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I. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení  přátelé,
rok se sešel s rokem a já vás na 
tomto místě již po osmé oslovuji, 
abych vám představila činnost or-
ganizace, kterou řídím od jejího 
vzniku v r. 2002. Když se ohlédnu 
zpět, vidím dlouhou cestu, kterou 
jsme za těch osm let ujeli a věřte, 
že se mnohdy nejednalo o rovnou 
dálnici, ale spíše o úzkou klikatou 

okresku s mnoha výmoly (nestabilní financování sociál-
ních služeb), špatným značením (legislativa, která byla 
přijata až od r. 2007), objížďkami (zavádění standardů 
kvality do praxe) a někdy i zákazy vjezdu (to když 
s námi neuzavřely zdravotní pojišťovny smlouvy, kvůli 
čemuž neprovozujeme  domácí péči). Skutečnost, že 
se nám přes všechny tyto překážky daří vézt náklad   
v podobě tří registrovaných sociálních služeb je důkazem 
toho, že i po té okresce se dá jezdit. Jde to sice pomale-
ji, méně komfortně, ale máte zase možnost kdykoliv 
zastavit, lépe se rozhlédnout po kraji a vnímat tak třeba 
lépe potřeby lidí z vesniček, kterými projíždíte. A že 
jich takových v okrese Bruntál je, mi jistě budete věřit, 
i když zrovna před sebou nemáte mapu. 
Když se vrátím k jízdě za r. 2009,  která  je  předmětem  
tohoto  mého snažení a vašeho zájmu, lze říci, že byla 

poměrně stabilní  (po celý rok byly v provozu tři 
služby: sociální poradna, pečovatelská služba 
a rodinná asistence), bezpečná  (zajišťoval ji pro-

fesionální tým, který průběžně doplňuje své vědomosti 
a dovednosti) a efektivní  (což zjistíte srovnáním výkonů 
a jejich ekonomické náročnosti v kapitolách VII. a VIII.). 
Úspěšnost jízdy byla zajištěna nejen díky osvědčeným 
čerpacím a občerstvovacím stanicím (dotace MPSV, 
obcí, ve kterých působíme a Moravskoslezského kraje), 
ale i díky mobilním cisternám, které pomáhají, když 
dojde nebo má zpoždění palivo v těch stabilních, příp. 
nabízejí i jiné palivo (nadace, nadační fondy, právnické 
a fyzické osoby, z jejichž zdrojů můžeme financo-
vat  v některých případech i investiční náklady a díky 
čemuž jsme zakoupili 2 nová vozidla pro pečovatelskou 
službu). Poprvé jsme vyzkoušeli palivo ze zahraničí  
(Finanční mechanismy EHP /Norska z převážné části 
financovaly prostřednictvím Nadace rozvoje občanské 
společnosti projekt Nechceme do dětského domova) 
a můžeme říci, že náběr i kontrola spotřeby byly sice 
složitější, nicméně náklad v podobě výstupů výše uve-
deného projektu byl dovezen úspěšně do cíle. 
Děkujeme všem, se kterými jsme se na naší cestě pot-
kali, protože setkávání nás obohacují. Pokud byla navíc 
jeho obsahem nezištná pomoc, stávají se taková set-
kání hnacím motorem pro dny příští. 
A co si přát pro rok 2010?  Nemusí to být zrovna bez-
starostná Jízda ala Jan Svěrák, stačí, když bude alespoň 
taková, jako v r. 2009. I ta vaše!

yž bude alespoň

Mgr. Jana Hančilová
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II.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY

Název organizace: Help-in, o.p.s.
Sídlo organizace: Bruntál, U Rybníka 4, 792 01
Zakladatel : Ing. Miroslav Geryk, Petr Hovadík
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Májek - předseda správní rady do 3.12. 2009 
 Mgr. Martina Božková - předseda správní rady od 4.12. 2009 
 Vlasta Jančová - člen správní rady 
 Ing. Hana Rousová - člen správní rady od 4.12. 2009
Kontrolní orgán : Ing. Jiří Čech - předseda dozorčí rady 
 Ing. Jana Sumková - člen dozorčí rady 
 Ing. Irena Konečná - člen dozorčí rady
Ředitel: Mgr. Jana Hančilová
Telefon: +420 554 219 210
E-mail: helpinops@atlas.cz
www stránky: www.help-in.cz
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum a č. registrace : Oddíl 0 vložka 137 Krajský soud v Ostravě ze dne 2. 3. 2002
IČO: 25900757
Bankovní spojení: 86-5361850257/0100
Předmět činnosti: Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 
Terénní a ambulantní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 
znění, v souladu z rozhodnutím o registraci, včetně zajišťování fakultativních činností s poskytováním 
sociálních služeb souvisejících a realizace vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb.
 Konkrétně se jedná o tyto registrované služby : 
 - pečovatelská služba  (pečovatelská služba) 
 - sociální poradna  (odborné sociální poradenství) 
 - rodinná asistence (sociálně - aktivizační služba pro rodiny s dětmi)
Ambulantní zdravotní péči dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních, v platnémém znění, v souladu s rozhodnutím o registraci.
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III. POSLÁNÍ, IV. HISTORIE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST V R. 2009

Společnost byla založena za účelem provozování terénních nebo ambulantních sociálně zdravotních služeb, 
které podporují běžný život občana v jeho přirozeném prostředí na území okresu Bruntál.

