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(A) ÚVOD 

„Kráčet s přítelem tmou je lepší, než jít za světla, osamocen.“ (Helen Kellerová) 

„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli!“ (Helen Kellerová) 

 

Tyto výroky nejsou pouhými myšlenkami, ale realitou ze života hluchoslepé ženy, která se i přes 

své těžké zdravotní postižení zapojila plnohodnotně do života a překonávala všechny překážky.  

 

KYKLOP o.p.s. se s těmito výroky ztotožňuje a pro své klienty pomáhá spoluvytvářet takové 

prostředí, aby mohli prožít svůj život se vším, co k němu patří i přes svůj handicap.  

 

„Někdo vidí, někdo ne, společně se bavíme!“ (moto KYKLOP o.p.s.) 

 



(B) KYKLOP o.p.s. 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Vznik: 1. 1. 2014 

- Obecně prospěšná společnost KYKLOP o.p.s. vznikla transformací z občanského sdružení 

o. s. Kyklop CZ, které započalo svoji činnost v květnu roku 2004. 

Programová náplň KYKLOP o.p.s.: obecně prospěšná činnost formou poskytování služeb 

Druh poskytovaných služeb: sociálně aktivizační služby  

Cílová skupina: zrakově postižení (dále už jen „ZP“) 

Cílem služeb, které poskytuje KYKLOP o.p.s. je pomáhat při integraci a socializaci ZP především 

dětí a mládeže, ale i dospělých, kterým bez přímých aktivit a služeb aktivizačního typu hrozí nebo 

již nastala separace ve společnosti. Díky volnočasovým aktivitám, které jsou hlavní podstatou 

služeb, mají ZP klienti KYKLOP o.p.s. možnost: 

a) získat psychickou podporu a motivaci 

b) vzdělávání, rozšiřovat své vědomosti a dovednosti 

c) seberealizace, prezentace/uplatnění svých schopností a dovedností 

d) kontaktu s širokou veřejností, se všemi klienty KYKLOP o.p.s. a dalšími ZP i ze zahraničí 

Formy práce 

- na provozovně KYKLOP o.p.s. i terénní 

- telefonické i e-mailové 

- jednorázové i dlouhodobé 

- individuální i skupinové 

Podstata poskytovaných služeb 

- dostupnost služeb 

- dostatečná informovanost veřejnosti 

- nácvik dovedností především v reálných podmínkách 

- využívání dostupného potenciálu zraku, ostatních smyslů i psychických funkcí 

- podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti  

- motivace a podpora společenské seberealizace 



2. STRUKTURA  

 

Zakladatel: Radim Goric 

 

Statutární zástupce (ředitel):  

Radim GORIC - ve funkci od 1. 1. 2014 do 1. 5. 2014 

Aleš HRDÝ - ve funkci od 2. 5. 2014 a trvá 

 

Správní rada (dále už jen „SR“): 

Mgr. Daniel SOBOTA - předseda SR od 3. 1. 2014 

Bc. Beata KALINOVÁ, Dis - člen SR od 1. 1. 2014 

Bc. ILLEKOVÁ Markéta - člen SR od 1. 1. 2014 

Adéla ŠPERLÍKOVÁ – člen SR od 1. 1. 2014 

Michal ŠIŠMA - člen SR od 1. 1. 2014 

Martin NĚMEC - člen SR od 1. 1. 2014 

 

Dozorčí rada (dále už jen „DR“): 

Antonín ŠTĚPÁN - předseda DR od 3. 1. 2014 

Tomáš VALIGURA - člen DR od 1. 1. 2014 

Luboš MIHÁL - člen DR od 1. 1. 2014 

 

 

3. ZPRÁVA O ZMĚNÁCH VE STRUKTUŘE V ROCE 2014 

 

Prvním ředitelem KYKLOP o.p.s. se stal p. Radim GORIC, který byl zároveň zaměstnán 

jako administrativní pracovník a na základě zjištění, že tyto dvě funkce nelze spojit, musel být SR 

odvolán. Do funkce ředitele byl poté SR jednomyslně zvolen p. Aleš HRDÝ, který do funkce 

nastoupil 2. 5. 2014.  

Žádné další změny ve struktuře KYKLOP o.p.s. v roce 2014 nebyly. 

 

 

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGÁNŮ KYKLOP o.p.s. 

 

Schůze SR:  

3. 1. 2014 

7. 1. 2014 

8. 3. 2014 

2. 4. 2014 

30. 4. 2014 

28. 11. 2014 

 

Schůze DR: 

3. 1. 2014 

 

 



5. ZPRÁVA O PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB KYKLOP 

o.p.s. 

