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I. ÚVODNÍ SLOVO

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,
rok 2006 znamenal pro Help-in, o.p.s.
nejen pokraèování v poskytování služeb
zahájených v pøedchozích letech, ale
pøinesl možnost dalšího rozvoje v podobì
rozšíøení peèovatelské služby do obcí
Svìtlá Hora a Ludvíkov,
a pøedevším
projektu
asistence v dysfunkèních
rodinách, který byl realizován v rámci
našich služeb sociální intervence. Dalším
významným poèinem hodnoceného období
je skuteènost, že spoleènost poprvé žádala
o prostøedky z fondù EU a protože byla
úspìšná, mohla zaèít realizovat dvouletý
projekt zamìøený na rozvoj jejich vnìjších
vztahù. Souèasnì probíhaly pøípravné
práce a registraèní proces pro výkon
èinnosti nestátního zdravotnického
zaøízení, které by mìlo zajišovat

zdravotní složku v komplexním pojetí
našich terénních sociálnì zdravotních
služeb. Pøedkládaná výroèní zpráva pøináší
pøehled o tom, v jakém rozsahu, kvalitì,
ekonomické nároènosti a prostøednictvím
jakého personálního a vìcného vybavení
se výše uvedené aktivity a souèasnì i cíle
spoleènosti daøily naplòovat, naznaèuje
také smìr, kterým se chceme dále ubírat
v roce 2007.
Souèasnì je prostorem pro podìkování
všem, kteøí nás podporují a už formou
dárcovství, sponzorování, mediální
prezentace, vlastními zkušenostmi z neziskového sektoru, ale tøeba i kritickými
pøipomínkami a námìty, které jsou
dùležité pro zpìtnou vazbu a reflexi
a pomáhají formovat naše služby.
Mgr. Jana Hanèilová
øeditel

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY
Název organizace:
Sídlo organizace:
Zakladatel :

Help-in, o.p.s.

Bruntál, U rybníka 4, 792 01
Ing. Miroslav Geryk
Petr Hovadík
Statutární zástupce:
Mgr. Miroslav Májek
- pøedseda správní rady
Mgr. Miroslava Fofová
- èlen správní rady
Ing. Petr Valer
- èlen správní rady
Kontrolní orgán :
Ing. Alena Hýzlová
- pøedseda dozorèí rady
Jaroslava Majorová
- èlen dozorèí rady
Ing. Zuzana Velièková
- èlen dozorèí rady do 2. 3. 2006
Ing. Jana Sumková
- èlen dozorèí rady od 2. 3. 2006
Øeditel:
Mgr. Jana Hanèilová
Telefon:
+420 554 219 210, +420 554 725 414
E-mail:
helpinops@atlas.cz
www stránky:
www.help-in.cz
Právní forma:
obecnì prospìšná spoleènost
Datum a è. registrace : Oddíl 0 vložka 137 Krajský soud v Ostravì ze dne 2. 3. 2002
IÈO:
25900757
Bankovní spojení:
86-5361850257/0100
Pøedmìt èinnosti:
Druhem obecnì prospìšných služeb je poskytování:
- služeb sociální péèe (peèovatelská služba, respitní péèe, chránìné dílny),
- domácí ošetøovatelské péèe,
- služeb sociální intervence (sociální poradenství, rodinná asistence)
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III. POSLÁNÍ,

IV. HISTORIE A ÚZEMNÍ PÙSOBNOST V R. 2006

POSLÁNÍ
Spoleènost byla založena za úèelem provozování terénních nebo ambulantních sociálnì zdravotních
služeb, které podporují bìžný život obèana v jeho pøirozeném prostøedí na území okresu Bruntál.

HISTORIE A ÚZEMNÍ PÙSOBNOST V R. 2006
2002

- registrace spoleènosti v Rejstøíku obecnì
prospìšných spoleèností Krajského
soudu v Ostravì ke dni 2. 3. 2002
1. 10. 2002 zahájení èinnosti sociálnì
právní poradny v Bruntále

2003

- sociálnì právní poradna v Bruntále - celý
rok
1. 7. 2003 zahájení peèovatelské služby otevøením kontaktních pracoviš v Bruntále a ve Vrbnì pod Pradìdem
1.12.2003 zahájení peèovatelské služby a podporovaného bydlení ve
Mìstì Albrechticích

2004

-sociálnì právní poradna – celý rok
-peèovatelská služba Bruntál, Vrbno pod
Pradìdem, Mìsto Albrechtice - celý rok
-podporované bydlení Mìsto Albrechtice
- celý rok
1.7.2004 – zahájení peèovatelské služby
v Zátoru

