


1 1

 I. Úvodní slovo ...........................................................................  3
 II. Základní údaje a kontakty  ..................................................  4
 III. Poslání  ....................................................................................  6
 IV. Historie a mapa působnosti  .................................................  6 - 10
 V. Správa společnosti  ...............................................................  11 - 13
 VI. Činnost v roce 2019  ..............................................................  14 - 27
  1. Sociální poradna  .............................................................  14
  2. Rodinná asistence  ...........................................................  16
  3. Pečovatelská služba  ......................................................  24
 VII. Hospodaření společnosti  .....................................................  28 - 45
  1. Struktura peněžních příjmů a výdajů  .........................  28
  2. Přehled dotací  .................................................................  29
  3. Účetní závěrka  ................................................................  30
  4. Výrok auditora  ................................................................  44
 VIII. Poděkování  .............................................................................  46
 IX. Výhled na rok 2020  ...............................................................  48



2



2 3

I.

Vážení přátelé,
milí čtenáři výroční zprávy Help-in, o.p.s.,

Již po sedmnácté na tomto místě
učiníme zastavení,
dozvíte se při tom jistě
co dobré jest a co není !

Dvě nová auta do terénu
přinesla nám ulehčení,
 myčky, pračky bez diskuze
posílily vybavení !

Také mzdové navýšení
pracovníky čekalo,
nejlepší to ještě není
hlavní však je, že začalo…

Pomoci při oddlužení
se spoustě lidem dostalo,
senioři podpoření
žít doma mohou nastálo. 

K tomu děti spokojené
ve své původní rodině
Naše služby poptávané,
mají smysl? Jak by ne!

 Jana Hančilová
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 Název organizace: Help-in, o.p.s.

 Sídlo organizace: Bruntál, U Rybníka 4, 792 01

 Zakladatel : Ing. Miroslav Geryk
  Petr Hovadík

 Správní rada: Ing. Hana Rousová -  člen správní rady    
  Milena Hančilová - člen správní rady 
  Ing. Petr Valer  - člen správní rady 
 Dozorčí rada: Ing. Jiří Čech  - člen dozorčí rady
  Ing. Jana Sumková  - člen dozorčí rady 
  Ing. Irena Konečná  - člen dozorčí rady 
 Statutární orgán: Mgr. Jana Hančilová - ředitel 
 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

II.
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Předmět činnosti:

Zvláštní informace
k činnosti v r. 2019:

• 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 

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)
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Společnost byla založena za 
účelem provozování terén-
ních nebo ambulantních so-
ciálních služeb, které pod-
porují běžný život občana 
v jeho přirozeném prostře-
dí na území okresu Bruntál, 
příp. okolních okresech.

Od r. 2002 do r. 2007 se jednak postup-
ně profilovaly služby, které budeme poskyto-
vat a dále také jejich působnost. Při registra-
ci na místně příslušném krajském úřadě byly  
od 1.7. 2007 zapsány 2 služby, a to:

1. Pečovatelská služba  -  terénní služba s pů-
sobností Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Světlá 
Hora, Město Albrechtice, Zátor  a Horní Bene-
šov

2. Sociální poradna  - ambulantní služba s pů-
sobností  pro okres  Bruntál 

V roce 2008 byla s účinností od 1.10. 2008 zaregist-
rována třetí služba a to

3. Rodinná asistence -  sociálně-aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi  jako terénní služba 
s působností  na území, pro které MěÚ Bruntál 
vykonává působnost obce s rozšířenou působ-
ností státní správy

IV.III.
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V r. 2009 bylo ukončena činnost pečovatelské služby v Zá-
toru a nadále tedy zůstalo 5 pracovišť této služby – v Brun-
tále, Vrbně pod Pradědem, Světlé Hoře, Horním Benešově 
a Městě Albrechticích,  která  postupně  rozšířila svoji pů-
sobnost: Vrbno do  Ludvíkova,   Bruntál do  Starého Města 
a Město Albrechtice do  Heřmanovic a Holčovic. Což byl stav  
i v r. 2019 s tím, že v Heřmanovicích nevyužíval službu již 
druhý rok žádný klient.

