Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek

Výroční zpráva za rok 2006
Základní údaje

Název: Podané ruce – 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
Organizační jednotka zřízená občanským sdružením „Podané ruce“ za účelem
provozování sociální služby osobní asistence – pomoc zdravotně postiženým a
starým lidem v jejich domácím prostředí.

Kontakty
Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811
Kontaktní osoba: Pavlína Ondračková, DiS. – tel. 558 648 134, 777 011 031
Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 16:00 hod, pátek 8:00 – 12:00 hod
e-mail: podaneruce@seznam.cz
Ostrava – Mariánské Hory, budova SZŠ a VZŠ, 1. Máje 11
Kontaktní osoba: Jaroslava Gajdošíková, DiS. – tel. 595 693 628, 777 011 934
Úřední hodiny: Úterý a středa 8:00 – 15:30 hod, pátek 8:00 – 12:00 hod
e-mail: osa.ostrava@seznam.cz
Třinec, budova Sdružení zdravotně postižených, Jablunkovská 76
Kontaktní osoba: Dagmar Skwarová – tel. 777 011 113
Úřední hodiny: pondělí: 12:00 – 16:00 hod
www stránky: http://www.canisterapie.info

Úvodní slovo ředitelky
Počátek roku bývá pro všechny neziskové organizace velkou neznámou, a to hlavně finančně
neznámou. Nejinak tomu bylo i v lednu 2006 pro občanské sdružení Podané ruce - Projekt OsA FrýdekMístek.
Nevěděli jsme, co nám rok přinese z hlediska změn v legislativě. Zda bude akceptován projekt
osobní asistence, který jsme podávali na jednotlivých krajských úřadech v regionech, kde poskytujeme
tuto sociální službu.
Dalším velkým otazníkem, který nás počátkem loňského roku trápil, bylo to, zda s námi budou
komunikovat zastupitelé obcí i měst. Jejich rozhodnutí o prioritách finančních toků je pro nás otázkou
přežití nebo také ukončení činnosti.
O věrnosti některých našich stálých sponzorů jsme vůbec nepochybovali. Jejich přízeň nám
umožňuje překlenutí některých problematických období. A hlavně nás ujistí o tom, že jsou ještě lidé se
srdcem na dlani, ochotni pomoci třeba finančně nebo materiálně, když nemohou pomoci fyzicky.
Všechny problémy ale musely jít na druhou kolej, protože prioritou jsou pro nás klienti a jejich
potřeby. Lidé s handicapy i senioři čekají, že osobní asistenti přijdou a pomohou. To, že zpočátku roku
nevíme, zda nám na účet sdružení vůbec přijdou peníze, v té chvíli není podstatné.
Při bilancování minulého roku vypadá už vše ideální. Potřebným lidem naše osobní asistentky a
asistenti byli aktivní oporou. Peníze na účet občanského sdružení během roku přicházely, mzdy
zaměstnancům byly vyplaceny dle smluvních ujednání.
Zaměřili jsme se na kompletaci standardů osobní asistence pro naši organizaci.
V rámci prevence syndromu vyhoření jsme nabídli našim zaměstnancům účast na supervizích. Při
nich nezaujatý a nestranný odborník vyposlechne jejich pracovní nebo soukromé problémy a stesky, v
malé skupině pak hledá a navrhuje možná řešení.
Práce v osobní asistenci je po všech stránkách velmi náročná a finančně nedoceněná. A občanské
sdružení Podané ruce má opravdu štěstí na správné lidi, kteří pro klienty pracují i když jejich finanční
ohodnocení je spíše symbolické.
Je ještě mnoho otazníků i vykřičníků, které mě napadají ve spojitosti s poskytováním sociálních
služeb a osobní asistencí zvlášť. Čekejme snad už jen pozitiva. Od ledna 2007 sociální služby spadají pod
nový Zákon o sociálních službách a nejen my, jako poskytovatelé, ale hlavně potřební nebo klienti čekají,
a v dobré doufají. Vždyť experimentů s handicapem už bylo opravdu víc než dost!
Jménem občanského sdružení Podané ruce - Projekt OsA Frýdek-Místek si za zdárný průběh služeb
osobní asistence v roce 2007 dovoluji poděkovat osobním asistentkám a asistentům, dobrovolníkům,
sponzorům a v neposlední řadě klientům a jejich nejbližším. Bez těchto všech jmenovaných bychom tuto
záslužnou a tolik potřebnou sociální službu nebyli schopni realizovat.