2005

-sociálnì právní poradna – celý rok
-peèovatelská služba Bruntál, Vrbno pod
Pradìdem, Mìsto Albrechtice, Zátor –
celý rok
-podporované zamìstnání Mìsto Albrechtice – celý rok
12/05 - zøízení 2 kontaktních pracoviš pro
domácí ošetøovatelskou péèi

IV. HISTORIE A ÚZEMNÍ PÙSOBNOST V R. 2006
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OKRES BRUNTÁL – MAPA PÙSOBNOSTI
Peèovatelská služba
HEØMANOVICE

Peèovatelská služba
Podporované
zamìstnávání
MÌSTO ALBRECHTICE

Peèovatelská služba
Rodinná asistence
VRBNO POD PRADÌDEM

Peèovatelská služba
ZÁTOR

Peèovatelská služba
LUDVÍKOV

Rodinná asistence
OBORNÁ

Peèovatelská služba
SVÌTLÁ HORA

Peèovatelská služba
Poradna
Rodinná asistence
BRUNTÁL

Peèovatelská služba
STARÉ MÌSTO

Peèovatelská služba
MORAVSKOSLEZSKÝ
KOÈOV
Rodinná asistence
LOMNICE
Rodinná asistence
DÌTØICHOV n/B.
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VI. SPRÁVA SPOLEÈNOSTI

SPRÁVA SPOLEÈNOSTI
1. Správní rada
Statutární orgán spoleènosti, tj. správní rada pracoval v nezmìnìném složení. Správní rada jednala na
dvou zasedáních 5. 6. a 6. 12. 2006, pøièemž na prvním jednání schválila mimo jiné výroèní zprávu za
r. 2005, roèní úèetní závìrku za r. 2005, krytí ztráty výsledku hospodaøení z rezervního fondu a zmìnu
zakládací smlouvy z dùvodu zmìny sídla spoleènosti (z Bruntál, Revoluèní 20 na Bruntál, U rybníka 4)
a ukonèení funkèního období èlena dozorèí rady Ing. Zuzany Velièkové. Na druhém zasedání vzala na
vìdomí informaci o èerpání rozpoètu r. 2006, o pøípravì projektù a grantù pro r. 2007 a závìry kontrol
mìsta Vrbno pod Pradìdem, mìsta Bruntál a Krajské hygienické stanice v Ostravì, v rámci kterých
nebyly zjištìny závady. Spoleènost se stala èlenem obèanského sdružení SKOK - Spolek oborové
konference nestátních neziskových organizací pùsobících v sociální a zdravotnì sociální oblasti.

2. Dozorèí rada
Kontrolní orgán spoleènosti, tj. dozorèí rada pracovala v novém složení, kdy Ing. Zuzanu Velièkovou
nahradila po ukonèení jejího funkèního období Ing. Jana Sumková. Také dozorèí rada jednala na dvou
zasedáních 24. 5. a 5. 12. 2006, pøièemž na prvním projednala úèetní závìrku a výsledek hospodaøení
za rok 2005 a doporuèila správní radì ke schválení roèní úèetní závìrku a výsledek hospodaøení, krytí
ztráty hospodáøského výsledku z rezervního fondu a návrh výroèní zprávy za r. 2005. Vzala na vìdomí
zprávu o auditu hospodaøení za r. 2005.

VI. SPRÁVA SPOLEÈNOSTI
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3. Zamìstnanci a smluvní vztahy
Spoleènost mìla k 31.12. 2006 10 zamìstnancù na plný úvazek, 4 zamìstnance na polovièní úvazek, 5
OON. Kromì øeditele, který souèasnì vykonává vedoucího poradny, nemìla v r. 2006 správa spoleènosti
jiné zamìstnance. Ekonomické, úèetní a mzdové èinnosti byly zajištìny smluvnì.
Spoleènost jako poskytovatel sociálních služeb spolupracuje s mìstem Vrbno pod Pradìdem a mìstem
Bruntál na pøípravì komunitního plánu sociálních služeb pro obì mìsta, pøièemž delegovaný zástupce je
v Bruntále manažerem sekce „senioøi“.
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VII. ÈINNOST SPOLEÈNOSTI V R. 2006

ÈINNOST SPOLEÈNOSTI V R. 2006
1. Služby sociální intervence
1.1. Sociálnì právní poradna
Služba pokraèovala po celý rok 2006. Provozní doba byla stanovena na 20 hodin týdnì, pøièemž ve
sledovaném období bylo zaznamenáno 103 kontaktù (výkon èinnosti do 30 minut) a 104 intervencí
(výkon èinnosti nad 30 minut). Následující graf znázoròuje øešené problémy dle okruhù:

sociální péèe - 33
prac. právní vstahy - 17
rodinné právo SPO - 67
bydlení - 28
mezilidské vztahy - 23
SZ pojištìní - 8
trest., pøestupky - 4
ostatní - 14
exekuce - 9
odeslání - 4

Náklady na provoz poradny byly pouze neinvestièního charakteru a v hodnoceném roce
èinily 407 072,- Kè.

