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 ROK 2012

Společnost v roce 2012 poskytovala zaregistrované sociální služby dle zákona o sociálních
službách.  K těmto  registrovaným  službám  nabídla  společnost  potřebným  osobám  i  tzv.
fakultativní  služby,  které  pomohly seniorům a osobám s postižením zajistit  jejich potřeby
zejména v domácím prostředí.. 

Rok 2012 byl  poznamenán  ekonomickou  situací  ve  společnosti,  kdy ze  strany státních  a
místních institucí došlo ke krácení dotací na zabezpečení sociálních  služeb. Na druhou stranu
se i v tak napjaté době našlí lidé a společnosti,  kteří pomohli  finančním darem k zajištění
sociálních služeb pro seniory a osoby s postižením.

Akce v organizaci

V průběhu roku 2012  probíhaly akce v jednotlivých střediscích dle jejich zvyklostí,   dále
byly akce, které pořádala střediska společně pro své cílové skupiny uživatelů.
Nejdůležitější  akce:   i  letos  byly  pro  klienty  a  veřejnost  připraveny  dílny  velikonoční  a
vánoční, spojené s tradiční výrobou velikonoční
a vánoční výzdoby pro domov.
Pro klienty  penzionu v Podivíně připravili aktivizační
pracovnice tzv. "Trénování paměti", které mělo za cíl
zaktivovat obyvatele penzionu, akce se uskutečnila 4x
 v roce.
V březnu byl uspořádán již tradiční karneval
denního stacionáře a integračního centra UTILIS
 v městském muzeu v Břeclavi. Byli pozváni i
kamarádi ze Zeleného domku z Hodonína, 
z denního stacionáře ve Zlíně, denního stacionáře
Biliculum z Mikulova a klienti Domovinky, všichni                            Trénink paměti v Podivíně
si dobrou náladu a muziky náležitě užili.
V květnu společnost uspořádala společný výlet do nedaleké Lednice pro klienty Domovinky,
Integračního centra a denního stacionáře UTILIS. Výlet se mohl uskutečnit díky daru Nadace
České  pojišťovny.  Dvěma  autobusy  byli  klienti  přepravani  do  Lednice,  kde  dle  výběru
navštívili  zámek,  muzeum,  skleník,  absolvovali  jízdy koňským spřežením  a  pluli  lodí  v
překrásném parku v Lednici. Na závěr bylo pro účastníky výletu připraveno občerstvevní v
Myslivně v Lednici.Výlet se všem moc líbil.
1. června proběhla akce oslavy mezinárodního dne dětí v denním stacionáři UTILIS, kde byly
pro ně připraveny soutěže a zážitky.
O prázdninách  byl   pro  děti  s  postižením a  zdravé  děti  připraven  denní  tábor,  který  byl
zaměřen na poznávání řemesel našich předků. Tábor připravili pracovníci denního stacionáře
a integračního centra.  Klienti  integračního centra  zde měli  premiéru své divadelní  hry "O
dvanácti měsíčkách".
Září – účast klientů integračního centra na „Běhu naděje“ v Břeclavi.
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Říjen  –  Břeclav,  účast  organizace  na  akci  "Týden  sociálních  služeb"  veletrhu  sociálních
služeb Břeclavi a okolí, kde byly podávány informace o službách organizace, poskytovalo se
poradenství  a  ukázky  schodolezů  pro  handicapované,  v  rámci  této  akce  probíhaly  na
střediscích i dny otevřených dveří pro veřejnost.
Před vánocemi  probíhaly  na všech střediscích  „Adventní  dílny“,  kdy si  mohli  jak  klienti
využívající služby společnosti, tak veřejnost připravit vánoční výzdobu.
5. prosince – proběhlo  na všech střediscích Mikulášské nadílení.

Předvánoční dny prosince 2012 byly ve
znamení benefice na podporu denního 
stacionáře UTILIS, kterou pořádalo 
občanské sdružení SRP ADC Břeclav, 
které předvedlo v kině Koruna tři dny 
tanečních vystoupení se zpěvy
"O dvanácti měsíčkách". Celkem akce 
vynesla 120000 Kč.

