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I. ÚVODNÍ SLOVO

mám pocit, že ještě nezaschl inkoust na 
listech naší předchozí výroční zprávy a už 
jsem zde opět, abych vás již podeváté se-
známila s konáním naší společnosti tento-
krát  tedy  za rok 2010.
Také tento rok jsme se snažili co nejlé-
pe naplňovat naše poslání:  prostřed-
nictvím terénních a ambulantních služeb 
podporovat život občana v jeho přiroze-
ném prostředí. Konkrétně to znamená, že 
jsme po celý rok provozovali dvě terén-
ní  služby, Pečovatelskou službu a Rodin-
nou asistenci a jednu ambulantní službu, 
Sociální poradnu. Cílem hodnoceného 
období bylo stabilizovat uvedené služ- 
by finančně, materiálně i personálně, což 
se do značné míry podařilo.  
V této souvislosti se jednalo především 
o Rodinnou asistenci, která byla regis-
trována jako sociálně aktivizační služ-
ba pro rodiny s dětmi  dne 1. 10. 2008, 
tedy až po ukončení přípravy první-
ho indviduálního projektu Moravsko-

slezského kraje zaměřeného na roz-
voj služeb sociální prevence. Tím došlo  
k tomu, že nebyla dostatečně sladěna po-
ptávka s nabídkou této služby pro území 
její působnosti v rámci veřejné zakázky 
a my jsme museli řešit její dofinancová-
ní z dalších zdrojů. Nebýt podpory sbír-
kového projektu NROS a České televize 
Pomozte dětem, Nadace Terezy Maxové 
a Nadace O2, kde jsme uspěli v granto-
vých řízeních, těžko by se podařilo služ-
bu udržet v potřebném rozsahu.  Přestože 
se jedná o naši „nejmladší” službu, která  
se stále ještě rozvíjí jak působnostně, tak 
také po metodické stránce, kdy některé 
postupy ještě ani nemohly být ověřeny 
v praxi,  protože situace, které upravují, 
dosud nenastaly,  byla Rodinná asisten-
ce vybrána a začátkem září 2010 absol-
vovala inspekci kvality sociálních služeb. 
S ohledem na výše uvedené a také  na 
její nestabilní finanční zajištění po dobu 
dosavadní existence, kdy jsme muse-

Vážení  přátelé,
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li naše úsilí koncentrovat především do 
zajištění finančních zdrojů, hodnotíme 
výsledek inspekce kvality v podobě 119 
bodů a 14 splněných zásadních kritérií  
ze 17 jako velice pozitivní.  
Pečovatelská služba fungovala ve stejném 
rozsahu jako v předchozím roce, přičemž 
jsme díky podpoře Moravskoslezského 
kraje mohli instalovat do našeho vozidla 
výsuvnou sedačku na elektrický pohon 
a  rozšířit tím nabídku  činností o úkon 
„přeprava imobilních či částečně mobil-
ních uživatelů”.  Aktivně  jsme se zapojili  
do přípravy prvního střednědobého plánu 
sociálních služeb na území Albrechticka, 
kde také máme jedno z našich středisek 
pečovatelské služby. 
Sociální poradna  kromě  již stabilního od-
borného poradenství postupně rozšiřuje 
nabídku kompenzačních pomůcek, kterou 
jsme v r. 2010 obohatili  díky darům míst-
ní organizace TOP 09 a soukromé osoby. 
 V rámci stabilizace personální-

ho zajištění a zvyšování kvality 
všech služeb byl zpracován pro spo- 
lečnost první vzdělávací plán, proběhlo 
první hodnocení zaměstnanců, na zákla-
dě kterého jsou postupně zpracovávány  
a realizovány  individuální vzdělávací plány. 
Tyto všechny aktivity bychom však ne-
mohli realizovat bez vás, našich donátorů   
a příznivců,  kterým tímto děkujeme pře-
devším jménem těch občanů, kterým jsou 
naše služby určeny. Klientům a uživate-
lům zase děkujeme za jejich důvěru, že si 
nás vybrali a za setkání s nimi,  jež jsou  
pro nás mnohdy poučením, obohacením 
a díky kterým naplňujeme i slova, která 
pravil kdosi moudrý „starajíce se o štěstí 
jiných, nacházíme své vlastní”. Já osobně 
bych chtěla  tímto také poděkovat našim 
zaměstnancům, bez kterých by dobrá vůle  
či úmysl pomáhat, nebyly nic platné.