VII. ÈINNOST SPOLEÈNOSTI V R. 2006
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1.2. Rodinná asistence
Ve sledovaném období byl realizován projekt rodinné asistence, který reagoval na dysfunkèní rodiny,
které z rùzných pøíèin (chudoba, neuspokojivá bytová situace, trvale konfliktní rodinný život, závislosti na
alkoholu, hracích automatech) vykazovaly znaky ohrožení øádného vývoje dìtí a z toho dùvodu se dostaly
do evidence Oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí pøi MìÚ Bruntál, ale souèasnì mìly zájem své
problémy øešit. Smyslem rodinné asistence bylo a je doprovázet (ambulantní i terénní formou) rodinu
trpící vážnými problémy situacemi jejich bìžného života a prostøednictvím prvkù – poskytnutí informace,
pomoc pøi zajišování chodu domácnosti, zprostøedkování služeb, pomoc pøi prosazování práv a zájmù,
poskytnutí socioterapie a psychoterapie naplnit cíl služby - minimalizovat rizika a zlepšit kvalitu života
rodiny i dítìte. V konkrétním pøípadì to bude znamenat napø. zrušení nebo zmírnìní stávající právní
regulace.
V území, pro které vykonává MìÚ Bruntál rozšíøenou pùsobnost státní správy (32 obcí) se jednalo o první
projekt tohoto typu vùbec a lze jej tedy oznaèit za pilotní. Cílem hodnoceného období bylo
ovìøení jeho potøebnosti a úèinnosti v praxi a rozhodnutí o tom, zda bude aspirovat na
zaøazení mezi kontinuální služby s následnou registrací jako sociálnì aktivizaèní
služby pro rodiny s dìtmi. Z tohoto hlediska bylo zajištìno odpovídající prostorové
zázemí, vìcné vybavení pro asistenty a zajištìn veškerý hospodáøsko správní
servis. Osloveno bylo celkem 27 rodin, z nichž se vyprofilovalo celkem 13 rodin,
kterým byla asistenèní služba poskytována k 31. 12. 2006. Náklady na službu byly
pouze neinvestièní a èinily 810 163,-Kè.
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VII. ÈINNOST SPOLEÈNOSTI V R. 2006

2. Služby sociální péèe
2.1. Peèovatelská služba a respitní péèe
V roce 2006 pokraèovala realizace pøedmìtné služby celý rok, pøièemž pracovala 3 pracovištì, která
poskytovala bìhem roku službu níže uvedenému poètu uživatelù:
Bruntál – (pùsobnost Bruntál, Moravskoslezský Koèov, Staré Mìsto) -18 uživatelù
Vrbno pod Pradìdem - (pùsobnost Vrbno pod Pradìdem a místní èásti, Ludvíkov, Heømanovice ) – 83 uživ.
Mìsto Albrechtice - (pùsobnost Mìsto Albrechtice, Tøemešná, Liptaò) – 43 uživatelù
Kromì uvedených pracoviš byla služba poskytována také samostatnými zamìstnanci v obci Zátor
(pùsobnost Zátor) – 13 a od 1. 2. 2006 také v obci Svìtlá Hora (pùsobnost Svìtlá Hora) –14 uživatelù, kde
se dostavuje dùm s peèovatelskou službou, a kde bychom mìli mít od r. 2007 další pracovištì.
Neinvestièní náklady na projekt èinily 1 463 536,-Kè. Investièní náklady (leasing užitkového vozidla pro
rozvoz obìdù) èinily ve sledovaném období 112 423,-Kè.
Celkové náklady støediska peèovatelské služby potom èinily 1 575 959,-Kè. Hlavní cíl služby v r. 2006 stabilizovat personální, vìcné a prostorové vybavení peèovatelské služby, se naplnil
èásteènì, protože se podaøilo zajistit potøebné vìcné vybavení a posílit
personální zabezpeèení. Nepodaøilo se však zajistit další užitkové vozidlo pro
rozvoz obìdù a nákupù. V prùbìhu roku 2006 službu aktivnì využívalo 171
klientù a v jejich prospìch bylo vykonáno cca 20 tisíc úkonù. Služba plní
svùj úèel, protože zajišuje potøebnou pomoc seniorùm i v málo
dostupných oblastech okresu. Personálnì ji zajišovalo 9 zamìstnancù
(vedoucí + 8 peèovatelek), 3 pomocní peèovatelé na dohodu o pracovní
èinnosti v rámci podporovaného zamìstnávání.