Helena Fejkusová
ředitelka Projektu OsA FM
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Zpráva o činnosti
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 OsA
Pavlína Ondračková, DiS. – zástupkyně ředitelky pro oblast Frýdku-Místku
Jaroslava Gajdošíková, DiS. – zástupkyně ředitelky pro oblast Ostrava
Ilona Brzáková – vedoucí provozu
Ing. Štěpán Křístek – ekonom - dobrovolník
Monika Křístková – hlavní účetní
Pavlína Burkovičová, DiS. – fundraiser
Zaměstnanci:
K 31. 12. 2006 bylo v projektu zaměstnáno 119 osobních asistentů. Režijní část zajišťovalo 10
zaměstnanců a jeden dobrovolník - ekonom. Průměrný počet zaměstnanců přepočtený na celé úvazky za rok
2006 byl 76. Oproti roku 2005 došlo ke snížení počtu zaměstnanců z důvodu finanční situace společnosti.
V průběhu roku 2006 nebyly prodlouženy některé pracovní smlouvy. Nepodařilo se nám zajistit tolik
finančních prostředků, abychom mohli i nadále udržet ve stavu všechny zaměstnance. Mzdové náklady však
zůstávají podobné jako v roce 2005. Je to z toho důvodu, že se zvedá minimální mzda a tu musíme dodržet.

Organizační schéma pro rok 2006
Ředitelka projektu

Zástupkyně

Vedoucí pracovní skupiny

Osobní asistenti

Zástupkyně

Osobní asistenti

Vedoucí provozu

osobní asistenti

Ekonom

Vedoucí účetní

Fundraiser

pomocná účetní

Osobní asistenti
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Poslání
Organizační jednotka je založena za účelem realizace Projektu poskytování služeb osobní asistence
podle cíle sdružení uvedeného v článku 3, odstavci I, písmeno B stanov. Cílem projektu je zajistit osobní
asistenci místně, časově i finančně tak, aby byla přístupná všem klientům v rozsahu, v jakém potřebují.

Obsah a průběh realizace projektu v roce 2006
Projekt zpřístupňuje službu osobní asistence zdravotně handicapovaným. Organizační jednotka pracuje
jako poskytovatelská organizace, která zaměstnává osobní asistenty a jejich prostřednictvím poskytuje
služby klientům.

Veřejná sbírka na podporu osobní asistence
Dne 2. 9. 2003 jsme zahájili veřejnou sbírku na podporu osobní asistence. Veřejná sbírka byla
osvědčena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod číslem jednacím VV/6144/Kl-VS/06/2003.
Sbírka byla povolena na dobu tří let.
Číslo účtu veřejné sbírky je 1025024433/5500, vedený u Raiffeisen bank, a. s., pobočka F-M.
Výtěžek za rok 2006 činí 121 019,41 Kč. Celkový zůstatek na sbírkovém účtu k 13. 7. 2006 činil
0,00 Kč. Tento účet byl k uvedenému datu zrušen a všechny finanční prostředky použity v souladu
s ohlášením sbírky.
Celkové příjmy za celou dobu konání sbírky činí 174 006,83 Kč. Z této částky byly také uhrazeny
poplatky za vedení účtu. Čistý výtěžek sbírky, který byl rozdělen na podporu osobní asistence, činí
172 367,50 Kč. Tato částka byla použita na částečnou úhradu mzdových nákladů osobních asistentů,
kteří realizují službu přímo u klientů.