III. POSLÁNÍ

IV. HISTORIE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST V R. 2009

2002 - registrace společnosti v Rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu   
 v Ostravě ke dni 2.3. 2002 
- 1.10. 2002 - zahájení činnosti sociálně právní poradny v Bruntále

2003  - sociálně právní poradna v Bruntále – celý rok 
- 1.7. - zahájení pečovatelské služby otevřením kontaktních pracovišť v Bruntále a ve Vrbně  
 pod Pradědem  
- 1.12. - zahájení pečovatelské služby a podporovaného bydlení v Městě Albrechticích

2004 - sociálně právní poradna – celý rok 
- pečovatelská služba Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Město Albrechtice - celý rok  
- podporované bydlení Město Albrechtice – celý rok 
- 1.7. – zahájení pečovatelské služby v Zátoru 

2005 - sociálně právní poradna - celý rok 
- pečovatelská služba Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Město Albrechtice, Zátor - celý rok 
- podporované zaměstnání Město Albrechtice - celý rok 
- prosinec - zřízení 2 kontaktních pracovišť pro domácí ošetřovatelskou péči



IV. HISTORIE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST V R. 2009

2006 - sociálně právní poradna – celý rok 
- pečovatelská služba Bruntál, Vrbno pod   
 Pradědem,  Město Albrechtice, Zátor – celý rok 
- podporované zaměstnání Město Albrechtice –  
 celý rok 
- 1.2. - zahájení pečovatelské služby ve  
 Světlé Hoře 
- 1.11. - rozšíření působnosti střediska    
 pečovatelské služby Vrbno pod Pradědem do   
 Luvíkova 
- 1.3. -  zahájení projektu rodinné asistence

2007 - sociální poradna - celý rok (registrovaná služba  
 od 1.7.2007) 
- pečovatelská služba - Bruntál, Vrbno pod   
 Pradědem, Světlá Hora, Město Albrechtice, Zátor,  
 Horní Benešov – celý rok (registrovaná služba od  
 1.7.2007) 
- obnovení rodinné asistence

2008 - sociální poradna - celý rok 
- pečovatelská služba - Bruntál, Vrbno pod   
 Pradědem, Světlá Hora, Město Albrechtice, Zátor,  
 Horní Benešov - celý rok 
- rodinná asistence - v rámci pilotního projektu do  
 30.9. a od 1.10. jako registrovaná služba

5
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OKRES BRUNTÁL - mapa působnosti



V. SPRÁVA SPOLEČNOSTI,
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH NEBO ZASTŘEŠUJÍCÍCH ORGANIZACÍCH 

A SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVNÝMI INSTITUCEMI

1. Správní rada

Statutární orgán společnosti, tj. správní rada, praco-
val v novém složení, kdy se po ukončení funkčního 
období Mgr. Miroslava Májka, stala novým členem 
rady Ing. Hana Rousová a předsedou správní rady 
byla zvolena Mgr. Martina Božková. Správní rada 
jednala na dvou zasedáních a to 20.5. a 4. 12. 
2009, přičemž na prvním jednání schválila mimo 
jiné výroční zprávu za r. 2008, roční účetní závěrku 
za r. 2008 a převod kladného výsledku hospodaření 
(+ 62 tis. Kč) do rezervního fondu. Správní rada dále 
vzala na vědomí výsledky kontrol Krajské hygien-
ické stanice, Města Vrbno pod Pradědem a Okresní 

správy sociálního zabezpečení v Bruntále, kde neby-
ly shledány žádné nedostatky, stejně jako výsledek 
auditu, který byl bez výhrad. Na druhém zasedání 
vzala správní rada na vědomí  informaci o činnosti 
a čerpání rozpočtu  r. 2009, výhledu na r. 2010 
a výsledky a hodnocení projektu „Nechceme do 
dětského domova”.  

2. Dozorčí rada

Kontrolní orgán společnosti, tj. dozorčí rada, praco-
val ve stejném složení jako v roce předešlém. Také 
dozorčí rada jednala na dvou zasedáních, 20.5. 
a 4.12. 2009, přičemž na prvním zasedání projed-
nala účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 
2008 a doporučila správní radě ke schválení roční 
účetní závěrku a výsledek hospodaření, převod klad-
ného hospodářského výsledku do rezervního fondu 
a návrh výroční zprávy za r. 2008. Vzala na vědomí 
zprávu o auditu hospodaření za r. 2008 a závěry 
kontrol uvedených v kapitole 1. správní rada. Na 
druhém zasedání dozorčí rada vzala na vědomí in-
formaci o činnosti a čerpání rozpočtu v r. 2009, 
informaci o výhledu na r. 2010 a personální 
změny ve správní radě.
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V. SPRÁVA SPOLEČNOSTI,

3. Zaměstnanci  a smluvní vztahy 

Společnost měla k 31.12. 2009 celkem 11 
zaměstnanců na plný úvazek, 2 zaměstnance na 
poloviční úvazek a 11 OON. Kromě ředitele, který 
současně vykonává funkci vedoucího poradny a po-
radce, neměla v r. 2009 správa společnosti jiné 
zaměstnance. Ekonomické, účetní a mzdové činnosti 
byly zajištěny smluvně. 

