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Milý čtenáři,
tak jako každý rok, předkládáme výroční zprávu, abychom informovali o naší práci v uplynulém roce. Tentokrát se dozvíte,
jaké změny nastaly v naší organizaci v roce 2010.
Většina z Vás ví, že patříme mezi poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
registrovaných u Krajského úřadu Jihomoravského kraje a pro ty z Vás, co nemají představu, co to znamená, představíme druhy
služeb, které poskytujeme a přiblížíme Vám financování našich činností (podporující subjekty, instituce).
Na závěr výroční zprávy chci poděkovat všem, kteří se na naší činnosti podíleli svou prací, finanční podporou či jinými projevy
přízně.

Mgr. Jana Kubaláková
ředitelka

PROČ EXISTUJEME?
Posláním organizace je pomáhat rodinám pečujícím o své blízké (s jakýmkoliv handicapem, nebo třeba jen nemocným) v jejich
domácím přirozeném prostředí.
Cílem naší práce je:
pomoci rodinám pečujícím o své příbuzné
optimalizovat rodinné prostředí, díky asistenci mohou rodiny lépe plnit své přirozené úlohy
podpořit rodinu psychicky i fyzicky, protože celodenní péče o hendikepované je velice náročná
předejít syndromu vyhoření u pečujících
zabránit umístění hendikepovaných do ústavní péče
zamezit sociální izolaci rodiny a podpořit sociální integraci (jejímž předpokladem u dětí je školní integrace)
zlepšit kvalitu života zdravotně postižených a jejich rodin
nabídnout odborné poradenství, zvýšit tak informovanost klientů o svých právech

Máme registrované tyto sociální služby:
odlehčovací služby - terénní od 1. 11. 2007 (pro 30 uživatelů)
centrum denních služeb – ambulantní od 1. 8. 2008 (pro 15 uživatelů)
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně – ambulantní i terénní od 15. 1. 2010 (pro 60 uživatelů)
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – terénní od 15. 1. 2010 (pro 100 uživatelů)

Naši cílovou skupinu tvoří:
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
senioři
rodiny s dětmi
věková struktura: bez omezení věku

Fakultativní činnosti:
Půjčování kompenzačních pomůcek – mechanické vozíky, elektrické polohovací postele, jídelní stolky k lůžku …
Zdravotnické úkony – cévkování žen, převazy ran, měření krevního tlaku, glykémie
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Naše projekty:
Odlehčovací služby v domácím prostředí
Odlehčovací služby poskytujeme v terénu, v domácím prostředí našich uživatelů služby, po celém Jihomoravském kraji, všem
věkovým kategoriím, v době od 7.00- 22.00 hod., 365 dní v roce, včetně víkendů a svátků, ve výjimečných případech jsme schopni
zajistit celodenní péči (24 hod.)
Služba má odlehčit pečujícím v jejich těžké a namáhavé situaci, zabránit umísťování uživatelů do ústavních zařízení a zabránit
sociální izolaci těchto rodin.
V rámci poskytování odlehčovací služby zabezpečujeme:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – podání pití, pomoc při přesunu na vozík a zpět na lůžko,
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
sociálně terapeutické činnosti

Statistika využití odlehčovací služby rok 2010
Měsíc/počet

Uživatelé

Hodiny

leden

13

745

únor

15

817

březen

12

1021

duben

15

1018,5

květen

12

932,5

červen

13

922

červenec

11

902,5

srpen

13

1012

září

13

1069

říjen

15

1028

listopad

17

1096

prosinec

17

992,5

celkem

32

11556

Celkem využilo službu v průběhu roku 32 uživatelů,
průměrně měsíčně jich bylo 13,
poskytnuto bylo celkem 11556 hodin pomoci.

Srovnání statistik
I když v roce 2009 využilo službu více uživatelů než v roce 2010, nepotřebovali tolik hodin pomoci jako
uživatelé v roce 2010. Uživatelé po získání důvěry zvyšují počet hodin potřebnosti služby, úbytek uživatelů
je způsoben jejich úmrtím nebo umístěním do ústavních zařízení.

Centrum denních služeb
Služba je poskytována formou ambulantní, kdy uživatelé ve věku od 7 do 26 let dochází v pracovní dny v době od 8.00 do 12 hod.
do centra, které se nachází ve Slavkově u Brna, na ulici Malinovského 280.
V rámci poskytování služby zabezpečujeme:
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při osobní hygieny
pomoc při poskytnutí stravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv a zájmů
Pracovníci centra denních služeb nabízí uživatelům kromě základních potřeb i zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, které
jsou rozvrhnuty do týdenního plánu. S tímto plánem činností jsou uživatelé seznámeni a sami se podílí na jejich výběru.
Cílem všech provozovaných zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit je podpora osobních a sociálních schopností a
dovedností umožňující sociální začleňování.
Statistika centra 2010

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

počet dní počet hodin
65
260
60
240
66
264
80
320
57
228
66
264
20
80
20
80
56
224
47
188
45
180
38
152
620

2480

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Cílovou skupinu tvoří: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním
postižením, osoby se zrakovým postižením, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Věková struktura cílové skupiny: děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku (1-6 let), mladší děti (7-10 let), starší
děti (11-15 let), dorost (16–18 let), mladí dospělí (19–26 let).
Měsíční kapacita služby:
terénní (50 uživatelů – většinou mateřské a základní školy)
ambulantní – (10 uživatelů, převážně docházely maminky s dětmi z Mateřského centra Radost)

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytování služby: terénní
Cílovou skupinu tvoří: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním
postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři.
Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27–64 let), mladší senioři (65– 0 let), starší senioři (nad 80 let)
Měsíční kapacita: 100 klientů
Příklady konkrétních činností:
- navštěvujeme pobytová zařízení Domov u rybníka Víceměřice, Domov na zámku Nezamyslice, kde probíhá canisterapie,
plavání se zdravotně postiženými
- v dalších zařízeních mají zájem o trénování paměti – Dům s pečovatelskou službou Drnovice, Moravský Krumlov, Domov
pro seniory Jevišovice, Rosice a další.

Principy poskytování sociálních služeb
● respektování osobnosti a lidských práv
● podpora individuality a nezávislosti klientů
● interpersonální komunikace
● péče je poskytována kvalifikovaným a motivovaným personálem, který pracuje podle zásad dobré a bezpečné práce
● soustavné vzdělávání zaměstnanců
● individuální přístup ke klientovi
● flexibilita v přístupu ke klientovi, úprava individuálních plánů dle požadavků a potřeb klienta
● realizace efektivního pracovního procesu příslušných pracovníků, monitoring jejich pracovních výkonů přímými a
nepřímými nadřízenými

Roční účetní uzávěrka, souhrn příjmů a výdajů organizace za rok 2010

Účetnictví zpracovává daňový poradce Ing. Romana Sasková, zapsaná v seznamu daňových poradců vedené KDP ČR, číslo osvědčení 00002008

ZÁVĚR
Ráda bych poděkovala všem, kteří podporují a pomáhají rozvíjet a rozšiřovat naši činnost, ať již se jedná o osoby soukromé či o instituce
a zařízení.
Mgr. Jana Kubaláková
ředitelka sdružení