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. Martina Božková	 -	předseda	správní	rady 
  Vlasta Jančová	 -	člen	správní	rady 
  Ing. Hana Rousová	 -	člen	správní	rady
	 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:

1.	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	 fakulta-
tivních	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)

2.	Ambulantní	zdravotní	péči	dle	zákona	č.	160/1992	Sb.,	o	zdravotní	péči	v	nestátních	
zdravotnických	zařízeních,	v	platném	znění,	v	souladu	s	rozhodnutím	o	registraci.
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III. POSLÁNÍ, IV. HISTORIE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST V R. 2010

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. 2010

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 
-	12/05	-	zřízení	2	kontaktních	pracovišť	pro	domácí	ošetřovatelskou	péči
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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	-	do	konce	roku

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	koncem	roku

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

2009 -	Sociální	poradna	-		ambulantní	služba	v	sídle	společnosti		-		
	 celý	rok 
-	Pečovatelská	služba	–	terénní	služba	–	pracoviště	Bruntál,		
	 Vrbno	pod	Pradědem,	Světlá	Hora,	Město	Albrechtice,		Horní		
	 Benešov	–	celý	rok,	ukončení	pracoviště	v	Zátoru 
-	Rodinná	asistence	–	terénní	služba	–	pracoviště	Bruntál	–		
	 celý	rok

IV. HISTORIE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST V R. 2010
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OKRES BRUNTÁL - mapa působnosti
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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	ve		složení	:	Mgr.	Martina	Božková,		Ing.	Hana	

Rousová	a	Vlasta	Jančová.	Správní	rada	jednala	na	
dvou	zasedáních	11.5.	a	6.12.2010,	přičemž	na	prv-
ním		jednání	schválila	mimo	jiné		výroční	zprávu	za	r.	
2009,		roční	účetní	závěrku	za	r.	2009,	převod	kladné-
ho	výsledku	hospodaření	(+	405			tis.	Kč)	do	rezervní-
ho	fondu.	Správní	rada	dále	vzala	na	vědomí	výsledky	
kontrol	Obce	Světlá	Hora,	Moravskoslezského	kraje	 
a	 Finančního	 úřadu	 v	 	 Bruntále,	 kde	 nebyly	 shle-
dány	 žádné	 nedostatky	 stejně	 jako	 výsledek	 audi-
tu,	který	byl	bez	výhrad.	Na	druhém	zasedání	vzala	
správní	rada	na	vědomí		informaci	o	činnosti	a	čer- 
pání	 rozpočtu	 	 r.	2010,	o	výhledu	na	 r.	2011,	 	vý-
sledky	kontrol	za	rok	2010	a	výsledek	inspekce	služ-
by	 Rodinná	 asistence,	 která	 proběhla	 v	 září	 2010,	

přičemž	 služba	 dosáhla	 119	 bodů	 při	
splnění	 14	 zásadních	 kritérií	 ze	 17.	
Správní	 rada	 vzala	 na	 vědomí	 dále	
informaci	o	novelizaci	zákona	o	obec-
ně	 prospěšných	 společnostech,	 kte-
rá	 nabyla	 účinnosti	 1.1.2011	 a	 někte-
rá	 přechodná	 ustanovení	 30.	 6.	 2011.		