II. Veřejná sbírka na podporu osobní asistence
Dne 23. 11. 2006 byla zahájena II. Veřejná sbírka na podporu osobní asistence. Tuto veřejnou sbírku
jsme zahájili prodejem předmětů. Sbírka je povolena na dobu 3 let do 23. 11. 2008.
Byl otevřen zvláštní bankovní účet vedený u Raiffeisenbank, a. s.

1035028956/5500
Vánoční charitativní sbírka „Pomáhejte s námi“
Sbírka s názvem „Pomáhejte s námi“ probíhala o uplynulých Vánocích
ve spolupráci s naším sdružením již podruhé. Výtěžek sbírky konané v
hypermarketu Tesco ve Frýdku-Místku byl věnován sdružení Podané ruce,
které se také v roce 2006 zařadilo na seznam neziskových organizací, které
společnost Tesco Stores ČR a. s. dlouhodobě a systematicky podporuje.
Sbírka probíhala od 23. 11. 2006 do 10. 12. 2006 vždy od čtvrtku do
neděle. Při sbírce s námi spolupracovaly desítky dobrovolníků, kteří ve svém
volném čase prodávali sady záložek do knih zákazníkům hypermarketu Tesco
Frýdek-Místek. Náš velký dík patří nejen studentům Integrované střední
školy ve Frýdku-Místku, Střední školy informačních technologií, s. r.o., Střední zdravotnické školy
ve Frýdku-Místku, ale také ředitelům uvedených škol. Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Věře
Tomisové z ISŠ. Bez aktivního přístupu samotných dobrovolníků, bychom to nemohli zvládnout.
Významně pomohli také členové sdružení Podané ruce a osobní asistentky, které se zapojily do sbírky ve
svém volném čase.
4

Těm, kteří se na přípravě a samotné akci účastnili jakýmkoli způsobem patří velký dík. Celkový
výtěžek z prodeje záložek, který je určen na pokrytí služeb osobní asistence a činí 98 942,50 Kč.

Komunitní plánování
Sdružení Podané ruce aktivně spolupracuje s městy Frýdek-Místek, Ostrava a Kopřivnice v rámci
komunitního plánování (KP). Naším cílem je přiblížit osobní asistenci představitelům měst tak, aby s ní
počítali jako s rovnocennou sociální službou a dopomohli prosazení finančního krytí na tuto službu.
V rámci KP jsou ustanoveny jednotlivé komise pro různě potřebné občany. Naše společnost pracuje
v komisích pro osoby zdravotně postižené a seniory.

Registrace ochranné známky
OS Podané ruce požádalo Patentovou a známkovou kancelář o zařízení registrace ochranné známky.
Dne 23. 10. 2006 nám bylo vystaveno Osvědčení o registraci ochranné známky. Naše společnost je tedy
výhradním vlastníkem našeho loga s uvedením názvu Podané ruce s oprávněním užívání označení R
v kruhu. Osvědčení má platnost 10 let. Tuto ochrannou známku můžeme používat při činnostech
vyplývajících se Stanov sdružení (zejména se jedná o canisterapii a osobní asistenci).

Sestra roku
Dne 8. února 2006 proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní předání ocenění
6. ročníku soutěže Sestra roku. Vyhlašovatelem soutěže byl tradičně odborný časopis Sestra z
vydavatelského domu Mladá fronta, a. s.
Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou
práci. Záštitu nad oceněním převzala paní Dagmar Havlová (nadace Vize 97), odbornou garanci Česká
asociace sester. V rámci večera bylo předáno také Čestné ocenění za celoživotní dílo, které uděluje
redakce a redakční rada časopisu Sestra. Cenu předala paní Dagmar Havlová a primátor hlavního města
Prahy MUDr. Pavel Bém.
Paní Helena Fejkusová pracuje 28 let ve zdravotnictví. Z chirurgie přešla na ortopedii a ze
sestry se stala vrchní sestrou. Před šesti lety vyhrála konkurz na ředitelku projektu Osobní
asistence. Už před tím ale s několika kolegy založila sdružení Podané ruce, které se věnuje hlavně
canisterapii. Jako ředitelka osobní asistence pomáhá lidem zejména v Moravskoslezském kraji. Helena
Fejkusová organizuje služby u klientů, jedná s představiteli měst a obcí, s osobními asistenty a hlavně se
setkává se samotnými klienty a jejich rodinnými příslušníky.
Za její obětavou práci převzala ocenění Sestra roku 2005 v kategorii sestra v sociální péči.
Děkujeme za Vaši práci a lidský přístup.

