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YRGQªVORYR
Vážení přátelé,
milí čtenáři výroční zprávy Help-in, o.p.s.,
již po třinácté se s vámi na tomto místě setkávám, abych se s vámi
podělila o příběh naší společnosti, která stejně dlouhou dobu funguje
na trhu sociálních služeb.
Také v roce 2014 zůstalo neměnné naše poslání: prostřednictvím terénních a ambulantních služeb podporovat život občana v jeho přirozeném
prostředí na území okresu Bruntál resp. v okolních okresech.
Konkrétně to znamená, že jsme po celý rok dále provozovali dvě terénní
služby, Pečovatelskou službu a Rodinnou asistenci a jednu ambulantní
službu, Sociální poradnu, které se každá jednotlivě snažily, aby přes 200
seniorů či zdravotně postižených osob mohlo žít doma, aby děti z více než
60 rodin nemusely do dětských domovů a aby přes 180 občanů Bruntálu
a blízkého okolí umělo lépe chránit své zájmy a hájit svá práva.
Druhým rokem pokračovalo v rámci fakultativních činností odborné dluhové poradenství, což bylo možné díky projektu „Společně proti dluhům“, který získal v r. 2013 finanční podporu z evropských fondů. V květnu proběhla



z MPSV kontrola tohoto projektu, přičemž nebyly shledány žádné nedostatky.
ky. Naa
opak již tehdy bylo zřejmé, že budou překročeny plánované indikátory počtu
u osob,
které budou podpořeny. Nakonec byl v rámci projektu podpořen více než dvojnávojnáá
sobek plánovaného počtu klientů. Takovou poptávku jsme při přípravě projektu
ojektu
neočekávali, a je zřejmé, že zadlužování populace se stává docela vážným problémem.
oblémem.
V rámci doplnění materiálového vybavení jsme pořídili díky dotaci Moravskoslezského
vskoslezského kraje a
výtěžku
prodeje
ýtě u z p
odeje adventních věnců, které ve svém volném čase vyráběly
ěly paní Kvasničková
Trandosová ještě s několika přítelkyněmi, v pořadí již čtvrtou elektrickou
a Trandosov
ektrickou polohovací
nafukovací vanu, dvě podpažní chodítka a WC židli do půjčovny
postel, nafuk
ovny kompenzačních
pomůcek, která funguje při naší sociální poradně.
organizaci práce, úsporu času pečovatelů i rozšíření přepravních kapacit obědů,
Lepší organ
klientů, umožnil nákup dalšího vozidla pečovatelské služby, na které nám přinákupů i klie
spěl více než polovinou Moravskoslezský kraj.
Všechny
naše aktivity bychom však nemohli realizovat bez vás, našich donátorů a přízVš
V
šeechny naš
ni
n
nivců,
ivců
ů, kterým tímto děkujeme především jménem těch občanů, kterým jsou naše služby
určeny. K
Klientům a uživatelům zase děkujeme za jejich důvěru, že si nás vybrali a za
setká
setkání s nimi, jež jsou pro nás mnohdy poučením, ale téměř vždy obohacením.
A v neposlední řadě bych chtěla tímto také velmi poděkovat našim zaměstnancům, bez kterých by dobrá vůle či úmysl pomáhat, nebyly nic platné.

S úctou Jana Hančilová
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Název organizace:
Sídlo organizace:
Zakladatel :
Správní rada:

Dozorčí rada:

Statutární orgán:
Telefon:
E-mail:
www stránky:
Právní forma:
Datum a č. registrace:
IČO:
Bankovní spojení:

Help-in, o.p.s.
Bruntál, U Rybníka 4, 792 01
Ing. Miroslav Geryk
Petr Hovadík
Vlasta Jančová
- člen správní rady
Ing. Hana Rousová
- člen správní rady
Ing. Petr Valer
- člen správní rady
Ing. Jiří Čech
- člen dozorčí rady
Ing. Jana Sumková
- člen dozorčí rady
Ing. Irena Konečná
- člen dozorčí rady
Mgr. Jana Hančilová - ředitel
+420 554 219 210
helpinops@atlas.cz
www.help-in.cz
obecně prospěšná společnost
Oddíl 0 vložka 137 Krajský soud v Ostravě ze dne 2. 3. 2002
25900757
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 s 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)
Zvláštní informace k činnosti v r. 2014:
- společnost nerealizovala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
- společnost nerealizovala žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
- společnost neměla organizační složku v zahraničí
- společnost nenabyla žádné akcie ani zatímní listy
- společnost nepoužila investiční instrumenty příp. obdobná aktiva či pasiva



3RVOQª
Společnost byla založena za účelem provozování terénních nebo ambulantních sociálních
služeb, které podporují běžný život občana v jeho přirozeném prostředí na území okresu
Bruntál příp. okolních okresech.
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• 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



• 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 ve Městě Albrechticích



•
•
•
•

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



•
•
•
•

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





•
•
•
•
•
•

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 Ludvíkova
1. 3. – zahájení projektu rodinné asistence – do konce roku



• 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



• 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



• 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





• Sociální poradna – ambulantní služba v sídle společnosti – celý rok
• Pečovatelská služba – terénní služba –
5 pracovišť: v Bruntále, Vrbně pod Pradědem, Světlé Hoře, Městě Albrechticích a Horním
Benešově – pracovalo celý rok,
• Rodinná asistence – terénní služba – pracoviště Bruntál – celý rok



• Sociální poradna – ambulantní služba v sídle společnosti – celý rok
• Pečovatelská služba – terénní služba –
5 pracovišť: v Bruntále, Vrbně pod Pradědem, Světlé Hoře, Městě Albrechticích a Horním
Benešově – pracovalo celý rok,
• Rodinná asistence – terénní služba – pracoviště Bruntál – celý rok, pracoviště Moravský
Beroun od ledna



• Sociální poradna – ambulantní služba v sídle společnosti – celý rok
• Pečovatelská služba – terénní služba –
5 pracovišť: v Bruntále, Vrbně pod Pradědem, Světlé Hoře, Městě Albrechticích a Horním
Benešově – pracovalo celý rok,
• Rodinná asistence – terénní služba – 2 pracoviště: Bruntál, Moravský Beroun – celý rok



• Sociální poradna – ambulantní služba v sídle společnosti – celý rok, dluhové poradenství 1x
za 14 dnů výjezdy na detašované pracoviště ve Vrbně pod Pradědem a Městě Albrechticích
• Pečovatelská služba – terénní služba – 5 pracovišť: Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Světlá
Hora, Město Albrechtice, Horní Benešov – celý rok,
• Rodinná asistence – terénní služba – 2 pracoviště: Bruntál, Moravský Beroun – celý rok
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Vrbno pod Pradědem
Město Albrechtice
Bruntál

Horní Benešov

Světlá Hora

Moravský Beroun
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Naše správní rada pracovala ve složení: Ing. Hana Rousová, Vlasta Jančová a Ing. Petr Valer. Správní rada
jednala na dvou zasedáních 4. 6. a 3. 12. 2014, přičemž na prvním jednání schválila mimo jiného návrh
výroční zprávy za r. 2013, návrh rozpočtu na r. 2014, roční účetní závěrku za r. 2013, převod kladného výsledku hospodaření (+ 129 tis. Kč) do rezervního fondu a odkup vozu Renault Kangoo za zůstatkovou cenu,
v případě, že nebude prodloužena nájemní smlouva. Správní rada dále vzala na vědomí výsledky kontrol
Obce Světlá Hora, Krajské hygienické stanice MSK – pracoviště Bruntál, MPSV – projekt „Společně proti
dluhům“, kde nebyly shledány žádné nedostatky. Správní rada vzala na vědomí výsledek auditu, který byl
bez výhrad. Na druhém zasedání schválila odměnu řediteli a vzala na vědomí informaci o činnosti a čerpání
rozpočtu r. 2014, o výhledu na r. 2015 a zprávu o činnosti dozorčí rady.



