizovány převážně
pro děti (do 18 let) a mládež (18 – 25 let).Primárním cílem těchto pobytů je kromě integrace
také omezení dětské kriminality a patologických jevů v dětské společnosti s důrazem na specifika,
která vyplývají ze zrakového postižení. Nedílnou součástí všech našich akcí je „společenský život“,
který simuluje reálné životní situace, a to výhradně formou her a řešením různých úkolů.
Pestrost programů, které jsou připravovány, zajišťuje dětem prostor pro seznámení se s jinými
lidmi různých názorů, poznání svých možností, a to jak fyzických, tak psychických. Děti se učí řešit
různé stresové situace, budují zodpovědnost za sebe i kolektiv, rozvíjejí týmovou spolupráci
a hodnoty, které jim budou v životě prospěšné.
Pořádáme letní pobyty táborového typu, lyžařské pobyty, víkendové nebo jednodenní akce.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY A PORADENSTVÍ - mimo již uvedené hudební vzdělávání
o.s. Kyklop CZ, nabízí zrakově postiženým klientům, rodičům a učitelům zrakově postižených
poradenství a výuku v oblastech týkajících se např. obsluhy kompenzačních pomůcek,
práce se specializovaným softwarem, Braillova notopisu.
Pořádáme kursy a semináře pobytové i jednodenní a poskytujeme poradenství telefonicky i osobně.
2. ZPRÁVA O ČINNOSTI

(A) Úvod
Rok 2013 byl pro o.s. Kyklop CZ úspěšný, ale zároveň zvratový.
Stejně jako v několika předchozích letech i v roce 2013 se celá Evropa nadále potýká
s ekonomickou krizí a malým ekonomickým růstem, což ovlivnilo i ČR a potažmo
i o.s. Kyklop CZ, na jehož činnost bylo velmi těžké a složité zajistit finanční podporu. S napětím
všech sil se nám ale podařilo udržet všechny tradiční i nově nabízené aktivity a služby o.s. Kyklop
CZ a to dokonce s finančním závěrem pohybujícím se v kladných číslech.
Nutno ale říci, že našim zakladatelům, všem výkonným orgánům i celé Valné hromadě
více než malý ekonomický růst zamotal hlavu nový Občanský zákoník, vstupující v platnost
1.1.2014, rušící právní formu Občanského sdružení. Abychom udrželi všechny kyklopácké
myšlenky, aktivity a příznivě se rozvíjející služby, o.s. Kyklop CZ se musel transformovat
od 1.1.2014 na Obecně prospěšnou společnost s názvem KYKLOP o.p.s. To tedy znamená, že tato
Výroční zpráva je za o.s.Kyklop CZ jako takové poslední.

(B) Přehled poskytovaných služeb o.s. Kyklop CZ
- Zotavovací i jiné pobytové akce se vzdělávací, sportovní, hudební nebo relaxační náplní
(organizovány v průběhu celého roku)
-Individuální i kolektivní vzdělávání v hudebních oborech
(celoroční aktivita, viz. bod C – hudební vzdělávání)
- Výuka Brayllova notopisu
(celoročně v rámci hudebního vzdělávání)
- Poradenství v obsluze kompenzačních pomůcek a softwarů
(Po – Pá 9:00 – 11:00 a 18:00 – 20:00, na provozovně, telefonicky, návštěva u klienta dle dohody)
- Školení a semináře k obsluze kompenzačních pomůcek, výuce hudby, Brayllova notopisu, aj.
(organizováno dle potřeby či na základě objednávky)
- Ladění klavírů
(na základě objednávky)
- Zpracování notových materiálů do digitální či Brayllské podoby
(dle potřeb klientů a o.s.Kyklop CZ)