V r. 2011 bylo zřízeno pracoviště Rodinné asistence v Mo-
ravském Berouně (v Olomouckém kraji), přičemž 15.10. 
2015 došlo k rozregistrování služby samostatně pro Mo-
ravskoslezský a Olomoucký kraj. V r. 2016 byla zřízena také 
ambulantní forma této služby ve výše uvedené působnosti.  
V hodnoceném roce služba působila tedy v obou krajích.

V r. 2010 byla rozšířena obsahová náplň Sociální poradny 
o pronájem kompenzačních pomůcek a v r. 2013 o dluhové 
poradenství.  A v této podobě působila i v r. 2019.
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Územní působnost - okres Bruntál
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Územní působnost - okres Olomouc
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Bruntál

Město Albrechtice

Světlá Hora

Vrbno pod Pradědem

Moravský BerounHorní Benešov
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1. Správní rada

Naše správní rada pracovala ve složení: Ing. Hana 
Rousová, Milena Hančilová a Ing. Petr Valer. Správní rada 
jednala na dvou zasedáních 20. 5. a 4. 12. 2019, přičemž 
na prvním jednání schválila kromě jiného i návrh výroční 
zprávy za r. 2018, návrh rozpočtu na r. 2019, roční účetní 
závěrku za r. 2018 a záporný výsledek hospodaření 
(-27.905,32 Kč). Správní rada byla srozuměna s výsledky 
auditu, který byl bez výhrad, s ustavením funkce 
ambasadora, kterým se stala Mgr. Michaela Ochotská. 
Dále byla seznámena s dlouhodobým pronájmem auta 
od fy. Kompakt s.r.o. za náklady pojištění.  Na druhém 
zasedání schválila odměnu řediteli, byla informována 
o činnosti, zejména o situaci v pečovatelské službě pro 
Bruntál, o nutnosti zvýšit mzdy,  o výhledu na r. 2020, 
o kontrolách a zprávu o činnosti dozorčí rady. 

V.
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Společnost měla k 31. 12. 2019 
17 zaměstnanců na plný úvazek, 
5 zaměstnanců na tříčtvrteční  a 3 
OON. Kromě ředitele, který vykonává 
funkci statutárního orgánu na 
základě smlouvy o výkonu funkce, 
a současně zastává post manažera 
služeb, vedoucího poradny 
a poradce, měla správa společnosti 
ještě dalšího zaměstnance, a tím 
byl administrativní pracovník a PR 
pracovník. Ekonomické, účetní 
a mzdové činnosti byly zajištěny 
smluvně, stejně jako právní 
konzultace pro Sociální poradnu. 
Ambasadorka  vykonává své činnosti 
zdarma.

3. Zaměstnanci a smluvní vztahy 

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 20.5. a 4. 
12. 2019, kdy na prvním z nich projednala 
účetní závěrku a výsledek hospodaření za 
rok 2018 a doporučila je správní radě ke 
schválení, a věnovala se rovněž projednávání 
návrhu výroční zprávy za r. 2018. Dozorčí 
rada byla srozuměna se zprávou o auditu 
hospodaření za r. 2018. Na druhém zasedání 
byla informována o činnosti a čerpání 
rozpočtu v r. 2019, o zvýšení mezd,  
o výhledu na r. 2020 a o kontrolách za r. 
2019 – Město Vrbno pod Pradědem – bez 
nálezu.
Dozorčí rada provedla namátkovou kontrolu 
čerpání projektu dotace Obce Světlá 
Hora a Města Horní Benešov – dotace na 
pečovatelskou službu, přičemž při kontrole 
neshledala žádné nedostatky.

2. Dozorčí rada
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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 Vrbno pod Pradědem, Městem Bruntál 
a Městem Město Albrechtice. Delegovaní zástupci byli v Bruntále 
členy pracovních skupin „senioři“, „děti, mládež, rodina“ a ředitel 
je manažerem skupiny „osoby v krizových situacích“. 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 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.

5. Veřejná sbírka

Během sledovaného období nebyla realizována.
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Společnost vykonávala pouze hlavní činnost, tj. poskytovala následující registrované služby. 