'R]RUÊªUDGD
Kontrolní orgán společnosti tj. dozorčí rada pracovala ve složení: Ing. Jiří
Čech, Ing. Irena Konečná a Ing. Jana Sumková. Také dozorčí rada jednala na dvou zasedáních 4. 6. a 3. 12. 2014, přičemž na prvním projednala účetní závěrku a výsledek hospodaření
za rok 2013 a doporučila správní radě ke schválení roční účetní závěrku a výsledek hospodaření, převod
kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu a návrh výroční zprávy za r. 2013. Vzala na vědomí
zprávu o auditu hospodaření za r. 2013 a závěry kontroly uvedené v kapitole 2. správní rada. Na druhém
zasedání dozorčí rada vzala na vědomí informaci o činnosti a čerpání rozpočtu v r. 2014, informaci o výhledu
na r. 2015, informace o kontrolách za r. 2014.
Dozorčí rada provedla průběžnou kontrolu čerpání projektu „Společně proti dluhům“ před odesláním třetí
monitorovací zprávy, přičemž neshledala žádné nedostatky.

=DPØVWQDQFLDVPOXYQªY]WDK\
Společnost měla k 31. 12. 2014 13 zaměstnanců na plný úvazek, 3 zaměstnance na tříčtvrteční a 1 na poloviční úvazek a 3 OON. Kromě ředitele, který vykonává funkci statutárního orgánu na základě smlouvy
o výkonu funkce a současně vykonává funkci manažera služeb, vedoucího poradny a poradce, neměla v r.
2014 správa společnosti jiné zaměstnance. Ekonomické, účetní a mzdové činnosti byly zajištěny smluvně,
stejně jako právní konzultace pro Sociální poradnu. Náklady na výkon funkce ředitele jsou uvedeny v příloze
účetní závěrky v kap. VII. bod 3.1.



6SROXSUFHVHVDPRVSUYRXDÊOHQVWYªYRUJDQL]DFªFK
Společnost jako poskytovatel sociálních služeb spolupracovala v místě své působnosti se všemi
šemi městy,
která plánují sociální služby tj. s Městem Vrbno pod Pradědem, Městem Bruntál a Městem
m Město
Albrechtice. Delegovaní zástupci byli v Bruntále členem pracovních skupin „senioři“ a „děti,
ti, mládež,
rodina“. Ve Městě Albrechticích je ředitel členem řídící skupiny a manažerem pracovní skupiny
upiny
„senioři a zdravotně postižení“, jejímž členem je dále vedoucí pečovatelské služby. Ve Vrbněě pod
Pradědem je vedoucí pečovatelské služby členem pracovní skupiny „senioři a zdravotně postižení
ostižení
občané“ a rodinný asistent členem pracovní skupiny „rodina s dětmi“. Společnost se během
m 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 Moravskoslezském kraji.
Společnost je členem SKOK – spolek oborové konference nestátních neziskových organizací
ací
působících v sociální a zdravotně sociální oblasti a Místní akční skupiny Hrubý Jeseník.

YHĖHMQVEªUND
Během sledovaného období nebyla realizována.



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

2GERUQ¦VRFLOQªSRUDGHQVWYª
Název: Sociální poradna (identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 2018841)
Okamžitá kapacita - 2
Služba byla poskytována po celý r. 2014. Provozní doba byla stanovena na 20 hodin týdně, přičemž ve sledovaném období bylo zaznamenáno 80 kontaktů (výkon činnosti 10 - 29 min.) a 445 intervencí
(výkon činnosti 30 - 59 min.) v rámci základních i fakultativních činností.
Celkem navštívilo poradnu 187 osob.
V r. 2014 pokračovala fakultativní činnost poradny - specializované finanční poradenství - zaměřené především na dluhy. Toto poradenství je součástí samostatného projektu „Společně proti dluhům“, který je spolufinancovaný z prostředků OP LZZ a informace o něm včetně finančních nákladů jsou uvedeny v samostatné
kapitole. V níže uvedeném grafu je však zřejmé, že dluhové poradenství představovalo
až 51,8 % řešených problémů.
Náklady na provoz poradny byly pouze neinvestičního charakteru a v hodnoceném roce činily
bez dluhového poradenství 383 tis. Kč.



V rámci činnosti sociální poradny bylo i v r. 2014 možno získat informace i poradenství ke kompenzačním
pomůckám, které je možno zapůjčit na vyzkoušení na jeden den zdravotně postiženým klientům zdarma.
V případě potřeby lze realizovat také jejich krátkodobý pronájem na dobu, kterou potřebují, zpravidla než vyřídí či zakoupí vlastní pomůcku.
V hodnoceném roce se podařilo díky dotaci Moravskoslezského
slezského
zského
kraje a sponzorskému daru paní Trandosové a Kvasničkové
čkovvé
z Krnova (jako výtěžek prodeje adventních věnců) doplnit
plnitt
nabídku o další elektrickou polohovací postel, chodítkaa
a nafukovací vanu.

Graf znázorňuje řešené problémy
dle obsahu v procentech:
Dávkové systémy, zaměstnanost - 6,4
Dluhy, exek. - 51,8
Kopm. pomůcky - 20,8
Trestní právo - 0,5
Občanské právo a bydlení - 6,9
Rodinné právo a OSPOD - 13,6
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Název: Rodinná asistence (identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 7588833)
Okamžitá kapacita 20 klientů, maximální kapacita 42 rodin
Výkon služby pokračoval po celý rok 2014. 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.
V r. 2014 pokračovala fakultativní činnost služby - jednak specializované finanční poradenství - zaměřené
především na dluhy. Toto poradenství je součástí samostatného projektu „Společně proti dluhům“, který je
spolufinancovaný z prostředků OP LZZ a informace o něm včetně finančních nákladů jsou uvedeny v samostatné kapitole.
Kromě toho byly realizovány 3 výlety pro děti z klientských rodin do ZOO Olomouc, na strašidelný zámek
Draxmoor v Dolní Rožínce a na farmu s africkým muzeem v Holčovicích. Následně bylo uskutečněno výtvarné odpoledne, kde děti malovaly zážitky z uvedených výletů. Tyto výlety podpořilo Město Bruntál.
Náklady na činnost v r. 2014 činily 1.544 tis. Kč a byly zajištěny
ny zdroji,
které jsou uvedeny v tomto grafu:
MPSV - 1 165 tis. Kč
Město Bruntál - 101 tis. Kč
Město Vrbno p/P - 10 tis Kč
Tržby za výkony Bruntál *- 336 tis. Kčč
Dary - 2 tis. Kč
Ostatní příjmy - 76 tis. Kč
* Poznámka - tržby za výkony byly fakturovány jako subdodávky Liga, o.p.s.
v rámci projektu „Podpora sociální integrace v Bruntále“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 (dále jen „OP LZZ“).



