Výroční zpráva 2011
Možná, že člověk ani tolik nepotřebuje,
aby ho někdo miloval, ale aby mu rozuměl.
Orwel
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• registrované služby osobní asistence v přerovském regionu
• základní sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
• odborné poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně
úhrad od zdravotních pojišťoven a možnosti využití příspěvků dle
platných vyhlášek, nadací a grantových výzev
• návštěva imobilních občanů v domácnostech na požádání a
předchozí domluvě v rámci terénní služby
• prodej baterií a drobných pomůcek pro držitele sluchadel
• půjčovna kompenzačních pomůcek
• konzultace při bezbarierových úpravách staveb
• informace o občanských sdruženích zabývajících se péčí o osoby se
zdravotním postižením
• tvorba a distribuce zpravodajů, informačních brožur a publikací pro
osoby se zdravotním postižením
• organizování společenských a kulturních akcí , zájezdů pro osoby se
zdravotním postižením
• metodická pomoc organizacím se společným sídlem
• bezplatný přístup na internet pro osoby se zdravotním postižením v
úřední dny pondělí a středa

JSME TADY PRO VÁS !!!
ÚŘEDNÍ

HODINY

PONDĚLÍ A STŘEDA 8 .00 - 12.00
OSTATNÍ
NA ZÁKLADĚ

DNY

13.00 - 17.00

INDIVIDUÁLNĚ

PŘEDCHOZÍHO

TELEFONICKÉHO
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OBJEDNÁNÍ

Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 .
Od 1.5.2011 se změnila podstatně činnost naší neziskové organizace. Tímto datem byla
zahájena registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách - osobní
asistence v přerovském regionu. Tato služba byla plynule převzata po zániku organizace
Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje. Po úspěšných jednáních byla
včas provedena registrace na Krajském úřadě a podařilo se zabezpečit i převod dotací
z Ministerstva práce a sociálních věcí a Grantového programu města Přerova . Ceníme si
dobré spolupráce s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, které
poskytujeme prostory pro školení neziskových organizací přerovska, jsme aktivními
členy sociální a přerovské sekce.
Změna činnosti z organizace, poskytující jen spolkovou činnost , na organizaci,
poskytující registrované služby si vyžádala i změnu stanov organizace. Od 1.5.2011 jsme
se stali zaměstnavatelem 9-ti osobních asistentů na pracovní smlouvy s různým
pracovním úvazkem, 2 asistentů na Dohody o provedení práce a 1 manažera na plný
úvazek. Služba osobní asistence byla v roce 2011 poskytována 17 – ti uživatelům ve
městě Přerově a místních částech, dále v Bochoři, Rokytnici, Radvanicích, Kokorách a
Bohuslávkách. Tým osobních asistentů v průběhu roku prošel akreditačním školením,
pravidelně je proškolován, aby tato služba byla poskytována na profesionální úrovni.

Akreditační školení v Přerově a na internátním intenzivním kurzu v Karlově.
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE
1. Poslání
Posláním služby osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním
postižením , překonávat jejich nepříznivou životní situaci způsobenou stávajícím nebo
změněným zdravotním stavem , případně věkem. Kvalifikovaný osobní asistent uživatele
podporuje a provází v jeho domácím prostředí , umožňuje zapojení do běžného života
svých vrstevníků.
2.Cíle
• umožnit uživateli služby žít v přirozeném domácím prostředí
• podpořit rozvíjení , případně uchování schopností a dovedností uživatele
• umožnit zvládání běžných denních úkonů za pomoci asistenta tak, jak by bylo
možné zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení
nebo vysoký věk
• pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy , potřeby
a přání.
• Překonat osamělost.
• Oddálit pobytovou péči
3. Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané států Evropské Unie, pokud jsou
hlášeni k trvalému bydlišti na území přerovského regionu. Osobní asistence je
poskytována osobám se zdravotním postižením bez omezení věku.
Služby osobní asistence nejsou poskytovány osobám s omezenou schopností pohybu,
kterým není schopen osobní asistent pomáhat s úkony vyžadující přemisťování a péči na
lůžku, kdy uživatel není ochoten zajistit si pomoc další osoby , nebo příslušnou
kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit.Dále tato
služba není poskytována osobám s těžkými kombinovanými smyslovými nemocemi
zraku a sluchu.
4. Zásady poskytování služby osobní asistence – PRINIPA
• P - Profesionalita – odborný a profesionání přístup k uživateli na základě
Etického kodexu osobního asistenta
• R - Respektování uživatele v oblasti soukromí a svobodné vůle při jednotlivých
úkonech
• I - Individuální nediskriminační přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho
osobní plány, potřeby a přání
• N - Nestrannost – dodržovat individuální . Rovný a nestranný přístup ke všem
uživatelům bez rozdílu
• I - Integrace do společnosti při setrvání v domácím přirozeném prostředí
• P - Partnertsví mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na vzájemné
dohodě při provádění úkonů a aktuálních potřebách
• A - Aktivizace
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Výkonný výbor se v průběhu roku sešel ve dnech 28.dubna 23.června, 5.srpna, 13.září,
8.listopadu a 15.prosince. Na svých jednáních projednával organizační záležitosti, změnu
stanov , přípravu valné hromady a přípravu tradičních akcí - Dne zdravotně postižených
a Společenského večera.