Službu jsme poskytovali po celý r. 2019. 
Provozní doba byla stanovena na 20 hodin 
týdně, přičemž ve sledovaném období 
poradnu navštívilo 233 osob, přičemž 126 
z nich přišlo řešit dluhy. 
Poradna má akreditaci pro poskytování 
služeb v oblasti oddlužení od ministerstva 
spravedlnosti.  Jako fakultativní činnost 
bylo dluhové poradenství financováno 
již třetím rokem z tříletého projektu 
realizovaného v rámci tzv. Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

v Bruntále ze zdrojů Operačního 
programu zaměstnanost. Mezi hlavní 
aktivity hodnoceného roku patřila kromě 
individuálního poradenství  a zpracování 
a podávání návrhů na oddlužení také  
výstava fotografií s dluhovou tématikou, 
která proběhla v Bruntále na podzim včetně 
přednášky pro veřejnost. Byly zde částečně 
distribuovány materiály, které byly v rámci 
projektu  zpracovány a vydány. 
Mezi fakultativní činnosti poradny 
patří  nadále  i odborné poradenství ke 

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

Okamžitá kapacita - 2

1. Odborné sociální poradenství

VI.
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Graf znázorňuje řešené problémy dle obsahu:

  Dávkové systémy - 4,2 %
  Dluhy - 55,1 %
  Kompenzační pomůcky - 16,6 % 
  Občanské, pracovní právo a bydlení - 9,8 %
  Rodinné právo a OSPOD - 14,3 %

kompenzačním pomůckám, které 
lze zapůjčit na vyzkoušení zdravotně 
postiženým klientům na jeden den 
zdarma. V případě potřeby lze realizovat 
také jejich krátkodobý pronájem na 
dobu, kterou potřebují zpravidla než 
si zajistí či zakoupí pomůcku vlastní. 
Příjmy z jejich pronájmu činily 74.469 
Kč. Náklady na provoz celé poradny 
byly pouze neinvestičního charakteru 
a v hodnoceném roce byly pokryty zdroji 
ve výši 664 tis. Kč.

Z naší praxe
Paní R. přišla do poradny v září.  Uvedla, že v březnu 
2019 se odstěhovala z pronajatého bytu  a majitel 
jí dosud nevrátil kauci ve výši 10.000,- Kč ani 
nevypořádal spotřebu energií za rok 2018 a podíl 
2019. Po prostudování materiálů bylo navíc zjištěno, 
že majitel neoprávněně účtoval v rámci služeb  
i  pojištění nemovitosti.  Klientce byla sepsána „před 
žalobní“  výzva majiteli k nápravě výše uvedených 
věcí a bylo dohodnuto, pokud  do určitého termínu 
nesjedná nápravu, klientka se dostaví sepsat žalobu 
k soudu. Vzhledem k tomu, že se již nedostavila, 
předpokládáme, že věci byly napraveny k její 
spokojenosti.

15
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2. Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Výkon služby pokračoval po celý rok 2019. 
Jedná se o sociálně aktivizační službu pro 
rodiny s dětmi, jejímž smyslem je stabilizace 
a obnova funkčnosti v rodinách tak, aby 
se zlepšilo výchovné prostředí pro děti 
nebo aby byla odvrácena hrozba nařízení 
ústavní výchovy u dětí, příp. aby umožnila 
jejich návrat z ústavní péče zpět do rodiny. 
Preferujeme individuální práci s rodinou, 
nesuplujeme žádná školská či mimoškolská 
zařízení.
Služba je poskytována v terénní 
a ambulantní formě. Základem činnosti 
je terénní forma poskytovaná přímo 
v domácnostech jednotlivých rodin, 
ambulantní forma je využívána především 
v případech, kdy klient potřebuje 

vyhledat informaci na internetu nebo 
sepsat písemnost většinou pro úřad, 
zaměstnavatele, soud, školu apod.. Kromě 
základních činností služba fakultativně 
nabízí i spolupráci s dluhovým poradcem. 
Působnost služby kopíruje územní obvod, 
pro který MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou 
působnost státní správy. Ve sledovaném 
roce se jednalo o rodiny celkem z 8 
měst a obcí, které jsou uvedeny v mapě 
působnosti. Díky Nadaci Agrofert bylo 
doplněno spolufinancování z veřejných 
zdrojů; i přesto  však služba skončila ve 
ztrátě. Služba byla spolufinancována také 
z tříletého projektu realizovaného v rámci 
tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám v Bruntále ze 

