Výroční zpráva 2012

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

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

Revizní komise:
Předseda:
Členové :
Náhradník:

Zasedání
výkonného výboru
prosinec 2012

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. 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 . Stali jsme se 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.
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.
Spolková činnost pokračuje v místních organizacích Lipník, Kojetín a Vozíčkáři
Přerov nadále. K 31.12 2011 ukončila svou činnost místní organizace Hranice, někteří
členové přešli do Svazu tělesně postižených.
Registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách - osobní asistence
v přerovském regionu pokračuje úspěšně i v tomto roce.
Služba osobní asistence byla v roce 2012 poskytována 16 – ti uživatelům ve
městě Přerově a místních částech, dále u dvou v Rokytnici a Radvanicích.Tým
osobních asistentů v průběhu roku prošel akreditačním internátním školením,
pravidelně je proškolován, aby tato služba byla poskytována na profesionální úrovni.

Pracovní tým
osobní asistence

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 jeho vrstevníků.

Cíl
• 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 je zvládal
on sám,
pokud 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

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.

Zásady poskytování služby osobní asistence
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 založeno na vzájemné
dohodě při provádění úkonů a aktuálních potřebách
A - Aktivizace

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 , edukačních pobytů 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 v úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
Ostatní pracovní dny individuálně
na základě telefonického nebo osobního dojednání,
případně návštěvy v bydlišti na požádání.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Poř.číslo
1

Druh pomůcky
Invalidní vozík mechanický

Půjčovné Kč
150.-/měsíc

2

Chodítko pevné podpůrné

150.-/měsíc

3

Chodítko čtyřkolové skládací

150.-/měsíc

4

Toaletní židle

150.-/měsíc

5

Antidekubitní matrace

150.-/měsíc

6

Sedačka do vany- dřevěná i
laminátová

150.-/měsíc

7

Magnetoterapeutická poduška

100.-/měsíc

8

Masážní přístroj s hloubkovým
teplem

100.-/měsíc

9

Masážní vana na nohy

50 ./měsíc

10

Opěrka do vany dětská

150.-/měsíc

11

Závěs na hydraulický zvedák

150.-/měsíc

12

Masážní strojek malý

50.-/měsíc

13

Schodolez (dle délky zapůjčení)

14

Nástavec na WC

2.-/den

15

Podložní textilní kolo

1.-/den

16

Berle francouzské

1.-/den

17

Perličková lázeň do vany

18

Polohovací postel el. včetně matrace

19

Chodítko velké podpůrné Stabilo

150,-/měsíc

20

Chodítko čtyřkolové se sedátkem

150,-/měsíc

21

Vozík elektrický Quickie salsa

10 - 20.-/den

120.-/měsíc
350,- /měsíc + kauce
1000.-

50 Kč/den+ kauce 2000.-

Montáž el.polohovací postele

200,00 Kč

Předvedení a zaučení složitějších
komp. pomůcek

50,00 Kč

Doprava pomůcky dle vyhlášky

Přehled hospodaření za rok 2012:
OBRATY
Dary a příspěvky
Dotace
Příjmy za zapůjčení místnosti
a služby osobní asistence
Prodej pomůcek
Jiné ostatní výnosy

Kč
0
1 664 000
551 051
12 033
0
608

Úroky
Obrat za rok celkem
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Náklady

2 227 692
Kč

Spotřeba materiálu

74 196

Spotřeba energie

99 541

Prodané zboží

11 522

Opravy a udržování

24 352

Cestovné

18 263

Náklady na reprezentaci

13 327

Ostatní služby

269 520

Mzdové náklady

1 076 396

Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky

347 097
0

Jiné ostatní náklady

12 373

CELKEM NÁKLADY

1 946 587

Tržby z prodeje služeb

551 051

Tržby za prodané zboží

12 033

Úroky
Výnosy Přijaté příspěvky
Jiné ostatní výnosy

608
0
0

Provozní dotace

1 664 000

CELKEM VÝNOSY

2 227 692

Aktiva

756 891

Pasiva

756 891

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

Malá fotogalerie pořádaných akcí

Edukační pobyt vozíčkářů Hodonín u Kunštátu

Společenský večer

Den otevřených dveří

Orientační závody handicapovaných
Zlaté Hory

Výlet Rejvíz

25. Den Zdravotně postižených Bohuslávky

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, Unii nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje i Krajskému úřadu patří náš velký dík.

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

