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I / ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
…čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy…, zpívá se v jedné známé písni a proto, ač se to
zdá téměř neskutečné, jsem zde
již podesáté, abych vás seznámila s konáním naší společnosti – tentokrát tedy za rok 2011.
Pro všechny obecně prospěšné
společnosti byl rok 2011 rokem
změn, které vyplynuly z nabytí
účinnosti zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavními změnami, které jsme museli implementovat do našich zakladatelských dokumentů a vnitřních
předpisů a následně o nich informovat zainteresované
instituce resp. je požádat o vydání nového znění úředního dokumentu v jejich pravomoci (např. rejstřík obecně
prospěšných společností, registr poskytovatelů sociálních
služeb) a začít se jimi řídit při výkonu naší činnosti, byly:
-funkce statutárního orgánu byla přenesena ze správní
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rady na ředitele, - nastavení nové koncepce správní rady
a změny v dozorčí radě, včetně možnosti odměňování jejich členů, - wzměny při likvidaci o.p.s., - úprava požadavků na zveřejňované informace ve výroční zprávě a podmínky, za kterých musí být výroční zpráva auditována.
Také tento rok jsme se snažili co nejlépe naplňovat naše
poslání: prostřednictvím terénních a ambulantních služeb
podporovat život občana v jeho přirozeném prostředí na
území okresu Bruntál resp. okolních okresech. Konkrétně to znamená, že jsme po celý rok provozovali dvě terénní
služby, Pečovatelskou službu a Rodinnou asistenci a jednu ambulantní službu,Sociální poradnu, které se každá
jednotlivě snažily, aby senioři či zdravotně postižení mohli žít doma, aby děti nemusely do dětských domovů a aby
občané uměli lépe chránit své zájmy a hájit svá práva.
Naplnění našeho poslání se tentokrát projevilo i v části týkající se územní působnosti, kdy se na základě poptávky
MěÚ Šternberk podařilo rozšířit službu Rodinná asistence
do okresu Olomouc, konkrétně do Moravského Berouna,
kde jsme zřídili kontaktní pracoviště služby. Také pracoviště uvedené služby v Bruntále rozšířilo svou kapacitu.

Obě tyto události byly možné díky financování ze zdrojů OP LZZ prostřednictvím individuálních projektů Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Služba v Bruntále však navíc byla podpořena ze sbírkového projektu
České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti „Pomozte dětem“ a také Nadací Terezy Maxové.
Oba posledně jmenované subjekty navíc službu podpořily opakovaně a významně tak přispěly k její stabilizaci v době jejího vzniku, za což jim patří naše poděkování.
Pečovatelská služba rozšířila svou působnost jednak místní, kdy jsme zahájili činnost v obci Staré Město a také
časovou, kdy po Bruntálu zahájilo činnost o víkendu i pracoviště ve Vrbně pod Pradědem. Aktivně jsme se podíleli na pokračování přípravy prvního střednědobého plánu sociálních služeb na území Albrechticka, kde také
máme jedno z našich středisek pečovatelské služby.
Sociální poradna kromě již stabilního odborného poradenství
postupně rozšiřuje nabídku kompenzačních pomůcek, kterou
jsme v r. 2011 obohatili díky darům Nadace OKD o tři mechanické invalidní vozíky a z daru Nadační fond Veselý senior
pořídili speciální antidekubitní matraci. Díky podpory Na-

dace OKD, Nadace Charty 77, Nadačního fondu J&T a Úřadu práce v Bruntále se podařilo dokončit obnovu vozového
parku, kdy jsme z jejich darů a příspěvků pořídili nový Peugeot Partner. V současné době tak máme k dispozici pro naše
služby čtyři zánovní motorová vozidla. Konkrétní informace,
které vám přiblíží jednotlivé služby, najdete v kapitole VI. .
Všechny naše aktivity bychom však nemohli realizovat
bez vás, našich donátorů a příznivců, kterým tímto děkujeme především jménem těch občanů, kterým jsou naše
služby určeny. Klientům a uživatelům 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.
S úctou Jana Hančilová
H
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II / ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY
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
Mgr. Martina Božková
- člen správní rady do 30. 4. 2011
Vlasta Jančová
- člen správní rady
Ing. Hana Rousová
- člen správní rady
Ing. Petr Valer
- člen správní rady od 1. 6. 2011
Ing. Jiří Čech
- předseda 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
zajišování 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. 2011:
- společnost nerealizovala aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
- společnost nerealizovala aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
- společnost neměla organizační složku v zahraničí
- společnost nenabyla žádné akcie ani zatimní listy
- spol. nepoužila investiční instrumenty příp. obdobná aktiva či pasiva
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III / POSLÁNÍ
IV / HISTORIE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST V R. 2011
III. Poslání
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.

IV. Historie a územní působnost v r. 2011
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 kontakních
pracoviš v Bruntále a ve Vrbně pod Pradědem
- 1. 12. - zahájení pečovatelské služby a podporovaného bydlení
ve 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 pracoviš pro domácí ošetřovatelskou péči
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 Ludvíkova
- 1. 3. - zahájení projektu rodinné asistence – do konce roku
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IV / HISTORIE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST V R. 2011

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
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2010
- Sociální poradna – ambulantní služba v sídle společnosti
– celý rok
- Pečovatelská služba – terénní služba – pracoviště Bruntál,
Vrbno pod Pradědem, Světlá Hora, Město Albrechtice a Horní
Benešov – celý rok
- Rodinná asistence – terénní služba – pracoviště Bruntál
– celý rok

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST - OKRES BRUNTÁL
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST - OKRES OLOMOUC
OLOM
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V / SPRÁVA SPOLEČNOSTI
personální zajištění, členství v odborných či zastřešujících organizacích
a spolupráce se samosprávnými institucemi

1. Zakladatelé
V souvislosti s novelou zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
v platném znění, která nabyla účinnosti 1. 1. 2011, museli zakladatelé vydat aktualizovanou zakládací smlouvu a do 30. 6. 2011
zapsat změny do rejstříku obecně prospěšných společností.

2. Správní rada
S účinností od 1. 1. 2011 přestala být správní rada díky novele
zákona o obecně prospěšných společnostech statutárním orgánem společnosti, kterým se stal ředitel. V této souvislosti
správní rada vydala nový Statut společnosti. Činnost správní
rady a dozorčí rady zůstaly v naší společnosti bez nároku na
odměnu.
Naše správní rada pracovala ve složení: Ing. Hana Rousová,
Vlasta Jančová a Mgr. Martina Božková, která skončila své
funkční období na vlastní žádost k 30. 4. 2011. V zákonné
lhůtě ji nahradil Ing. Petr Valer. Správní rada jednala na dvou
zasedáních 27. 4. a 6. 12. 2011, přičemž na prvním jednání
schválila mimo jiné výroční zprávu za r. 2010, roční účetní závěrku za r. 2010, převod kladného výsledku hospodaření (+ 164
tis. Kč) do rezervního fondu. Správní rada dále vzala na vědomí výsledky kontrol Obce Světlá Hora, kde nebyly 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. 2011, o výhledu na
r. 2012, výsledky kontrol za rok 2011 a nejasný výhled služby Rodinná asistence, které končilo tříleté spolufinancování
z prostředků OP LZZ.