2. Dozorčí rada

Kontrolní	orgán	společnosti	tj.	dozorčí	rada	praco-
vala	ve	složení	:	Ing.	Jiří	Čech,	Ing.	Irena	Konečná	

a	Ing.	Jana	Sumková.		Také	dozorčí	rada	jednala	na	
dvou	zasedáních	11.5.	a	6.12.2010,	přičemž	na	prv-
ním		projednala	účetní	závěrku	a	výsledek	hospoda-
ření	za	rok	2009	a	doporučila	správní	radě	ke	schvá-
lení	 roční	 účetní	 závěrku	 a	 výsledek	 hospodaření,	
převod	kladného	hospodářského	výsledku	do	rezerv-
ního	fondu	a	návrh	výroční	zprávy	za	r.	2009.	Vzala	
na	vědomí	zprávu	o	auditu	hospodaření	za	r.	2009	 
a	závěry	kontrol	uvedených	v	kapitole	1.	správní	rada.	
Na	druhém	zasedání	dozorčí	 rada	vzala	na	vědomí	
informaci	 o	 činnosti	
a	 čerpání	 rozpočtu	 v	
r.	 2010,	 informaci	 o	
výhledu	 na	 r.	 2011,	
informace	 o	 kontro-
lách	 a	 inspekci	 služ-
by	Rodinná	asistence		 
a	 informaci	o	noveli-
zaci	zákona	o	obecně	
prospěšných	 společ-
nostech.
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V. SPRÁVA SPOLEČNOSTI,

3. Zaměstnanci  a smluvní vztahy 

Společnost	 měla	 k	 31.12.2010	 12	 zaměstnanců	
na	 plný	 úvazek,	 2	 zaměstnance	 na	 poloviční	

úvazek,	 7	 OON.	 Kromě	 ředitele,	 který	 současně		
vykonává	 	 vedoucího	 poradny	 a	 poradce,	 neměla	 
v	r.	2010	správa	společnosti	jiné	zaměstnance.	Eko-
nomické,	 účetní	 a	 mzdové	 činnosti	 byly	 zajištěny	
smluvně,	stejně	jako	právní	konzultace	pro	Sociální	
poradnu.	

4. Spolupráce se samosprávou a členství  
v organizacích

Společnost	 jako	 poskytovatel	 sociálních	 služeb	
spolupracovala	v	místě	své	působnosti	se	všemi	

městy,	která		plánují	sociální	služby	tj.	s	Městem	Vrb-
no	pod	Pradědem,	Městem	Bruntál	a	Městem	Město	
Albrechtice.	 Delegovaní	 zástupci	 byli	 v	 Bruntále		
členem		pracovních	skupin	„senioři”	a	„děti,	mládež,	
rodina”.	Ve	Městě	Albrechticích	je	ředitel	manažerem	
pracovní	 skupiny	 „senioři	 a	 zdravotně	 postižení”,	
jejím	 členem	 je	 dále	 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”.		Společnost	se	během	roku	

prezentovala	 na	 několika	 dnech	 zdraví,	 sociálních	
služeb		či		dnech	dětí.	

Ředitel	byl	a	nadále	je	členem	Pracovní	skupiny	pro	
tvorbu	systému	financování	sociálních	služeb	v	Mo-
ravskoslezském	kraji.
Společnost	je	členem	SKOK	–	spolek	oborové	konfe-
rence	nestátních	neziskových	organizací	působících	
v	sociální	a	zdravotně	sociální	oblasti.

5. Veřejná sbírka

V září	 roku	 2009	 bylo	 vyřízeno	 povolení	 a	 za-hájena	 3-letá	 veřejná	 sbírka	 na	 podporu	 ak-
tivit	 společnosti,	 která	 je	 realizována	 umístěním	
sběrných	kasiček	v	bruntálských	 lékárnách	a	mož-
ností	 přispívat	 na	 sbírkový	 účet,	 přičemž	 během	
roku	2010	jsme	byli	jako	prověřená	a	důvěryhodná	
organizace	vybráni	a	zařazeni	na	portále	 
www.darujspravne.cz,	prostřednictvím	
kterého	 nám	 mohou	 zájemci	 taktéž	
přispívat.		
V	 r.	 2010	 nebyly	 dosud	 získané	
prostředky	 čerpány,	 což	 předpokládáme		
nejdříve	v	r.	2011.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH NEBO ZASTŘEŠUJÍCÍCH ORGANIZACÍCH 
A SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVNÝMI INSTITUCEMI
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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.	2010.	Provozní	doba	byla	stanovena	na	20	hodin	týdně,	přičemž	ve	
sledovaném	období	bylo	zaznamenáno	57	kontaktů	(výkon	činnosti	do	10	-	29	min)	a	100	intervencí		