4. Spolupráce se samosprávou a členství v or-
ganizacích

Společnost jako poskytovatel sociálních služeb 
spolupracovala v místě své působnosti se všemi 
městy, která plánují sociální služby, tj. s Městem 
Vrbno pod Pradědem, Městem Bruntál a Městem 
Město Albrechtice. Delegovaný zástupce (ředitel) 
byl v Bruntále členem řídící skupiny a manažerem 
pracovní skupiny „Senioři”. Jejím členem je i vedoucí 
pečovatelské služby. Pracovníci rodinné asistence 
jsou členy pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina”. 
Ve Městě Albrechticích je ředitel manažerem pra-
covní skupiny „Senioři a zdravotně postižení”, je-

jím členem je i vedoucí pečovatelské služby. Ve 
Vrbně pod Pradědem je vedoucí pečovatelské 
služby členem pracovní skupiny „Senioři 

a zdravotně postižení občané” a rodinný asistent 
členem pracovní skupiny „Rodina s dětmi”. Ředitel byl 
členem Pracovní skupiny pro tvorbu systému finan-
cování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. 
Společnost je členem SKOK – Spolek oborové kon-
ference nestátních neziskových organizací působících 
v sociální a zdravotně sociální oblasti.

5. Veřejná sbírka

V září roku 2009 byla povolena a zahájena 3letá 
veřejná sbírka na podporu aktivit společnosti, která 
je realizována umístěním sběrných kasiček v brun-
tálských lékárnách. 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH NEBO ZASTŘEŠUJÍCÍCH ORGANIZACÍCH 
A SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVNÝMI INSTITUCEMI
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 VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2009

Společnost vykonávala pouze hlavní činnost tj., poskytovala následující registrované služby. 

1.Odborné sociální poradenství

Název: Sociální  poradna  (identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 2018841)

 Okamžitá kapacita - 2

Služba byla poskytována po celý r. 2009. Provozní doba byla stanovena na 20 hodin týdně, přičemž ve 
sledovaném období bylo zaznamenáno 120 kontaktů (výkon činnosti do 30 min) a 105 intervencí  (výkon 
činnosti  30 minut).  
Následující graf znázorňuje řešené problémy dle obsahu v procentech:

Náklady na provoz poradny byly pouze neinvestičního charakteru a v hodnoceném roce  činily 429 tis. Kč.



Jedním z případů, který naše poradna řešila, byl problém 
v rámci spotřebitelských vztahů. Na předváděcí akci jisté 

firmy, která probíhala kdesi v restauraci, se paní I. nechala 
„zlákat” a uzavřela kupní smlouvu. Zaplatila  první splátku 
na zboží, o kterém ale později zjistila, že nemá proklamo-
vanou kvalitu a také, že cena několikanásobně převyšuje 
cenu obvyklou na trhu. Naše paní I. se tedy rozhodla od 
kupní smlouvy v zákonné lhůtě odstoupit s využitím ustano-
vení občanského zákoníku, hovořícím jasně o situaci, kdy 
byla smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro 
podnikání dodavatele. Prodávající na její 
písemnou výpověď nereagoval. 
Následně po jedné ur-
genci výpověď zamítl 
s odůvodněním, že smlou-
va byla uzavřena v k tomu 
určené prodejně. Po této ko-
respondenci jsme v poradně 
sepsali pro paní I. žalobu na 
neplatnost kupní smlouvy. Ta 
byla následně, dle telefonického 
sdělení paní I., u soudu úspěšná 
a smlouva byla prohlášena za 
neplatnou.

VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2009

Ve srovnání s předchozími lety se významně zvýšil počet případů souvisejících s předlužením občanů. Stále 
se opakují i případy obdobné jako v níže popsaném příběhu. Ne vždy však mají takový dobrý konec. 

o prostory obvyklé pro
ávávajajícícíí nana jejejíjí
al.

u
o-
ně
na
TaTa

kého
ěěšnšnáá

na za
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VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2009

2. Sociálně—aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

Název: Rodinná asistence  (identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 7588833)
 