3. Dozorčí rada
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 27. 4. a 6. 12. 2011,
přičemž na prvním projednala účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2010 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. 2010. Vzala na vědomí zprávu o auditu hospodaření za r.
2010 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. 2011, informaci o výhledu na r. 2012
včetně nejistoty financování Rodinné asistence, informace o kontrolách a o novém členovi správní rady Ing. Valerovi. Dozorčí
rada provedla kontrolu čerpání dotace z Města Bruntál, která byla
připravena k vyúčtování, přičemž neshledala žádné nedostatky.
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V / SPRÁVA SPOLEČNOSTI
4. Zaměstnanci a smluvní vztahy
Společnost měla k 31.12.2011 14 zaměstnanců na plný úvazek, 3 zaměstnance na poloviční úvazek, 2 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. 2011
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..

5. 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 Vrbno 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 členem řídící skupiny a manažerem pracovní skupiny „ senioři a zdravotně postižení“, jejímž
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
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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 působících v sociální a zdravotně sociální oblasti a Místní
akční skupiny Hrubý Jeseník.

6. Veřejná sbírka
V září roku 2009 bylo vyřízeno povolení a zahájena 3 - letá veřejná sbírka na podporu aktivit společnosti, která je realizována umístěním
sběrných kasiček v bruntálských lékárnách a možností 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. 2011 bylo provedeno průběžné vyúčtování, kdy byly rozpečetěny pokladničky a jejich výtěžek ve výši
21.038,- Kč byl převeden na sbírkový účet. Přímo na účet bylo
vybráno 3.043,- Kč. Během roku bylo provedeno i částečné čerpání, byla pořízena myčka pro pečovatelskou službu za 9.390,- Kč.

VI / ČINNOST SPOLEČNOSTI V R. 2011
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.
2011. Provozní doba byla stanovena na
20 hodin týdně, přičemž ve sledovaném
období bylo zaznamenáno 68 kontaktů
(výkon činnosti 10 - 29 min.) a 104 intervencí (výkon činnosti 30 - 59 min.).
Celkem navštívilo poradnu 107 osob.

než vyřídí či zakoupí vlastní pomůcku. Postupně dle finančních
možností a podle poptávky pořizujeme jednotlivé typy pomůcek. Díky darům Nadace OKD jsme pořídili 3 nové mechanické vozíky, jeden pro osoby s vyšší hmotností, jeden speciální
odlehčený pro snadnější manipulaci. Z daru Nadačního fondu
Veselý senior jsme dále pořídili speciální antidekubitní matraci.
Následující graf znázorňuje řešené problémy dle obsahu
v procentech:

Náklady na provoz poradny byly pouze neinvestičního charakteru a v hodnoceném roce činily 475 tis. Kč. Také výdaje činily
475 tis. Kč a byly zajištěny zdroji z MPSV, Města Bruntál, příjmy
z pronájmu kompenzačních pomůcek a dary.
V rámci činnosti sociální poradny bylo i v r. 2011 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
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VI / ČINNOST SPOLEČNOSTI V R. 2011
Jedním ze 107 klientů poradny byla také paní P. s následujícím příběhem. Paní P. oslovila jejich rodinná
přítelkyně se sdělením, že ji kontaktovala matka
paní P. (která v té době žila mimo domov a s dcerou nebyla
ve styku), že potřebuje finanční pomoc a aby si paní P. vzala
finanční půjčku, že ona jí ty peníze předá a matka jí bude posílat složenkou měsíčně splátky. Paní P. si vzala postupně asi
3 půjčky u nebankovních finančních institucí a rodinné kamarádce H. předala celkem 219 tis. Kč s tím, že ta je předá matce.
Potom jí začaly chodit splátky, které však po krátké době ustaly. Po návratu matky zjistila, že ta o ničem neví, žádné peníze
od kamarádky ani od dcery nechtěla, nepřevzala a ani nezačala splácet. Paní P. přišla do poradny s dotazem, co má dělat.
Klientce, která neměla žádný doklad o tom, že finanční prostředky rodinné přítelkyni předala, bylo doporučeno sepsat žádost o vrácení nezaplacené částky s uvedením termínu splnění
a oznámení, že v případě nedodržení bude podáno trestní oznámení z důvodu podezření ze spáchání trestného činu podvodu
a částka vymáhána soudní cestou. Na tuto žádost rodinná přítelkyně nereagovala, proto jsme učinili ještě jeden pokus a sepsali
jsme v naší poradně výzvu ke smírnému řešení sporu s možností
splácení dlužné částky a návrhu sepsání splátkového kalendáře
v naší poradně. Současně zde byl již určen termín podání oznámení orgánům činným v trestním řízení. Na tuto výzvu kamarádstrana 14

ka reagovala tak, že se osobně do poradny dostavila, kde písemně
uznala dluh a byl sjednán splátkový kalendář na částku 5.800,- Kč
měsíčně až do úplného splacení částky. Za úspěch považujeme
především to uznání dluhu, protože i kdyby v budoucnu třeba přestala splácet, je již zajištěn důkaz pro vymáhání soudní cestou.
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2. Sociálně - aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Název: Rodinná asistence
(identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 7588833)

Náklady na činnost v r. 2011 činily 2.661 tis. Kč a byly zajištěny
zdroji, které jsou uvedeny v následujícím grafu:

Okamžitá kapacita: 20 klientů
Maximální kapacita: 42 rodin
Výkon služby pokračoval po celý rok 2011. 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. Ve sledovaném roce došlo
k jejímu rozšíření do
území Olomouckého kraje, konkrétně
bylo na základě poptávky OSPOD MěÚ
Šternberk zřízeno
a vybaveno nové
pracoviště
služby
v Moravském Berouně a k personálnímu
posílení došlo také
na stávajícím pracovišti v Bruntále.