(C) Podrobnější popis celoročně provozovaných služeb, Aktivit a projektů
- HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s pracovním názvem „Umění všem“
V září 2012 se rozběhlo plánované hudební vzdělávání. V nabídce máme možnost výuky hry
na různé hudební nástroje, výuku Brayllova notopisu apod. Možnost vzdělávání v tomto projektu
není věkově omezena. Klient si tuto službu musí uhradit, ovšem ceny jsou nižší než na klasických
ZUŠ. Výuka probíhá v ZŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci a je zajištěna zrakově postiženými
profesionálními učiteli hudby.
Klient si může dohodnout s učitelem vyučovací hodiny dle vlastní potřeby, ale v rámci možností
vyučujícího.
Počet klientů v roce 2013 : 8 osob

- KYKLOPband
Na podporu a propagaci aktivit našeho sdružení a projektu hudebního vzdělávání,
vznikl v září 2012 hudební soubor, který je složen z aktivních členů o.s. Kyklop CZ,
z nichž je většina zrakově postižená.
Počet členů v roce 2013: 6 osob, z toho zrakově postižených: 5 osob
Illeková Tereza, Illeková Monika, Valůšek Jiří, Němec Martin, Sobota Daniel, Goric Radim.
Vystoupení a koncerty:
Tmavomodrý festival - sál B. Bakaly v Bílém domě, Brno (16.5.2013)
Mezi námi - pavilón G výstaviště Flóra, Olomouc (8.6.2013)
Jeden dětský den nestačí - pro nadaci Malý Noe, Lanové centrum Olomouc - Lazce (8.9.2013)
Vánoční besídka - sál ZŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc (21.12.2012)
- KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Zástupci našeho sdružení se i v tomto roce pravidelně zúčastňovali schůzí a seminářů
organizovaných
Magistrátem
města
Olomouc
v rámci
komunitního
plánování,
kde jsme byli zařazeni do pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postižením. Podařilo se nám
přihlásit do katalogu poskytovatelů sociálních služeb, kde již figurujeme s nabídkou našich aktivit
pro veřejnost.

(D) Podrobnější popis služeb, aktivit a projektů krátkodobého charakteru
- VÍKENDOVKA: „S bobama dojedeme nejdál“
Organizátor: o.s. Kyklop CZ
Datum konání: 4. – 6.1.2013
Místo konání: Štědrákova Lhota
Typ ubytování: chata/chalupa
Cena: 500 Kč
Zúčastnilo se celkem: 14 osob, z toho zrakově postižených: 6 osob
Dotace: 2 000 Kč - o.s. Kyklop CZ
Relaxační víkendový pobyt pro dospělé zaměřený na zimní radovánky a odpočinek.
Pro nedostatek sněhové pokrývky byl čas tráven převážně u společenských her a jinou zábavou.
- LYŽAŘSKÝ POBYT: „Lyžování vás baví“
Organizátor: o.s. Kyklop CZ
Datum konání: 11. – 15.3.2013
Místo konání: Suchá Rudná, SKI areál Annaberg
Typ ubytování: hotel Paramon
Cena (bez slev): 2 200 kč
Zúčastnilo se celkem: 31 osob, z toho zrakově postižených: 7 osob
Dotace: 2 500 Kč - SMOL odbor školství
5 000 Kč - M-LAK
Tento zimní pobyt s výukou lyžování je velmi oblíbený. Tamní lyžařský areál disponuje třemi
vleky různých náročností a strojově upravovanými běžkařskými trasami. V případě nepříznivých
sněhových podmínek jsou tamní svahy zasněžovány a běžkařské trasy jsou k dispozici
na nedalekém Pradědu. Pro naše zrakově postižené lyžaře je toto místo a zázemí v hotelu Paramon
ideální. Průběh akce byl bez jakýchkoli problémů.
Pobyt byl všemi hodnocen jako velmi úspěšný.

