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ÚVOD
Vážení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vás má informovat o charakteru, cíli a všech činnostech
občanského sdružení „Rodinná pohoda“.
Občanské sdružení „ Rodinná pohoda“ vzniklo 19.5.2005 registrací u MV České republiky.
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 (jejíž předpokladem u dětí
je školní integrace)
- zlepšit kvalitu života zdravotně postižených a jejich rodin
- nabídnout odborné poradenství, zvýšit tak informovanost klientů o svých právech
Patříme mezi poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách registrovaných u Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Máme registrované tyto služby:
- odlehčovací služby - terénní od 1.11.2007
- 6969763
- cílová skupina:
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: bez omezení věku

Co v rámci poskytování odlehčovacích služeb nabízíme:
a, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4.pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
b, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1.pomoc při úkonech osobní hygieny
2.pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3.pomoc při použití WC
c, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1.zajištění stravy
2.pomoc při přípravě stravy
d, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1.doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a
volnočasové aktivity a jiné sociální služby, instituce a doprovázení zpět
2.pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e, pomoc při uplatňování práv
f, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

STATISTIKA VÝVOJE POTŘEBNOSTI ODLEHČOVACÍCH SLUŽEBV TERÉNU
poskytovaná naší organizací

2005
2006
2007
2008 předpoklad

počet klientů

Počet hod.celkem

Průměrně za měsíc

5
10
15
20

50/5 měsíců

10 hodin

600/12měsíců

50 hodin

2031/rok

169 hodin

4000/rok

350 hodin

Z uvedených údajů je jasné, že zájem o tuto službu neustále roste.
Jsme schopni zajistit v mimořádných situacích celodenní péči (24 hod.).
Dále je pro klienty důležité, že je tato služba poskytována i mimo pracovní dny, či-li o
víkendech i o svátcích.
Již se dostaly naše služby do povědomí lidí a institucí v našem regionu, ale určitě ne
všem , kdo nás potřebujete, proto doufáme, že se to během dalšího období zlepší. Jsme rádi,
že naše činnost má podle ohlasu našich klientů smysl a je potřebná a žádaná.
Plánujeme v příštím roce rozšíření našich služeb o osobní asistenci a zřízení centra
denních služeb pro postižené děti.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Příjmy

Celkem 175.622

Dotace
Příspěvky klientů
Sponzorské dary
Úřad práce

0 pozn. (na rok 2008 máme od MPSV 500.000,-)
129.146
27.900
18.576

Náklady
Nájemné
Mzdy

Celkem 159.400
zdarma od majitele
107.400

Telefon(PEVNÁ + internet)

14.000

Mobilní linky

16.000

Materiální náklady

6.000

Propagace , banka

6.000

Cestovné
Převod do dalšího roku

10.000
Celkem 16.222

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. Nejvíce však děkuji dobrovolníkům.
Bc. Jana Kubaláková
ředitelka sdružení