Křesadlo
…symbolizuje zažehnutí světla, stejně jako to dělají pomyslně dobrovolníci. Myšlenku udělování
ceny „Křesadlo“ přineslo občanské sdružení HESTIA – národní dobrovolnické centrum, které se nechalo
inspirovat Spojenými státy americkými a také okolními evropskými zeměmi, kde se dobrovolnictví
každoročně oceňuje. Poprvé se v České republice „Křesadla“ udělovala v roce 2001. Ve Frýdku-Místku
iniciovalo předávání této ceny sdružení ADRA. Za rok 2005 (předání probíhalo v roce 2006) bylo na
Frýdecko-Místecku nominováno celkem 32 dobrovolníků a objevily se zde i tři skupinové nominace. Z
nich nakonec vybrala odborná porota sedm zástupců, kteří byli oceněni.
Za organizační jednotku Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek byl nominován Ing.
Štěpán Křístek, místopředseda sdružení a ekonom projektu osobní asistence. V této pozici pracuje jako
dobrovolník již od samého začátku. Cenu Křesadlo převzal a stal se tak jedním ze sedmi dobrovolníků
města Frýdku-Místku, kteří toto ocenění převzali. Za jeho dobrovolnou práci mu patří velký dík.
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Asociace poskytovatelů osobní asistence
Dne 7. dubna 2006 proběhla v Praze ustavující valná hromada Asociace poskytovatelů osobní
asistence, jejíž delegáti schválili následující programové prohlášení asociace.
•

•
•
•
•
•

Asociace poskytovatelů osobní asistence (dále jen Asociace) vzniká za účelem prosazování
oprávněných zájmů svých členů - právnických i fyzických osob poskytujících sociální službu osobní asistenci občanům se zdravotním postižením a seniorům.
Asociace bude spolupracovat se zákonodárnými orgány a orgány veřejné správy ve věcech právní
úpravy osobní asistence a podmínek jejího poskytování v ČR.
Asociace bude zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi a jinými
organizacemi, včetně mezinárodních.
Asociace se bude podílet na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti osobní
asistence zejména organizováním seminářů, odborných školení, konferencí a podobně.
Asociace bude v zájmu plnění svých cílů šířit informace včetně prezentace v médiích, ediční a
vydavatelské činnosti.
Asociace bude své cíle realizovat vlastními aktivitami, aktivitami členů asociace, podporováním a
spoluprací se subjekty, které si kladou obdobné cíle jako asociace.

Na této ustavující valné hromadě jsme se stali platným členem, stejně jako dalších 48 organizací
zabývajících se osobní asistencí.