* Poznámka - tržby za výkony byly fakturovány jednak jako
subdodávky Slezské Diakonii, která je dodavatelem Moravskoslezského kraje v projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální
prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 (dále
jen „OP LZZ“) a dále jako přímé výkony Olomouckému kraji
v rámci projektu „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních
služeb v Olomouckém kraji „financovaného taktéž z OP LZZ.
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V následující tabulce jsou uvedeny kvantitativní
ukazatele služby za sledované období v Bruntále
(Moravskoslezský kraj):
3RþHWURGLQFHONHP

44

3RþHWQRYêFKURGLQYU

20

3RþHWGČWtFHONHP

95

ýOHQČQtGOHYČNX
OHW

36

OHW



OHW



±OHW



3RþHWGRVSČOêFK

68

3RþHWLQWHUYHQFt

3096

3RþHWNRQWDNWĤ
3RþHWKRGQRFHQtLQGLYLGXiOQtFKSOiQĤ

420
85
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Kvalitativní změny v rodinách jsou znázorněny v následujícím grafu.
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V následující tabulce jsou uvedeny kvantitativní
ukazatele služby za sledované období
v Moravském Berouně (Olomoucký kraj):
3RþHWURGLQFHONHP

13

3RþHWQRYêFKURGLQYU

13

3RþHWGČWtFHONHP

36

Kvalitativní změny v rodinách jsou znázorněny v následujícím grafu.
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OHW



OHW
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3RþHWGRVSČOêFK

19

3RþHWLQWHUYHQFt

967

3RþHWNRQWDNWĤ
3RþHWKRGQRFHQtLQGLYLGXiOQtFKSOiQĤ

368
20
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Služeb naší společnosti se rozhodli mimo jiné využít prarodiče
8-letého chlapce, kteří o vnuka
pečovali již od jeho narození,
protože jeho matka o něj nejevila žádný zájem. Postupně se jí
narodilo ještě dalších pět dětí, se
kterými žije ve vedlejší vesnici.
Babička nezl. T. je negramotná,
umí se pouze podepsat, dlouhodobě bez zaměstnání, jeho
dědeček sice chvíli pracoval,
ale nyní je již čtvrtým rokem
veden na ÚP a nemá nárok na
podporu v nezaměstnanosti. Nezl. T. nikdy nenavštěvoval žádné předškolní zařízení
a zcela bez přípravy nastoupil
do 1. třídy ZŠ, kde se záhy začaly projevovat velké obtíže při
zvládání učiva. I přesto postoupil do 2. třídy. V důsledku neplacení nájmu také došlo ke komplikacím ohledně bytu, ve
kterém rodina bydlela, a hrozilo, že se bude muset vystěhovat. Do toho všeho se přidalo větší množství exekucí a nesplácených pohledávek, se kterými si rodina nevěděla rady.
strana 18

V této situaci se rodina obrátila na rodinnou asistentku s žádostí
o podporu při řešení své situace. Rodinná asistentka začala do rodiny pravidelně docházet a intenzivně s ní spolupracovat – vše začalo vyřešením hrozícího rizika vystěhování, které bylo odvráceno
tím, že nájemné se hradilo rovnou převodem z účtu klientů na účet
bytového družstva, čímž bylo dosaženo toho, že klientka měla nájemné vždy včas uhrazeno a také jí nebyly vypláceny přeplatky za
vodu, čímž v krátké době poklesl i její dluh na nájemném o čtvrtinu.
Ve spolupráci s asistentkou byla pro klientku vyřízena také dávka
příspěvek na bydlení a hrozba vystěhování byla zcela odvrácena.
Také při spolupráci s nezl. T. se podařilo díky intenzivní podpoře (často 2 - 3 týdně) dosáhnout viditelných úspěchů. Bylo
však potřeba začít s učivem 1. ročníku a postupně se propracovat až do 2. třídy. Nezl. T. se postupně začal na učení více soustředit, škola jej začala bavit, sám se na doučování těšil (učilo se dokonce i o velkých prázdninách a to stejně často, jako
přes školní rok), získal větší jistotu a výrazných pokroků dosáhl
zejména ve čtení. Také klientka se naučila, že když je nezl.
nemocný, musí jej včas omlouvat a je také v daleko častějším kontaktu s jeho třídní učitelkou, než tomu bylo doposud.
V rodině se nakonec situace vyvinula tak, že bylo po vzájemné
dohodě přistoupeno k tomu, že na základě stabilizace poměrů v rodině, a naplnění cílů spolupráce, může být služba ukončena a rodina bude nadále schopna samostatného fungování.
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3. Pečovatelská služba
Název: Pečovatelská služba
(identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 7463781)
Okamžitá kapacita – 11 uživatelů
Maximální kapacita – 250 uživatelů
V r. 2011 pokračovala realizace předmětné služby celý rok,
přičemž pracovalo 5 pracoviš, která poskytovala během roku
službu celkem 222 uživatelům:
Bruntál – 25

Členění uživatelů dle stupně závislosti:
I. stupeň ........29
II. stupeň .........9
III. stupeň........5
IV. stupeň ........0
ostatní .........179
Náklady na službu činily 2.665 tis Kč a byly zajištěny zdroji,
které jsou uvedeny v následujícím grafu.

(působnost Bruntál, Staré Město)

Vrbno pod Pradědem – 101
(působnost Vrbno pod Pradědem a místní části, Ludvíkov)

Město Albrechtice – 46
(působnost Město Albrechtice a místní části, Heřmanovice)

Horní Benešov – 16
(působnost Horní Benešov)

Světlá Hora – 34
(působnost Světlá Hora)

Stav k 31. 12. 2011 činil 162 uživatelů.
Členění uživatelů podle věku:
00 - 65 let ........................................19
66 - 75 let ........................................58
76 - 85 let ......................................109
86 - 100 let ......................................36
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Pracovníci služby pokračovali v prohlubování svých znalostí díky
absolvování odborných školení a seminářů. Personálně službu
zajišovalo 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 .......................................... 24 131 úkonů
nákupy ....................................................................... 568 hodin
úklid ........................................................................... 705 hodin
doprovod ................................................................... 341 hodin
praní prádla ..................................................................... 836 kg
osobní hygiena ........................................................... 366 hodin
pochůzky .................................................................... 301 hodin
odvoz autem .................................................................. 956 km
příprava a podání jídla ................................................ 414 hodin
pomoc při použití bezbariérového wc ......................... 154 hodin
dohled nad osobou se stupněm závislosti .................. 153 hodin

4. Zdravotní péče
Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo uzavřít smlouvy se
zdravotními pojišovnami, byl podán návrh na zrušení registrace domácí péče, která byla zrušena rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje a současně byl proveden výmaz činnosti ze
zakládací smlouvy.
strana 20
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1. Přehled výnosů a nákladů
Výnosy

(v tis.Kč)

Provozní dotace ................................................ 2.114
Dary ................................................................ 554
Tržby za vlastní výkony ....................................... 3.477
Tržby z prodeje DNM a DHM ...................................... 0
Ostatní příjmy .................................................... 207

CELKEM .................................................. 6.352

Náklady

(v tis.Kč)