Bruntálsko (Moravskoslezský kraj)
V následující tabulce jsou uvedeny kvantitativní
ukazatele služby za sledované období na Bruntálsku
(Moravskoslezský kraj):
Počet rodin celkem

52

Počet nových rodin v r. 2014

23

Počet dětí celkem

117

Kvalitativní změny v rodinách jsou znázorněny
v následujícím
grafu.
j
g f

Členění dle věku
0 - 5 let

54

6 - 10 let

35

11 - 14 let

20

15 - 18 let

8

Počet dospělých

80

Počet inter vencí

2794

Počet kontaktů

1080

zajištění předškolní výchovy,
přípravy na vyučování nebo
smysluplného využití času - 22 rodin
obnovení kontaktů nebo zlepšení
soužití - 11 rodin
zlepšení péče o domácnost
a základní péče o děti - 17 rodin
zlepšení bytové situace - 17 rodin
zlepšení ekonomické situace - 16 rodin

Počet hodnocení individuálních plánů 102



Moravský Beroun (Olomoucký kraj)
Kvalitativní změny
v rodinách jsou znázorněny
v následujícím grafu.

V následující tabulce jsou uvedeny kvantitativní
ukazatele služby za sledované období
v Moravském Berouně (Olomoucký kraj):

Počet rodin celkem

13

Počet nových rodin v r. 2014

9

Počet dětí celkem

41

Členění dle věku

zlepšení péče o domácnost, o dítě - 2
zajištění předškolní výchovy,
zlepšení přípravy na vyučování a trávení
volného času - 6 rodin
obnovení kontaktů nebo zlepšení
soužití - 1 rodina
zlepšení podmínek pro rozvoj dítěte nebo
péče o domácnost - děti z 3 rodin
zlepšení bytové situace - 4 rodiny
zlepšení ekonomické situace - 5 rodin

0 - 5 let

10

6 - 10 let

15

11 - 14 let

12

15 - 18 let

4

Počet dospělých

21

Počet inter vencí

985

Počet kontaktů

134

Počet hodnocení individuálních plánů 24



Z naší praxe ...
Paní C. dostala nabídku spolupráce s naší službou „rodinná asistence“, z oddělení sociálně - právní ochrany dětí příslušného
městského úřadu (dále jen OSPOD). Paní C., která žije s manželem a dvěma nezletilými dcerami ve věku 10 a 15 let a je v
evidenvi OSPOD, s nabídkou zjistit co asistence znamená v praxi, souhlasila.
Asistentka rodině při své první návštěvě v jejich domácnosti vysvětlila, co služba nabízí, jak služba probíhá a co od ní mohou
očekávat, které problémy může pomoci řešit. Na základě toho se rodina rozhodla, že službu využije.
Dle sdělení paní C. jsme zjistili, že již dříve měli v rodině problémy hlavně s bydlením a s pravidelnou úhradou nájmu.
Situace se však ještě zhoršila, když manžel přišel o práci. Paní C uvedla, že kvůli tomu se museli odstěhovat z bytu, ve kterém
jen přechodně přebývali a nyní žijí u příbuzného v domě, ve kterém probíhá rekonstrukce, takže tam nemohou zůstat dlouho.
Paní C. uvedla, že nyní jsou bez finančních prostředků a nevědí, jak situaci řešit. Její manžel je nešťastný, že přišel o práci,
protože zatím se do takové situace nedostal, vždy pracoval. Paní C. je již dlouhodobě bez práce a nemají z čeho splácet své
dluhy. Navíc má jejich starší dcera problémy ve škole a hrozí jí opakování ročníku.
Cílem spolupráce, který si stanovila paní C. se svým manželem, byla pomoc při hledání si vhodného bydlení, při hledání
zaměstnání, při řešení finančních problémů v rodině a zlepšení prospěchu dcery. Po následném uzavření smlouvy začala do
rodiny pravidelně docházet rodinná asistentka, která klientům doporučila návštěvu úřadu práce, kde posléze zjistili podmínky
pro přiznání podpory v nezaměstnanosti pro manžela a kde jim poradili a vypočítali, na jakou sociální podporu a hmotnou
nouzi v této situaci mohou dosáhnout a kde si mohou vyzvednout i potřebné formuláře. Asistentka klientům nabídla i svůj
doprovod při vyřizování na úřadě. A poté s nimi společně formuláře vyplnila a žádosti podali.
Asistentka doporučila klientce, aby její dcera chodila pravidelně na doučování v základní škole a aby se klientka spojila
s poradkyní a s třídní učitelkou ve škole a zjistila celkový prospěch a chování dcery. A nabídla klientce pomoc při přípravě
dcery do školy.
Klienti si postupně na úřadě práce vyřídili vše, na co mají nárok a jejich finanční situace se alespoň trochu zlepšila. Asistentka našla v inzerátech vhodný byt pro klienty, kteří si již poté vše zařídili sami s majitelem domu a přestěhovali se. Asistentka
s klienty hledá vhodné inzeráty na zaměstnání a společně sestavila s klienty finanční rozpočet rodiny a prošla s nimi jejich
finanční pohledávky- dlužné částky, aby si udělali celkový přehled, kde jsou dlužníky a mohli zažádat o splátkové kalendáře.
Jak je vidět, cíl stanovený klienty se postupně plní, rodina nyní funguje dle svých možností dobře, spolupráce však ještě bude
pokračovat.