 Celkový počet zaměstnanců ke konci roku 2014: 7 ZP (pracovně – právní smlouva 

na ½ úvazek) 

Jedná se o zaměstnance na pozicích: Administrativní pracovník, Koordinátor aktivit pro klienty 

KYKLOP o.p.s., Učitel hudebních oborů a zpracovatel notových materiálů, Zpracovatel 

záznamů/Ladič klavírů, Lektor v oblasti hudebního vzdělávání a obsluhy kompenzačních pomůcek 

u zrakově postižených klientů 

 

 Celkový počet pracovníků na základě Dohody o provedení práce ke konci roku 2014: 2 

 

Jedná se o asistenty pro ZP zaměstnance a klienty KYKLOP o.p.s. 

 

 



(C) ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

 

1. PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V ROCE 2014 

 

I. ORGANIZACE POBYTOVÝCH AKTIVIT A PROJEKTŮ 

 

POPIS 

Klientům k dispozici: organizováno v průběhu celého roku 

Cena: uvedena v příslušných aktivitách 

 

Jedná se především o aktivity a akce, které mají zejména inkluzivní, edukační nebo motivační 

charakter se vzdělávací, sportovní, hudební, relaxační či neméně důležitou společenskou náplní. 

KYKLOP o.p.s. je organizoval, organizuje a organizovat nadále bude pro děti, mládež i dospělé 

se ZP i bez handicapu z ČR a Slovenska. Právě díky faktoru účasti nemalého počtu účastníků 

bez handicapu, dochází většinou u obou skupin ke vzájemnému porozumění a pochopení principu 

začlenění ZP do společnosti. Děje se tak podvědomě skrze programovou náplň aktivit. Ve zkratce 

lze říct, že jde o krátkodobou „přímou socializaci,“ která dle již dosažených výsledků, 

je nezanedbatelnou součástí rehabilitace a následné socializace ZP.  

Tyto aktivity jsou organizovány a zároveň vedeny pracovníky KYKLOP o.p.s. a dobrovolnými 

pracovníky s kvalifikací a bohatými zkušenostmi.  

 

SOUPIS AKTIVIT A AKCÍ  

 

LYŽAŘSKÝ POBYT: „Lyžování vás baví!“ 

Organizátor: KYKLOP o.p.s. 

Datum konání: 2. – 7. 2. 2014 

Místo konání: Suchá Rudná, SKI areál Annaberg 

Typ ubytování: hotel Paramon 

Cena: 2100- kompletní služby, 1200,- pouze ubytovací služby 

 Zúčastnilo se celkem: 26 osob, z toho ZP: 6 osob 

Cílová skupina: děti, mládež i dospělí 

Přímé dotace/sponzoři:  4000,- Kč – statutární město Olomouc  

Dotace byla využita na úhradu služeb pro účastníky. 

1426,- Kč KYKLOP o.p.s. 

Programová náplň: lyžování sjezdové i běžecké po skupinách (ZP s vodiči a traséry), 

společenský program. 

 

MEZINÁRODNÍ LETNÍ POBYT (táborového typu): „Křížem krážem Českým rájem“ 

Organizátor: KYKLOP o.p.s. 

Datum konání: 26. 7. – 8. 8. 2014 

Místo konání: chatkové tábořiště Krasnov, obec Vyskeř, Český ráj 

Typ ubytování: chatky 

Cena: 3150,-  Kč 

Zúčastnilo se celkem: 42 osob, z toho ZP: 13 osob 

Cílová skupina: děti od 6 do 15 let z ČR a SR 

Přímá dotace/sponzoři: 10000,-  Kč (statutární město Olomouc) 

Dotace byla použita na úhradu služeb pro účastníky. 

Programová náplň: kolektivní hry, tábornické dovednosti, nauka o přírodě a CHKO Český 

ráj, návštěva kulturních památek v okolí (např. hrady Kost, Trosky, zámek Hrubá 

skála, Humprecht apod.), pro ZP trénink prostorové orientace v členitém terénu. 

 



ZHODNOCENÍ: 

Tyto aktivity měli v roce 2014, jakožto i v minulých letech, velký úspěch. Tuto úspěšnost 

přisuzujeme u dětí a mládeže, mimo faktory uvedené v popisu, také integraci ve školách, protože 

tam se příliš často nemají možnost setkat s vrstevníky se stejným nebo podobným životním 

problémem a nemají možnost porovnat s nimi své schopnosti a dovednosti nemluvě o možnosti 

předávání zkušeností z reálných situací v životě s handicapem. Také poznání svých „zdravých“ 

spolužáků z té druhé (mimoškolní) stránky a následný přerod v kamarády je velmi důležitý! 