                                                                                                           Poděkování  účinkujícím a hostům
Ve dnech 17 - 19 prosince – se klienti účastnili  akce „Vánoční městečko“ v Břeclavi, kde se
prodávaly výrobky klientů jednotlivých středisek. 

Společnost v roce 2012

V roce 2012 poskytla organizace sociální péči 418 klientům:
• 295 ženám, 
• 112 mužům,
• 21 dětem.

Ve všech šesti registrovaných sociálních službách jsme poskytovali kvalitní odbornou sociální
péči zaměřenou na individuální potřeby jednotlivých uživatelů služeb:  

• Pečovatelská služba
• Péče o seniory a osoby s demencí 
• Respitní péče – odlehčovací služby     
• Osobní asistence
• Integrační centrum UTILIS
• Denní stacionář UTILIS

I  přes  sníženou  výši  dotací  se  v  organizaci  poskytovala   odborná  péče  všem uživatelům
služeb,  pracovníci  absolvovali  předepsané  vzdělávání  24 hodin  v sociálních  službách.  Do
konce května byla stanovena kriteria pro jednotlivá střediska péče, a provedeno hodnocení
schopností  pracovníků  na  všech  střediscích  vedoucími  středisek.  Cílem  této  akce  bylo
zařazení pracovníka na středisko pro které má největší předpoklady. Rozdělení pracovníků
přineslo očekávané výsledky  - větší zapojení a znalosti pracovníků v problematice péče o
danou cílovou skupinu klientů,  na  druhou stranu  je  menší  zastupitelnost  v  době zvýšené
nemocnosti pracovníků či čerpání dovolených. 

Přepočtený počet zaměstnanců v organizaci za rok 2012 činil 54,47 zaměstnance:
• hrubé mzdy v roce 2012 činily 10 364 tis. Kč, 
• sociální pojištění 2 529 tis. Kč, 
• zdravotní pojištění 909 tis. Kč. 
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Data k jednotlivým sociálním službám

Pečovatelská služba

byla poskytována osobám ve vlastním prostředí doma, či penzionu. Celkem tuto službu v roce
2012 využilo 271 osob - seniorů, s postižením. Uživatel pečovatelské služby je přímo závislý
na pomoci jiné fyzické osoby při naplnění svých potřeb, zejména v péči o vlastní osobu a
domácnost. Pečovatelskou službou je mu poskytována podpora při zvládání těchto činností
v domácím prostředí tak, aby nemusel odejít do pobytového zařízení.
Pečovatelská služba se poskytovala nepřetržitě od pondělí do neděle včetně svátků, úkony pro
klienty byly prováděny dle jejich osobních potřeb a cílů. A to jak ve výběru pomoci-druhu
úkonu, tak i v častosti a způsobu provádění těchto úkonů.
Pečovatelská služba se poskytovala v těchto obcích:

• Břeclav,
• Hrušky,
• Ladná,
• Lanžhot,
• Kostice,
• Moravská Nová Ves,
• Podivín,
• Tvrdonice.

Terénní  pečovatelská  služba byla  poskytována v   přepočtu  na úvazky 9,40.Celkový počet
zaměstnanců na středisku pečovatelské služby byl v přepočtu na úvazky 11,05. V roce 2012
se navýšila délka doby poskytované péče u klientů v jejich domácím prostředí.

V roce 2012 využilo pečovatelskou službu:  

Celkem osob 271

Z toho – omezeno na dovoz stravy 98

           - jen úkony pečovatelské služby 82

         - dovoz stravy i  úkony pečovatelské 
           služby

91

Počty provedených úkonů u klientů v domácím prostředí:

úkony počet úkonů-2012

dovoz nebo donáška stravy 29 561

pomoc při péči o vlastní osobu   3058

c při osobní hygieně     4 435

pomoc v domácnosti     2 421

zprostředkování kontaktu   1 052

Některé úkony nejsou dlouhodobě vůbec žádané,  např. donáška vody a topení v kamnech,
včetně donášky paliva, údržba topení. 
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Počty klientů i  počty úkonů jsou ovlivněny ekonomickou situací  ve společnosti,  kdy jsou
rodinní příslušníci seniora či osoby s postižením zcela závislí na sociálních dávkách. Velmi
často  si  nemohou  potencionální  klienti  objednat  smlouvu  na  péči  s  organizací  z  důvodů
ekonomických.

