Podané ruce – Společnost pro canisterapii a osobní asistenci – Projekt OsA Frýdek-Místek

Výroční zpráva
za rok 2002

Zpráva o činnosti
Základní údaje
Název: Podané ruce – Společnost pro canisterapii a osobní asistenci – Projekt OsA Frýdek-Místek
Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek 738 02
Právní forma: občanské sdružení - organizační jednotka s právní subjektivitou
IČ: 70632596
Zřízena: Na základě usnesení představenstva sdružení dne 6. 3. 2001 pod evidenčním č. 200101; podle článku 7
stanov sdružení
e-mail: podaneruce@seznam.cz
WWW stránky: http://canisterapie.hypermart.net

Organizační struktura
Statutární zástupci
Řízením organizační jednotky jsou pověřeni tito členové:
Helena Fejkusová
Ing. Štěpán Křístek
Tito členové jsou statutárními zástupci organizační jednotky.

Pracovníci projektu (zaměstnanci a dobrovolníci)
Management projektu:
Helena Fejkusová, ředitelka projektu
Jana Kročilová, zástupkyně ředitelky pro oblast Ostravy
Jana Rozehnalová, zástupkyně ředitelky pro oblast Frýdku-Místku
Ing. Štěpán Křístek, ekonom
Monika Křístková, účetní

Zaměstnanci:
K 31. 12. 2002 bylo v projektu zaměstnáno celkem 149 osobních asistentů. Průměrný počet zaměstnanců přepočtený na celé
úvazky za rok 2002 byl 48,3.

Osobní asistence
Organizační jednotka je založena za účelem realizace Projektu poskytování služeb osobní asistence podle cíle sdružení
uvedeného v článku 3, odstavci I, písmeno B stanov.

Obsah a průběh realizace projektu v roce 2002
Projekt zpřístupňuje službu osobní asistence zdravotně handicapovaným. Organizační jednotka funguje jako
poskytovatelská organizace, která zaměstnává osobní asistenty a poskytuje jejich služby klientům.

Rozsah poskytovaných služeb
K 31. 12. 2001 poskytovala služby osobní asistence 39 klientům převážně ve Frýdku-Místku a okolních obcích (Baška,
Sviadnov, Staré Město, Palkovice, Dobrá). Zaměstnávali jsme 14 osobních asistentů. Ředitelku projektu paní Helenu
Fejkusovou zaměstnávala mateřská organizace – zřizovatel organizační jednotky. V průběhu roku 2002 bylo rozšířeno
poskytování služeb osobní asistence do dalších obcí a měst okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ostrava, Karviná a Opava. V
únoru jednotka otevřela kancelář ve Frýdku-Místku a v listopadu v Ostravě. Zaměstnali jsme vedoucí pracovní skupiny
osobních asistentů sl. Janu Rozehnalovou, která zastupuje ředitelku projektu a zajišťuje organizaci služby v oblasti FrýdkuMístku. Do funkce zástupkyně ředitelky projektu byla jmenována paní Jana Kročilová, která jako mandant realizátora projektu
zajišťovala organizaci poskytování služby v oblasti Ostravy.
K 31. 12. 2002 poskytovala jednotka službu osobní asistence 177 klientům. Celkem v roce 2002 využilo službu 297 klientů
a bylo poskytnuto celkem 109 576,75 hodin osobní asistence.

Obr. 1 – Graf vývoje rozsahu služby v roce 2002
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Informovanost o projektu
Informace o službě byly poskytnuty městským a obecním úřadům, praktickým lékařům, ústavním zařízením a organizacím
zdravotně postižených. V březnu a prosinci 2002 byly zaslány informace o službě osobní asistence městským a obecním
úřadům v okrese Frýdek-Místek (celkem 75 měst a obcí), v březnu až červnu 2002 bylo s informací o této službě osloveno 120
praktických a dětských lékařů v okrese Frýdek-Místek. Dále jsme navázali kontakt s těmito zařízeními a organizacemi:
Boromeum Frýdek-Místek, Speciální školy pro žáky s více vadami NADĚJE Frýdek-Místek, Speciální škola pro žáky s více
vadami Kopřivnice, Nemocnice Frýdek-Místek, II. Radioterapeutická klinika FNsP Paskov, Penzion pro důchodce FrýdekMístek, Pečovatelská služba Frýdek-Místek, Nemocnice Třinec – Podlesí, Nemocnice Třinec – Sosna, Rehabilitační ústav v
Hrabyni, Rehabilitační ústav v Chuchelná, Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek, Ostravská organizace vozíčkářů, Liga za
práva vozíčkářů Brno, Q-Sport Hrabyně, Sportovní klub Ostrava (vozíčkáři), Centrum Paraple Praha, Unie Roska – regionální
organizace Frýdek-Místek, EXODUS Plzeň.

Výběr a přijímání klientů
Na základě kontaktu přímého nebo zprostředkovaného výše uvedenými organizacemi byl s každým klientem veden
pohovor za účelem zjištění potřebnosti služby a požadovaného rozsahu a uzavřena smlouva o poskytování osobní asistence.
Klient si může svého asistenta vybrat, jinak je mu vybrán příslušným odpovědným pracovníkem projektu. Podle potřeby se u
jednoho klienta může střídat i určitý okruh asistentů.