2.1. Název: Rodinná asistence - Moravskoslezský kraj
(identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb - 7588833)
Okamžitá kapacita - 15 klientů - terénní forma
5 klientů - ambulantní forma
Maximální kapacita - 32 rodin
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V následující tabulce jsou uvedeny kvantitativní 
ukazatele služby za sledované období  
na Bruntálsku:

Počet rodin celkem 46

Počet nových rodin v r. 2019 14

Počet dětí celkem 142

Členění dle věku 
0 - 5 let 49

6 - 10 let 41
11 - 14 let 26
15 - 18 let 26

Počet dospělých 84

Počet intervencí (základní činnosti + fakultativní činnosti) 3.283

Počet kontaktů (základní činnosti + fakultativní činnosti) 577

Počet hodnocení individuálních plánů 103

zdrojů Operačního programu 
zaměstnanost. Tento projekt skončil 
31.1. 2020. Díky naší ambasadorce 
Mgr. Ochotské se podařilo zajistit  
přímo rodinám věcnou pomoc  
jako drogerii, hračky, vybavení pro 
novorozence či pleny.
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Kvalitativní změny v rodinách jsou znázorněny v následujícím grafu. 

  zlepšení ekonomické situace  ......................................................  21 rodin
  zlepšení bytové situace  .................................................................  14 rodin
  zlepšení péče o domácnost a základní péče o děti  ............  15 rodin
  obnovení kontaktů nebo zlepšení soužití  .............................  13 rodin
  zajištění předškolní výchovy, přípravy na vyučování, 

  nebo smysluplného využití času  ...............................................  17 rodin

  Moravskoslezský kraj (kap.313 SR) - 637 tis. Kč
  Ostatní  obce - 4 tis. Kč
  MPSV  (OPZ) - 916 tis. Kč
  Nadace Agrofert - 70 tis. Kč
  Město Bruntál - 50 tis. Kč
  Ostatní dary a výnosy - 94 tis. Kč 

Náklady na činnost byly ve výši 1939 tis. Kč 
a byly zajištěny zdroji, které jsou uvedeny 
v následujícím grafu:
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2.2. Název: Rodinná asistence - Olomoucký  kraj
(identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb 5468799)

Okamžitá kapacita - 5 klientů - terénní forma
5 klientů - ambulantní forma

Maximální kapacita - 10 rodin

Kvalitativní změny v rodinách jsou znázorněny
v tomto grafu:

  zlepšení ekonomické situace  ....................................  2 rodiny

  zlepšení bytové situace  ...............................................  1 rodina

  zlepšení podmínek pro rozvoj dítěte  
 nebo péče o domácnost  ....................................  děti z 5 rodin

  obnovení kontaktů nebo zlepšení soužití  ...........  1 rodina

  zajištění předškolní výchovy, 
 zlepšení přípravy na vyučování  
 a trávení volného času  ...................................................  5 rodin
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V tabulce jsou uvedeny kvantitativní 
ukazatele služby za sledované období 
v Moravském Berouně:

Počet rodin celkem 12
Počet nových rodin v r. 2019 2
Počet dětí celkem 29
Členění dle věku 

0 - 5 let 14
6 - 10 let 5

11 - 14 let 3
15 - 18 let 7

Počet dospělých 18
Počet intervencí (základní činnosti) 810
Počet kontaktů (základní činnosti) 94
Počet hodnocení individuálních plánů 29

Náklady na činnost v r. 2019 činily 574 tis. Kč 
a byly zajištěny zdroji, které jsou uvedeny 
v následujícím grafu:

  Město Moravský Beroun - 45 tis. Kč
  Olomoucký kraj - 59 tis. Kč
  Olomoucký kraj - kap. 313 SR- 465 tis. Kč
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Z naší praxe
Paní L., velmi mladá maminka, 

se ocitla v tíživé situaci, neboť brzy 
po přestěhování do Bruntálu musel její 

partner nastoupit do výkonu trestu. Paní L. v té 
době pečovala o své 3 malé děti. Vzhledem ke 
špatné finanční situaci nebyla schopna hradit 
vysoké nájemné v komerčně pronajatém bytě, 
a proto se přestěhovala i s dětmi k příbuzným. 
V malém bytě, po přistěhování paní L. s dětmi, 
žilo celkem 10 osob. Bylo velmi důležité, aby 
se urychleně řešila otázka bydlení. Z tohoto 
důvodu vyhledala paní L. naši organizaci 
Help-in, o.p.s., kde požádala o pomoc. 
Z rozhovoru s paní L. vyplynula nutnost najít 
bydlení pro sebe a pro své děti, neboť si byla 
vědoma toho, že děti potřebují vhodné a klidné 
zázemí pro rozvoj.  Než nastoupil partner do 
výkonu trestu, zabezpečoval chod domácnosti 
a staral se o veškeré finanční záležitosti právě 

on. Nyní zůstala paní L. na vše sama a nevěděla 
si rady. Měla však odhodlání vše zvládnout, 
což je vždy velkým přínosem a prvním krokem 
k úspěchu. 
S paní L. byla uzavřena smlouva. Jako cíl 
spolupráce si stanovila pomoc se zajištěním 
vhodného bydlení, také měla zájem na tom, 
aby se zlepšila finanční situace v rodině.
V době, kdy paní L. začala spolupracovat 
s rodinnou asistentkou, pobírala pouze 
rodičovský příspěvek a přídavky na děti. 
Rodinná asistentka pomohla s vyřízením 
dávek, na které měla rodina nárok, tím se 
finanční situace v rodině zlepšila. Paní L. se za 
podpory rodinné asistentky učila hospodařit 
s penězi. Sestavoval se měsíční rozpočet, 
postupně se naučila hospodárněji nakládat 
s financemi, což nebylo zpočátku jednoduché.   
Přestože se finanční situace v rodině 
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stabilizovala, nebylo možné, aby paní L. 
našetřila v krátké době dostatek peněz na 
kauci na byt. Rodinná asistentka s paní 
L. celou situaci probrala a společně došly 
k rozhodnutí, že nejlepším řešením by bylo, aby 
se rodina dočasně ubytovala v azylovém domě. 
V azylovém domě by měla paní L. delší čas na 
to, aby našetřila dostatek financí na kauci na 
byt. Tato myšlenka se zrealizovala. Vzhledem 
k tomu, že v místě bydliště byla kapacita 
v azylovém domě plná, tak byl   zajištěn Azylový 
dům v Šumperku, kam se rodina přestěhovala
Díky spolupráci rodiny s rodinnou asistentkou 
se podařilo zajistit vhodnější bydlení pro rodinu 
a naplnit cíl, který byl na začátku spolupráce 
stanoven.  Ale ze všeho nejdůležitější je, že si 
paní L. začala věřit, věřit v samu v sebe, věřit 
v to, že je schopna učit se novým věcem a vše 
zvládnout.
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3. Pečovatelská služba

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

Okamžitá kapacita - 13 uživatelů
Maximální kapacita - 250 uživatelů

V r. 2019 pokračovala realizace předmětné služby celý rok, přičemž pracovalo 5 pracovišť, 
která poskytovala během roku službu celkem 228 uživatelům, 6 z nich mělo nárok na 
bezplatnou službu:

Bruntál – (působnost Bruntál - 30, Staré Město - 2) – 32 
Vrbno pod Pradědem – (působnost Vrbno pod Pradědem a místní části - 91, Ludvíkov - 1) – 98
Město Albrechtice – (působnost Město Albrechtice a místní části - 52, Holčovice - 2, Heřmanovice - 0) – 54
Horní Benešov – (působnost Horní Benešov) – 14
Světlá Hora – (působnost Světlá Hora) – 30