Rozsah poskytovaných služeb
V roce 2006 jsme v Moravskoslezském kraji poskytli cca 120 000 h služby bez mála 300 klientům.
V průměru jsme měsíčně poskytli službu cca 160 klientům. Bylo uzavřeno 106 nových smluv o
poskytování služby. Průměrná čekací doba je 12 dní. Maximální čekací doba je jeden měsíc. Službu jsme
několikrát zajistili také do 24 hodin od podání požadavku. Přesto poptávka stále převyšuje nabídku a
v řadě případů jsme nemohli požadavek uspokojit z kapacitních důvodů.
Graf poskytovaných služeb
Poskytování služeb osobní asistence
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V roce 2006 jsme poskytovali službu klientům v těchto městech a obcích Moravskoslezského
kraje:
Baška, Bernartice nad Odrou, Brušperk, Bukovec, Čeladná, Český Těšín, Dobrá, Frenštát pod
Radhoštěm, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Horní Suchá, Hukvaldy,
Chlebovice, Jablunkov, Janovice, Klimkovice, Komorní Lhotka, Kopřivnice, Kozlovice, Krásná,
Lískovec, Metylovice, Morávka, Mosty u Jablunkova, Mošnov, Návsí u Jablunkova, Nošovice, Nový
Jičín, Odry, Oldřichovice, Ostrava, Palkovice, Paskov, Pržno, Příbor, Ropice, Řepiště, Sedlnice, Staré
Hamry, Staré Město, Staříč, Šenov, Těrlicko, Trnávka, Třinec, Vendryně, Vratimov.
Kromě Moravskoslezského kraje, kde je naše působnost nejvýraznější, působíme také v kraji
Zlínském, Jihomoravském a kraji Vysočina. Jedná se o ojedinělé klienty, kteří službu potřebovali po
propuštění z rehabilitačního ústavu v Hrabyni.
Osobní asistence probíhala také v těchto školských zařízeních:
Základní škola ve Frenštátě pod Radhoštěm
Základní škola ve Slezské Ostravě
VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální v Novém Jičíně
Základní škola a Mateřská škola Motýlek v Kopřivnici
Střední škola odborná a speciální v Klimkovicích, pobočka v Ostravě Porubě
Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole v Komorní Lhotce
Základní škola národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
Mateřská škola v Bernarticích nad Odrou
Mateřská škola v Nošovicích
Mateřská škola v Kopřivnici

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adra Frýdek-Místek
V květnu 2005 jsme podepsali smlouvu v oblasti dobrovolnické služby mezi Dobrovolnickým
centrem Adra a organizací Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek.
Do programu „Dobrovolníci v osobní asistenci“ se během roku 2006 zapojilo 10 dobrovolníků.
Celkem odpracovali 458 hodin osobní asistence u klientů zejména ve Frýdku-Místku, ale také
v Paskově, Dvořišti, Dobré a Nošovicích.
V rámci zapojování dobrovolníků do služby osobní asistence jsme se zapojili také do projektu „SMS
– Systém motivačních skupin a aktivit pro rizikové kategorie nezaměstnaných“. Tímto projektem
v naší organizaci prošla jedna dobrovolnice a celkem poskytla 240 hodin osobní asistence občanům
města Frýdek-Místek.

Informovanost o projektu
Informace o službě byly poskytnuty městským a obecním úřadům, praktickým lékařům, ústavním
zařízením a organizacím zdravotně postižených. Dále jsme navázali a udržujeme kontakt s těmito
zařízeními a organizacemi: Gaudium, s. r.o. Frýdek-Místek, Základní škola a mateřská škola Naděje
Frýdek-Místek, Nemocnice Frýdek-Místek, Penzion pro důchodce Frýdek-Místek, Pečovatelská služba
Frýdek-Místek, Charita Frýdek-Místek, Nemocnice Třinec – Podlesí, Nemocnice Třinec – Sosna,
Rehabilitační ústav v Hrabyni, Rehabilitační ústav v Chuchelné, Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek,
Ostravská organizace vozíčkářů, Liga za práva vozíčkářů Brno, Sportovní klub Ostrava (vozíčkáři),
Dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek, Agentura Slunce Ostrava, Centrum pro rodinu a sociální
péči Ostrava, Městská nemocnice Ostrava – Léčebna dlouhodobě nemocných, Střední a Vyšší zdravotnická
škola v Ostravě, Střední zdravotnická škola ve Frýdku-Místku, KAPA – agentura práce a další.
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Obce se podílejí na vyhledávání klientů, kteří tuto službu potřebují a částečně na financování služby.
Města a obce, které s námi úzce spoluprací a přispívají ještě přímo svým občanům, aby měli službu
levnější, jsou: Statutární město Frýdek-Místek, Obec Baška, Obec Dobrá a Obec Nošovice.
Některým klientům také přispívá Nadace Charty 77, Výbor dobré vůle a Nadační fond dětské
onkologie KRTEK.
Dětským klientům na službu také přispívá Nadace Jedličkova ústavu.
Odborní pracovníci nemocnic a ústavních zařízení předávají informace o naší službě svým
pacientům a příp. nám doporučují přijetí určitých klientů při propouštění z ústavního ošetřování.
S pečovatelskou službou a terénními zdravotními sestrami spolupracujeme na zajištění služeb tam,
kde se naše služby vzájemně časově nebo obsahově doplňují.