- VELKÁ PLACKA: kurs oddílových a hlavních vedoucích s akreditací MŠMT
Organizátor: o.s. Kyklop CZ
Školící organizace: Česká tábornická unie
Datum konání: 19. – 21.4.2013
Místo konání: Oburka u Blanska
Typ ubytování: bývalá škola, nyní ubytovna
Cena: 1 500 Kč
Zúčastnilo se celkem: 9 osob, z toho zrakově postižených: 6 osob
Dotace: 2 500 Kč - SMOL odbor školství
5 000 Kč - o.s. Kyklop CZ
Tento kurs byl zaměřen na získání osvědčení pro práci s dětmi na táborech a zotavovacích
pobytech ve funkci oddílového nebo hlavního vedoucího. Kurs byl ukončen zkouškou,
kterou všichni naši účastníci úspěšně složili. Osvědčení je akreditováno MŠMT.
- 24. TMAVOMODRÝ FESTIVAL: v Brně
Organizátor: Kulturní centrum města Brna
Datum konání: 15. – 17.5.2013
Místo konání: Bílý Dům, sál B. Bakaly, Brno
Cena: 0 Kč
Typ ubytování: internát Čichnova v Brně
Zúčastnilo se celkem: 10 osob, z toho zrakově postižených: 4 osoby, průvodci: 2 osoby
Dotace: 0 Kč
Mezinárodní hudební přehlídka, které se zúčastnili členové našeho sdružení ve spolupráci
se ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci, která je zaměřena na vzdělávání nevidomých
a zrakově postižených dětí. Tento festival byl zcela zdarma. Financování této akce měl plně v režii
magistrát města Brna. Někteří naši členové jsou mimo jiné velmi dobří hudebníci,
dokonce i 6 profesionálních, a tak se velmi rádi podílíme na aktivitách, které mají cokoli
společného s hudbou. Myslíme, že volný čas, energie, ale i peníze, které jsme do nácviku na tento
festival investovali, nevyšly vniveč! Akce byla hodnocena také jako velmi zdařilá.
Na tamním pódiu vystoupily 4 děti ze ZŠ a MŠ Prof. Vejdovského se 4 hudebníky našeho sdružení.
Pokud máte zájem o nahrávku, je k dispozici u p. Radima Gorice nebo Mgr. Daniela Soboty.
- MEZI NÁMI: veletrh poskytovatelů sociálních služeb
Organizátor: město Olomouc
Datum konání: 8.6.2013
Místo konání: pavilón G výstaviště Flóra, Olomouc
Cena: 0 Kč
Zúčastnilo se celkem: 11 osob, z toho se zrakovým postižením: 7 osob
Dotace: 0 Kč
Naše sdružení dostalo nabídku od Magistrátu města Olomouc zúčastnit se 2. ročníku
tohoto veletrhu. Naši aktivní členové se tohoto úkolu zhostili na jedničku!
Propagovali zde na našem stánku mezi jinými sdruženími aktivity, projekty a služby
o.s. Kyklop CZ. Součástí této propagace bylo také hudební vystoupení KYKLOPbandu
a žáků ZŠ a MŠ Prof .V. Vejdovského.