Členění uživatelů dle stupně závislosti:
I. stupeň - 21
II. stupeň - 30
III. stupeň - 16

IV. stupeň - 5
ostatní - 156

Aktuální stav k 31. 12. 2019 činil 166 uživatelů .
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Díky daru Nadace rozvoje zdraví jsme dokoupili a částečně 
vyměnili 30 jídlonosičů s termoobalem a  pořídili docházko-
vou čtečku pro poslední pracoviště, které ji ještě nevyužíva-
lo. Díky daru firmy Smolo, a.s. jsme  uspořádali Mikulášskou 
besídku  s pohoštěním a dárkovými balíčky pro naše klienty 
v Horním Benešově. Současně jsme mohli pořídit nové pne-
umatiky pro náš vozový park a pořídit čistící prostředky. 
Díky příspěvku Moravskoslezského kraje jsme potom mohli  
myčkami vybavit nové pracoviště ve Městě Albrechticích, tak 
abychom mohli sami umývat jídlonosiče, protože  zde skon-
čil začátkem roku původní dodavatel obědů a nový, kterým 
se stala základní škola, nemá kapacitu. Také na ostatních 
pracovištích byly myčky, pračky a žehličky vyměněny a do-
plněny tam, kde chyběly. Personálně službu zajišťovalo 15 
zaměstnanců (ředitel, administrativní pracovník , vedoucí 
služby v kumulaci se sociálním pracovníkem + 12 pečovate-
lů). Během roku se podařilo navýšit mzdy tak, že se  podařilo 
částečně stabilizovat tým pečovatelů. Přesto že stále nedosa-
hujeme platů ve službách, které zřizují orgány státní správy 
nebo samosprávy, situace se proti roku 2018 zlepšila. 
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Mezi nejžádanější úkony patřily: 

Dovoz, donáška oběda ...................19.974 úkonů
Běžný úklid domácnosti ....................1.005 hodin
Praní a žehlení prádla  ..................................966 kg
Nákupy - běžný ........................................ 573 hodin
Poskytnutí jednoduchých  
ošetřovatelských úkonů  ...................... 529 hodin

Úklid velký  ................................................ 406 hodin
Doprovod  ................................................... 463 hodin
Osobní hygiena  ........................................ 449 hodin
Příprava a podání jídla  
+ pomoc při podávání ........................... 385 hodin
Odvoz autem  .............................................. 1.500 km

Náklady na službu ve výši 5.360 tis. Kč 
byly zajištěny zdroji, které jsou uvedeny 
v následujícím grafu.

  Moravskoslezský kraj   
 - kap. 313 SR - 2 000 tis. Kč

  Města a obce dotace  - 1 443 tis. Kč
  Tržby za výkony - 1 099 tis. Kč
  Ostatní výnosy, dary  - 458 tis. Kč
 Moravskoslezský kraj  - 351 tis. Kč

Uživatelé bezplatné služby odebrali úkony, za které by zaplatili 47.440 Kč. 
Tyto zdroje nám nikdo nezohledňuje.
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VII.

Výnosy (v tis. Kč)
Provozní dotace 6.720
Dary 288
Tržby za vlastní výkony 1.173 
Ostatní příjmy 173
CELKEM  8.354

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu celkem 468
Spotřeba materiálu, OOP, věcné dary 84
Kancelářské potřeby, publikace 48
PHM 142
DDHM 194
Didaktické pomůcky, literatura 0
Spotřeba energie 176
Služby celkem 828
Opravy a údržba 127
Cestovné 31
Nájem 191

Telekomunikace a poštovní služby 111
Ekonomické, účetní a právní služby 190
DDNM 44
Ostatní služby 63
Vzdělávání a supervize 71
Osobní náklady celkem 6.772
Mzdové náklady 5.019
DPP, DPČ 63
Zákonné odvody SZ pojištění  1.690
Daně a poplatky celkem 18
Ostatní náklady celkem 116
Ostatní pokuty a penále 0
Pojištění vozidel 64
Pojištění majetku a činnosti 15
Zákonné úrazové pojištění 21
Jiné (bankovní a správní poplatky) 11
JON - vyrovnávací platba 5
Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. majetku 156

CELKEM  8.534

Hospodářský výsledek po zdanění činil -180 tis. Kč.