Kontrola průběhu realizace projektu
Na průběh realizace projektu dohlíží představenstvo sdružení, které se schází nejméně 6x do roka.
19. září uspořádala mateřská organizace – zřizovatel jednotky konferenci „Osobní asistence jako cesta k samostatnému
životu“, na které byla práce jednotky a způsob realizace projektu podrobena veřejné diskusi za účasti zástupců státní správy,
samosprávy a nestátních organizací zabývajících se problematikou osobní asistence.

Naplňování cíle projektu
Cílem projektu je zajistit klientům v regionu dostupnou pomoc osobních asistentů. Pro naplnění tohoto cíle je nezbytné,
aby služba byla dostupná časově, místně a finančně.
První kriterium (dostupnost v čase) bylo v roce 2002 naplněno: službu bylo možno podle požadavku klienta zajistit v
kteroukoli hodinu, kterýkoli den kteréhokoli týdne po celý rok. Služba byla v případě naléhavé potřeby novým klientům
zavedena i do 24 hodin.
Ve splnění druhého kriteria (dostupnost v místě) byl v roce 2002 učiněn významný pokrok rozšířením služby mimo oblast
města Frýdku-Místku. Přesto stále zůstává v Moravskoslezském kraji řada míst, kde je tato služba pro zdravotně handicapované
nedostupná. V prosinci 2002 bylo nutno již odmítat nové žadatele o službu z důvodu nedostatku finančních prostředků na
zaměstnání dalších asistentů.
Třetí kriterium dostupnosti (dostupnost cenová) se zatím podařilo naplnit jen částečně. Díky získaným dotacím a darům se
podařilo postupně snížit spoluúčast klienta na nákladech až na 15,- Kč za hodinu služby. Přesto je i tato částka (zejména pro
klienty, kteří potřebují nepřetržitou službu) vysoká.

Závěr
Při realizaci projektu bylo v roce 2002 dosaženo významného rozvoje. Podařilo se zavést službu osobní asistence do řady
měst a obcí, kde žádná obdobná terénní služba nebyla. U mnoha klientů přinesla služba významné zlepšení kvality života.
Rozvoj projektu přináší enormní zátěž na řídící pracovníky. Do budoucna bude nezbytné organizační složku posílit, což by
mělo přinést zkvalitnění poskytovaných služeb.
Rok 2002 byl růstovou fází projektu, hlavním úkolem pro další rok bude projekt stabilizovat, zvláště finančně. Finance se
ukazují obecně být limitujícím faktorem projektu. Nejnaléhavějším úkolem bude v roce 2003 zajišťování finančních zdrojů,
s důrazem na fundraising. Financování projektu nutné pro udržení rozsahu služby alespoň na úrovni prosince 2002 není pro rok
2003 dosud uspokojivě zajištěno.

Zpráva o hospodaření
Náklady
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby, drobný majetek
Spotřeba energie
Cestovné zaměstnanců při návštěvě klientů
Ostatní služby - kopírování, poštovné, telefony, účetnictví, audit,
osobní asistence na ŽL, zastupování na Ostravsku
Mzdy zaměstnanců - ředitelka Projektu, osobní asistenti (HPP, VPP, NV, DPČ, DPP)
Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance
Ochranné pracovní pomůcky, lékařská potvrzení
Daně a poplatky
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, bankovní poplatky, konferenční poplatky
Odpisy majetku

143 938,81
23 751,00
81 853,20
1 640 921,77

Náklady celkem

7 765 796,58

4 422 660,00
1 398 101,00
12 281,80
6 348,00
28 062,00
7 879,00

Výnosy
Tržby
Klienti OsA F-M
Klienti OsA Ostrava
Obce, školská zařízení

1 989 367,95
893 323,95
1 062 386,00
33 658,00

Dotace
MPSV ČR
Moravskoslezský kraj
Magistrát města Ostravy
Úřady práce - Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ostrava, Karviná

6 244 572,00
5 057 900,00
460 796,00
100 000,00
625 876,00

Dary
Nadační fond Moravskoslezských tepláren

356 200,00
260 000,00

(není zahrnuto v hospodářském výsledku, jde o účelově určený dar)

S+Ř CH KOVO Chroustovice
Elektrospolečnost B.D. s.r.o.
Ing. Evženie Bubeníková
Monika Křístková
Ostatní

50 000,00
10 000,00
10 000,00
26 000,00
200,00

Ostatní výnosy
Úroky - BÚ
Úroky - TÚ
Jiné ostatní výnosy

58 499,18
1 800,14
38 562,04
18 137,00

Výnosy celkem

8 388 639,13
Hospodářský zisk celkem

622 842,55

Výsledek hospodaření za rok 2002 je zisk. Tento zisk bude použit na úhradu mezd zaměstnanců v roce 2003. Jde o
období, kdy ještě nejsou rozděleny dotace a sdružení se ocitá v nejisté finanční situaci.

Investiční majetek evidovaný k 31.12.2002
Notebook
42 126,00
Počítač s příslušenstvím
57 538,00
99 664,00
Stav financí k 31.12.2002
Pokladna
Běžný účet
Termínovaný účet
Celkem

35 187,90 Kč
283 682,44 Kč
1 330 320,04 Kč
1 649 190,38 Kč