3HÊRYDWHOVNVOXĶED
Název: Pečovatelská služba (identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 7463781)
Okamžitá kapacita: 11 uživatelů
Maximální kapacita: 250 uživatelů
V r. 2014 pokračovala realizace předmětné služby celý rok, přičemž pracovalo 5 pracovišť,
která poskytovala během roku službu celkem 211 uživatelům,
6 z nich mělo nárok na bezplatnou službu:
Bruntál – (působnost Bruntál, Staré Město ) – 18
Vrbno pod Pradědem – (působnost Vrbno pod Pradědem a místní části, Ludvíkov) – 94
Město Albrechtice – (působnost Město Albrechtice a místní části, Heřmanovice) – 49
Horní Benešov – (působnost Horní Benešov) – 23
Světlá Hora – (působnost Světlá Hora) – 27
Stav k 31. 12. 2014 činil 182 uživatelů.
Členění uživatelů dle stupně závislosti:
I. stupeň II. stupeň III. stupeň -



29
24
4

IV. stupeň 4
ostatní - 150

Náklady na službu činily 2.932 tis. Kč a byly zajištěny zdroji,
které jsou uvedeny v tomto grafu.
Personálně službu zajišťovalo 11 zaměstnanců (vedoucí + 10 pečovatelů) a 1 pracovník na dohodu o provedení práce.
Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady.
Mezi nejžádanější úkony patřily:
dovoz, donáška oběda ....................................................22.926 úkonů,
nákupy .............................................................................636 hodin,
úklid běžný + velký .........................................................1.412 hodin,
doprovod ..........................................................................828 hodin,
praní a žehlení prádla .....................................................870 kg,
osobní hygiena ...............................................................499 hodin,
pochůzky ......................................................................... 350 hodin,
odvoz autem .....................................................................188 jízd,
příprava a podání jídla + pomoc při podávání .............656 hodin,
pomoc při použití wc ...................................................... 220 hodin,
výkon společníka v domácnosti uživatele .................... 550 hodin,
poskytnutí jednoduchých ošetřovatelských úkonů .... 295 hodin.

MPSV - 691 tis. Kč
Města a obce - 1 102 tis. Kč
Tržby za výkony - 1074 tis. Kč
Ostatní výnosy - 65 tis. Kč

Moravskoslezský kraj nám přispěl na nákup čtyřdveřové verze užitkového vozu Peugeot, který byl pořízen
pro středisko ve Městě Albrechticích a usnadnil tak způsob nakládání obědů a nákupů a dále díky přesunu
stávajícího vozidla umožnil rozšířit službu ve Světlé Hoře.



Z naší praxe ...
Před třemi lety zemřel manžel devadesátileté paní
A.. Oba manželé dříve využívali u pečovatelské služby
jen dovážku oběda. Nyní však paní A. zůstala naprosto
bezmocná a opuštěná netušíc, co s ní bude dál. Velmi si
přála zůstat doma, kde bylo plno vzpomínek, na druhé
straně ale cítila, že sama to nedokáže. Obrátila se na nás
se svými obavami a výsledkem bylo navýšení úkonů v celé
škále od pomoci při zajištění běžného chodu domácnosti až po pomoc při péči o vlastní osobu. I přesto, že se
paní A. nadále zhoršuje zdravotní stav a dochází
k postupné ztrátě zraku, při každodenní návštěvě u ní
doma hýří optimismem a radostí, že si může s někým
promluvit. Jsme totiž kromě syna, který žije
daleko a proto je s maminkou převážně
v telefonním kontaktu, jejím jediným
kontaktem s okolním světem. Jsme rádi,
že se nám v tomto případě daří naplnit
osobní cíl paní A. „nemuset odejít do
pobytového zařízení, ale dožít v prostředí svého domova....“.



3URMHNW6SROHÊQØSURWLGOXKP
Projekt reaguje na narůstající komerční zneužívání především nebankovních finančních institucí způsobující zadlužování populace, konkrétně také klientů naší sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále
SAS) a našeho sociálního poradenství (dále SP).
Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření nabídky fakultativních činností obou uvedených služeb zvýšit
finanční gramotnost a zlepšit ekonomickou situaci vybraných rodin a klientů SP.
Hlavního cíle chceme dosáhnout realizací následujících aktivit:
1. vytvořením programu odborného finančního poradenství
2. proškolením klientů SAS ze standardů finanční gramotnosti
3. zlepšením či stabilizací ekonomické situace klientů SAS
4. posílením schopnosti klientů SAS odolat reklamě
5. výkonem odborného finančního poradenství ve třech městech okresu.
Realizaci projektu zajišťuje projektový tým ve složení manažer projektu, vedoucí služby SAS, administrativní
pracovník, odborný finanční poradce, klíčoví rodinní asistenti a smluvní odborníci, psycholog a právník.
Doba trvání projektu: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2015
Celkové náklady projektu: 2.216.835,32 Kč



V r. 2014 pokračovaly aktivity 3. a 5. a jednorázově byla realizována
aktivita č. 4 - dvoudenní minipsychologický výcvik a to ve dnech 27. 10., 3. 11.,
4. 11., 24. 11. – vzhledem k zájmu uchazečů byly vytvořeny 2 skupiny po 8 klientech.
Celkem se výcviku zúčastnilo tedy 16 klientů, kteří obdrželi cestovné a příspěvek na hlídání
dětí po dobu výcviku. Výcvik posiloval odolnost vůči reklamě a byl zaměřen na aktivizaci vnitřních zdrojů,
j
rozlišovacích schopností při uspokojování potřeb a nácvik rozhodovacích procesů. Vzhledem
m k cílové
skupině byly zvoleny především zážitkové metody a praktická cvičení.
dce měl v evidenci
evide
Finanční poradce
37 klientů SAS
(224 intervencí a 81 kontakt
kontaktů) a 80 klientů SP
(183 intervencí a 25 kontaktů). Náklady projektu
v r. 2014 činily 9
928 201,52 Kč



3ĖHKOHGYºQRVDQNODG
Provozní dotace
Dary
Tržby za vlastní výkony
Ostatní příjmy
CELKEM

4.296
43
1.467
129
5.935

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
DPP, DPČ
Zákonné odvody SZ pojištění

(v tis.Kč)

Náklady
Spotřeba materiálu celkem

301

Spotřeba materiálu, OOP
Kancelářské potřeby
PHM
DDHM
Didaktické pomůcky, literatura
Vstupné na akce, občerstvení dětí

Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci

Nájem
Telekomunikace a poštovní služby
Ekonomické, účetní a právní služby
DDNM
Ostatní služby
Přímá podpora klientů

(v tis.Kč)

Výnosy

Spotřeba energie
Služby celkem

9,,+RVSRGDĖHQªVSROHÊQRVWLYU

53
44
131
61
1
11

9
6
3

Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. majetku
CELKEM

Hospodářský výsledek po zdanění činil + 146 tis. Kč.



