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poslání 

• Anulika z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou 
způsobilou k právnímu jednání. 

• Anulika z.s.je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a 
nezisková organizace založená za účelem naplňování 
společného zájmu.  

 

• Posláním spolku je: 

 

• rozvoj pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně 
postiženým, 

• seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám 
drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím  

• pomoc při péči o děti, mládež a jejich rodiny v jejich volném 
čase 

• organizování akcí pro mládež, včetně handicapovaných dětí 
a mládeže 

• podporování a organizace vzdělávacích aktivit 

• propagace a šíření myšlenky dobrovolnictví 

• vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to 
zejm. vlastní hospodářskou činností 

• vést své členy k dodržování základních etických, estetických 
a mravních pravidel  

• dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného 
života, kultury, zejména formou organizační a osvětové 
činnosti 

 

• Naším cílem je vytvářet podmínky pro pomoc našim členům 
a klientům a jejich osobní rozvoj.  
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poslání 

• ANULIKA nemá politické ambice, nepropaguje náboženské směry. •  

•  Hlavním posláním ANULIKY je:  

• rozvoj pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, 

• seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám drogově 
závislým, osobám trpícím domácím násilím  

• pomoc při péči o děti, mládež a jejich rodiny v jejich volném čase 

• organizování akcí pro mládež, včetně handicapovaných dětí a 
mládeže 

• podporování a organizace vzdělávacích aktivit 

• propagace a šíření myšlenky dobrovolnictví 

• vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejm. 
vlastní hospodářskou činností 

• vést své členy k dodržování základních etických, estetických a 
mravních pravidel  

• dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, 
kultury, zejména formou organizační a osvětové činnosti 

 

•  ANULIKA z.s.  

• Právní forma: Zapsaný spolek   

• IČ: 1170163 

• Registrovaná adresa: 28.října 341/184, Ostrava -Mariánské Hory, 
70900  

• Internetová stránka: www.podporapece.cz 

• Kontaktní osoba: Bc. Martina Martušková 

• Pracovní pozice: statutární zástupce/kyně  

• Email: anulika@email.cz  

• Mobil: 731484678 

• MUDr. Miroslav Duda, tajemník spolku 

• Ing. Hana Dudová, ekonomický manažer spolku 
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 Senior 

• Od roku 2013  fungují kontinuálně sekce: 

 

• Senior 

• Klub ANULIKA SEN  

• ve spolupráci s Chartou 77 a jejich projektem SENSEN 
organizujeme  akce - setkání pro aktivní život seniorů.  

• Zdraví je v každém věku základní předpoklad aktivního života a 
klíčem k němu je především dostatek pohybu.  

• Základem projektu SENSEN v oblasti zdraví je podpora 
komplexního zdravého životního stylu – jak po stránce fyzické a 
psychické, tak i sociální.  

 

• Nabízeli jsme: Sociální poradenství. Poradenství v tíživých 
životních situacích. Po dohodě finanční poradnu. Koučování pro 
seniory. Kariérová poradna 50+.  

• Zorganizovali jsme mimo jiné 4 workshopy s nácvikem relaxace 
pro seniory a to především s technikou mindfulness.   
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Rodina 

• Rodina 

• Program rodina je určen všem, co pečují o děti, pěstounským 
rodinám, rodinám s hendikepovaným členem.  

• Nabízíme také spolupráci všem organizacím, které rodinám 
pomáhají. Propojuje na potřebné služby pro rodiny, 
spolupracujeme s organizacemi podporujícími rodiče dětí s 
hendikepem.  

• Pomáháme rodinám ve znevýhodněných situacích. Především 
poradenstvím při péči. Spolupracovali jsme s rodinami dětí s 
DMO, rodičovským sdružením Želvička při dětském stacionáři 
Městské nemocnice Ostrava- Fifejdy. .  

• Nabízíme klientům také kariérní a individuální koučink, této 
možnosti využilo 15 pečujících.  
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Kariérní poradenství pro OZP 6 
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• V roce 2015 jsme se jsme spolupracovali při realizaci projektu    
„ Pracovní návyky“. Projekt Pracovní návyky byl realizován 
Fondem dalšího vzdělávání od února 2014 do listopadu 2015. 
Byl zaměřen na hledání a rozvíjení místního potenciálu v 
lokalitách s vysokou nezaměstnaností a tvorbu nových 
pracovních příležitostí. Výrazně pozitivní přínos pro realizaci 
projektu mělo kariérové poradenství. To plnilo roli aktivizujícího 
prvku v komunikaci společnosti s klientem na jeho cestě za 
navrácením hodnoty práce do hodnotového žebříčku, 
absentující v období charakterizovaném dlouhodobou 
nezaměstnaností. Jedním z důležitých výstupů poradenství byla 
identifikace vzdělávací potřeby, na kterou pak projekt reagoval 
návazným vzděláváním. Anulika z.s.se zapojila při realizaci 
poradenských aktivit.  



Koučink 

Anulika z.s. se zapojila do propagace koučinku v rámci týdne pro koučování 
formou akce : „Na kafe s koučem“. Možnosti ochutnávky koučovacího 
rozhovoru využilo 8 osob.  

Představili jsme naši organizaci také  svým příspěvkem na konferenci:  

 „Koučink v praxi“.  

Příspěvek byl o využití koučinku a koučovacího přístupu u dlouhodobě 
nezaměstnaných.  
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anulika 

Anulika z.s. měla v průběhu roku tři zaměstnance na DPP, DPČ. 

Většina aktivit byla vykonávána formou dobrovolnické práce  a nebo 

formou nákupu služeb.  

8 

výroční zpráva 2015 



poděkování 

Děkujeme: 

• Spolupracujícím firmám a partnerům. 

• Firmě Kunst Design s.r.o., která  je zastoupená  MgA. 

Jiřím Martuškou, a poskytuje nám nezištně správu 

webových stránek.  

• Také bychom rádi poděkovali partnerské organizaci 

Folk v Ostravě, která nám pomáhá s propagací naší 

organizace.  

• Děkujeme donátorům. 

• Největší dík patří našim členům a všem, co se podíleli 

na aktivitách roku 2015.  
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