Domov se zvláštním režimem                    

Služba je podle registrace určena osobám, které trpí poruchou paměti, z jakéhokoliv důvodu.
Je zaměřena na pomoc osobám s tímto postižením,  tak aby zvládaly za pomoci  personálu
denní činnosti v péči o svou osobu, aby měly pocit jistoty a bezpečí, které je tak důležité při
tomto postižení. Služba  je poskytována nepřetržitě  24 hodin denně po celý rok.  

V roce 2012 byla péče v pobytovém zařízení poskytnuta celkem 21 osobám trpící  poruchami
paměti (demencí) a to jak osobami z Břeclavi, tak i z ostatních  obcí Jihomoravského kraje.
Celkově pobytů, tzv. obložnost byla využita na 100 %, celkem 5 953 pobytů v domovince
/název používaný veřejností/. 

    Péči v zařízení poskytují pracovnice sociální péče, aktivizační   
    pracovnice, sociální pracovnice, registrované zdravotní sestry, 
    uklízečky, pomocníci. 
    Klientům jsou nabízeny i aktivizační činnosti, které pro klienty 
    připravují aktivizační pracovnice: ranní cvičení pro rozhýbání   
    těla a kloubů, oblíbená muzikoterapie,  čtení deníků z regionu, 
    poslouchání hudby, procházky do okolí, návštěvy výstav, 
    povídání na aktuální témata,  nedílnou součástí života klientů je 
    účast na všech akcích pořádaných společností, canisterapie, 
    výlety apod..  
  
Výlet do Lednice  
 

V pobytové službě pracovalo v roce 2012 
v přímé obslužné péči přepočteno na celé 
úvazky 15,04 pracovníků, celkový
počet pracovníků přepočtený na celé úvazky byl 17,45.

 
                                                Výroba  jehelníčků 

 
 

Pečení koláčků                                                          

                             Dýňobraní
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Odlehčovací služba/respitní péče/ 

V roce 2012 byly odlehčovací služby poskytnuty  celkem 39 osobám, což bylo 1941 dnů péče,
z toho 879 byla poskytnuta odlehčovací péče i s nocí  a  denní ambulantní odlehčovací péče
bylo poskytunuto celkem 1062 dnů.  

Péče se poskytovala nepřetržitě po celý rok:
- péče na krátkou dobu, jedna až několik hodin,
- pobyt ve zařízení denní nebo celodenní s nocí,
Osobám v odlehčovacích  službách se poskytuje  pomoc  a podpora při  zabezpečení  péče  o
vlastní osobu. Rovněž se pro tyto osoby připravují aktivizační činnosti, do kterých se mohou
klienti zapojit. 

  V odlehčovacích službách pracovalo přepočteno na   
  celé úvazky v přímé obslužné péči 3,15  pracovníků, 
  celkem pracovalo přepočteno na celé úvazky 3,8 
  pracovníků.
 

             Úprava zahrádky

Osobní asistence 

Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům ve vlastním sociálním
prostředí, nebo prostředí kde tráví čas jeho vrstevníci, ve škole při naplnění základní školní
docházky v základní škole při trávení volného času apod.. Poskytnutím osobní asistence bylo
umožněno naplnění vlastních potřeb klienta a ve vlastním sociálním prostředí. 
Osobní asistenci byla nejčastěji poskytována pondělí až pátek, dle potřeb samotných uživatelů
v sobotu a neděli a o svátcích.

Osobní asistenci jsme poskytovali:
- sebeurčující 
- řízenou       

Tato sociální  služba je poskytována dle  potřeb samotného uživatele  nebo v případě řízené
osobní asistence dle požadavku jeho a jeho rodiny. 
Péče  je  založena  na  individuálním  přístupu,  je  zde  uplatňována  spolupráce  s uživatelem
služby, individuální přístup k uživateli služby, podílet se na výběru  osobního asistenta spolu s
poskytující organizací při samotných výběrech osobního asistenta.