3.149
50
1.066

Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Pojištění vozidel
Pojištění majetku a činnosti
Zákonné úrazové pojištění
Jiné (bankovní a správní poplatky)

93
43
2

4.265

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem

216
747

195
127
146
28
98
15

88
0
52
15
13
8

163
5.789

3ĖHKOHGGRWDFªDGDUQDSURYR]DLQYHVWLFH
3
3ĖHKOHGGRWDFªDGDUQDSURYR]DLQY
3ĖHK
ĖHHKKOHHGGGRW
RWD
WDF
DFFªDGD
GDU
DU
UQD
QDSURYR]DLQYHVWLFH
QDSSUR
URY
RYYR]
R]DLLQYH
QYYHHVWL
VW
VWLFH
WLFLFH
FH YWLV.Ê
FH
YWLV
YYWLWLVLVV.Ê
.ÊÊ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ........... 2.060
Nadace Charty 77 ........... 12
Moravskoslezský kraj ........... 225
Dary fyzických osob ........... 30
Město Vrbno pod Pradědem ........... 491
OP LZZ (prostřednictvím MPSV) ........... 928
Město Bruntál ........... 266
Město Město Albrechtice ........... 150
Město Horní Benešov ........... 220
Obec Světlá Hora ........... 100
Obec Ludvíkov ........... 20
Obec
ec Heřmanovice ........... 25
Obec
bec Staré Město ........... 12
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PěÍLOHA K ÚýETNÍ ZÁVċRCE
SESTAVENÉ K


Zakladatelé :

,2EHFQpLQIRUPDFH
1i]HY

Ing.Miroslav Geryk ( r.þ. 670718/1525)….. 10 000,-- Kþ
Petr Hovadík ( r.þ. 640910/0192 )…...…… 10 000,-- Kþ

Výše vkladĤ není zapsána v rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností, vedeném Krajským soudem
v OstravČ.

Help - in, o.p.s.

6tGOR
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792 01 Bruntál

3UiYQtIRUPD

obecnČ prospČšná spoleþnost

,,,QIRUPDFH R MLQêFK ~þHWQtFK MHGQRWNiFK YQLFKå ~þHWQt MHGQRWND VDPD QHER
SURVWĜHGQLFWYtPWĜHWtRVRE\MHGQDMtFtMHMtPMPpQHPDQDMHMt~þHWGUåtSRGtO

,ý

25900757

Nejsou takové jiné úþetní jednotky.

',ý

CZ25900757

'DWXPY]QLNXVSRO

spoleþnost vznikla zápisem do rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností
dne 2.3.2002]DORåHQDE\ODGQH29.8.2001

3RVOiQt

Spoleþnost byla zĜízena za úþHOHPSRVN\WRYiQtVRFLiOQtFKVOXåHE.

,,,9ê]QDPQp LQIRUPDFH SUR SRVRX]HQt ILQDQþQt PDMHWNRYp VLWXDFH D YêVOHGNX
KRVSRGDĜHQt~þHWQtMHGQRWN\


ObecnČ prospČšná spoleþnost vykonávala v roce 2014 pouze þinnosti
související s jejím posláním, tj. hlavní þinnost, pro kterou byla zĜízena.

ÒþHWQtREGREt



KalendáĜní rok.

V souladu se zákonem þ 6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK Y\GDO .Ò
06. GQH  UR]KRGQXWt þM06.  R UHJLVWUDFL
QiVOHGXMtFtFKVOXåHE

,QIRUPDFHRDSOLNDFLREHFQêFK~þHWQtFK]iVDG

- 2GERUQpVRFLiOQtSRUDGHQVWYt – poskytováno v Bruntále

PĜLORåHQi~þetní závČrka byla pĜipravena podle zákona þ. 563/91 Sb. o úþetnictví, podle vyhlášky þ.
504/2002 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, pro úþetní jednotky, u kterých hlavním pĜedmČtem þinnosti není podnikání,
pokud úþtují v soustavČ podvojného úþetnictví a v souladu s ýeskými úþetními standardy pro úþetní
jednotky, které úþtují podle vyhlášky þ. 504/2002 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (tj. ýeský
úþetní standard þ. 401-414). Všechny pĜHGSLV\E\O\SRXåLW\YH]QČní platném k 31.12.2014.

- 3HþRYDWHOVNi VOXåED – poskytována v Bruntále, VrbnČ pod PradČdem,
MČstČ Albrechticích, LudvíkovČ, SvČtlé HoĜe, HeĜmanovicích, Horním
BenešovČ, Starém MČstČ
- 6RFLiOQČDNWLYL]DþQtVOXåE\SURURGLQ\VGČWPL – VOXåEDMHSRVN\WRYiQD
v území pro které MČÒ %UXQWiO Y\NRQiYi UR]ãtĜenou pĤsobnost státní
správy (Moravskoslezský kraj) a v Moravském BerounČ (Olomoucký
kraj).

Úþetnictví respektuje obecné úþetní zásady, pĜedevším zásadu o oceĖování majetku historickými
cenami, zásadu úþtování ve vČcné a þasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pĜedpoklad o schopnosti
úþetní jednotky pokraþovat ve svých aktivitách.

3RXåLWp~þHWQtPHWRG\

6WDWXWiUQtRUJiQ
ěeditel :0JU-DQD+DQþilová (r.þ.666010/0689)


2UJiQ\VSROHþQRVWL
Správní rada :
9ODVWD-DQþová ( r.þ. 455106/772)
,QJ+DQD5RXVRYi (r.þ. 605920/1885)
,QJ3HWU9DOHU Uþ.510708/052)

Ing.,UHQD.RQHþná ( r.þ. 665209/0357 )
Dozorþí rada :
Ing.-DQD6XPNRYi ( r.þ. 715114/4858 )
,QJ-LĜí ýech ( r.þ. 700811/5455)

ÚþHWQtMHGQRWNDGRGUåXMH~þetní metody upravené v § 4 odst. 8 zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví
a v § 32-42 provádČcí vyhlášky k tomuto zákonu (vyhláška þ. 504/2002 Sb.).
=SĤVRE]SUDFRYiQt~þHWQtFK]i]QDPĤ]SĤVREDPtVWRMHMLFK~VFKRY\
Úþetní jednotka zpracovává úþetní záznamy pomocí prostĜedkĤ výpoþetní techniky, úþetnictví je
vedeno v úþHWQtPVRIWZDUHMHKRåYêVWXS\MVRXSĜevádČny do tištČné podoby. Úþetní záznamy jsou
archivovány na CD-ROM a v tiskové podobČ v poĜadaþích po zákonem pĜedepsanou dobu v sídle
spoleþnosti.

=YHĜHMQČQt~þHWQt]iYČUN\
Úþetní závČrka je souþástí Výroþní zprávy, která je k dispozici v sídle spoleþnosti a je zveĜejĖována
na webových stránkách spoleþnosti.


1

2






,9'DOãtGĤOHåLWpLQIRUPDFHWêNDMtFtVHPDMHWNXD]iYD]NĤ

=SĤVRE\RFHĖRYiQtSRXåLWpSURSRORåN\DNWLYD]iYD]NĤ
¾ dlouhodobý hmotný majetek poĜízený nákupem: poĜizovací cenou

3ĜHKOHG VSODWQêFK ]iYD]NĤ SRMLVWQpKR QD VRFLiOQtP ]DEH]SHþHQt D SĜtVSČYNX QD VWiWQt SROLWLNX
]DPČVWQDQRVWL

¾ dlouhodobý hmotný majetek poĜízený bezúplatnČ: reprodukþní poĜizovací cenou
¾ nakupované zásoby: poĜizovací cenou

Úþetní jednotka mČla k 31.12.2014 splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeþení a
pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti. Odvod OSSZ za mzdy 12/2014 ve výši Kþ.