1. Přehled výnosů a nákladů
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2. Přehled dotací a darů na provoz  
 a investice (v tis. Kč)
Moravskoslezský kraj  .................................... 351
Moravskoslezský kraj (kap. 313 SR)  ....2.792
Město Vrbno pod Pradědem ....................... 590
Město Bruntál  ................................................... 310
Město Město Albrechtice  ............................. 210
Město Horní Benešov  .................................... 270
MPSV (Operační program Zaměstnanost) ....... 1.222
Obec Ludvíkov  ..................................................... 20
Obec Holčovice  .................................................... 15
Obec Staré Město ...................................................8
Obec Světlá Hora .............................................. 200
Olomoucký kraj  ( kap. 313 SR)  ................ 465
Olomoucký kraj  ................................................... 59
Moravský Beroun  ............................................... 45
Aperkom, z.ú. (Operační program Zaměstnanost) .... 175
Obec Razová  ............................................................4 

Obec Velká  Štáhle  .................................................1
Obec Třemešná  ......................................................4
Obec Rudná pod Pradědem  ..............................3
Obec Václavov  .........................................................4
Obec Břidličná  ........................................................5
Obec Karlovice  .......................................................1
Obec Valšov  ..............................................................1
Obec Horní Město  .................................................1              
Obec Moravskoslezský Kočov  ..........................2
Obec Mezina  ............................................................1
Smolo, a.s.  .............................................................. 85
Nadace Agrofert  .................................................. 70 
Nadace rozvoje zdraví  ...................................... 45
Ostatní dary  .......................................................... 37
Věcné dary  ............................................................ 12
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3.1. rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce 1x

3. Účetní závěrka
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4. ZPRÁVA AUDITORA

3.2. stav fondů společnosti 

K 1. 1. 2019 měla společnost v rezervním 
fondu +1.107.817,40 Kč, v průběhu účetní-
ho období byl na tento fond po schválení 
účetní závěrky za rok 2018 správní radou 
převeden záporný výsledek hospodaření 
ve výši -27.905,32 Kč. Ke konci účetního 
období, tj. k 31. 12. 2019 byl stav fondu +1 
079.912,08 Kč. V průběhu roku 2020 bude 
do fondu převeden výsledek hospodaření 
za rok 2019 ve výši -179.640,39 Kč.
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V roce 2019 naši činnost částkou vyšší než 10.000,- Kč podpořili:

Nadace rozvoje 
zdraví

Obec
Světlá Hora

Město
Město Albrechtice

Město
Vrbno pod Pradědem

Město
Bruntál

Město
Horní Benešov

Město
Moravský Beroun

Obec
Holčovice

Obec
Ludvíkov

Moravskoslezský kraj Olomoucký krajNadace Agrofert

SMOLO, a.s. 

VIiI.
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Děkujeme všem uvedeným i těm, kteří zde nejsou 
zmíněni, ale jsou našimi příznivci a podporují nás, 
za to, že pomáhají dobré věci.

prostřednictvím 
MPSV ČR
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V roce 2020 budeme 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 dále usilovat o lepší ohodnocení našich zaměstnanců, které stále není dle 
našich představ, jelikož nedokáže konkurovat platům v příspěvkových organizacích 
zřizovaných státem či samosprávnými celky. Proto jsme ve všech dotačních řízeních 
ze státních i samosprávných zdrojů požádali pro r. 2020 o navýšení prostředků.  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, Vrbně pod Pradědem, 
Městě Albrechticích a Horním Benešově. Konkrétně to znamená zajistit především 
udržitelnost stávajících služeb.

Chceme se prezentovat na pravidelných dnech zdraví, sociálních služeb či veletrhu 
sociálních služeb v Bruntále, Vrbně pod Pradědem, Městě Albrechticích a Horním 
Benešově.  

V Bruntále dne 29.5.2019

IX.
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