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Kontaktní údaje
Sídlo organizace :
750 02 Přerov 2

Náměstí Svobody 1963/4

Telefon :
739 504 512

581 206 925 , mobil + 420

Email:

alfaprerov@centrum.cz

Webové stránky:

www.alfaprerov.cz

IČ: 26602156

DIČ : CZ 26602156

Registrace ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v odd.L vložce č.5645

Číslo běžného účtu: 183137877/0300 u ČSOB a.s. pobočka Přerov,Čechova
Registrovaná sociální služba osobní asistence: identifikátor 386455

Výkonný

výbor:

Předseda :

Kateřina Čepová (statutární zástupce)

Místopředseda:

Iva Sibrová (statutární zástupce)

Členové :

Marie Nakládalová, Jan Moravec, Michal Ondryáš

Náhradníci :

Marie Šťastníková

Revizní

komise:

Předseda:

Roman Kratochvíl

Členové :

Václav Zedek, Marie Jemelíková

Pobočné spolky:
Výkonný výbor metodicky řídí pobočné spolky 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 na pobočné spolky :
Lipník – Vybíralová Dagmar, tel. 605 702 294
Kojetín – Nakládalová Marie, tel. 773 527 740
Vozíčkáři Přerov - Čepová Kateřina, tel. 731 406 960

Historie organizace
Alfa handicap Přerov – sdružení občanů se zdravotním postižením
přerovského regionu byla zaregistrována v září 2002 jako občanské
sdružení, poskytující volnočasové služby osobám se zdravotním
postižením bez rozdílu vady a věku. Se svými místními organizacemi
v Hranicích, Lipníku, Kojetíně, Stříteži a v Přerově, organizovala
pro Bechtěreviky, diabetiky a vozíčkáře různé zájezdy, setkání,
kulturní akce i poradenství a metodickou pomoc.
Od 1. 5. 2011 se podstatně změnila naše činnost. Tímto datem byla
zahájena
registrovaná
sociální
služba
osobní
asistence
v přerovském
regionu
dle
zákona

o sociálních službách.
Změna činnosti z organizace poskytující
jen spolkovou činnost, na organizaci, poskytující registrované
služby, si vyžádala i změnu stanov organizace.

Nová historie organizace
Dne
17.
12.
2015
byla
organizace
v rámci
transformace
zaregistrovaná jako zapsaný spolek. S tím souvisela další změna
stanov. V Kojetíně, Lipníku nad Bečvou a v Přerově vozíčkáři
působí naše transformované pobočné spolky. Tyto spolky organizují
volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením bez
rozdílu vady, vozíčkáři pro osoby pohybující se na invalidním
vozíku, jejich přátele a známé.
V současnosti poskytujeme registrované služby osobní
v přerovském regionu a základní sociální poradenství.

asistence

Jako fakultativní činnost provozujeme půjčovnu kompenzačních
pomůcek a prodej baterií do sluchadel. Ve spolupráci s ostatními
organizacemi zdravotně postižených připravujeme a organizujeme
kulturní, sportovní a společenské akce, jako Alfaolympiády, Den
zdravotně postižených, společenské večery, Plavání handicapovaných
kolem světa a jiné.
V sídle
organizace
poskytuje
odborné
poradenství
proškolený
konzultant NIPI ČR o.p.s. v oblasti bezbariérových úprav a
posuzování staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Registrované služby osobní asistence:
Veřejný závazek:
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 a dožít v přirozeném domácím prostředí
podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele
umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy 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 státu Evropské Unie, pokud
jsou hlášeni k trvalému bydlišti na území přerovského regionu. Osobní asistence je
poskytována osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu postižení.
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.
Služba osobní asistence byla v roce 2018 poskytována 12 – ti uživatelům pracovním
týmem 8-mi osobních asistentů, 1 manažera sociálních služeb, od srpna 2015
1 sociální pracovnicí. Dodavatelsky jsou zajištěny ekonomické služby, na DPP
supervizor a ostatní pomocný personál (uklízečka, praní prádla a technik půjčovny).
Tým osobních asistentů v průběhu roku prošel dvěma akreditačními internátními
školeními, pravidelně je proškolován, aby tato služba byla poskytována na
profesionální úrovni. Pravidelně jsou poskytovány supervize.

Pracovní tým osobní asistence:

Akreditační školení 2018

Pracovní tým s lektorem a supervizorkou

Fakultativní služby:
Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Půjčovna 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 veřejnost.
31. Den zdravotně postižených, pořádaný na nově zrekonstruovaném výletišti
v Hradčanech – výborné občerstvení zajistili místní zahrádkáři, po celý den hrála
hudba, losovala se tombola, program zpestřili sokolníci Mysliveckého sdružení Týn
nad Bečvou, kteří přinesli s sebou sovičky a raroha.
6.ročník Alfaolympiády zdravotně postižených – v městském parku na Náměstí
Svobody proběhl při sportovním zápolení družstev zdravotně postižených.
V měsících dubnu a listopadu jsme připravili pro zdravotně postižené občany
společenský večer ve velkém sále Městského domu v Přerově.
V měsíci květnu se v přerovském plaveckém bazénu uskutečnil závod družstev
s názvem „Plavání handicapovaných kolem světa“.
Edukační pobyt vozíčkářů a osob se zdravotním postižením se uskutečnil opět
v zářijovém termínu v Hodoníně u Kunštátu.
Všechny akce jsou připraveny a organizovány v bezbarierových prostředích.

Přehled hospodaření za rok 2018:
VÝNOSY
Dary a příspěvky
Dotace na registrované služby
osobní asistence – Olomoucký
kraj
Příjmy za
služby osobní asistence

V Kč
0
2 375 000,00
691 676,00

Tržby za prodej zboží

56 647,00

Dotace Přerov osobní asistence

125 000,00

Dotace Přerov volnočasové
aktivity

10 000,00

Dotace ÚP Přerov

75 000,00

Jiné ostatní výnosy

259,00

Výnosy za rok celkem

3 333 582,00

NÁKLADY

V Kč

Spotřeba materiálu

69 344,00

Spotřeba energie

75 303,00

Školení a kurzy

94 990,00

Opravy a udržování

33 955,00

Cestovné

31 445,00

Jiné provozní náklady

3 587,00

Ostatní služby

259 381,00

Mzdové náklady

2 026 539,00

Daně, soc. a zdrav. pojištění

649 569, 00

Poštovné, telefony, internet

26 227,00

Náklady za rok celkem

3 270 340,00

Pobočné spolky:
Výkonný výbor metodicky řídí pobočné spolky 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 na pobočné spolky :
Lipník – Vybíralová Dagmar, tel: 605 702 294
Kojetín – Nakládalová Marie, tel: 773 527 740
Vozíčkáři Přerov - Čepová Kateřina, tel: 731 406 960

***********************************************
Malá fotogalerie

celoroční činosti

Den zdravotně postižených v Hradčanech

Edukační pobyt Hodonín u Kunštátu

Společenský večer

Orientační závody v Opavě

Alfaolympiáda

Plavání handicapovaných kolem světa

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 a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali akce
organizovat, patří náš velký dík.