¾ penČåQtSURVWĜedky a ceniny: jejich jmenovitými hodnotami
¾ pohledávky pĜi vzniku: jmenovitou hodnotou

3ĜHKOHGVSODWQêFK]iYD]NĤYHĜHMQpKR]GUDYRWQtKRSRMLãWČQt

¾ závazky pĜi vzniku: jmenovitou hodnotou

Úþetní jednotka mČla k 31.12.2014 splatné závazky veĜejného zdravotního pojištČní. Odvod ZP za
mzdy 12/2014 Kþve výši Kþ (VZP – 13 659,-- Kþ, ZPMV 14 317,-- Kþ, RBP 1 148,-Kþ, ýPZP 3 119,-- Kþ).

=SĤVRE\RGSLVRYiQt
Dlouhodobý hmotný majetek spoleþnosti je odpisován dle zákona o daních z pĜíjmu a je evidován
na úþtu 022000 a odpisy jsou zaúþtovány na úþtu 551001.



Dlouhodobý nehmotný majetek spoleþnost nevlastní.

(YLGRYDQpGDĖRYpQHGRSODWN\XPtVWQČSĜtVOXãQêFKILQDQþQtFKRUJiQĤ

Drobný dlouhodobý majetek v cenČ od 1 do 40 tis. Kþ je úþtován na úþet 501 a souþasnČ aktivován
028/088.

Úþetní jednotka mČla k 31.12.2014 daĖové nedoplatky u místnČ pĜíslušných finanþních orgánĤ ve
výši Kþ (daĖ ze závislé þinnosti 12/2014 – 701,-- KþVUiåNRYiGDĖ 488,-- Kþ,

Drobný nehmotný majetek v cenČ od 7 do 60 tis. Kþ je úþtován na úþet 518 a souþasnČ aktivován
018/078.

doplatek silniþní danČ za rok 2014 ve výši 1 654,-- Kþ).
,QIRUPDFH R SRþWX D MPHQRYLWp KRGQRWČ DNFLt QHER SRGtOĤ QHER QHPDMtOL MPHQRYLWRX KRGQRWX
LQIRUPDFHRMHMLFKRFHQČQt

,QIRUPDFHRRGFK\ONiFKRGPHWRGSRGOHRGVW]iNRQD

Nejsou takové akcie ani podíly.

BČhem úþHWQtKRREGREtQHGRãORNåiGQêPRGFK\ONiPRGWČchto metod.

,QIRUPDFHRH[LVWHQFLPDMHWNRYêFKFHQQêFKSDStUĤY\PČQLWHOQêFKDSULRULWQtFKGOXKRSLVĤQHER
SRGREQêFKFHQQêFKSDStUĤQHERSUiYVXGiQtPMHMLFKSRþWXDUR]VDKXSUiYNWHUiSURSĤMþXMt

=SĤVREVWDQRYHQtUHiOQpKRGQRW\PDMHWNXD]iYD]NĤNUR]YDKRYpPXGQL
BČhem uplynulého úþetního období nevznikly dĤvody pro stanovení reálné hodnoty majetku ani
závazkĤ.

Nejsou takové cenné papíry.


=SĤVREWYRUE\DYêãHY\WYRĜHQêFKRSUDYQêFKSRORåHN]D~þHWQtREGREt

,QIRUPDFH R þiVWNiFK GOXåHQêFK NWHUp Y]QLNO\ YGDQpP ~þHWQtP REGREt D X NWHUêFK ]E\WNRYi
GREDVSODWQRVWLNUR]YDKRYpPXGQLSĜHVDKXMHOHW

BČhem úþetního období nebyly vytvoĜHQ\åiGQpRSUDYQpSRORåN\

Nejsou závazky s dobou splatnosti delší pČti let.




=SĤVREWYRUE\DYêãHY\WYRĜHQêFKUH]HUY]D~þHWQtREGREt

,QIRUPDFH R YêãL YãHFK GOXKĤ~þHWQtFK MHGQRWHN NU\WêFK SOQRKRGQRWQRX ]iUXNRX GDQRX WRXWR
~þHWQtMHGQRWNRXVXYHGHQtPSRYDK\DIRUP\]iUXN\

BČhem úþetního období nebyly vytvoĜHQ\åiGQpUH]HUY\.

ÚþHWQtMHGQRWNDQHSRVN\WODåiGQp]iUXN\ za dluhy jiných úþetních jednotek.

9ê]QDPQpXGiORVWLPH]LUR]YDKRYêPGQHPDRNDPåLNHPVHVWDYHQt~þHWQt]iYČUN\
&HONRYiYêãHILQDQþQtFKQHERMLQêFK]iYD]NĤNWHUpQHMVRXREVDåHQ\YUR]YD]H
NĤNWHUpQHMVRXREVDåHQ\YUR]YD]H

Nedošlo k åiGQpYê]QDPQpXGiORVWL

Veškeré závazky jsou v UR]YD]HREVDåHQ\

3ĜHSRþHWDNWLYD]iYD]NĤYFL]tPČQČ
,QIRUPDFH R YêVOHGNX KRVSRGDĜHQt YþOHQČQt
KRVSRGiĜVNp
~þHO\
ČQt SRGOH KODYQt D KRVSRGi
ĜVNp þþLQQRVWL  D SUR ~
þ
þHO\
GDQČ]SĜtMPĤ

BČhem úþetního období nevznikly dĤvody pro pĜepoþet výdajĤ v cizích mČnách.

Spoleþnost mČla v roce 2014 zisk ve výši 145
45 507,23 Kþ, a to pouze z hlavní þinnosti.

3
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,QIRUPDFH R UR]VDKX YH NWHUpP E\O YêSRþHW ]LVNX QHER ]WUiW\ RYOLYQČQ ]SĤVRE\ RFHĖRYiQt
ILQDQþQtKR PDMHWNX YSUĤEČKX ~þHWQtKR REGREt QHER EH]SURVWĜHGQČ SĜHGFKi]HMtFtKR ~þHWQtKR
REGREt

,QIRUPDFHRYêãLVWDQRYHQêFKRGPČQDIXQNþQtFKSRåLWNĤ]D~þHWQtREGREtþOHQĤPVWDWXWiUQtFK
NRQWUROQtFK QHER MLQêFK RUJiQĤ XUþHQêFK VWDWXWHP VWDQRYDPL QHER MLQRX ]ĜL]RYDFt OLVWLQRX
]WLWXOXMHMLFKIXQNFHMDNRåLRYêãLY]QLNOêFKQHERVPOXYQČVMHGQDQêFK]iYD]NĤRKOHGQČSRåLWNĤ
EêYDOêFKþOHQĤWČFKWRRUJiQĤVXYHGHQtPFHONRYpYêãHSURNDåGRXNDWHJRULLþOHQĤ

Jediným finanþním majetkem úþetní jednotky jsou penČåQt SURVWĜedky v bance a na bČåQpP ~þtu,
NWHUpMVRXRFHQČny svou jmenovitou hodnotou a nemají vliv a výpoþet hospodáĜVNpKRYêVOHGNX

Na základČ smlouvy o výkonu funkce Ĝeditele poskytnuta odmČna ve výši 25 000,-- Kþ.