Den zdravotně postižených
10. září 2011 v Bohuslávkách

Společenský večer
23.listopadu
v Městském domě v Přerově
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Výkonný výbor metodicky řídí místní organizace v Hranicích, Lipníku,Kojetíně a
v Přerově organizaci Bechtěreviků a Vozíčkářů. Tyto organizace si samostatně řídí svojí
činnost a organizují různé akce ,edukační pobyty dle přání svých členů a podle jejich
zdravotního postižení Tyto organizace s výkonným výborem úzce spolupracují .

Edukační pobyt vozíčkářů
v Hodoníně u Kunštátu

Plavba po Baťově kanále
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Orientační závod
handicapovaných v Opavě
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Přehled hospodaření za rok 2011:

OBRATY

Kč

Dary a příspěvky

34 231

Dotace
Příjmy za zapůjčení místnosti
a služby osobní asistence

694 406
347 222

Zapůjčení pomůcek

24 607

Jiné ostatní výnosy

0

Úroky

42

Obrat za rok celkem

1 100 508

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Náklady

Kč

Spotřeba materiálu

34 315

Spotřeba energie

9 420

Prodané zboží

23 653

Opravy a udržování

3 572

Cestovné

8 725

Náklady na reprezentaci

29 427

Ostatní služby

58 744

Mzdové náklady

514 122

Zákonné sociální pojištění

148 974

Daně a poplatky

0

Jiné ostatní náklady

10 550

CELKEM NÁKLADY

841 502

Tržby z prodeje služeb

347 222

Tržby za zapůjčené zboží

24 607

Úroky

42

Výnosy Přijaté příspěvky

34 231

Jiné ostatní výnosy

0

Provozní dotace

694 406

CELKEM VÝNOSY

1 100 508

Aktiva

349 767

Pasiva

349 767
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Seznam kompenzačních pomůcek v půjčovně a cena půjčovného
poř.č

ks

pomůcka

Půjčovné Kč

1

8

Mechanický vozík

150.-/měsíc

2

1

Chodítko pevné podpůrné

150.-/měsíc

3

1

Chodítko čtyřkolové rozkládící

150.-/měsíc

4

1

Chodítko čtyřkolové

150.-/měsíc

5

1

Andidekubitní matrace

150.-/měsíc

6

1

Sedačka do vany dřevěná

150.- /měsíc

7

1

Sedačka do vany laminátová

150.-/měsíc

8

1

Magnetoterapeutická poduška

100.-/měsíc

9

1

Masážní přístroj s hloubkovým teplem

100.-/měsíc

10

1

Masážní vana na nohy

50.-/měsíc

11

1

Závěs na hydraulický zvedák

150.-ˇměsíc

12

1

Masážní strojek malý

50.-/měsíc

13

4

schodolezy(dle doby zapůjčení)

10-20.-/den

14

5

Nástavec na WC

2.- /den

15

1

Podložní kolo

1.-/den

16

2

Toaletní židle pevné

150.-/měsíc

Děkujeme všem, kdo jakoukoliv pomocí přispěli k organizování akcí v průběhu roku.
Organizacím zdravotně postižených , kteří s námi úzce spolupracují , pracovníkům
odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova a pracovníkům sociálního
odboru Krajského úřadu děkujeme za vstřícnost při všech jednáních.

Život je krásný, a cokoli ti osud přinese, nezapomeň žít.
Th. Carlyl
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