Spotřeba materiálu celkem .....................................550
Spotřeba materiálu ..................................................................83
Kancelářské potřeby ...............................................................63
PHM .....................................................................................120
DDHM ..................................................................................284
Spotřeba energie .................................................. 31
Služby celkem .....................................................888
Opravy a údržba .....................................................................42
Cestovné .................................................................................35
Náklady na reprezentaci ............................................................1
Nájem....................................................................................307

Telekomunikace a poštovní služby ........................................128
Ekonomické, účetní a právní služby ......................................146
Vzdělávání a školení ..............................................................109
DDNM ....................................................................................35
Ostatní služby .........................................................................85
Osobní náklady celkem ....................................... 4.030
Mzdové náklady .................................................................2.989
DPP, DPČ ................................................................................56
Zákonné odvody SZ pojištění ................................................985
Daně a poplatky celkem ............................................8
Daň silniční ...............................................................................6
Ostatní daně a poplatky ............................................................2
Ostatní náklady celkem ........................................... 96
Ostatní pokuty a penále .............................................................2
Pojištění vozidel ......................................................................54
Pojištění majetku a činnosti ....................................................14
Zákonné úrazové pojištění .......................................................11
Jiné (bankovní a správní poplatky)..........................................15
Odpisy dlouhodobého ............................................199
nehm. a hmot. majetku

CELKEM .................................................. 5.802
Hospodářský výsledek po zdanění činil + 550 tis. Kč.
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2. Přehled dotací a darů na provoz
a investice (v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR .............................. 870
Úřad práce v Bruntále ........................................................... 80
Město Vrbno pod Pradědem ............................................... 480
Město Bruntál ..................................................................... 240
Město Město Albrechtice ................................................... 100
Město Horní Benešov .......................................................... 290
Obec Světlá Hora .................................................................. 90
Obec Ludvíkov ...................................................................... 20
Obec Heřmanovice ................................................................ 20
Obec Staré Město.................................................................... 4
Nadace rozvoje občanské společnosti (Pomozte dětem) ..... 317
Nadace Terezy Maxové ........................................................ 100
Nadace OKD ........................................................................ 250
Nadace Charty 77 – Konto bariéry ........................................ 50
Nadační fond J&T ................................................................ 60
Nadační fond Veselý senior .................................................. 12
Dary fyzických osob ................................................................ 8
Výtěžek veřejné sbírky ........................................................... 24
strana 22

VII / HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V R. 2011
3. Účetní závěrka
3.1. rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce
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=PČQDVWDYX]iVREYêURENĤ
=PČQDVWDYX]YtĜDW
$NWLYDFHFHONHP










+ODYQt



ýLQQRVWL
+RVSRGiĜVNi


&HONHP




9êQRV\
,




6RXþHW,Då,






6RXþHW,,Då,,










6RXþHW,,,Då,,,
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,9

$NWLYDFHPDWHULiOXD]ERåt
$NWLYDFHYQLWURRUJDQL]DþQtFKVOXåHE
$NWLYDFHGORXKRGREpKRQHKPRWQpKRPDMHWNX
$NWLYDFHGORXKRGREpKRKPRWQpKRPDMHWNX
2VWDWQtYêQRV\FHONHP









6POXYQtSRNXW\D~URN\]SURGOHQt
2VWDWQtSRNXW\DSHQiOH
3ODWE\]DRGHSVDQpSRKOHGiYN\
ÒURN\
.XU]RYp]LVN\
=~þWRYiQtIRQGĤ
-LQpRVWDWQtYêQRV\
7UåE\]SURGHMHPDMHWNX]~þWRYiQtUH]HUYDRSUDYQêFKSRORåHNFHONHP









7UåE\]SURGHMHGORXKRGREpKRQHKPRWDKPRWPDMHWNX
7UåE\]SURGHMHFHQQêFKSDStUĤDSRGtOĤ
7UåE\]SURGHMHPDWHULiOX
9êQRV\]NUiWNRGREpKRILQDQþQtKRPDMHWNX
=~þWRYiQtUH]HUY
9êQRV\]GORXKRGREpKRILQDQþQtKRPDMHWNX
=~þWRYiQtRSUDYQêFKSRORåHN
3ĜLMDWpSĜtVSČYN\FHONHP

9

9,

 3ĜLMDWpSĜtVSČYN\]~þWRYDQpPH]LRUJDQL]DþQtPLVORåNDPL
 3ĜLMDWpSĜtVSČYN\ GDU\
 3ĜLMDWpþOHQVNpSĜtVSČYN\
9,,
3URYR]QtGRWDFHFHONHP
 3URYR]QtGRWDFH
9êQRV\FHONHP

2]QDþHQt
&

'





6RXþHW,9Då,9














6RXþHW9Då9

















6RXþHW9,Då9,

 'DĖ]SĜtMPĤ
9êVOHGHNKRVSRGDĜHQtSR]GDQČQt
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+RGQRWD9,,















6RXþHW,Då9,,










ýtVOR
ĜiGNX

1i]HYXND]DWHOH
9êVOHGHNKRVSRGDĜHQtSĜHG]GDQČQtP



9êQRV\1iNODG\



+ODYQt




&






ýLQQRVWL
+RVSRGiĜVNi


&HONHP
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3ěË/2+$.Òý(71Ë=È9ċ5&(
6(67$9(1e.

,2EHFQpLQIRUPDFH
1i]HY

+HOSLQRSV

6tGOR

85\EQtND



%UXQWiO

3UiYQtIRUPD

REHFQČSURVSČãQiVSROHþQRVW



,QIRUPDFHR]DNODGDWHOtFKYNODGHFKGRYODVWQtKRMPČQt ~þHW SRYD]HDYêãLWČFKWRYNODGĤD
]iSLVXYNODGĤGRREFKRGQtKRUHMVWĜtNX
=DNODGDWHOp
,QJ0LURVODY*HU\N Uþ «.þ



3HWU+RYDGtN Uþ «««.þ

9êãHYNODGĤQHQt]DSViQDYUHMVWĜtNXREHFQČSURVSČãQêFKVSROHþQRVWtYHGHQpP.UDMVNêPVRXGHP
Y2VWUDYČ



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

,ý



',ý

&=

'DWXPY]QLNXVSRO

VSROHþQRVW Y]QLNOD ]iSLVHP GR UHMVWĜtNX REHFQČ SURVSČãQêFK VSROHþQRVWt
GQH]DORåHQDE\ODGQH

1HMVRXWDNRYpMLQp~þHWQtMHGQRWN\

3RVOiQt

6SROHþQRVWE\OD]Ĝt]HQD]D~þHOHPSRVN\WRYiQtVRFLiOQtFKVOXåHE

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

2EHFQČ SURVSČãQi VSROHþQRVW  Y\NRQiYDOD YURFH  SRX]H þLQQRVWL
VRXYLVHMtFtVMHMtPSRVOiQtPWMKODYQtþLQQRVWSURNWHURXE\OD]Ĝt]HQD