,QIRUPDFH R ]SĤVREX ]MLãWČQt ]iNODGX GDQČ ]SĜtMPĤ SRXåLWêFK GDĖRYêFK ~OHYiFK D ]SĤVREHFK
XåLWt SURVWĜHGNĤ YEČåQpP ~þHWQtP REGREt ]tVNDQêFK ]GDĖRYêFK ~OHY YSĜHGFKi]HMtFtFK
]GDĖRYDFtFK REGREtFK YþOHQČQt ]D MHGQRWOLYi ]GDĖRYDFt REGREt SRGOH SRåDGDYNX ]YOiãWQtFK
SUiYQtFKSĜHGSLVĤ

,QIRUPDFHR~þDVWLþOHQĤ VWDWXWiUQtFK RUJiQĤNRQWUROQtFK QHERMLQêFK RUJiQĤ~þHWQt MHGQRWN\
XUþHQêFK VWDWXWHP VWDQRYDPL QHER MLQRX ]ĜL]RYDFt OLVWLQRX D MHMLFK URGLQQêFK SĜtVOXãQtNĤ
YRVREiFKVQLPLå~þHWQtMHGQRWNDX]DYĜHOD]DY\ND]RYDQp~þHWQtREGREtREFKRGQtVPORXY\QHER
MLQpVPOXYQtY]WDK\

Od roku 2002 spoleþnost uplatĖRYDODRGVWDVQLåRYDODGDĖovou povinnost o þiVWNX R Qtå
mohou poplatníci, kteĜt QHMVRX ]DORåHQt QHER ]Ĝízení za úþelem podnikání, daĖovou povinnost
VQtåLW 3URVWĜHGN\]tVNDQpWDNWRGRVDåHQRX~VSRURXGDĖRYpSRYLQQRVWLE\O\ YåG\Y EH]SURVWĜednČ
následujícím zdaĖRYDFtP REGREtFK SRXåLW\ NH NU\Wt SURYR]QtFK QiNODGĤ související s hlavní
þinnosti spoleþQRVWL

Není taková úþast.

DaĖRYi~VSRUD]DURNYHYêãL-- KþE\ODSRXåLWDYURFH

Nic z toho nebylo poskytnuto.

,QIRUPDFH R Yê]QDPQêFK UR]GtOHFK PH]L GDĖRYRX SRYLQQRVWt SĜLSDGDMtFt QD EČåQp QHER PLQXOp
~þHWQtREGREtDMLå]DSODFHQRXGDQtYWČFKWR~þHWQtFKREGREtFK

9,'RSOĖXMtFtLQIRUPDFHNUR]YD]HDYêND]X]LVNXD]WUiW\

,QIRUPDFH R YêãL ]iORK D ~YČUĤ SRVN\WQXWêFK þOHQĤP VWDWXWiUQtFK RUJiQĤ NRQWUROQtFK QHER
MLQêFKRUJiQĤ~þHWQtMHGQRWN\R]iYD]FtFKSĜLMDWêFKQDMHMLFK~þHWMDNRLXUþLWêGUXK]iUXN\




1HMVRXWDNRYpUR]GtO\Y bČåQpPDQLPLQXOpP~þetním období daĖRYiSRYLQQRVWQHY]QLNOD

3RSLV Yê]QDPQêFK SRORåHN SRGVWDWQêFK SUR DQDOê]X D SUR KRGQRFHQt ILQDQþQt PDMHWNRYp
VLWXDFHDYêVOHGNXKRVSRGDĜHQt~þHWQtMHGQRWN\ LQIRUPDFHQHY\SOêYDMtFtSĜtPRDQLQHSĜtPR]
UR]YDK\DYêND]X]LVNXD]WUiW 

9 2VREQt QiNODG\ RGPČQ\ VWDWXWiUQtP RUJiQĤP ~YČU\ SRVN\WQXWp þOHQĤP
VWDWXWiUQtFKRUJiQĤ


Na úþtu 602-7UåE\] SURGHMHVOXåHEMH~þtováno

,QIRUPDFHRSUĤPČUQpPHYLGHQþQtPSĜHSRþWHQpPSRþWX]DPČVWQDQFĤDRRVREQtFKQiNODGHFK]D
~þHWQtREGREt

8ND]DWHO


&HONHP

3UĤmČUQêSĜepoþWpoþet zamČstnancĤ
Osobní náklady celkem:
D P]GRYpQiNODG\
E ]iNRQQpVRFLiOQtSRMLãWČní
F RVWDWQtVRFLiOQtSRMLãWČní
G ]iNRQQpVRFLiOQtQiNODG\
d) ostatní sociální náklady


22
4 264 856,-3 199 007 ,-1 065 849,-0
0
0

]WRKR
Ĝídící
pracovníci
3
1 207 022,-900 759,-306 263,-0
0
0

- ve výši 336 tis. Kþ o poskytnutých sociálnČ aktivizaþQtFKVOXåEiFK pro rodiny s dČtmi na základČ
smlouvy uzavĜené se spoleþností LIGA o.p.s. na projekt "Podpora soc. integrace v Bruntále"
- ve výši 36 tis. Kþ za ost. VOXåE\

OdmČny
statutárnímu
orgánu
1
33 500,-25 000,-8 500,-0
0
0

- ve výši 1 095 tis. Kþ ]D SRVN\WQXWp VOXåE\ ± peþRYDWHOVNi VOXåED SURQiMHP NRPSHQ]Dþních
pomĤcek
3ĜtUĤVWN\D~E\WN\Yê]QDPQêFKSRORåHNDNWLYQHE\O\Yê]QDPQpSRORåN\

3ĜHKOHG R SĜLMDWêFK D SRVN\WQXWêFK GDUHFK GiUFtFK D SĜtMHPFtFK WČFKWR GDUĤ MHGQiOL VH R
Yê]QDPQpSRORåN\QHERSRNXGWRY\åDGXMH]YOiãWQtSUiYQtSĜHGSLV

PĜijaté dary:



ÒGDMHRSRþWXDSRVWDYHQt]DPČVWQDQFĤSRNXGMVRX]iURYHĖþOHQ\VWDWXWiUQtFKNRQWUROQtFKQHER
MLQêFKRUJiQĤXUþHQêFKVWDWXWHPVWDQRYDPLQHERMLQRX]ĜL]RYDFtOLVWLQRX