Okamžitá kapacita : 15 klientů  
  Maximální kapacita : 25-30 rodin

Služba „Rodinná asistence” byla zaregistrována jako třetí sociální služba 
poskytovaná naší společností dne 1. 10. 2008 a její výkon pokračoval 
po celý rok 2009. Jedná se o sociálně—aktivizační službu pro rodiny 
s dětmi, jejímž smyslem je stabilizace a obnova funkčnosti v rodinách 
tak, aby byla odvrácena hrozba nařízení ústavní výchovy u dětí, příp. 
aby umožnila jejich návrat. Registrace služby byla jedním z výstupů 
projektu „Nechceme do dětského domova” (podrobnější informace 
viz. samostatný odstavec o projektu), který skončil 31.12.2009. K to-
muto datu jsme měli v evidenci 28 rodin, se kterými jsme individuálně 
pracovali. 
Neinvestiční náklady na činnost této služby v r. 2009 činily  
1. 526 tis. Kč a byly zajištěny především díky výše uvedeného pro-
jektu, který byl financován z Blokového grantu pro NNO v rámci 
Finančních mechanismů EHP a Norska, prostřednictvím Nadace pro 
rozvoj občanské společnosti. Spolufinancování bylo dále zajištěno díky 
dotaci Města Bruntál a tržbami za intervence dle subdodavatelské sm-
louvy o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu „Podpora 
a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji” v rámci 
OP LZZ, která byla uzavřena se Slezskou Diakonií. 
Rok 2009 byl ve znamení především organizačního začleňování služby 
a tvorby metodik, potřebných pro její činnost.

11



VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2009

Projekt  „Nechceme do dětského domova”

Hlavním záměrem projektu bylo zabránit nebo minimalizovat nařízení ústavní výchovy pro cca 50 dětí ve 25 
rodinách, příp. umožnit návrat 5 dětem z výkonu ústavní výchovy v regionu, pro který MěÚ Bruntál vykonává 
rozšířenou působnost státní správy. Cílovou skupinou byly rodiny z různých důvodů ohrožené sociální dys-
funkcí. U těchto rodin byla výchovná prostředí pro děti nebo způsob plnění rodičovské zodpovědnosti v tak-
ovém stavu, že hrozilo odebrání dětí z tohoto přirozeného prostředí nebo naopak podmínky neumožňovaly 
jejich návrat. Prostřednictvím poskytnutí podpory formou individuální rodinné asistence, která zahrnovala 
řadu aktivit zvolených dle konkrétních problémů, které každá z rodin měla nebo řešila, jsme předpokládali 
stabilizaci poměrů v rodinách tak, aby k výše uvedené právní regulaci nemuselo dojít, respektive aby byla 
zrušena.
Rozpočet projektu činil  73.115 €.  Skutečné čerpání  bylo  69 603,75 €. Nižší čerpání bylo způsobeno 
především dlouhodobou pracovní neschopností a pozdějším nástupem pracovníků projektu. Vyúčtování pro-
jektu bylo předmětem samostatného auditu, jehož závěr byl s výrokem bez výhrad. Také závěrečná zpráva 
o realizaci projektu byla schválena Nadací pro rozvoj občanské společnosti a proplacena poslední splátka 
z celkových nákladů.

Výstupy projektu 

Při hodnocení projektu byly zaznamenány kvalitativní změny v rodinách znázorněné v následujícím grafu:

12
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VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2009

Konkrétní rozbor dosažených výsledků projektu je následující:
Z 35 rodin zařazených do projektu bylo dosud hodnoceno 34 (1 byla ve službě krátce) s těmito výsledky 
v kvalitativních ukazatelích:

1.  zlepšení ekonomické situace -  celkem 20 (z níže uvedených kritérií se zlepšilo alespoň jedno)
sjednání splátkových kalendářů – 12 rodin• 
průběžný dohled nad hospodařením – 11 rodin• 
vyřízení dávek v hmotné nouzi – 4 rodiny• 
vyřízení dávek státní sociální podpory – 9 rodin• 
vyřízení dávek sociálního pojištění – důchod – 2 rodiny• 
registrace na úřadu práce – 8 rodin• 
zajištění zaměstnání – 2 rodiny• 
výkon zvláštního příjemce dávek – 1 rodina• 

2.  zlepšení bytových poměrů nebo péče o domácnost - 20
zajištění bytu - 4 rodiny• 
dovybavení bytu – 1 rodina• 
zajištění azylového bydlení po soudním vystěhování – 1 rodina• 
úpravy a uspořádání domácnosti – 6 rodin• 
zlepšení hygienických podmínek  - 12 rodin• 
dohled nad placením nájmu jako předpoklad pro udržení bydlení—10 rodin • 

3.  zlepšení osobního stavu dětí - 24 rodin
zajištění volnočasových aktivit -  19 rodin• 
zařazení dětí do MŠ – 5 rodin• 
zlepšení docházky do ZŠ, MŠ – 2 rodiny• 
zlepšení výkonu dětí ve škole – 9 rodin• 
přeřazení do speciální ZŠ s nižšími nároky - 3 rodiny• 
rozvoj kontaktů s vrstevníky – 5 rodin• 
zlepšení osobního stavu dětí prostřednictvím psychoterapie – 7 dětí• 
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4.  obnovení kontaktů nebo soužití v rodině - 9 rodin
pomoc s výchovou nezletilé ze strany příslušníků rodiny – 1 rodina• 
obnovení kontaktu mezi rodiči a dětmi, které jsou u prarodičů – 1 rodina • 
podpora kontaktu syna a otce propuštěného z výkonu trestu odnětí svobody – 1 rodina• 
podpora kontaktu otce a dětí po rozvodu– 1 rodina • 
podpora rodinného prostředí při návratu dětí z dětského domova – 2 rodiny• 
zlepšení stavu prostřednictvím psychoterapie dospělých  – 5 rodin• 
navázání vztahu mezi sourozenci a druhým rodičem – 2 rodiny• 