- JEDNODENNÍ PRÁZDNINOVÉ VÝLETY: Organizátor: o.s. Kyklop CZ
„Výlet ve výšinách“
Datum konání: 8.7.2013
Místo konání: Lanové centrum Proud, Olomouc - Lazce
Počet účastníků celkem: 9 osob
„Od Výra k Netopýrovi“
Datum konání: 9.7.2013
Místo konání: ZOO, Olomouc – Svatý kopeček
Počet účastníků celkem: 14 osob
„Výlet ke koním do Lesnice“
Datum konání: 10.7.2013
Místo konání: Lesnice u Zábřeha na Moravě
Počet účastníků celkem: 7 osob
„Výlet na Macochu“
Datum konání: 17.7.2013
Místo konání: Macocha, Blansko
Počet účastníků celkem: 12 osob
„Přenocování na Šincláku“
Datum konání: 9. – 10.8.2013
Místo konání: rybník Šinclák, Štěpánov
Počet účastníků celkem: 17 osob
- LETNÍ POBYT: táborového typu na Smrčníku názvem „Chicagské podsvětí“
Organizátor: o.s. Kyklop CZ
Datum konání: 19. – 29.7.2013
Místo konání: chata Smrčník, Lipová Lázně
Typ ubytování: rekreační chata
Cena: 2 850 Kč
Zúčastnilo se celkem: 35 osob, z toho zrakově postižených: 8 osob
Dotace: 20 000 Kč - SMOL kancelář primátora
Rekreační objekt Smrčník jsme měli celý pouze pro naši skupinu. Vše, včetně stravy,
zajišťovalo naše sdružení. Velmi nám v tomto pomohl finanční příspěvek od olomouckého
primátora ve výši 20 000 Kč, který jsme získali na základě grantu. Prostředí a chata byly ideální
pro všechny účastníky i náš personál. Cíle tohoto krátkodobého projektu byly naplněny.
Pobyt proběhl bez jakéhokoli zranění či potíží a byl všemi hodnocen jako velmi zdařilý.
- JEDEN DĚTSKÝ DEN NESTAČÍ:
Organizátor: nadace Malý Noe
Datum konání: 8.9.2013
Místo konání: Lanové centrum, Olomouc – lazce
Cena: 0 Kč
Zúčastnilo se celkem: 15 osob, z toho zrakově postižených: 6 osob
Dotace: 0 Kč

Tuto akci připravila pro děti nadace Malý Noe. Byla plná her, soutěží, různých atrakcí,
hudby a jiných kulturních vystoupení. Zahráli jsme si zde i my s naším KYKLOPbandem
a měli jsme zde i náš prezentační stánek.
- KURS PRÁCE S PC PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ:
Organizátor: o.s. Kyklop CZ
Datum konání: 8. – 10.11.2013
Místo konání: Bystřinova 5, Olomouc – Nemilany
Cena: 0 Kč
Zúčastnilo se celkem: zrakově postižených: 5 osob
Dotace: 0 Kč
Tento kurs vedl zaměstnanec o.s. Kyklop CZ Mgr. Daniel Sobota a byl zaměřen na práci
se specializovaným softwarem pro zrakově postižené.
- ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY:
Ve 4. Čtvrtletí roku 2013 proběhla příprava na změnu Občanského sdružení Kyklop CZ
na Obecně prospěšnou společnost KYKLOP o.p.s. Změna byla úspěšně zaregistrována
na Rejstříkovém soudu v Ostravě a právní moci nabude od 1.1.2014.
Všechny akce a aktivity v roce 2013 proběhly úspěšně a bez komplikací. Další informace
o těchto aktivitách naleznete v recenzích, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách:
www.kyklop.net
3. PŘEHLED O POČTU ZAMĚSTNANCŮ A UZAVŘENÝCH SMLUV
Počet plných úvazků: 0
Počet polovičních úvazků: 6
- Učitel hudebního oboru a zpracovatel hudebního materiálu do digitální podoby
(2 zaměstnanci)
- Učitel hudebního oboru, ladič a korepetitor, zpracovatel digitálních nahrávek a záznamů
(1 zaměstnanec)
- Lektor v oblasti hudebního vzdělávání a obsluhy kompenzačních pomůcek u zrakově postižených
klientů
(1 zaměstnanec)
- Koordinátor aktivit klientů občanského sdružení
(1 zaměstnanec)
- Administrativní pracovník(1 zaměstnanec)
Počet zaměstnanců bez postižení: 0 osob
Počet zaměstnanců OZP: 6 osob
Celkem: 6 osob
Jiné úvazky: 0 osob
Dohody o provedení práce (DPP): 4x
- 2x personál na Letním zážitkovém pobytu, Smrčník u Lipová Lázně.
- 2x asistenti pro OZP zaměstnance
Na zaměstnance OZP z Úřadu práce čerpáme „Příspěvek na podporu zaměstnanosti zdravotně
postižených“. Tento příspěvek tvoří 80% jejich mzdy. Také získáváme příspěvek na asistenty
pro tyto zaměstnance.
V 4. Čtvrtletí roku 2013 došlo ke změně vymezení chráněných pracovních míst z domácích
pracovišť na provozovnu o.s. Kyklop CZ: Tylova 1136/6, Olomouc 779 00.