9VRXODGX VH ]iNRQHP þ 6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK Y\GDO .Ò
06. GQH  UR]KRGQXWt þM06.  R UHJLVWUDFL
QiVOHGXMtFtFKVOXåHE

ÒþHWQtREGREt



2GERUQpVRFLiOQtSRUDGHQVWYt±SRVN\WRYiQRY%UXQWiOH





3HþRYDWHOVNi VOXåED ± SRVN\WRYiQD Y%UXQWiOH 9UEQČ SRG 3UDGČGHP
0ČVWČ $OEUHFKWLFtFK /XGYtNRYČ 6YČWOp +RĜH +HĜPDQRYLFtFK +RUQtP
%HQHãRYČ6WDUp0ČVWR

,QIRUPDFHRDSOLNDFLREHFQêFK~þHWQtFK]iVDG



6RFLiOQČ DNWLYL]DþQt VOXåE\ SUR URGLQ\ VGČWPL ± VOXåED E\OD
UHJLVWURYiQDDMHSRVN\WRYiQDY~]HPtSURNWHUp0Ò%UXQWiO
Y\NRQiYi UR]ãtĜHQRX SĤVREQRVW VWiWQt VSUiY\ 2G  E\OD VOXåED
UR]ãtĜHQDGR2ORPRXFNpKRNUDMHNRQNUpWQČGR0RUDYVNpKR%HURXQD



6WDWXWiUQtRUJiQ
ěHGLWHO0JU-DQD+DQþLORYi Uþ 


2UJiQ\VSROHþQRVWL
6SUiYQtUDGD
9ODVWD-DQþRYi Uþ 



0JU0DUWLQD%RåNRYi Uþ ±XNRQþHQRQDYODVWQtåiGRVWGQH

,QJ+DQD5RXVRYi Uþ 
,QJ3HWU9DOHU Uþ ±]DKiMLOIXQNþQtREGREt

'R]RUþtUDGD
,QJ,UHQD.RQHþQi Uþ 



,QJ-DQD6XPNRYi Uþ 



,QJ-LĜtýHFK Uþ 




.DOHQGiĜQtURN

3ĜLORåHQi~þHWQt]iYČUNDE\ODSĜLSUDYHQDSRGOH]iNRQDþ6ER~þHWQLFWYtSRGOHY\KOiãN\þ
6ENWHURXVHSURYiGČMtQČNWHUiXVWDQRYHQt]iNRQDþ6ER~þHWQLFWYtYH]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ SUR ~þHWQt MHGQRWN\ X NWHUêFK KODYQtP SĜHGPČWHP þLQQRVWL QHQt SRGQLNiQt
SRNXG~þWXMtYVRXVWDYČSRGYRMQpKR~þHWQLFWYtDYVRXODGXVýHVNêPL~þHWQtPLVWDQGDUG\SUR~þHWQt
MHGQRWN\ NWHUp ~þWXMt SRGOH Y\KOiãN\ þ  6E YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ WM ýHVNê
~þHWQtVWDQGDUGþ 9ãHFKQ\SĜHGSLV\E\O\SRXåLW\YH]QČQtSODWQpPN
ÒþHWQLFWYt UHVSHNWXMH REHFQp ~þHWQt ]iVDG\ SĜHGHYãtP ]iVDGX R RFHĖRYiQt PDMHWNX KLVWRULFNêPL
FHQDPL]iVDGX~þWRYiQtYHYČFQpDþDVRYpVRXYLVORVWL]iVDGXRSDWUQRVWLDSĜHGSRNODGRVFKRSQRVWL
~þHWQtMHGQRWN\SRNUDþRYDWYHVYêFKDNWLYLWiFK

3RXåLWp~þHWQtPHWRG\
ÒþHWQtMHGQRWNDGRGUåXMH~þHWQtPHWRG\XSUDYHQpYRGVW]iNRQDþ6ER~þHWQLFWYt
DYSURYiGČFtY\KOiãN\NWRPXWR]iNRQX Y\KOiãNDþ6E 

=SĤVRE]SUDFRYiQt~þHWQtFK]i]QDPĤ]SĤVREDPtVWRMHMLFK~VFKRY\
ÒþHWQt MHGQRWND ]SUDFRYiYi ~þHWQt ]i]QDP\ SRPRFt SURVWĜHGNĤ YêSRþHWQt WHFKQLN\ ~þHWQLFWYt MH
YHGHQRY~þHWQtPVRIWZDUHMHKRåYêVWXS\MVRXSĜHYiGČQ\GRWLãWČQpSRGRE\ÒþHWQt]i]QDP\MVRX
DUFKLYRYiQ\ QD GLVNHWiFK D YWLVNRYp SRGREČ Y SRĜDGDþtFK SR ]iNRQHP SĜHGHSVDQRX GREX YVtGOH
VSROHþQRVWL
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=YHĜHMQČQt~þHWQt]iYČUN\



ÒþHWQt]iYČUNDMHVRXþiVWt9êURþQt]SUiY\NWHUiMHNGLVSR]LFLYVtGOHVSROHþQRVWLDMH]YHĜHMĖRYiQD
QDZHERYêFKVWUiQNiFKVSROHþQRVWL

,9'DOãtGĤOHåLWpLQIRUPDFHWêNDMtFtVHPDMHWNXD]iYD]NĤ




3RKOHGiYN\ 



=SĤVRE\RFHĖRYiQtSRXåLWpSURSRORåN\DNWLYD]iYD]NĤ
º GORXKRGREêKPRWQêPDMHWHNSRĜt]HQêQiNXSHPSRĜL]RYDFtFHQRX
º GORXKRGREêKPRWQêPDMHWHNSRĜt]HQêEH]~SODWQČUHSURGXNþQtSRĜL]RYDFtFHQRX
º QDNXSRYDQp]iVRE\SRĜL]RYDFtFHQRX
º SHQČåQtSURVWĜHGN\DFHQLQ\MHMLFKMPHQRYLWêPLKRGQRWDPL
º SRKOHGiYN\SĜLY]QLNXMPHQRYLWRXKRGQRWRX
º ]iYD]N\SĜLY]QLNXMPHQRYLWRXKRGQRWRX

=SĤVRE\RGSLVRYiQt
'ORXKRGREêKPRWQêPDMHWHNVSROHþQRVWLMHRGSLVRYiQGOH]iNRQDRGDQtFK]SĜtMPXDMHHYLGRYiQ
QD~þWXDRGSLV\MVRX]D~þWRYiQ\QD~þWX
'ORXKRGREêQHKPRWQêPDMHWHNVSROHþQRVWQHYODVWQt
'UREQêGORXKRGREêPDMHWHNYFHQČRGGRWLV.þMH~þWRYiQQD~þHWDVRXþDVQČDNWLYRYiQ