5.  zlepšení postavení rodiny v komunitě – 14 rodin
zlepšení komunikace se školou – 10 rodin• 
zlepšení komunikace s úřady – 11 rodin• 

Díky výše uvedeným výsledkům mohla být služba ukončena u 3 rodin – šlo o ukončení pro splnění cíle:
1. rodina - zlepšil se prospěch dítěte a bylo zajištěno navazující studium nezletilého syna svěřeného  
  do péče babičky
2. rodina - bylo zajištěno samostatné bydlení (přidělen byt) a žena se naučila hospodařit, což vedlo  
  k jejímu osamostatnění a její bratr mohl být svěřen do její péče 
3. rodina - byl zajištěn dohled nad nezletilou dívkou do doby svěření do pěstounské péče, díky  
  čemuž nemusela být dočasně umístěna ve výchovném ústavu

Přestože se stav ve 3 rodinách zlepšil ve 2 resp. ve 3 ukazatelích, byl podán návrh na ústavní výchovu:
1. rodina - kvůli psychickému onemocnění svobodné matky z důvodu ohrožení zdraví roční dcery  
  – zde byla asistence ukončena 
2. rodina - pro ztrátu bydlení - matka se synem jsou nezvěstní, je po nich vyhlášeno celostátní  
  pátrání; asistence pokračuje s otcem, aby byly vytvořeny podmínky pro možnost  
  návštěv syna, který bude po nalezení umístěn do dětského domova
3. rodina - z důvodu nepéče o 2 starší děti – asistence pokračuje, nejmladší dítě zůstává v rodině
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Stav se nezlepšil ani v jednom ukazateli u 3 rodin – ukončeno pro nařízení ústavní výchovy ve 
2 rodinách a ve třetí pro nespolupráci:

1. rodina – z důvodu nadměrného užívání alkoholu matkou k 31. 12. 2009
2. rodina – z důvodu obvinění rodičů pro týrání nezletilých dětí
3. rodina – ukončeno pro nespolupráci

Projekt předpokládal práci s 25 rodinami a 50 dětmi, celkem nakonec pracoval s 35 rodinami a 80 dětmi.

Díky úspoře finančních prostředků jsme dne 10.12. 2009 uspořádali v konferenčním sále Domova Pohoda 
v Bruntále tematickou konferenci, která pro odbornou veřejnost shrnula výstupy projektu, představila činnost  
orgánu sociálně právní ochrany dětí a pro rodiče připravila přednášku právníka, zaměřenou na rodičovskou 
zodpovědnost, smluvní vztahy a důsledky jejich nedodržování se specifikací na bydlení a finanční půjčky 
a předlužování. Dále  představil svou činnost výchovný poradce ze základní školy a prezentoval se zástupce 
ze speciální školy. Pro děti zúčastněných rodičů byl připraven doprovodný program v bruntálské pobočce 
Krajského střediska volného času Juventus Karviná. 

Celkový výše uvedený záměr byl naplněn takto: 
bylo přerušeno řízení o nařízení ústavní výchovy pro 5 dětí s odkladem na leden 2010 a s ohledem na  1. 

 výsledky asistence (návrh byl pro zlepšení v lednu 2010 zamítnut), 
ve 30 rodinách nemá v současné době OSPOD záměr nařídit ústavní výchovu,2. 
v 1 rodině byl podán návrh na zrušení soudního dohledu,3. 
pro 3 děti se po návratu z dětského domova podařilo stabilizovat situaci tak, že mohou žít v rodině.4. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP  
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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Děti to někdy skutečně nem-
ají v životě jednoduché a je-

jich rodiče mnohdy o nic méně. 
Obrátil se na nás orgán sociálně 
právní ochrany dětí bruntálského 
městského úřadu se žádostí o po-
moc. V našem případě to zna-
mená žádost o zprostředkování 
sociálně - aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, tedy rodinné 
asistence. Rodina, která se dos-

tala do potíží, je úplná rodina se čtyřmi dětmi. Matka 
byla na rodičovské dovolené, otec pracoval. V rodině 
se vyskytovaly už delší dobu problémy s docházkou 
dětí do školy, jejich přípravou na vyučování, ale rodi-
na měla potíže i s vedením a udržováním domácnosti. 
V rodině se také řešil obrovský problém s nezletilou 
dcerou, která otěhotněla.
Pomoc ve formě rodinné asistence rodina uvítala a tak 
s ní začala rodinná asistentka pracovat. Zaměřila se na 
nejpalčivější problémy, jejichž neřešení by znamenalo 
ohrožení existence rodiny. Vzhledem k tomu, že děti 
opravdu nezvládaly nároky klasické základní školy, 