- penČåLWp

ěeditel spoleþnosti je souþasnČVWDWXWiUQtPRUJiQHP

~þHW: PenČåQtGDUy od dárcĤ ± Kþ



± I\]LFNpRVRE\± Mgr.Jana HanþLORYiing. 6XPNRYi.Rþt7UDQGRVRYi.YDVQLþNRYi
Svoboda



± SUiYQLFNpRVRE\ ± Nadace &KDUW\$O,QYHVW%Ĝidliþná


5
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 =SĤVRE Y\SRĜiGiQt YêVOHGNX KRVSRGDĜHQt ]SĜHGFKi]HMtFtFK ~þHWQtFK REGREt ]HMPpQD
UR]GČOHQt]LVNX

Poskytnuté dary:
- åiGQpGDU\QHE\O\QLNRPXSRVN\WQXW\

V roce 2013 byl vykázán zisk ve výši 129 351,31 Kþ. Zisk byla proúþtován na úþet 911.000- Fondy


3ĜLMDWp GRWDFH QD SURYR]Qt ~þHO\ QHER QD SRĜt]HQt GORXKRGREpKR QHKPRWQpKR D KPRWQpKR
PDMHWNX ]H VWiWQtKR UR]SRþWX UR]SRþWX ~]HPQtFK VDPRVSUiYQêFK FHONĤ QHER ]H VWiWQtFK
IRQGĤYþHWQČXYHGHQtYêãHGRWDFtDMHMLFK]GURMĤ

9ODVWQtMPČQt



Na tomto úþtČ je vykazována hodnota dotací na poĜízení dlouhodobého majetku a hodnota
GDURYDQpKR GORXKRGREpKR PDMHWNX VQtåHQi R oprávky k tomuto majetku úþtované na úþet 648Zúþtování fondĤ.

Úþet 901.200 Vlastní jmČní-dotace na DHM…………………………………………190 695,-- Kþ






6HVWDYHQRGQH



Podpisový záznam
statutárního orgánu
úþetní jednotky

Právní forma úþetní
MHGQRWN\

PĜedmČt þinnosti

obecnČ prospČšná
spoleþnost

sociální VOXåE\

PĜHKOHGGRWDFt
ÚþHWQD
3RVN\WQXWp
NWHUpPMH 3RVN\WRYDWHO
DþHUSDQpY
GRWDFH
GRWDFH

]D~þWRYiQD
691.100
691.100

MPSV
MPSV

691.100

MPSV

691.100

MPSV, EU

ÚþHO

3RVN\WQXWpY
UD
Y\þHUSDQpYU


12.3.2015

204 000,- Kþ - sociální poradenství (SP)
690 700,- Kþ - peþRYDWHOVNiVOXåED 36
1 165 000,- Kþ - sociálnČ aktivizaþQtVOXåE\ 6$6
928 201,52 Kþ - projekt SpoleþnČ proti dluhĤm

691.100

275 421,61 Kþ

- MČsto Vrbno pod Pr. – dotace na provoz
MČsto Vrbno pod
Prad., MČsto
Bruntál, MČsto
Horní Benešov,
MČsto MČsto
Albrechtice,
Obec Staré
MČsto,Obec
SvČtlá
Hora,Obec
Ludvíkov, Obec
HeĜmanovice

1 308 300,- Kþ

PS, SAS
- obce - Obec Staré MČsto,Obec Ludvíkov,
Obec SvČtlá Hora, Obec HeĜmanovice – PS
- MČsto Bruntál – PS, SP, SAS
- MČsto Horní Benešov, MČVWR$OEUHFKWLFHPS



 3ĜHKOHG R YHĜHMQêFK VEtUNiFK SRGOH ]YOiãWQtKR SUiYQtKR SĜHGSLVX VXYHGHQtP ~þHOX D YêãL
Y\EUDQêFKþiVWHN
V roce 2014 QHE\ODUHDOL]RYiQDåiGQiYHĜejná sbírka.
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VWDYIRQGVSROHÊQRVWL
K 1. 1. 2014 měla společnost na rezervním fondu +1.534.152,39
39 Kč, v průběhu účetního období byl na tento fond po schválení účetní závěrky
ávěrky za
rok 2013 správní radou, převeden kladný výsledek hospodaření
ení ve výši
+129.351,31 Kč. Ke konci účetního období tj. k 31. 12. 2014 byl
yl stav fondu
+1.663.350,37 Kč. V průběhu roku 2015 bude na fond převeden
en kl
kladný
výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši +145.507,23 Kč.



=SUYDDXGLWRUD



9,,,3RGØNRYQª
V roce 2014 naši činnost podpořily tyto instituce:

,/25Ç1

.ADB
'DĔL@MNUHBD

,ÖRSN
5QAMNONC/Q@CÖCDL

,ÖRSN
!QTMSK

.ADB
+TCU¨JNU

,ÖRSN
'NQM¨!DMDĜNU

.ADB
2UÖSK'NQ@

,NQ@URJNRKDYRJ¸JQ@I



,ÖRSN
,ÖRSN KAQDBGSHBD

.ADB
2S@Q¤,ÖRSN

prostřednictvím
MPSV ČR

Města Bruntál

a tyto fyzické osoby:
Mgr. Jana Hančilová, Ing. Jana Sumková, Lenka Kvasničková a Rula
ula Trandosová
Děkujeme všem uvedeným i těm, kteří zde nejsou zmíněni, ale kteří náss také podporují, nebo
jsou našimi příznivci, že pomáhají dobré věci.



,;9ºKOHGQDURN
V roce 2015 chceme nadále provozovat pouze hlavní činnost, která představuje poskytování registrovaných
sociálních služeb, tzn. Sociální poradny, Pečovatelské služby a Rodinné asistence. Chtěli bychom pracovat
na dalším zvyšování kvality služeb a pokusit se zlepšit ohodnocení především našich pečovatelů.
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 Bruntále, ve Vrbně pod Pradědem, ve Městě Albrechticích a Horním
Benešově. Konkrétně to znamená rozšířit pečovatelskou službu postupně do dalších obcí na Albrechticku,
nejdříve potom do Holčovic.
Chceme se prezentovat na pravidelných dnech zdraví, sociálních služeb či veletrhu sociálních služeb
v Bruntále, Vrbně pod Pradědem, Městě Albrechticích a Horním Benešově. Máme záměr zahájit přípravy na
připomenutí 15. výročí založení společnosti, které připadne na r. 2017, kde bychom chtěli uspořádat putovní
výstavu
ý
s tématem – p
pečovatelské služby
y a vydat
y
k ní katalog
g fotografií.
g
Rádi bychom
y
p
při této p
příležitosti vyuy
žili místních amatérských fotografů z řad seniorů a ilustrovali tak „stárnutí“ z několika úhlů pohledu.
V rámci zvyšování efektivity práce a přesnosti výkaznictví máme záměr dokoupit ještě
Benešově.
1 elektronickou čtečku pro evidenci docházky na pracoviště v Horním Benešo
šověě.



IRWRJDOHULH
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