Výběr a přijímání klientů
Na základě kontaktu přímého nebo zprostředkovaného výše uvedenými organizacemi byl s každým
klientem, nebo jeho zástupcem 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 individuálních potřeb se u jednoho
klienta může vystřídat i větší počet asistentů.

Kontrola průběhu realizace projektu
Základem kvantitativního hodnocení projektu je systém evidence poskytnuté služby. Asistenti
vyplňují výkazy poskytnuté služby, na kterých klienti potvrzují svým podpisem přijatý rozsah služby.
Tyto výkazy jsou evidovány, sumarizovány a statisticky vyhodnocovány pravidelně v měsíčních intervalech.
Při tom se sleduje:
• vytíženost jednotlivých zaměstnanců
• počet poskytnutých hodin osobní asistence
• počet klientů využívající službu
Na průběh projektu dohlíží představenstvo sdružení.
Kvalitativní hodnocení projektu je postaveno na průběžných kontrolách klientů a osobních asistentů.
Tyto kontroly provádí pověření zaměstnanci. O kontrolách se sepisují zápisy, ve kterých je uváděno jak
často služba probíhá, konkrétní cíl služby a subjektivní pocit uživatele služby.

Naplňování cíle projektu
Cílem projektu je zajistit osobní asistenci místně, časově a finančně. Tato tři kritéria jsou průběžně
sledována. Výsledek za rok 2006 lze shrnout takto:
I přesto, že se jedná o projekt, který je realizován současně v několika regionech - Moravskoslezský
kraje, ale také v kraj Zlínský, Jihomoravský a kraj Vysočina, poptávka po těchto službách stoupá.
Finanční krytí bylo po celý rok problematické, neboť výše poskytnutých dotací a dalších zdrojů
v prvním pololetí nedostačovala původnímu záměru projektu a dostatečné financování se podařilo zajistit
až v posledních měsících. Díky navýšení dotací měst Ostrava a Frýdek-Místek a poskytnutí dalších dotací
měst a obcí, kde službu poskytujeme a také dalším darům jsme mohli rok 2006 úspěšně ukončit.
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Zpráva o hospodaření za rok 2006
Náklady
Spotřeba materiálu
kancelářské potřeby
literatura
zámky a klíče
pohonné hmoty
čistící a hygienické prostředky
cartridge a tonery
drobný majetek

157 778,00 Kč
30 486,00 Kč
1 700,00 Kč
915,00 Kč
47 684,00 Kč
305,00 Kč
23 328,00 Kč
53 360,00 Kč

Spotřeba energie

32 106,60 Kč

Opravy a udržování
auto
aktualizace software
výpočetní technika

32 832,20 Kč
20 871,50 Kč
6 435,20 Kč
5 525,50 Kč

Cestovné zaměstnanců při návštěvě klientů
Náklady na reprezentaci

215 917,50 Kč
2 872,00 Kč

Ostatní služby
účetnictví + audit
poštovné
kopírování + vazba
telefonní a internetové poplatky
nájem + úklid + odvoz odpadů
software

425 950,10 Kč
227 600,00 Kč
21 200,50 Kč
1 202,00 Kč
171 238,60 Kč
2 928,00 Kč
1 781,00 Kč

Mzdy zaměstnanců – osobní asistenti, režijní pracovníci

8 955 426,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance

3 085 742,00 Kč

Zákonné sociální náklady
potvrzení lékaře
ochranné pracovní pomůcky
psychologická péče o zaměstnance a supervize

77 147,50 Kč
2 810,00 Kč
39 904,50 Kč
34 433,00 Kč

Daně a poplatky - silniční daň apod.