Ve škole totiž (soudě dle vyprávění) ZP sedí pod dozorem asistenta bez kamarádského povšimnutí 

svých spolužáků. Nutno ještě podotknout, že ve srovnání se ZP, kteří neprošli žádnou aktivitou 

podobného charakteru, jsou naši klienti mnohem soběstačnější, sebevědomější a průraznější, což je 

poznat na první pohled.  

Celkový počet klientů: 68, z toho ZP: 19 

  

II. HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

POPIS  

Klientům k dispozici: celoročně s výjimkou července a srpna, klient má k dispozici 1 hodinu 

výuky týdně. 

Cena: dobrovolná, forma případného daru na činnost KYKLOP o.p.s. (od září 2015 bude výuka 

zpoplatněna) 

 

Jedná se o individuální i kolektivní výuku hudebních oborů: hra na klasickou kytaru, zobcovou 

a příčnou flétnu, keyboard, bicí soupravu a zpěv. Od září 2015 připravujeme rozšíření nabídky 

hudebních i jiných uměleckých oborů. Možnost vzdělávání není věkově omezena. Výuka probíhá 

na ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci nebo v obydlí klienta a je zajištěna ZP 

kvalifikovanými pracovníky KYKLOP o.p.s. 

 

ZHODNOCENÍ: 

Klienti jsou s průběhem hudebního vzdělávání spokojeni a někteří z nich již veřejně prezentují 

výukou získané dovednosti. Registrujeme zvyšující se zájem o KYKLOP o.p.s. organizované 

vzdělávání tohoto typu. 

Celkový počet klientů: 11, z toho ZP: 7 

 

III. VÝUKA BRAILLOVA NOTOPISU 

 

POPIS 

Klientům k dispozici: celoročně s výjimkou července a srpna, klient má k dispozici 1 hodinu 

výuky týdně.  

Cena: dobrovolná, forma případného daru na činnost KYKLOP o.p.s. 

 

Jedná se o výuku specifického notového zápisu pro nevidomé hudebníky. Výuka probíhá na ZŠ 

a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci nebo v obydlí klienta a je zajištěna kvalifikovanými ZP 

pracovníky KYKLOP o.p.s. 

 

ZHODNOCENÍ: 

Výuka Braillova notopisu je využívána prozatím především ZP hudebníky, kteří chtějí nastoupit na 

aktivní hudební dráhu, pro něž se znalost tohoto druhu zápisu not stává nezbytnou. V řádu dvou let 

KYKLOP o.p.s. plánuje nabídnout možnost studia tohoto notopisu i pro učitele z celé ČR, kteří 

vyučují v hudebním oboru nevidomé žáky. 

Celkový počet klientů: 5, z toho ZP: 5 

 

 



IV. ZPRACOVÁNÍ NOTOVÝCH MATERIÁŮ DO DIGITÁLNÍ ČI BRAILLSKÉ PODOBY 

 

POPIS 

Klientům k dispozici: celoročně, dle potřeb klientů 

Cena: dobrovolná, forma případného finančního daru na činnost KYKLOP o.p.s. 

 

V obou případech přepisu černotiskových not do Braillské i digitální podoby se jedná o velmi 

časově náročnou činnost, na kterou je navíc potřeba kvalifikovaného pracovníka se znalostí 

problematiky. Jelikož KYKLOP o.p.s. v roce 2014 disponoval pouze jedním v tomto směru 

kvalifikovaným pracovníkem, mohl uspokojit požadavky pouze deseti klientů, kteří z 80 % jsou 

klienty hudebních oborů, jež nabízí KYKLOP o.p.s. Veškerý ucelený přepsaný notový materiál 

je také nabídnut, doposud zdarma, Deylově knihovně v Praze. 

 

ZHODNOCENÍ: 

Tato služba je pro nevidomé hudebníky, kteří potřebují speciální notový zápis, velmi důležitá. 

Celkový počet klientů: 10, z toho ZP: 8 

 

V. KYKLOPband 

 

POPIS 

Pro hudebně talentované ZP klienty KYKLOP o.p.s., byl v roce 2012, jako další aktivizační 

činnost, založen hudební soubor s názvem KYKLOPband.  