VII. ÈINNOST SPOLEÈNOSTI V R. 2006
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2.2 Podporované zamìstnání
Po pøechodu z ústavu sociální péèe žijí 4 uživatelé v bìžném nájemním bytì mìsta a snahou je zaèlenit je
do bìžného života srovnatelného s vìtšinovou populací. V jejich konkrétním pøípadì jde pøedevším
o zapojení do pracovních aktivit. V souèasné dobì mají 3 z nich pøekvalifikovánu invaliditu s výrokem, že
pøi soustavném dohledu mohou vykonávat jednoduchou pracovní èinnost.
Pøesto je ÚP (poboèka Mìsto Albrechtice) odmítl zaøadit do evidence uchazeèù o zamìstnání a ve
spolupráci se zamìstnavateli, kteøí se zabývají uplatnìním mentálnì postižených na trhu
práce, jim pomoci pøi hledání vhodného pracovního uplatnìní. Jako náhradní øešení s nimi
má naše spoleènost uzavøenu dohodu o pracovní èinnosti, kdy vykonávají èinnosti
spojené s úklidem domu s peèovatelskou službou ve Mìstì Albrechticích. Zajištìní
jejich soustavného pracovního uplatnìní zùstává cílem pro následující období.
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VII. ÈINNOST SPOLEÈNOSTI V R. 2006

3. Zdravotní péèe
V roce 2006 byl po zøízení 2 pracoviš domácí péèe zahájen registraèní proces spoleènosti jako nestátního
zdravotnického zaøízení – odbornost „sestra v domácí péèi“.
Místnì pøíslušný orgán veøejného zdraví schválil provozní øády obou pracoviš a Krajský úøad
Moravskoslezského kraje udìlil souhlas s vìcným a personálním vybavením a následnì vydal oprávnìní
k výkonu pøedmìtné zdravotní péèe. Koncem roku spoleènost požádala Moravskoslezský kraj o výbìrové
øízení na uzavøení smluv se zdravotními pojišovnami, jehož termín konání byl stanoven na leden 2007.

VII. ÈINNOST SPOLEÈNOSTI V R. 2006
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4. Projekt „Rozvoj vnìjších vztahù Help-in, o.p.s.“
V lednu 2006 byl zahájen dvouletý projekt financovaný z OP RLZ prostøednictvím Nadace rozvoje
obèanské spoleènosti, který je zamìøen na posílení jednak vnitøních kapacit spoleènosti, tak pøedevším
na rozvoj vnìjších vztahù, pøièemž se konkrétnì jedná o:
- zvýšení informovanosti veøejnosti, potencionálních uživatelù našich služeb a místních samospráv o èinnosti a nabídce služeb spoleènosti,
- posílení budování formálních i neformálních vztahù a partnerství v komunitì,
- zahájení vytváøení podmínek pro efektivní využívání místních zdrojù.
Rozpoèet projektu èiní 466 700,-Kè. V roce 2006 byly realizovány aktivity za 204 212,-Kè.
Základní výstupy z prvního roku projektu jsou:
- zøízení pracovního místa pro vnìjší vztahy a fundraising (0,5 úvazku),
- zahájení vzdìlávání 2 zamìstnancù v oblasti PR a manažerských dovedností,
- výroba informaèních letákù vèetnì informaèních materiálù pro nevidomé
- zahájení hospitací zamìstnancù u dalších poskytovatelù sociálních služeb pùsobících v regionu,
- uspoøádání benefièního koncertu,
- založení veøejné sbírky na podporu aktivit spoleènosti,
- prezentace na „Veletrhu zdraví a sociálních služeb v Bruntále“
- výroba propagaèních pøedmìtù (trièka, hrnky s logem spoleènosti).
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VIII. HOSPODAØENÍ SPOLEÈNOSTI

