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Kontaktní údaje
Sídlo organizace :

Náměstí Svobody 1963/4 750 02 Přerov 2

Telefon :

581 206 925 , mobil + 420 739 504 512

Email:

alfaprerov@centrum.cz

Webové stránky:

www.alfaprerov.cz

IČ: 26602156 DIČ : CZ 26602156
Registrace u MV ČR: VS/1-1/51 204/02-R
Číslo běžného účtu : 183137877/0300 u ČSOB a.s. pobočka Přerov
Registrovaná sociální služba osobní asistence identifikátor 386455

Výkonný
Předseda :
Místopředseda:
Manažer sociálních služeb:
Členové :
Náhradník :

Jaroslav Ocelka(statutární zástupce)
Kateřina Čepová
Iva Sibrová (statutární zástupce)
Marie Nakládalová, Marie Šťastníková
Jan Moravec ( organizátor sportovních akcí )

Revizní
Předseda:
Členové :
Náhradník:

výbor:

komise:

Roman Kratochvíl
Václav Zedek, Marie Jemelíková
Jaroslav Gross

Historie

organizace.

Organizace Alfa handicap byla založena v roce 2002 po rozpadu Sdružení
zdravotně postižených ČR na jednotlivé svazy. Situace na našem okrese byla složitější,
měli jsme zahrnuty specifické, ale i smíšené organizace jednotlivých vad. Okresní výbor
se na svém jednání rozhodl podat návrh na samostatnou neziskovou organizaci , působící
na Přerovském regionu. Valnou hromadou byl tento návrh schválen, vypracované stanovy
byly 18.9.2002 zaregistrovány. Náplní organizace byla spolková činnost – besedy,
setkávání, zájezdy a podobně.
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. .
Změna činnosti z organizace, poskytující jen spolkovou činnost , na organizaci,
poskytující registrované služby si vyžádala i změnu stanov organizace,které byly
zaregistrovány 18.11.2011.
Volnočasové aktivity jsou nadále poskytovány i v základních organizacích v
Kojetíně, Lipníku a Vozíčkáři Přerov.

Současnost:
Osobní asistence:
Služba osobní asistence byla v roce 2014 poskytována 20 – ti uživatelům
pracovním týmem 8-mi osobních asistentů a 1 sociálního manažera, dodavatelsky jsou
zajištěny ekonomické služby a na DPP supervizor a ostatní pomocný personál(uklizečka,
technik půjčovny).Tým osobních asistentů v průběhu roku prošel akreditačním internátním
školením, pravidelně je proškolován, aby tato služba byla poskytována na profesionální
úrovni. Pravidelně jsou poskytovány supervize .

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Fakultativní služba půjčování kompenzačních pomůcek obsahuje sortiment základních
pomůcek, potřebných k zajištění péče o osoby se zdravotním postižením v domácí péči.
Nabídka kompenzačních pomůcek je uveřejněna na našich webových stránkách.

Volnočasové aktivity:
Výkonný výbor za spolupráce s ostatními organizacemi poskytujícími služby pro zdravotně
postižené pořádal jako každoročně tradiční akce pro osoby se zdravotním postižením,
jejich rodiny, přátele i širokou veřejnost27. Den zdravotně postižených , pořádaný letos na výletišti zámecké zahrady v
Dřevohosticích - po celý den hrála hudba, byly připraveny zábavné vstupy, občerstvení a
hlavně umožnit každoročně se setkávat s přáteli a známými z širokého okolí.
2.ročník Alfaolympiády zdravotně postižených – v městském parku na Náměstí Svobody
si změří síly družstva zdravotně postižených.
2. společenské večery ve velkém sále městského domu v Přerově byly uskutečněny v
dubnu a prosinci.
Dny otevřených dveří v prosinci každého roku.
Zahraniční zájezd se letos uskutečnil do Paříže k velké spokojenosti účastníků..
Edukační pobyt vozíčkářů a osob se zdravotním postižením se uskutečnil v Hodonímě u
Kunštátu..
V květnu jsme se staly spoluorganizátory celostátních orientačních závodů
handicapovaných v městském parku Michalov .
Všechny akce jsou připraveny a organizovány v bezbarierových prostředích.

Místní organizace
Výkonný výbor metodicky řídí místní organizace v Lipníku,Kojetíně a v Přerově
organizaci Vozíčkářů. Tyto organizace si samostatně řídí svojí činnost a organizují různé
akce společenské , sportovní, dále edukační pobyty dle přání svých členů a podle jejich
zdravotního postižení .Tyto organizace s výkonným výborem úzce spolupracují při
organizování společných velkých akcí..
Kontakty :
MO Lipník – Ocelka Jaroslav 739155541
MO Kojetín – Nakládalová Marie 773527740
MO VOZÍČKÁŘI PŘEROV- Čepová Kateřina 731406960

Přehled hospodaření za rok 2014:

VÝNOSY
Dary a příspěvky
Dotace MPSV
Příjmy za
služby osobní asistence

Kč
0
1 506600
332712

Tržby z prodeje služeb ostatní

43800

Přímá dotace Přerov

130000

Olomoucký kraj

145300

Jiné ostatní výnosy

137850

Výnosy za rok celkem

NÁKLADY

2 296262 Kč

Kč

Spotřeba materiálu

75115

Spotřeba energie

90360

Prodané zboží

0

Opravy a udržování

4200

Cestovné

16590

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

0
130524

Mzdové náklady

1 637359

Daně a poplatky

0

Jiné ostatní provozní náklady
Náklady za rok celkem

342114
2296262 Kč
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Malá fotogalerie

celoroční činosti

Akreditační školení osobních asistentů

Valná hromada listopad 2014

Den zdravotně postižených
v Dřevohosticích

Zájezd do Paříže.
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Edukační pobyt

Hodonín u Kunštátu

Společenský večer

Orientační závody handicapovaných Přerov v parku Michalov

***********************************************

Alfaolympiáda v parku Náměstí Svobody

***********************************************
Děkujeme
všem,
kdo
jakoukoliv
pomocí
přispěli
k
organizování akcí v průběhu roku, sponzorům a drobným dárcům.
Dále organizacím zdravotně postižených , kteří s námi úzce
spolupracují , Magistrátu města Přerova- panu primátorovi a
jeho náměstkům , pracovníkům sociálního odboru, Úřadu práce,
Technickým službám, Městské policii, Krajskému úřadu i všem
dalším organizacím, které nám pomáhaly akce organizovat patří
náš velký dík, .
Život je krásný, a cokoli

Ti osud přinese, nezapomeň žít.
Th. Carlyl