z čehož pramenily i jejich potíže ve škole, bylo nutné 
dětem pomoci. Rodinné asistentce se podařilo zajistit 
přestup dětí do základní školy s osnovami praktické 
školy. Zmíněná rodina žila v nevyhovujícím malém 
bytě, který neodpovídal potřebám velké rodiny, do 
níž mělo přijít, vzhledem k těhotenství dcery, další 
dítě. Díky rodinné asistenci se podařilo zajistit vhodné 
bydlení právě pro dceru po narození dítěte a vyjednat 
přerušení jejího studia na dobu, než bude dítě natolik 
velké, aby mohlo chodit do mateřské školy.
Rodinná asistentka podporuje teď i mladou maminku 
v péči o její nezletilé dítě. Pomáhá ji formou nácviku 
zvládnout rodičovské chování, procvičuje s ní sociál-
ních schopností a dovedností…
Může nás tedy hřát vědomí, že původní rodinu se 
zavedením rodinné asistence podařilo skutečně 
stabilizovat, a že se zlepšil školní prospěch dětí. 
S rodinou je ale třeba i dál pracovat, dál je třeba ji 
motivovat k lepšímu vedení a udržování domácnosti 
a také k větší a kvalitnější péči o vlastní děti, které 
rodiče velmi milují. Našim cílem je, aby ve všech 
rodinách, s nimiž pracujeme, došlo alespoň k tak-
ovémuto zlepšení.
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Okamžitá kapacita – 11 uživatelů
Maximální kapacita – 250 uživatelů

V r. 2009 pokračovala realizace předmětné služby celý rok, 
přičemž pracovalo 5 pracovišť, která poskytovala během roku 
službu celkem 224 uživatelům:

Bruntál
(působnost  Bruntál)  -  17  
Vrbno pod Pradědem
(působnost Vrbno pod Pradědem a místní části, Ludvíkov) - 102
Město Albrechtice
(působnost Město Albrechtice, Heřmanovice, Holčovice) –  46
Horní Benešov
(působnost Horní Benešov) – 17
Světlá Hora
(působnost Světlá Hora) - 30

Od 1.2. 2009 byla ukončena činnost mobilního pracoviště v Zá-
toru, kde byla v lednu poskytnuta služba 12 uživatelům. 

Stav k 31.12. 2009 činil 184 uživatelů. 

Členění uživatelů podle věku:  
 0 - 65 let –  25
 66 - 75 let –  44
 76 - 85 let –  87
 86 - 100 let –  28 

Členění uživatelů dle stupně závislosti:
 I. stupeň - 34
 II. stupeň - 19
 III. stupeň - 4
 IV. stupeň - 2  
 ostatní - 125

3. Pečovatelská služba

Název: Pečovatelská služba  (identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 7463781) 

Náklady na službu činily  2 319 tis Kč.
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Díky prodeji ojetého voz-
idla a finanční  podpoře 
z prostředků Moravskoslez-
ského kraje, z Nadace OKD 
a Fondu pomoci Siemens, se 
nám podařilo obnovit vozový 
park ve střediscích Vrbno 
pod Pradědem a Město Al-
brechtice, kde byla pořízena 
nová užitková vozidla (Peu-
geot Partner a Peugeot Bi-
pper) na rozvážku obědů, 

nákupů i převoz uživatelů nebo kompenzačních 
pomůcek. Tyto účelové prostředky na investice jsme 
velice ocenili, neboť pro neziskové organizace je doce-
la obtížné investiční prostředky získávat. Většina dot-
ací i grantů je poskytována na běžné výdaje a ještě 
s přísnou specifikací, kde ani leasing nebývá většinou 
uznatelným nákladem. Pro terénní služby, které 
poskytujeme a vzhledem k velikosti zajišťovaného 
území a dostupnosti hromadnou dopravou, jsou pro 
nás spolehlivá vozidla nezbytností, proto jsme za ně 
velmi vděčni. Pro  rok 2010 tak zbývá vyměnit ještě 
vozidlo na pracovišti v Bruntále. 
Pracovníci služby pokračovali po celý rok také v prá-

ci na standardech kvality, kdy byly zpracovány 
nové individuální plány, aktualizována pravidla 
pro poskytování služby, dopracovány havarijní 

a nouzové situace a pracovní postupy k jednotlivým 
úkonům. Instalováním videozvonku v sídle služby, 
byla zajištěna dostupnost pro imobilní návštěvníky 
(mohou kontaktovat pracovníka, který mu zajistí buď 
pomocí schodolezu, či nájezdních lyžin přístup do 
kanceláře) a byly taktéž zahájeny práce na převodu 
písemných materiálů na zvukové nosiče, tak aby byly 
dostupné pro nevidomé nebo slabozraké uživatele. 
Díky darům Nadace Taťány Kuchařové  „Krása pomo-
ci” a Nadace Charty 77 – Konta Bariéry, jsme mohli 
doplnit vybavení kompenzačními pomůckami o dvě 
elektrické polohovací postele s antidekubitní matrací, 
které jsou již plně využívány. 
Personálně službu zajišťovalo 10 zaměstnanců (ve-
doucí + 9 pečovatelů) a 5 pracovníků na dohodu 
o pracovní činnosti. Všichni zaměstnanci splňují 
kvalifikační předpoklady. 