Klientům k dispozici: 1 až 2x týdně 

Počet členů v roce 2014: 8, z toho ZP: 6 

Cena: zdarma 

 

Činnost této skupiny byla v uplynulém roce 2014 natolik zajímavá, že byla různými organizacemi 

vyzívána k veřejným hudebním produkcím. 

 

Vystoupení a koncerty: 

 

Motivační koncert - sál ZŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc (29. 1. 2014) 

Setkání členů SONS – U-klub, Olomouc (2. 4. 2014) 

Dny umění nevidomých na Moravě – Nový Jičín (25. 4. 2014) 

Dny umění nevidomých na Moravě – kino Metropol, Olomouc (28. 5. 2014) 

Výstava „Neviditelná Olomouc“ – muzeum Olomouc (6. 6. 2014) 

Den otevřených dveří – ZŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc (7. 6. 2014) 

Mezi námi – výstaviště Flóra, Olomouc (14. 6. 2014) 

Společné vystoupení se ZUŠ v Lanškrouně – sál na zámečku, Lanškroun (17. 6. 2014) 

Jeden dětský den nestačí – areál Lanáček, Olomouc (7. 9. 2014) 

Tyfloart – kulturní dům, Ostrov nad Ohří (13. 9. 2014) 

Divadelní dny – zámeček v Lanškrouně (25. 10. 2014) 

 

ZHODNOCENÍ: 

Činnost ZP v KYKLOPbandu je zářným příkladem úspěchu aktivizačních služeb KYKLOP o.p.s. 

s hudebním zaměřením. Koncerty a vystoupení KYKLOPbandu měli pro posluchače vysoce 

motivační účinek a doufejme, že i aktivizační. Zároveň tato veřejná produkce fungovala jako 

propagace činností KYKLOP o.p.s. 

Jediným negativem na této činnosti je, že některé koncerty a vystoupení musely být zrušeny 

z důvodů především absence vhodného vozidla na převoz aparatury, nástrojů a hudebníků 

či nedostatku financí na pronájem takového vozidla. Vhodný vůz byl zapůjčován ze ZŠ prof. V. 

Vejdovského, ale ne vždy to bylo možné.  



VI. PORADENSTVÍ V OBSLUZE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A SOFTWARŮ 

 

POPIS 

Klientům k dispozici: Po – Pá 9:00 – 11:00 a 18:00 – 20:00 na provozovně, telefonicky, návštěva 

u klienta dle dohody 

Cena: dobrovolná, forma případného daru na činnost KYKLOP o.p.s. 

 

Jedná se o službu, která je v současné době nepostradatelnou pro ZP člověka. Náročnost obsluhy 

kompenzačních pomůcek se stále zvyšuje a spolu s postupným přechodem na dotykové ovládání 

přístrojů se vše ZP komplikuje a čím dál častěji potřebují pomoc i našich kvalifikovaných ZP 

pracovníků. Ti měli a stále mají za úkol sledovat novinky a trendy, jejich úskalí pro ZP, 

aby následně klientům KYKLOP o.p.s. pomohli, poradili a naučili je přístroj nebo software ovládat. 

 

ZHODNOCENÍ: 

Z 80 % byla klienty využívána možnost telefonické rady či pomoci, 15 % využilo návštěvu 

pracovníka v obydlí klienta a 5 % navštívilo provozovnu KYKLOP o.p.s. Tuto službu využívají 

také lidé, kteří jsou v kontaktu s našimi ZP klienty a doslechli se o kvalitě této služby. Jedná se 

většinou o starší lidi, kteří jsou s tak rychlým nástupem moderních technologií na tom podobně jako 

mladí lidé se ZP. 

Celkový počet klientů: 23, z toho ZP: 13 (většinou opakovaně) 

 

VII. ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE K OBSLUZE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK, VÝUCE 

HUD. OBORŮ, BRAILLOVA NOTOPISU, aj. 

 

POPIS 

Klientům k dispozici: organizováno dle potřeby či na základě objednávky, min. však 1x ročně na 3 

dny 

Cena: ubytování a stravu si hradili účastníci na vlastní náklady, služba lektora byla v rámci jeho 

smlouvy jako zaměstnance KYKLOP o.p.s. 

 

SOUPIS SEMINÁŘŮ A KURZŮ 

 

KURZ PRÁCE S PC PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ: 

Organizátor: KYKLOP o.p.s.  