(výkon	činnosti		30	-	59	minut).	Tyto	údaje	nezahrnují	přípravu	na	konzultace	ani	pořizování	zápisů	o	nich,	
pouze	přímou	práci	s	klienty.	Náklady	na	provoz	poradny	byly	pouze	neinvestičního	charakteru	a	v	hodno-
ceném	roce	činily	439	tis.	Kč.
Následující	graf	znázorňuje	řešené	problémy	
dle	obsahu	v	procentech:

Součástí	 sociální	 poradny	 bylo	 v	 r.	 2010	
možno	 nově	 získat	 i	 informace	 a	 poraden-
ství	 	ke	kompenzačním	pomůckám,	které	je	
možno	zapůjčit	na	vyzkoušení	na	jeden	den	
zdravotně	postiženým	klientům	zdarma.		V	pří- 
padě		potřeby	jsme	začali	nabízet	také	jejich	
krátkodobý	 pronájem	 na	 dobu,	 kterou	 po- 
třebují,	 zpravidla	 než	 vyřídí	 či	 zakoupí		
vlastní	 pomůcku.	 Postupně	 dle	 finančních	
možností	 a	 podle	 poptávky	 pořizujeme	 jed-
notlivé	 typy	 pomůcek.	 Díky	 darům	 jedné	
soukromé	 osoby	 a	 	 místní	 organizace	 TOP	
09	 	 jsme	 obohatili	 naši	 nabídku	 o	 chodít-
ka,	 pojizdné	WC	 křeslo	 a	 pevnou	WC	 židli.			
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VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2010

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

Výkon	služby	pokračoval	po	celý	rok	2010.		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.		Neinvestiční	náklady	na	činnost	v	r.	2010	činily	 
1.	341	tis.	Kč	a	byly	zajištěny	zdroji,	které	jsou	uvedeny	v	následujícím	grafu:

*	Poznámka	-	 tržby	 za	 výkony	 	 byly	 fakturovány	 jako	 subdodávky	Slezské	Diakonii,	 která	
je	 dodavatelem	 kraje	 v	 projektu	 „Podpora	 a	 rozvoj	 služeb	 sociální	 pre-
vence	v	Moravskoslezském	kraji”	v	rámci	Operačního	programu	Lidské	zdroje	 
a	zaměstnanost,	oblast	podpory	3.1	(dále	jen	„OP	LZZ”).
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V	následující	tabulce	jsou	uvedeny	kvantitativní	ukazatele	služby	za	sledované	období:

VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2010

Počet	rodin	celkem 39

Počet	nových	rodin	v	r.	2010 12

Počet	dětí		celkem 94

Členění	dle	věku	

0			-			5	let 35

6			-	10	let	 25

11	-	14	let 18

15	–	18	let 16

Počet	dospělých 57

Počet	intervencí 2655

Počet	kontaktů	 617

Počet	hodnocení	individuálních	plánů 96
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Kvalitativní	změny	v	rodinách	jsou	znázorněny	v	následujícím	grafu.		

Měli jsme případ dívky Z., která žije v poručnictví, kam se dostala z velmi špatného rodinného 
prostředí a byla tak zanedbaná, že měla dvouletý odklad školní docházky. Potom ji chtěli dát do 

zvláštní školy, ale poručnice trvala na základní škole. Zde měla po celou dobu průměrné výsledky, 
nebylo však jisté, že vzdělávání tím neskončí. Asistence začala v rodině v době, kdy Z. začala chodit 
do 9. třídy, přičemž se podařilo díky pomoci v přípravě do školy zlepšit prospěch tak, že ji přijali na 
učební obor, kde měla letos v pololetí průměr 1,7 a říká,  že „chce mít vyznamenání”. Asistence 
ještě nebude ukončena přestože Z. měla  již 18 let, neboť se pracovalo ještě s její sub-
misivitou, bojácností, nízkým sebevědomím a strachem z neznámých věcí  (v  17 letech 
nebyla schopna po nástupu na střední odborné učiliště ve městě vzdáleném cca 27 
km od místa bydliště školu najít ani se zeptat na cestu - asistentka ji posléze doprová-
zela a učila jednotlivé trasy od autobusu do školy).  Pozitivní výsledek navíc přesvědčil  
i poručnici, která zpočátku byla ke službě skeptická, že sama požádala o to, abychom 
pokračovali a pomohli také mladšímu bratrovi zmíněné dívky, který má výchovné problémy.  

VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2010
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Okamžitá	kapacita	–	11	uživatelů
Maximální	kapacita	–	250	uživatelů

V	 r.	 2010	 pokračovala	 realizace	 předmětné	 služby	 celý	 rok,	
přičemž	pracovalo	5	pracovišť,	která	poskytovala	během	roku	

službu	celkem	223	uživatelům:

Bruntál
(působnost		Bruntál)		-		20		
Vrbno pod Pradědem
(působnost	Vrbno	pod	Pradědem	a	místní	části,	Ludvíkov)	-	110
Město Albrechtice
(působnost	Město	Albrechtice,	Heřmanovice,	Holčovice)	–		44
Horní Benešov
(působnost	Horní	Benešov)	–	17

Světlá Hora
(působnost	Světlá	Hora)	-	32

Stav	k	31.	12.	2010	činil	183 uživatelů. 

Náklady	na	službu	činily	2 400 tis Kč		a	byly	zajištěny	
zdroji,	 které	 jsou	 uvedeny	 v	 následujícím	 grafu.

Členění	uživatelů	podle	věku:		
	 0	-	65	let	 -	 26
	 66	-	75	let	 -	 54
	 76	-	85	let	 -	 104
	 86	-	100	let	 -	 39 

Členění	uživatelů	dle	stupně	závislosti:
	 I.	stupeň	 -	 34
	 II.	stupeň	 -	 18
	 III.	stupeň	 -	 5
	 IV.	stupeň	 -	 1  
	 ostatní	 -	 165

3. Pečovatelská služba

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

VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2010
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Díky	podpoře	Moravskoslezského	kraje	 jsme	mohli	za-
koupit	 speciální	 výsuvné	 zařízení	 do	 služebního	 vozu	
ve	středisku	Bruntál.	Zařízení	je	namontováno	do	„So-
ciálního	automobilu”,	 které	využíváme	 již	 od	 června	 r.	
2008.	Speciální	výsuvné	zařízení	využívají	 tělesně	po-
stižení,	 ale	 i	 lidé,	 kteří	 se	 třeba	 jen	 obtížně	 pohybu-
jí.	Sedadlo	se	vysune	ven	z	auta	a	sjede	z	výšky	auta	
tak,	 že	 není	 problém	 na	 něj	 usednout	 jako	 na	 židli	
nebo	 lehce	 přesednout	 	 z	 invalidního	 vozíku.	 Zpět	 do	
vozu	 se	opět	 zasune	díky	 elektrickému	pohonu,	 takže	
s	 nasednutím	 a	 vysednutím	 nemá	 klient	 žádnou	 prá-
ci	 ani	 starosti.	 Navíc	 je	 klientům	 poskytován	 odbor-
ný	 doprovod	 zkušené	 pečovatelky,	 která	 se	 přizpůso-
buje	 individuálně	 potřebám	 každého	 klienta.	 Doprava	
je	 poskytována	 v	místě	 i	mimo	místo	 bydliště	 klienta	
a	 to	 nejen	 ve	 všední	 dny,	 ale	 i	 víkendech	 a	 svátcích.

VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2010
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Pracovníci	 služby	 pokračovali	 v	 prohlubování	
svých	 znalostí	 díky	 absolvování	 odborných	
školení	 a	 seminářů.	 Personálně	 službu	 zajišťovalo	
10	 zaměstnanců	 (vedoucí	 +	 9	 pečovatelů)	 a	 5	
pracovníků	 na	 dohodu	 o	 pracovní	 činnosti.	 Všichni	
zaměstnanci	splňují	kvalifikační	předpoklady.