Mezi nejžádanější úkony patřily: 
dovoz, donáška oběda .................... 24 926 úkonů
nákupy .............................................616 hodin
běžný úklid ........................................641 hodin
doprovod ...........................................357 hodin
praní prádla .......................................593 kg
osobní hygiena ...................................283 hodin
pochůzky ...........................................271 hodin
odvoz autem ......................................462 km
příprava a podání jídla .........................141 hodin
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Život může komukoliv z nás postavit do cesty nejrůznější 
překážky, které musíme, chceme-li žít dál, překonávat. 

Některé ale nezvládneme sami, a když přijde těžká nemoc, je 
dobře, když najdeme někoho, kdo nám může a chce pomoci. 
Ještě zdaleka ne starý pan M. prodělal cévní mozkovou příhodu, 
která mu způsobila bohužel i trvalé poškození hybnosti nohou, 
a tak zůstal upoután na lůžko. Usoudil, že ani s pomocí manželky 
o sebe pečovat už nemůže a obrátil se proto telefonicky na naši 
pečovatelskou službu a podrobně nám vysvětlil svou tíživou 
životní situaci. Nabídli jsme mu nejen zapůjčení kompenzačních 
pomůcek, ale zároveň i pomocnou ruku v podobě pečovatelské 
služby. Pan M. naši nabídku přijal a tak pro něj přišla manželka 
vypůjčit polohovací lůžko s antidekubitní matrací. S užíváním to-
hoto lůžka je pan M. více než spokojen, nejvíce si chválí možnost 
manipulace s lůžkem pomocí ručního ovládacího zařízení, 
které ovládá sám přímo z postele. Pan M. využil i pomoc naší 
pečovatelské služby, takže dnes už úzce spolupracujeme s jeho 
manželkou a v péči o něj se střídáme. K panu M. dochází vždy 
podle domluvy pečovatelka, která se stará o jeho hygienu a stra-
vu. Dovážíme mu oběd, a když je potřeba, pečovatelka zařizuje 
i různé pochůzky. Péči má pan M. zajištěnu i o víkendech a on 
i rodina jsou s péčí spokojeni, pan M. totiž díky tomu může zůstat 
doma mezi svými nejbližšími a nemusí kvůli svému postižení ode-
jít do léčebny dlouhodobě nemocných nebo jiné ústavní péče.

4. Zdravotní péče

Nebyly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, proto není péče poskytována, přestože má 
společnost registraci.
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Pronájem kompenzačních pomůcek

Využívat invalidní vozík, nájezdovou rampu nebo jinou kompenzační 
pomůcku je možné nejen pokud ji mají lidé se zdravotním postižením, 
dlouhodobě nemocní nebo senioři trvale přidělenu. Získat ji mohou 
na přechodnou dobu v obecně prospěšné společnosti Help-in Bruntál.
Jde většinou o časový úsek mezi tím, kdy člověk se zdravotním 
postižením požádá lékaře a zdravotní pojišťovnu o přidělení kompenzační 
pomůcky a chvílí, kdy získá pomůcku vlastní. Získat do krátkodobého 
užívání mohou pomůcky i lidé, kteří si vezmou na krátkodobý po-
byt domů někoho z léčebny dlouhodobě nemocných, ústavní péče nebo 
nemocnice a nemá pro ně smysl pořizovat si pomůcky trvale domů. 

Přenosný
nástavec na WC

Polohovací a zvedací lůžko 
elektrické 

Čtyřkolečkové
chodítko

Schodolez pro přepravu
invalidního vozíku  
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1. Přehled nákladů a výnosů

Náklady (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu celkem 260 Osobní náklady celkem 3.090
Spotřeba materiálu 38 Mzdové náklady 2.215
Kancelářské potřeby 41 DPP, DPČ 174
PHM 73 Zákonné odvody SZ pojištění 701
DDHM 108 Daně a poplatky celkem 8
Spotřeba energie 23 Daň silniční 5
Služby celkem 753 Ostatní daně a poplatky 3
Opravy a údržba 46 Ostatní náklady celkem 82
Cestovné 33 Kurzové ztráty 7
Náklady na reprezentaci 2 Pojištění vozidel 49
Nájem 249 Pojištění majetku a činnosti 7
Telekomunikace a poštovní služby 107 Zákonné úrazové pojištění 10
Ekonomické, účetní a právní služby 155 Jiné (bankovní a správní poplatky) 9
Vzdělávání a školení 31 Odpisy dlouhodobého
DDNM 54 nehmotného a hmotného majetku 174
Ostatní služby 76 C  E  L  K E  M 4.390 
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Výnosy (v tis. Kč)

Provozní dotace 2.083
Dary 1.370
Tržby za vlastní výkony 1.111
Tržby z prodeje DNM a DHM 69
Ostatní příjmy 162

C E L K E M 4.795

Hospodářský výsledek po zdanění činil  + 405 tis. Kč .