Datum konání: 21. – 23. 3. 2014 

Místo konání: Bystřinova 5, Olomouc – Nemilany 

Cena: 0 Kč 

Zúčastnilo se celkem: 5 ZP osob 

Dotace: 0 Kč 

Programová náplň: výuka práce s hudebními a notačními aplikacemi (formáty, principy, 

základní ovládání pro nevidomé a slabozraké) 

 

ZHODNOCENÍ: 

Tento kurz, který vedl ZP zaměstnanec KYKLOP o.p.s., byl zaměřen na práci 

se specializovaným hudebním softwarem pro zrakově postižené. Lektorem kurzu bylo doporučeno 

pokračovat ve výuce práce s tímto specializovaným softwarem i v roce 2015 a to na základě zájmu 

klientů o kurzy tohoto typu.  

 



VIII. JEDNODENNÍ A RŮZNÉ SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

 

POPIS 

Klientům k dispozici: v průběhu roku 2014 

Programová náplň: společenská a zábavní 

Jedná se o aktivity, které přispívají velkou měrou k socializaci ZP klientů KYKLOP o.p.s. Účastníci 

mají možnost se společensky projevit a seznámit se s dalšími lidmi. 

 

SOUPIS AKTIVIT A AKCÍ  

 

JEDEN SILVESTR NESTAČÍ 

Datum konání: 10. – 12. 1. 2014 

Místo konání: Štědrákova Lhota, chata Oldřiška 

Celkový počet účastníků: 14, z toho ZP: 10 

Cena: 650,- Kč/600,- Kč klienti využívající služeb KYKLOP o.p.s. po celý rok (dále jen 

„Kyklopáci“)/550,- Kč zaměstnanec KYKLOP o.p.s. 

Dotace: 1989,- Kč KYKLOP o.p.s. 

 

NÁVŠTĚVA KONCERTŮ A DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ 

Cena: každý účastník si hradil sám 

11. 2. 2014 divadelní představení „Válka s mloky“ (4 účastníci) 

20. 2. 2014 divadelní představení „Jedlíci čokolády“ (6 účastníků) 

4. 3. 2014 koncert skupiny Mandrage (3 účastníci) 

24. 3. 2014 divadelní představení „Maryša“ (6 účastníků) 

24. 5. 2014 oslava narozenin KYKLOP o.p.s. (21 účastníků), Dotace: 1500,- Kč KYKLOP o.p.s. 

26. 5. 2014 divadelní představení „Hamlet“ (5 účastníků) 

14. 6. 2014 účast na propagační akci statutárního města Olomouc „Mezi námi“ (12 účastníků) 

11. 7. 2014 výstava „Neviditelná Olomouc“ (4 účastníci) 

 

ZHODNOCENÍ: 

Klienti, kteří využili možnosti zúčastnit se těchto aktivit, byli spokojeni a na základě jejich slov: 

„Sami bychom nikam nešli,“ bude KYKLOP o.p.s. v organizování těchto aktivit pokračovat i v roce 

2015. 

 



2. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI KYKLOP o.p.s. 

 

Celkový souhrn sociálně aktivizačních služeb poskytovaných KYKLOP o.p.s. v roce 2014:  

 

- pobytové aktivity a projekty, celkový počet klientů: 68 

- hudební vzdělávání, celkový počet klientů: 11 

- výuka Braillova notopisu, celkový počet klientů: 5 

- zpracování notových materiálů do digitální či Braillské podoby, celkový počet klientů: 10    

- KYKLOPband, celkový počet klientů: 8  

- poradenství v obsluze kompenzačních pomůcek a specializovaných softwarů, celkový počet 

klientů: 23 

- školení a semináře k obsluze kompenzačních pomůcek, hud. oborů, Braillova notopisu, aj., 

celkový počet klientů: 5 

- jednodenní a různé společenské aktivity, celkový počet klientů: 75   

 

Celkový počet klientů využívajících služeb KYKLOP o.p.s. v roce 2014: 205, z toho ZP:  98 

 

Počet klientů využívající 2 a více služeb (včetně ZP):  34 

 

Všechny služby poskytované KYKLOP o.p.s. v roce 2014 byly realizovány bez komplikací 

a splnily sociálně aktivizační cíle. ZP klienty se podařilo zapojit do aktivit, které je vnesli 

do společenského života nebo alespoň přiblížili k celkové integraci do společnosti. To se daří 

formou tzv. „přímé socializace“, což jsou především činorodé aktivity, při kterých aktivně 

spolupracují lidé s handicapem i bez handicapu.  