'UREQêQHKPRWQêPDMHWHNYFHQČRGGRWLV.þMH~þWRYiQQD~þHWDVRXþDVQČDNWLYRYiQ


,QIRUPDFHRRGFK\ONiFKRGPHWRGSRGOHRGVW]iNRQD
%ČKHP~þHWQtKRREGREtQHGRãORNåiGQêPRGFK\ONiPRGWČFKWRPHWRG

=SĤVREVWDQRYHQtUHiOQpKRGQRW\PDMHWNXD]iYD]NĤNUR]YDKRYpPXGQL
%ČKHP XSO\QXOpKR ~þHWQtKR REGREt QHY]QLNO\ GĤYRG\ SUR VWDQRYHQt UHiOQp KRGQRW\ PDMHWNX DQL
]iYD]NĤ

=SĤVREWYRUE\DYêãHY\WYRĜHQêFKRSUDYQêFKSRORåHN]D~þHWQtREGREt
%ČKHP~þHWQtKRREGREtQHE\O\Y\WYRĜHQ\åiGQpRSUDYQpSRORåN\







.þ

SRVN\WQXWpSURYR]Qt]iORK\.þ
RGEČUDWHOp.þ
RVWDWQtSRKOHGiYN\.þ1DGDFH70D[RYp1DGDFH2.'
YêNRQSHþRYDWHOVNpVOXåE\.þ
 
3ROKĤWČVSODWQRVWLQHMVRXåiGQpSRKOHGiYN\MHGQiVHSRX]HRSRKOHGiYN\NUiWNRGREp


2VWDWQtPDMHWHN




.þ

SRNODGQD«««««««««««««.þ
ÒþHW±.%«.þ
ý62%«««.þ
ý62%«««.þ
'ORXKRGREêKPRWQêPDMHWHNY=&.þ


&L]t]GURMH 










.þ

GRGDYDWHOp««««««.þ

RVWDWQt]iYD]N\««««.þ2ORPRXFNêNUDM

]DPČVWQDQFL«««««.þ

GDĖ]iYD]HN«««««.þ

GRKDGQp~þW\«««««.þ
YêQRV\SĜtãWtFKREGREt±QDGDþQtSĜtVSČYHN
SRXåLWHOQêYQiVOOHWHFK.þ
YêGDMHSĜtãWtFKREGREt.þ
266==3««««««.þ

3R OKĤWČ VSODWQRVWL QHMVRX åiGQp ]iYD]N\ MHGQi VH SRX]H R ]iYD]N\ NUiWNRGREp SRSĜtSDGČ R
GRKRGQXWpVSOiWN\ 





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

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

ÒþHWQt MHGQRWND PČOD N VSODWQp ]iYD]N\ SRMLVWQpKR QD VRFLiOQtP ]DEH]SHþHQt D
SĜtVSČYNXQDVWiWQtSROLWLNX]DPČVWQDQRVWL2GYRG266=]DP]G\YHYêãL.þ

%ČKHP~þHWQtKRREGREtQHE\O\Y\WYRĜHQ\åiGQpUH]HUY\




9ê]QDPQpXGiORVWLPH]LUR]YDKRYêPGQHPDRNDPåLNHPVHVWDYHQt~þHWQt]iYČUN\

3ĜHKOHGVSODWQêFK]iYD]NĤYHĜHMQpKR]GUDYRWQtKRSRMLãWČQt

1HGRãORNåiGQpYê]QDPQpXGiORVWL


ÒþHWQtMHGQRWNDPČODNVSODWQp]iYD]N\YHĜHMQpKR]GUDYRWQtKRSRMLãWČQt2GYRG=3]D
P]G\.þYHYêãL.þ 9=3±.þ92=3.þ2=3.þ
=309.þ5%3.þ 

3ĜHSRþHWDNWLYD]iYD]NĤYFL]tPČQČ
%ČKHP~þHWQtKRREGREtQHY]QLNO\GĤYRG\SURSĜHSRþHWYêGDMĤYFL]tFKPČQiFK
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(YLGRYDQpGDĖRYpQHGRSODWN\XPtVWQČSĜtVOXãQêFKILQDQþQtFKRUJiQĤ



ÒþHWQtMHGQRWNDPČODNGDĖRYpQHGRSODWN\XPtVWQČSĜtVOXãQêFKILQDQþQtFKRUJiQĤYH
YêãL.þ GDĖ]H]iYLVOpþLQQRVWL±.þVUiåNRYiGDĖ±
.þGRSODWHNVLOQLþQtGDQČ]DURNYHYêãL.þ 

U«««««.þ



,QIRUPDFH R SRþWX D MPHQRYLWp KRGQRWČ DNFLt QHER SRGtOĤ QHER QHPDMtOL MPHQRYLWRX KRGQRWX
LQIRUPDFHRMHMLFKRFHQČQt
1HMVRXWDNRYpDNFLHDQLSRGtO\

,QIRUPDFHRH[LVWHQFLPDMHWNRYêFKFHQQêFKSDStUĤY\PČQLWHOQêFKDSULRULWQtFKGOXKRSLVĤQHER
SRGREQêFKFHQQêFKSDStUĤQHERSUiYVXGiQtPMHMLFKSRþWXDUR]VDKXSUiYNWHUiSURSĤMþXMt


U«««««.þ
U«««««.þ
U«««««.þ


,QIRUPDFH R Yê]QDPQêFK UR]GtOHFK PH]L GDĖRYRX SRYLQQRVWt SĜLSDGDMtFt QD EČåQp QHER PLQXOp
~þHWQtREGREtDMLå]DSODFHQRXGDQtYWČFKWR~þHWQtFKREGREtFK
1HMVRXWDNRYpUR]GtO\YEČåQpPDQLPLQXOpP~þHWQtPREGREtGDĖRYiSRYLQQRVWQHY]QLNOD

1HMVRXWDNRYpFHQQpSDStU\





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

,QIRUPDFH R þiVWNiFK GOXåHQêFK NWHUp Y]QLNO\ YGDQpP ~þHWQtP REGREt D X NWHUêFK ]E\WNRYi
GREDVSODWQRVWLNUR]YDKRYpPXGQLSĜHVDKXMHOHW
1HMVRX]iYD]N\VGRERXVSODWQRVWLGHOãtSČWLOHW

,QIRUPDFHRSUĤPČUQpPHYLGHQþQtPSĜHSRþWHQpPSRþWX]DPČVWQDQFĤDRRVREQtFKQiNODGHFK]D
~þHWQtREGREt





ÒþHWQtMHGQRWNDQHSRVN\WODåiGQp]iUXN\]DGOXK\MLQêFK~þHWQtFKMHGQRWHN







 