Mezi	nejžádanější	úkony	patřily:
dovoz,	donáška	oběda	 24	601	 úkonů	
nákupy	 554	 hodin
úklid	 782	 hodin	
doprovod	 362	 hodin
praní	prádla	 658	 kg	
osobní	hygiena	 469	 hodin	
pochůzky	 274	 hodin	
odvoz	autem	 699	 km
příprava	a	podání	jídla	 392	 hodin

Že je možné žít ve svém přirozeném prostředí 
i s těžším postižením dokazuje příběh pana 

L., který žije sám a překročil již „osmdesát-
ku”. Při vstupu do služby požadoval 
pouze donášku oběda, protože jak 
říkával: „umím si uvařit  maximálně  
čaj”. Díky jeho nemocem se však 

postupně zhoršoval jeho zdravotní stav  
a postupně si sjednal další úkony jako 
nákupy a úklid v domácnosti. Nemoc 

však postupovala 
a nakonec musel 
do nemocnice, kde 
podstoupil amputa-
ci dolní končetiny 
a nabídku umístění 
v pobytovém zaří-
zení. Tu ale odmítl 
s tím, že chce dožít 
doma, takže jsme 
opět rozšířili služby 
o pomoc při osobní 
hygieně, rozšíření 
doby poskytování 
na soboty i neděle a fakultativně také  pomoc při 
nácviku užívání prostředků zdravotnické techniky. 
Dnes pan L. velmi dobře zvládá chůzi na protéze  
a s využitím naší pečovatelské služby může naplňovat 
své přání, žít doma ve svém. 

4. Zdravotní péče

Nebyly	opakovaně	uzavřeny	smlouvy	se	zdravot-
ními	pojišťovnami,	proto	není	péče	poskytová-

na,	přestože	má	společnost	registraci.	Vzhledem	ke	
skutečnosti,	že	situace	je	stále	stejná,	bude	podán	
návrh	na	zrušení	registrace	a	výmaz	činnosti	ze	za-
kládací	smlouvy.

VI. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2010



17

1. Přehled nákladů a výnosů

Náklady (v tis. Kč)

Spotřeba	materiálu	celkem 175 Osobní	náklady	celkem 3.159
Spotřeba	materiálu	 31	 Mzdové	náklady	 2.207
Kancelářské	potřeby	 43	 DPP,	DPČ	 176
PHM	 91	 Zákonné	odvody	SZ	pojištění	 776

DDHM	 10	 Daně	a	poplatky	celkem 5
Spotřeba	energie 25	 Daň	silniční	 5
Služby	celkem 595	 Ostatní	daně	a	poplatky	 0

Opravy	a	údržba	 16	 Ostatní	náklady	celkem 97
Cestovné	 33	 Kurzové	ztráty	 1
Náklady	na	reprezentaci	 2	 Pojištění	vozidel	 53
Nájem	 212	 Pojištění	majetku	a	činnosti	 12
Telekomunikace	a	poštovní	služby	 107	 Zákonné	úrazové	pojištění	 10
Ekonomické,	účetní	a	právní	služby	 123	 Jiné	(bankovní	a	správní	poplatky)	 14
Vzdělávání	a	školení	 21	 Odpis	nedobytné	pohledávky				 7
DDNM	 22	 Odpisy	dlouhodobého
Ostatní	služby	 59	 nehmotného	a	hmotného	majetku	 235

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2010

C  E  L  K E  M 4.291
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VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V R. 2010

Výnosy (v tis. Kč)

Provozní	dotace	 2.354
Dary	 696
Tržby	za	vlastní	výkony	 1.187
Tržby	z	prodeje	DNM	a	DHM	 0
Ostatní	příjmy	 218

C E L K E M 4.455

Hospodářský výsledek po zdanění činil  + 164 tis. Kč.

Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí	ČR ......... 990	 Obec	Ludvíkov ...........................................50
Moravskoslezský	kraj ................................. 174	 Obec	Heřmanovice .....................................20

Město	Vrbno	pod	Pradědem ............... 480	 Nadace	rozvoje	občanské
Město	Bruntál	 ....................... 300	 společnosti	(Pomozte	dětem) .....................280
Město		Horní	Benešov ............. 290	 Nadace	Terezy	Maxové ..............................250
Město	Město	Albrechtice ............50	 Nadace	O2 ..............................................150
Obec	Světlá	Hora ......................80		 Dary	fyzických	osob ....................................16

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

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2010
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VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V R. 2010
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VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2010
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VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V R. 2010
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VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2010
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VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V R. 2010
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4. Zpráva auditora

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2010
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VIII. PODĚKOVÁNÍ

V	roce	2010	naši	činnost	podpořily	tyto	instituce:
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VIII. PODĚKOVÁNÍ

a	tyto	fyzické	osoby:			 Mgr.	Jana	Hančilová,	Milena	Hančilová,	Ing.	Jana	Sumková	
	 a	manželé	Sotorníkovi.	

Poděkování	patří	lékárnám:	 Mgr.	Petr	Byrtus	–	Zelená	lékárna	a	Lékárna	Na	Vršku,	
		 LEMAK,	s.r.o.	–	ul.	Ruská
 

za	umístění	a	dohled	nad		kasičkami		v	rámci	veřejné	sbírky		a	hlavně	občanům	města	,	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.



V	roce	2011	bude	nadále	hlavním	úkolem	stabiliza-
ce	a	zvyšování	kvality	registrovaných	sociálních	slu-
žeb,	tzn.	sociální	poradny,	pečovatelské	služby	a	ro-
dinné	asistence.	Ke	stabilizaci	a	rozvoji	našich	služeb	
přispěje	 jednak	 	 postupné	 rozšíření	 provozní	 doby 

služby	všech	středisek	pečovatelské	služby	na	svátky	
a	víkendy,	vzdělávání	zaměstnanců,	průběžná	práce	
na	standardech	kvality	jednotlivých	služeb	a	také	do-
končení	obnovy	našeho	vozového	parku,	které	se	ne-
podařilo	realizovat		ještě	na	pracovišti	v	Bruntále.	Část 
finančních	 prostředků	 je	 již	 zajištěna,	 jelikož	 nás	
podpoří	Nadace	Charty	77	–	Konto	bariéry	a	Nadační	
fond		J&T.
Pokud	se	týče	sociální	poradny,	nepodařilo	se	nám	

rozšířit	služby	o	specializované	dluhové	poradenství,	
což	tedy	zůstává	úkolem	pro	následující	období.		Do-
plnit	 nabídku	 kompenzačních	pomůcek	 	 se	 podařilo	
částečně,	 stále	 však	 	 potřebujeme	 další	 polohovací	
postel		a	mechanické	vozíky.	Tyto	pomůcky	se	tedy	
pokusíme	získat.	V	případě	zájmu	a	zajištění	potřeb-
ných	zdrojů,	rozšíříme	místní	působnost	služby	rodin-
ná	asistence.
Help-in,	 o.p.s.	 se	 bude	 nadále	 podílet	 na	 tvorbě	 

a	realizaci	výstupů	ze	střednědobých	plánů	sociálních	
služeb	 ve	 městech,	 ve	 kterých	 působí	 tj.,	 v	 Brun-
tále,	ve	Vrbně	pod	Pradědem	a	ve	Městě	Albrechti-
cích.	Chceme	se	prezentovat	na	pravidelných	dnech	
zdraví,	sociálních	služeb	či	veletrhu	sociálních		služeb	 
v	Bruntále,	Vrbně	pod	Pradědem,	Městě	Albrechticích	
a	Horním	Benešově.		Předpokládáme	také	aktivnější	
účast	v	profesní	zastřešující	organizaci	SKOK.
V	r.	2011	bude	pokračovat	také	veřejná	sbírka	na	

podporu	našich		služeb.	
30

IX. VÝHLED NA ROK 2011
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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:	 7.00-12.00,	12.30-15.30	hod.
úterý	-	čtvrtek:	 7.00-12.00,	12.30-17.00	hod.
pátek:	 7.00-13.00

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
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