14 778,00 Kč

Jiné ostatní náklady
pojištění majetku a škody
úrazové pojištění zaměstnanců
bankovní poplatky
konferenční poplatky a školení
členství v různých organizacích
povinné ručení Renault Kangoo, Favorit a Forman

92 103,50 Kč
6 873,00 Kč
36 933,00 Kč
19 026,50 Kč
3 379,00 Kč
2 150,00 Kč
23 742,00 Kč

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

25 341,00 Kč

Náklady celkem

13 117 994,4 Kč
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Výnosy
Tržby z prodeje služeb
klienti osobní asistence
obce, školská zařízení a jiné instituce
půjčovné kompenzačních pomůcek
ostatní

3 928 309,00 Kč
3 461 855,50 Kč
464 161,00 Kč
2 150,00 Kč
142,50 Kč

Provozní dotace – účelově vázané
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Statutární město Ostrava
Statutární město Frýdek-Místek
Město Kopřivnice
SMO MěOb Ostrava Poruba
SMO MěOb Slezská Ostrava
Město Příbor
Město Vratimov
Město Frýdlant nad Ostravicí
Město Brušperk
Město Odry
Město Jablunkov
Město Zubří
Obec Ropice
Obec Čeladná
Obec Palkovice
Obec Staříč
Obec Paskov
Obec Bernartice nad Odrou
Obec Komorní Lhotka
Obec Těrlicko
Úřady práce - Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava, Třinec

8 763 183,00 Kč
6 159 000,00 Kč
65 000,00 Kč
1 650 000,00 Kč
320 000,00 Kč
38 130,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 000,00 Kč
429 053,00 Kč

Dary – nadace, právnické a fyzické osoby
(jednotliví dárci jsou vypsáni na jiném místě VZ)
Ostatní výnosy
Úroky – běžný účet, termínovaný účet, účet veřejné sbírky
ostatní
Výnosy celkem
Hospodářský zisk celkem

773 097,90 Kč
37 235,30 Kč
24 997,30 Kč
12 238,00 Kč
13 501 825,20 Kč
383 830,80 Kč
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Aktiva společnosti
022
082
211
221
311
314
346
348
378
381

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

132 886,00 Kč
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
-132 886,00 Kč
Pokladna
96 503,00 Kč
Účty v bankách
2 947 774,59 Kč
Odběratelé
354 111,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy
24 875,50 Kč
Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem
44 788,00 Kč
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků
2 485,00 Kč
Jiné pohledávky
2 710,00 Kč
Náklady příštích období
7 602,20 Kč
Aktiva celkem

3 480 849,29 Kč

Pasiva společnosti
321
325
331
333
336
342
345
379
383
384
389
901
911
932
963

Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům

20 781,00 Kč
323,50 Kč
720 276,00 Kč
14 039,50 Kč
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění
337 659,00 Kč
Ostatní přímé daně
36 085,00 Kč
Ostatní daně a poplatky
2 053,00 Kč
Jiné závazky
8 848,00 Kč
Výdaje příštích období
818,00 Kč
Výnosy příštích období
147 316,00 Kč
Dohadné účty pasivní
24 980,00 Kč
Vlastní jmění
132 886,00 Kč
Fondy – veřejná sbírka
98 942,50 Kč
Nerozdělený zisk minulých let
1 552 010,99 Kč
Účet výsledku hospodaření
383 830,80 Kč
Pasiva celkem