4. STRUKTURA o.s. KYKLOP CZ
- Výkonná rada (VR)
GORIC Radim – předseda
Mgr. SOBOTA Daniel – místopředseda
NĚMEC Martin – jednatel
ŠPERLÍKOVÁ Adéla - koordinátor aktivit pro nevidomé a slabozraké klienty
Bc. KALINOVÁ Beata
- Dozorčí rada (DR)
ŠTĚPÁN Antonín – předseda
Mgr. ILLEKOVÁ Markéta
ŠIŠMA Michal
- Valná hromada (VH) – 25 členů
5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGÁNŮ o.s. KYKLOP CZ
- VR se podařilo splnit všechny aktivity naplánované na rok 2013.
Schůze:
Výkonná rada (VR) – 2x v měsíci (dle potřeby i častěji)
Valná hromada (VH) – 1x (15.12.2012, volební schůze)
Dozorčí rada (DR) – 1x (22.12.2012)
6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
NÁKLADY:
-

Spotřeba materiálu: 38 661 Kč
Cestovné: 71 994Kč
Ostatní služby: 115 525 Kč
Mzdové náklady: 635 600 Kč
Zákonné sociální pojištění: 167 996 Kč
Zákonné sociální náklady: 2 090 Kč
Ostatní náklady: 1 072 Kč
Celkem: 1 032 938 Kč

VÝNOSY:
-

Tržby z prodeje služeb: 185 650 Kč
Úroky: 5,20 Kč
Přijaté příspěvky – dary: 298 933 Kč
Přijaté členské příspěvky: 1 000 Kč
Provozní dotace: 591 943 Kč
Celkem: 1 077 531,20 Kč

HOSPODÁŘSKÝ ZISK: 44 593,20 Kč

7. PODĚKOVÁNÍ
o.s. Kyklop CZ děkuje všem, kteří finančně podporovali jeho činnost a aktivity
a to především:
- firmě M-LAK z Ostravy, zastoupenou p. Michlem Maňákem
(sponzorství aktivit a dar na činnost)
- kanceláři primátora města Olomouc
(finanční podpora aktivit na základě projektu)
- Statutárnímu městu Olomouc, odbor školství
(finanční podpora aktivit na základě projektu)
- P. Ondřeji Šnevajsovi
(dar na činnost)
Nemalý dík za celoroční obětavou práci patří i Výkonné radě, Dozorčí radě, dobrovolníkům
i všem zaměstnancům. Vzhledem k tomu, co bylo zmíněno v úvodu této Výroční zprávy
o transformaci od 1.1. 2014 na KYKLOP o.p.s., končící o.s. Kyklop CZ děkuje i Valné hromadě,
jejíž mnozí členové pomáhali při rozvoji sdružení. Valná hromada totiž v nové právní formě nebude
existovat, ale i přesto budeme rádi za každou pomoc bývalých členů při dalším rozvoji
KYKLOP o.p.s.
8. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Sídlo: V Hlinkách 803\13, Olomouc 779 00
IČO: 266 63 929
Číslo účtu: 192375674\0300
WEB: www.kyklop.net
E-mail: kyklop@kyklop.net
Tel: 776 19 19 06 GORIC Radim - předseda
776 15 33 34 SOBOTA Daniel - místopředseda
732 60 23 66 ŠPERLÍKOVÁ Adéla - koordinátor aktivit pro zrakově postižené
773 77 39 07 NĚMEC Martin - jednatel
Vyhotovil: GORIC Radim - předseda o.s. Kyklop CZ