V roce 2012 využilo služeb osobní asistence 18 osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby
při zvládání péče o domácnost a vlastní osobu.
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UTILIS 
– integrační centrum a stacionář 

Integrační centrum 
Centrum poskytovalo služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. 

Služeb využilo celkem 25 osob k pravidelným návštěvám zařízení, další osoby v počtu 12,
jen  na  akce  pořádané  střediskem.  Nabízené  aktivity  ve  středisku:  dílny,  dámský  klub,
sportovní činnosti, poznávání okolí, vaření, kavárná, apod. 

Cílem integračního centra je poskytování podpory a pomoci při začleňování osob s mentálním
a kombinovaným postižením do společnosti. Cílem je zvýšení jejich samostatnosti při plnění
základních  činností,  které  zvládají  jejich  vrstevníci  či  posilováním  jejich  schopností  v
zájmových činnostech. Zvýšením schopností jsme se snažili o snížení jejich vysoké závislosti
na pečující rodině, která za klienta vše vyřizuje i děla a to i v případě, že je schopen tyto
činnosti  udělat.  Podporovali  jsme  klientypři  prosazování  jejich  osobních  práv  a  práv  ve
společnosti. 

Velkým přínosem jsou společná setkávání s
jinými  zařízení,  které  mají  rovněž  stejnou
cílovou skupinu. Navštěvují se navzájem při
různých akcích. 

      

              Karneval s kamarády

Ve středisku v roce 2012 pracovalo přepočteno 
na úvazky v přímé péči 5,52 zaměstnanců, 
celkem přepočtený stav zaměstnanců 6,21 úvazku.
 
                                                                                                   Herci  z pohádk y o Popelce    

Denní stacionář UTILIS
Stacionář je určen dětem s mentálním či 
kombinovaným postižením, od 3 let do 20 let. 
Cílem této služby je podporovat schopnosti 
dětí, jejich rozvoj, podporovat je v kontaktu  
s vrstevníky, pomoci při základní školní docházce, 
umožnit aktivity, které by vzhledem k postižení 
nezvládali apod.

                                                                   Péče o klienty 
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Pečující rodině se umístěním dítěte 
ve stacionáři otevřela nová možnost 
začlenění do společnosti, najít 
si zaměstnání, rekvalifikovat se, 
využít volna pro odpočinek, vzdělávání 
a získání nových sil v péči o své 
handicapované dítě nebo  zajistit 
chod domácnosti.

  
                                                                                                                           Výlet do dinoparku    

Při péči o děti byly využizty znalosti pracovníků z bazální stimulace, hipoježdění, míčkování. 
Canisterapie v roce 2012 se neuskutečnila z důvodu dloouhodobé nemoci pracovnice. 

Péče v zařízení se poskytovala  v pracovní dny, pondělí - pátek po celý rok, včetně prázdnin, 
tuto péči využilo celkem 20 dětí. 

V denním stacionáři pracovalo prřepočteno na úvazky 5,29 zaměstnanců v přímé péči, celkem
přepočteno na úvazky 6,82 zaměstnanců.

Doplňková činnost společnosti

Společnost  provádí  doplňkovou  činnost,  která  organizaci  pomáhá  finančně  zajišťovat
poskytování všech sociálních služeb, které organizace poskytuje.   V doplňkové činnosti  se
jedná se o činnost  ekonomickou,  pracovník  organizace  vede  účetnictví  jiné  organizaci  za
úplatu, rovněž výkon fakultativních činností pomáhají k tomu, aby sociální služby mohly být i
dále poskytovány bez omezení.                                                                 
                
Finanční zpráva 2012

Personální zajištění organizace
54,47 zaměstnanců, z toho1 ředitelka

Náklady:
                                                                                                                                 