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ......... 779 Nadace rozvoje občanské
Moravskoslezský kraj ................................. 208 společnosti (Blokový grant)..................... 1.300
Město Vrbno pod Pradědem ........................ 480 Nadace Taťány Kuchařové ............................30
Město Bruntál  .......................................... 300 Nadace Charty 77 – Konto bariéry ................28
Město  Horní Benešov ................................ 290 Dary fyzických osob ....................................12
Město Město Albrechtice ...............................50 Nadace OKD ............................................200
Obec Světlá Hora .........................................80  Fond pomoci Siemens ...............................100

Obec Ludvíkov .........................................50
Obec Heřmanovice ..............................20
Obec Holčovice .....................................2

2. Přehled dotací a darů na provoz a investice (  v tis. Kč)
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3. Účetní závěrka
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4. Zpráva auditora



VIII. PODĚKOVÁNÍ

V roce 2009 naši činnost podpořily tyto instituce:
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a tyto fyzické osoby:  Mgr. Jana Hančilová, Milena Hančilová, Ing. Jana Sumková, Pavla Krymláková 
Poděkování patří lékárnám : Mgr. Petr Byrtus – Zelená lékárna a Lékárna Na Vršku, 
  LEMAK, s.r.o. – ul. Ruská
  Rotbal, s.r.o. – Lékárna pod Pradědem
 Lékárna 111 - Vrbno pod Pradědem
 
za umístění a dohled nad kasičkami v rámci veřejné sbírky a hlavně lidem, kteří do nich přispěli. 
Děkujeme všem uvedeným i těm, kteří zde nejsou zmíněni, ale kteří nás také podporují nebo jsou 
našimi příznivci, že pomáhají dobré věci.

Finanční mechanismy EHP/Norska prostřednictvím  Nadace rozvoje občanské společnosti



IX. VÝHLED NA ROK 2010

V roce 2010 bude nadále hlavním 
úkolem stabilizace a zvyšování kval-
ity registrovaných sociálních služeb, 
tzn. sociální poradny, pečovatelské 
služby a rodinné asistence. Ke stabi-
lizaci a rozvoji našich služeb přispěje 
jednak nabídka nových úkonů 
pečovatelské služby (přeprava im-
obilních uživatelů), rozšíření pro-
vozní doby pečovatelské služby 
i na svátky a víkendy, vzdělávání 
zaměstnanců, průběžná práce na 
standardech kvality jednotlivých 
služeb a také dokončení obnovy 
našeho vozového parku, které je 

nutné ještě na pracovišti v Brun-
tále. Po vyhodnocení více než 
roku, kdy krátkodobě pronajímáme 
kompenzační pomůcky a prostředky 
zdravotnické techniky, jsme zjistili, 
že bychom ještě potřebovali další 
polohovací postel, výsuvné zařízení 
do auta a mechanické vozíky. Tyto 
pomůcky se tedy pokusíme získat.  

Help-in, o.p.s. se bude na-
dále podílet na tvorbě a realizaci 
výstupů ze střednědobých plánů 
sociálních služeb ve městech, ve 
kterých působí, tj. v Bruntále, ve 
Vrbně pod Pradědem a ve Městě 

Albrechticích. Chceme se prezento-
vat na pravidelných dnech zdraví, 
sociálních služeb či veletrzích so-
ciálních  služeb v Bruntále, Krnově, 
Vrbně pod Pradědem, Městě Al-
brechticích a Horním Benešově. 
Předpokládáme také aktivnější 
účast v profesní zastřešující or-
ganizaci SKOK - Spolek oborové 
konference nestátních nezisk-
ových organizací působících v so-
ciální a zdravotně sociální oblasti.

V r. 2010 bude pokračovat veřejná 
sbírka na podporu našich služeb.
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X. FOTOGALERIE

Poprvé jsme se prezentovali jinak, 
než na běžném veletrhu. V Městě 
Albrechticích uspořádali poprvé 
Dětský den a Den sociálních 
služeb a tak i my jsme spojili svou 
prezentaci se soutěžemi pro děti.

V prosinci roku 2010 jsme 
uspořádali v konferenčním sále Do-
mova Pohoda v Bruntále tematick-
ou konferenci, která pro odbornou 
veřejnost shrnula výstupy projek-
tu „Nechceme do dětského domo-
va” a představila některé  činnosti 
a spolupracující instituce. Konfer-
ence se zúčastnili i starosta města 
Ing. František Struška s místosta-
rostou Ing. Václavem Moresem.

V dubnu roku 2009 jsme mohli 
díky darům Nadace OKD a Fondu 
pomoci SIEMENS zakoupit do Vrb-
na pod Pradědem nový automo-
bil. Nové auto pokřtil i vrbenský 
místostarosta Ing. Miloš Lasota. 
Nové auto jsme o několik měsíců 
později zakoupili díky grantu fi-
nancovanému Moravskoslezským 
krajem i do Města Albrechtic.
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KDY JSME VÁM K DISPOZICI

Sociální poradna
 
pondělí, středa: 9.00-12.00, 14.00-16.00 hod. 
úterý, čtvrtek:  8.00-10.00, 14.00-16.00 hod. 
pátek:  zavřeno

Pečovatelská služba

pondělí - pátek: 7.00-12.00, 12.30-15.30 hod.

Rodinná asistence 

pondělí - pátek: 7.00-12.00, 12.30-15.30 hod.

Všechny potřebné kontakty

Adresa: U Rybníka 4, 792 01 Bruntál,
Telefon: 554 219 210, 554 725 414

E-mail: helpinops@atlas.cz
www.help-in.cz