3 480 849,29 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2006 je ZISK. Tento zisk bude použit na úhradu nákladů v roce 2007.
Výsledek hospodaření bude převeden na účet číslo 932 – Nerozdělený zisk. Zisk, který ÚJ vytváří je
vždy použit ke krytí nákladů na počátku účetního období, kdy ještě nejsou přiděleny státní a krajské
dotace, ale ÚJ musí plnit závazky z pracovně-právních vztahů.
Výrok auditora
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví, finanční situaci společnosti a výsledek hospodaření za rok 2006 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republiky.“
Ing. Marcela Hajná, auditorka, AGRIPPA - consult spol. s r.o.
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Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce 2006:
Kraje
Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Magistráty
Statutární město Frýdek-Místek, Statutární město Ostrava,
Města
Brušperk, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Kopřivnice, Odry, Příbor, Vratimov, Zubří, SMO MěOb
Slezská Ostrava, SMO MěOb Poruba
Obce
Bernartice nad Odrou, Čeladná, Komorní Lhotka, Palkovice, Paskov, Ropice, Staříč, Těrlicko
Úřady práce
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava, Třinec
Nadace
Nadace ČEZ, Nadace Jedličkova ústavu, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace Divoké husy
Právnické a fyzické osoby
Lesy České republiky, s. p.
S & Ř, CH KOVO, s.r.o.
METALIMEX, a.s.
GLOMBICA Kovoservis, s.r.o.
OKD, a.s.
Třinecké železárny, a.s.
Báňské projekty Ostrava, a.s.
Ing. Jaroslava Ciahotná
MUDr. Zdeňka Michnová
MUDr. Dobromila Mrázková
Ing. Martin Telecký
Ing. Evženie Bubeníková
Ing. Jiří Hrabec
Věcné a nefinanční dary
Adre Group, s.r.o. – drogerie
Občanské sdružení ADRA – hygienické potřeby
Ostravské vodovody a kanalizace a.s. – kancelářské potřeby
Tiskárna Kleinvächter – tisk výročních zpráv za rok 2005
Tiskárna Presstex – vizitky
PAJK. s.r.o. – kancelářské potřeby
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Závěr
Závěrem
Finanční stabilita je pro celý projekt naprosto nejdůležitější složkou. V roce 2006 se nám ji
nepodařilo zajistit tak, abychom mohli uspokojivě říci, že je projekt zajištěn. Přesto nám dotace z různých
zdrojů pomohly k tomu, abychom mohli službu osobní asistence poskytovat průběžně po dobu celého
roku. Museli jsme ale přistupovat k nepopulárním řešením jako je snižování stavu zaměstnanců. Cílem je
zajistit službu osobní asistence tam, kde o to uživatel požádá v rozsahu, který potřebuje a v neposlední
řadě za cenu, kterou je schopen uhradit.

Poděkování
Děkujeme za podporu projektu Moravskoslezskému kraji a Zlínskému kraji. Děkujeme
Statutárnímu městu Frýdek-Místek a Statutárnímu městu Ostrava za podporu osobní asistence i za
poskytnutí mimořádné dotace na provoz. Dále patří poděkování městským obvodům města Ostravy,
městům a obcím, které tento projekt podpořili jakoukoli částkou.
Děkujeme také městu Frýdek-Místek, obcím Nošovice, Dobrá a Baška za příspěvek na osobní
asistenci svým občanům, kteří tuto službu využívají.
Děkujeme těm, kteří nás podporují bezplatným poskytováním služeb, firmě Holimen, v. o. s. za
pneuservis našeho služebního vozidla a Mgr. Jiřímu Kabuďovi za bezplatné právní poradenství.
Děkujeme všem, kteří projekt poskytování služeb osobní asistence jakkoli podpořili a své jméno zde
nenašli. V neposlední řadě patří poděkování také zaměstnancům projektu, kteří jsou pomocnou ruku našim
klientům. Jsou největší hybnou silou projektu. Bez nich bychom nemohli plnit to, co jsme si předsevzali.
Děkujeme našemu dobrovolníkovi Ing. Štěpánu Křístkovi za hlídání projektu po ekonomické stránce a
zpracovávání ekonomických a statistických materiálů.

DĚKUJEME ZA TO, ŽE PODÁVÁTE POMOCNÉ RUCE TAM, KDE NÁS LIDÉ POTŘEBUJÍ!
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