HOSPODAØENÍ SPOLEÈNOSTI
1. Pøehled o penìžních pøíjmech a výdajích
Pøíjmy (v tis. Kè)
1. Dotace ze státního a samosprávných
rozpoètù celkem
2 253
MPSV
718
Moravskoslezský kraj
563
mìsto Vrbno pod Pradìdem
350
mìsto Bruntál
250
Úøad práce Bruntál
168
Obec Svìtlá Hora
100
Obec Zátor
65
mìsto Mìsto Albrechtice
20
Obec Ludvíkov
8
Obec Staré Mìsto
8
Obec Moravskoslezský Koèov
3
2. Pøijaté pøíspìvky a dary celkem
Nadace rozvoje obèanské spol.
Nadace rozvoje zdraví
Nadace Charty 77 – Konto Bariery
Výbor dobré vùle
Nadace Naše dítì

589
204
80
65
60
100

Èeský Telecom, a.s.
Obec Heømanovice
Hobes spol. s r.o.
Keramet spol. s r.o.
Ostatní dary fyz. a práv. osob
3. Tržby za vlastní výkony
Tržby z prodeje služeb

35
15
4
3
23
347
347

4. Ostatní pøíjmy
4
Úroky
1
iné ostatní výnosy
3
_________________________________

CELKEM

3 193
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VIII. HOSPODAØENÍ SPOLEÈNOSTI

Výdaje (v tis. Kè)
1. Spotøebované nákupy celkem
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie

313
281
32

2. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

657
11
36
1
609

3. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Odvody SZ pojištìní
4. Danì a poplatky celkem
Silnièní daò
Ostatní danì a poplatky

2 030
1 509
521
4
2
2

5. Ostatní náklady celkem
19
jiné ostatní náklady
19
______________________________

CELKEM

3 023

pøíjmy:
3.023.000,-Kè
výdaje:
3.193.000,-Kè
výsledek: 170.000,-Kè

Výsledek hospodaøení po zdanìní èinil
+170 tisíc Kè.
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IX. PODÌKOVÁNÍ

PODÌKOVÁNÍ
V roce 2006 naši èinnost podpoøily tyto instituce:

MPSV

MS kraj

Mìsto

Mìsto

Mìsto

Vrbno p/P.

Bruntál

Albrechtice

Svìtlá Hora

Obec Zátor

Obec

Obec

Obec

Obec

Nadace

Výbor

Heømanovice

Staré Mìsto

Ludvíkov

Moravskosl. Koèov

rozvoje zdraví

dobré vùle
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Nadace
Charty 77

IX. PODÌKOVÁNÍ

Praha

Nadace Naše dítì

Horní Benešov

Úøad práce Bruntál

Bruntál

a tyto fyzické osoby:
Mgr. Jana Hanèilová, Milena Hanèilová, Ing. Blanka Maixnerová, manželé Sotorníkovi, Ing. Jana Sumková
mediální partner:

Dìkujeme všem uvedeným i tìm, kteøí zde nejsou zmínìni, ale kteøí nás také podporují nebo jsou našimi
pøíznivci, protože pomáhají dobré vìci.

27

X. VÝHLED SPOLEÈNOSTI PRO ROK 2007

VÝHLED SPOLEÈNOSTI PRO ROK 2007

V roce 2007 by se naše spoleènost mìla zamìøit na
stabilizaci stávajících služeb a rozvíjet služby
terénního i ambulantního charakteru. Dle nového
zákona o sociálních službách platného od 1. ledna
2007 budeme usilovat o øádnou registraci
poskytovatele sociálních služeb
a jejich
poskytování dle nových standardù kvality. To
znamená, že bychom rádi registrovali tøi sociální
služby, a sice peèovatelskou péèi, sociálnì právní
poradnu a rodinnou asistenci. V rámci zdravotní
péèe plánujeme zahájení provozu domácí
ošetøovatelské péèe.
V lednu roku 2007 byla spoleènosti schválena

krajským úøadem schválena veøejná sbírka,
jejíž výtìžek bude vìnován na rozvoj
spoleènosti a zkvalitnìní péèe o její klienty.
V rámci sbírky budou na území mìsta Bruntálu
umístìny kasièky na dobrovolné pøíspìvky
a plánujeme množství kulturních a mediálních
akcí zamìøených na prezentaci spoleènosti.
V roce 2007 také skonèí projekt rozvoje
vnìjších vztahù, který byl realizován na základì
prostøedkù z grantù Evropské unie. Úkolem
bude zhodnotit prospìšnost dvouletého
projektu pro spoleènost a nalézt zpùsob a prostøedky, jak dále pokraèovat v jeho realizaci.
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FOTOGRAFIE

rodinná asistence

prezentace spoleènosti na veletrhu zdraví

kanceláø vrbenské poboèky