8ND]DWHO

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


&HONHP

2GPČQ\
VWDWXWiUQtPX
RUJiQX








,QIRUPDFH R YêVOHGNX KRVSRGDĜHQt YþOHQČQt SRGOH KODYQt D KRVSRGiĜVNp þLQQRVWL  D SUR ~þHO\
GDQČ]SĜtMPĤ

3UĤPČUQêSĜHSRþW3RþHW]DPČVWQDQFĤ
2VREQtQiNODG\FHONHP
D P]GRYpQiNODG\
E ]iNRQQpVRFLiOQtSRMLãWČQt
F RVWDWQtVRFLiOQtSRMLãWČQt
G ]iNRQQpVRFLiOQtQiNODG\
G RVWDWQtVRFLiOQtQiNODG\


6SROHþQRVWPČODYURFH]LVNYHYêãL.þDWRSRX]H]KODYQtþLQQRVWL





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


&HONRYiYêãHILQDQþQtFKQHERMLQêFK]iYD]NĤNWHUpQHMVRXREVDåHQ\YUR]YD]H
9HãNHUp]iYD]N\MVRXYUR]YD]HREVDåHQ\


,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
-HGLQêP ILQDQþQtP PDMHWNHP ~þHWQt MHGQRWN\MVRXSHQČåQt SURVWĜHGN\YEDQFHDQDEČåQpP ~þWX
NWHUpMVRXRFHQČQ\VYRXMPHQRYLWRXKRGQRWRXDQHPDMtYOLYDYêSRþHWKRVSRGiĜVNpKRYêVOHGNX

,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
2G URNX  VSROHþQRVW XSODWĖRYDOD   RGVW  D VQLåRYDODGDĖRYRX SRYLQQRVW R þiVWNX R Qtå
PRKRX SRSODWQtFL NWHĜt QHMVRX ]DORåHQt QHER ]Ĝt]HQt ]D ~þHOHP SRGQLNiQt GDĖRYRX SRYLQQRVW
VQtåLW3URVWĜHGN\]tVNDQpWDNWRGRVDåHQRX~VSRURXGDĖRYpSRYLQQRVWLE\O\YåG\YEH]SURVWĜHGQČ
QiVOHGXMtFtP ]GDĖRYDFtP REGREtFK SRXåLW\ NH NU\Wt SURYR]QtFK QiNODGĤ VRXYLVHMtFt VKODYQt
þLQQRVWLVSROHþQRVWL










]WRKR
ĜtGtFt
SUDFRYQtFL










ěHGLWHOVSROHþQRVWLMHVRXþDVQČVWDWXWiUQtPRUJiQHP

,QIRUPDFHRYêãLVWDQRYHQêFKRGPČQDIXQNþQtFKSRåLWNĤ]D~þHWQtREGREtþOHQĤPVWDWXWiUQtFK
NRQWUROQtFK QHER MLQêFK RUJiQĤ XUþHQêFK VWDWXWHP VWDQRYDPL QHER MLQRX ]ĜL]RYDFt OLVWLQRX
]WLWXOXMHMLFKIXQNFHMDNRåLRYêãLY]QLNOêFKQHERVPOXYQČVMHGQDQêFK]iYD]NĤRKOHGQČSRåLWNĤ
EêYDOêFKþOHQĤWČFKWRRUJiQĤVXYHGHQtPFHONRYpYêãHSURNDåGRXNDWHJRULLþOHQĤ
1D]iNODGČVPORXY\RYêNRQXIXQNFHĜHGLWHOHSRVN\WQXWDRGPČQDYHYêãL.þ

,QIRUPDFH R ~þDVWLþOHQĤ VWDWXWiUQtFK RUJiQĤ NRQWUROQtFK QHER MLQêFK RUJiQĤ ~þHWQtMHGQRWN\
XUþHQêFK VWDWXWHP VWDQRYDPL QHER MLQRX ]ĜL]RYDFt OLVWLQRX D MHMLFK URGLQQêFK SĜtVOXãQtNĤ
YRVREiFKVQLPLå~þHWQtMHGQRWNDX]DYĜHOD]DY\ND]RYDQp~þHWQtREGREtREFKRGQtVPORXY\QHER
MLQpVPOXYQtY]WDK\
1HQtWDNRYi~þDVW
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,QIRUPDFH R YêãL ]iORK D ~YČUĤ SRVN\WQXWêFK þOHQĤP VWDWXWiUQtFK RUJiQĤ NRQWUROQtFK QHER
MLQêFKRUJiQĤ~þHWQtMHGQRWN\R]iYD]FtFKSĜLMDWêFKQDMHMLFK~þHWMDNRLXUþLWêGUXK]iUXN\

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
3ĜHKOHGGRWDFt

1LF]WRKRQHE\ORSRVN\WQXWR


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

~þHWQD
9êãH
NWHUpPMH SRVN\WRYDWHO
SRVN\WQXWp
GRWDFH
GRWDFH
GRWDFH
]D~þWRYiQD





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



0369
0369








1D~þWČ7UåE\]SURGHMHVOXåHEMH~þWRYiQR
 YH YêãL  WLV .þ R SRVN\WQXWêFK VRFLiOQČ DNWLYL]DþQtFK VOXåEiFK SUR URGLQ\ VGČWPL QD
]iNODGČ VPORXY\ X]DYĜHQp VH 6OH]VNRX GLDNRQLt VH VtGOHP YýHVNpP 7ČãtQČ VSODWQRVWt GR





YHYêãLWLV.þRSRVN\WQXWêFKVRFLiOQČDNWLYL]DþQtFKVOXåEiFKSURURGLQ\VGČWPLQD]iNODGČ
VPORXY\X]DYĜHQpV2ORPRXFNêPNUDMHPVSODWQRVWtGR

3ĜtUĤVWN\D~E\WN\Yê]QDPQêFKSRORåHNDNWLY
6SROHþQRVWSRĜtGLODRVREQtDXWRPRELO3HXJHRW3DUWQHU]DFHQXWLV.þDWR]GDUĤDGRWDFt




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







3ĜLMDWpGDU\


ÒþHO

.þ VRFLiOQtSRUDGHQVWYt 63 
.þ SHþRYDWHOVNiVOXåED 36 


0ČVWR9UEQRSRG
3UDG0ČVWR
%UXQWiO0ČVWR
0ČVWR9UEQRSRG3U±GRWDFHQDSURYR]
+RUQt%HQHãRY
36
0ČVWR0ČVWR
REFH2EHF6WDUp0ČVWR2EHF/XGYtNRY
$OEUHFKWLFH
.þ 2EHF6YČWOi+RUD2EHF+HĜPDQRYLFH±36
2EHF6WDUp
0ČVWR2EHF
0ČVWR%UXQWiO±3663
6YČWOi
+RUQt%HQHãRY0ČVWR$OEUHFKWLFH36
+RUD2EHF
/XGYtNRY2EHF
+HĜPDQRYLFH
Ò3Y%UXQWiOH