 

Nutno podotknout, že na přípravách všech aktivit a poskytovaných služeb se podílí především 

samotní ZP kvalifikovaní zaměstnanci KYKLOP o.p.s., což je vlastně vrcholem sociálně 

aktivizujících cílů KYKLOP o.p.s.  

 

 

  



(D) FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

I. Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 1) 

 

Náklady: 

 

Spotřeba materiálu: 102 509,00 Kč 

Ostatní služby: 117 171,00 Kč 

Mzdové náklady: 818 968,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění: 183 579,00 Kč 

Zákonné sociální náklady: 1 806,00 Kč 

Jiné ostatní náklady: 853,00 Kč 

 

Náklady celkem: 1 224 886,00 Kč 

 

Výnosy: 

 

Tržby z prodeje služeb: 110 250,00 Kč 

Úroky: 5,21 Kč 

Přijaté příspěvky (dary): 324 924,00 Kč 

Provozní dotace: 729 626,00Kč 

 

Výnosy celkem: 1 164 805,21 Kč 

 

Výsledek hospodaření po zdanění: -60 080,79 Kč 

 

 

 

II. Rozvaha v plném rozsahu viz Příloha č. 2. 

 

 

III. Dotace z Úřadu práce (viz Příloha č. 3) 

 

Zúčtování dotací (stav k 31. 12. 2014): 729 626,00 Kč  

 

 

IV. Ostatní dary (viz Příloha č. 4) 

 

Přijaté příspěvky (dary): 324 924,00 Kč 

 

 

Pozn.: členové SR, DR a ředitel KYKLOP o.p.s. nedostali v roce 2014 žádnou finanční odměnu. 

 

 

 



(E) PODĚKOVÁNÍ 

 

Za klienty KYKLOP o.p.s. děkujeme všem, kteří podpořili zrealizování cílů v rámci obecně 

prospěšných činností KYKLOP o.p.s. pečlivě připravovaných především pro naše ZP spoluobčany. 

Poděkování patří zejména, nejen za finanční, ale i materiální či psychickou podporu, těmto dárcům:  

 

- fyzickým a právnickým osobám (za podporu činnosti a realizaci aktivit KYKLOP o.p.s.) 

- statutárnímu městu Olomouc (za podporu pobytových volnočasových aktivit) 

- Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (za podporu KYKLOPbandu) 

- SR, DR a statutárnímu zástupci (za vše co v roce 2014 pro KYKLOP o.p.s. vykonali) 

- Zaměstnancům KYKLOP o.p.s. (za pečlivou a motivující práci s klienty) 

- Kyklopákům a dobrovolným pracovníkům za pomoc při realizaci mnoha aktivit KYKLOP 

o.p.s., pro něž obětovali velkou část ze svého volného času 

 

 

KYKLOP o.p.s., jeho představitelé a klienti si velmi váží Vaší pomoci. 

Ještě jednou velký DÍK!!!  

 



 (F) ZÁVĚR 

 

V roce 2014 se podařilo realizovat veškeré aktivity a služby naplánované SR. KYKLOP o.p.s. 

neregistroval žádnou stížnost. Naopak si výsledky činnosti pochvalovali nejen klienti, ale pozitivní 

ohlasy zaznívali i z řad široké veřejnosti a to je ocenění, kterého si KYKLOP o.p.s. a jeho 

pracovníci nejvíc váží. 

  

KYKLOP o.p.s. i nadále bude pokračovat v již úspěchem ověnčených obecně prospěšných 

činnostech a navíc míní v blízké době rozšířit své pole působnosti o další služby a aktivity.  

 

Výroční zpráva za rok 2014 byla schválena SR dne 30. 6. 2015. 

 



(G) KONTAKTNÍ ÚDAJE   

 

Sídlo: Tylova 1136/6, 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 KYKLOP o.p.s 

608 318 325 HRDÝ Aleš – ředitel  

776 153 334 Mgr. SOBOTA Daniel – předseda SR 

733 147 625 ŠTĚPÁN Antonín – předseda DR 

732 602 366 ŠPERLÍKOVÁ Adéla – koordinátor aktivit pro zrakově postižené 

773 773 907 NĚMEC Martin – účetní/hospodář 

 

Výroční zprávu za rok 2014 vyhotovili:  

 

HRDÝ Aleš - ředitel  

GORIC Radim – administrativní pracovník 

NĚMEC Martin – účetní/hospodář 

 

V Olomouci dne:  29. 6. 2015 

 

 

http://www.kyklop.net/
mailto:kyklop@kyklop.net