þHUSiQt

Y URFH  SOQČ
Y\þHUSiQR

Y URFH  SOQČ
Y\þHUSiQR

9 URFH  SOQČ
.þ GRWDFHQDSRĜt]HQt2$3HXJHRW3DUWQHU36 Y\þHUSiQR





SHQČåLWp

 3ĜHKOHG R YHĜHMQêFK VEtUNiFK SRGOH ]YOiãWQtKR SUiYQtKR SĜHGSLVX VXYHGHQtP ~þHOX D YêãL
Y\EUDQêFKþiVWHN

~þHW3HQČåQtGDU\RGGiUFĤ±.þ
±

I\]LFNpRVRE\±0JU-DQD+DQþLORYi0LOHQD+DQþLORYi,QJ6XPNRYi

±

SUiYQLFNpRVRE\±1DGDFH7HUH]\0D[RYp1526±3RPR]WHGČWHP1DGDþQtIRQG
9HVHOêVHQLRU1DGDFH2.'

~þHW    1DGDFH &KDUW\  ± .RQWR %DULpU\ 1DGDþQt IRQG - 7 1DGDFH 2.' ±
.þ±RVREQtDXWR3HXJHRW3DUWQHU







QHSHQČåLWp
~þHWÒ3Y%UXQWiOH

 E\OD ]DKiMHQD QRYi YHĜHMQi VEtUND-H RSČW UHDOL]RYiQD SURVWĜHGQLFWYtP VEČUQêFK NDVLþHN
XPtVWČQêFK YOpNiUQiFK YH PČVWČ %UXQWiOH D 9UEQČ SRG 3UDGČGHP 7DWR VEtUND MH SRYROHQD GR
 9URFH  E\OR SURYHGHQR SUĤEČåQp Y\~þWRYiQt YHĜHMQp VEtUN\ SĜLþHPå E\O\
UR]SHþHWČQ\ SRNODGQLþN\ QD VEtUNRYê ~þHW ]QLFKå E\OD SĜHYHGHQD þiVWND  .þ
3URVWĜHGQLFWYtPVEtUNRYp~þWXE\ORY\EUiQR.þ9URFHSUREČKORLþiVWHþQpþHUSiQt
SRĜt]HQtP\þN\SURSHþRYDWHOVNRXVOXåEX±3)]HGQHYHYêãL.þ



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

.þ±GUREQêPDMHWHN


3RVN\WQXWpGDU\

9URFHE\OY\Ni]iQ]LVNYHYêãL.þ=LVNE\ODSUR~þWRYiQQD~þHW)RQG\

åiGQpGDU\QHE\O\QLNRPXSRVN\WQXW\
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9ODVWQtMPČQt
ÒþHW9ODVWQtMPČQtGRWDFHQD'+0««««««««««««««««.þ
1D WRPWR ~þWČ MH Y\ND]RYiQD KRGQRWD GRWDFt QD SRĜt]HQt GORXKRGREpKR PDMHWNX D KRGQRWD
GDURYDQpKR GORXKRGREpKR PDMHWNX VQtåHQi R RSUiYN\ NWRPXWR PDMHWNX ~þWRYDQp QD ~þHW 
=~þWRYiQtIRQGĤ











6HVWDYHQRGQH

3RGSLVRYê]i]QDP
3UiYQtIRUPD~þHWQt
VWDWXWiUQtKRRUJiQX
MHGQRWN\
~þHWQtMHGQRWN\



REHFQČSURVSČãQi
VSROHþQRVW



3ĜHGPČWþLQQRVWL

VRFLiOQtVOXåE\
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3.2. Stav fondů společnosti
K 1.1.2011 měla společnost na rezervním fondu + 764.135,97
Kč, v průběhu účetního období byl na tento fond po schválení
účetní závěrky za rok 2010 správní radou, převeden kladný
výsledek hospodaření ve výši 163.623,52 Kč. Ke konci účetního
období tj. k 31.12. 2011 byl stav fondu
+ 927.759,49 Kč. V průběhu roku 2012 bude na fond převeden
výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 550.042,72 Kč.
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4. Zpráva auditora

37 strana

VIII / PODĚKOVÁNÍ
V roce 2011 naši činnost podpořily tyto instituce:
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prostřednictvím

Olomouckého kraje

Moravskoslezského kraje
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a tyto fyzické osoby:

Poděkování patří lékárnám:

Děkujeme všem uvedeným i těm, kteří zde nejsou zmíněni,
ale kteří nás také podporují nebo jsou našimi příznivci,
že pomáhají dobré věci.

strana 40

Mgr. Jana Hančilová,
Milena Hančilová,
Ing. Jana Sumková,
manželé Sotorníkovi a Marcela Němcová,
Mgr. Petr Byrtus – Zelená lékárna,
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.

IX / Výhled na rok 2012

V roce 2012 chceme nadále provozovat pouze hlavní činnost,
která představuje poskytování registrovaných sociálních služeb,
tzn. Sociální poradny, Pečovatelské služby a Rodinné asistence.
Vzhledem k ukončení tříletého financování služeb sociální prevence z prostředků OP LZZ v Moravskoslezském kraji ke 31. 12. 2011
a v Olomouckém kraji k 31. 7. 2012, očekáváme propad příjmů ve
službě Rodinná asistence, protože zdroje státního rozpočtu nebudou schopny objem finančních prostředků z OP LZZ nahradit
a mnohé služby budou doslova v existenčním ohrožení. Hlavní
úkolem tedy bude udržet provoz předmětné služby a uchovat její
dostupnost pro 42 dysfunkčních rodin.
Pokud se týče sociální poradny, nepodařilo se nám rozšířit služby
o specializované dluhové poradenství, což tedy zůstává úkolem
pro následující období. Doplnit nabídku kompenzačních pomůcek

se podařilo částečně, stále však potřebujeme další polohovací
postel a nafukovací lůžko, které by mohla využívat také pečovatelská služba. Tyto pomůcky se tedy pokusíme získat. Pro
pečovatelskou službu bychom chtěli pořídit elektronické čtečky
úkonů, které by zjednodušily statistiku, výpočet úhrad a evidenci výkonů a současně tak minimalizovaly pocit ohrožení klientů,
že je „šidíme“, když po nich chceme na konci měsíce peníze za
úkony.
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 a ve Městě Albrechticích. Chceme se prezentovat na pravidelných dnech
zdraví, sociálních služeb či veletrhu sociálních služeb v Bruntále,
Vrbně pod Pradědem, Městě Albrechticích a Horním Benešově.
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