Náklady společnosti na hlavní činnost   Kč                       

 Z toho:                       osobní náklady celkem  13 695 000                

 spotřebované nákupy   4 406 000                

 služby      1 826 000                

daně a poplatky   7 000                

 ostatní náklady   201 000                

   odpisy dlouhodob. maj.   206 000                

   příspěvky/členství v org.   6 000                

celkem 20 347 000                
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Náklady společnosti na doplňkové činnosti Kč                       

 Z toho:                       osobní náklady celkem     149 000                    

 spotřebované nákupy      14 000                    

 služby          8 000                    

celkem 171 000                    
                                                        
                                             
       
Výnosy:

Výnosy z hlavní činnosti                Kč                       

 Z toho:                                                 MPSV 4 882 000                

 město Břeclav    2 511 000                

Jihomoravský kraj      1 768 000                

 město Podivín       120 000                

Uřad práce Břeclav 501 000                

 město Lanžhot    21 000                

            obec Prušánky    18 000                

               obec Bořetice   5 000                

tržby z prodeje služeb - od klientů 9 131 000                

tržby z prodeje služe - od zdrav. pojišťoven 412 000                

přijaté příspěvky - dary 696 000                

ostatní výnosy - úroky, výtěžky, úhrady škod 115 000                

celkem 20 180 000                

Výnosy z doplňkové činnosti                   Kč                     

 služby            385 000               

celkem 385 000               

CELKEM náklady organizace                                                                          20 518 000 Kč

CELKEM výnosy organizace                                                                            20 565 000 Kč

VÝSLEDEK hospodaření za rok 2012 před zdaněním                                         47 000  Kč

VÝSLEDEK hospodaření po zdanění za rok 2012                                                 47 000 Kč

8



Přehled o majetku a závazcích:

/údaje  v tis. Kč/

Aktiva
1. 1.
2012

31. 12.
2012  Pasiva

1. 1.
2012 

31. 12.
2012 

dlouhodobý hmotný majetek 452 245  vlastní jmění 130 130
oprávky k DHM -532 -739  fondy 0 0
Zásoby 122 24  výsledek hospodaření 33  80
pohledávky 829 834  dlouhodobé závazky  180  69
krátkodobý finanční majetek   940  1 670  krátkodobé závazky 1 620 1 757
jiná aktiva 169 165  jiná pasiva         549 902
aktiva celkem 2 512 2 938  pasiva celkem 2 512 2 938

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná 
událost, která by měla vliv na účetní závěrku. Účetní jednotka nemá organizační složku 
v zahraničí ani nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

3. 6. 2012 schválila správní a dozorčí rada výroční zprávu organizace za rok 2012. 

Zkrácený zápis ze správní rady
Správní rada schválila roční účetní závěrku za rok 2012 s hospodářským výsledkem 47 tis.Kč.
Správní rada schválila výroční zprávu a její znění odsouhlasila. 

Správní rada děkuje všem pracovníkům společnosti, kteří pracují ve společnosti, ať již
přímo s klienty v jejich vlastním sociálním prostředí či v zařízení organizace,  nebo na
ostatních pozicích.      

      Tábor 2012 zaměřený na tradiční řemesla,  
      cílem je intgrace  dětí s postižením mezi   
     "zdravé"  děti a umožnit jim společné prožitky.
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Správní rada děkuje tímto všem sponzorům, kteří svými finančními či věcnými dary
podpořili poskytování sociálních služeb osobám s postižením a potřebným seniorům. 

V roce 2012 to byli:
MERLIN-PLUS spol.s r.o.
p.Kubová Věra    
Flaga s.r.o.                  
p.Surá Dana
p.Římanová Jana, 
Nadace České pojišťovny            
Rodinný pivovar Bernard
p.Cinádrová Barbora
p.Čermáková Markéta
p.Weidlichová Naděžda
p.Penčák Roman    
p.Kožďálová Lenka, DiS.
p.Blažková Eva      

Správní  rada  děkuje  všem  samosprávným  celkům,  které  přispívají  na  zajišťování
sociálních služeb v regionu. 

V roce 2012 to byli:
Jihomoravský kraj
město Břeclav
město Lanžhot
město Podivín
obec Bořetice
obec Prušánky

Správní rada společnosti děkuje Ministerstvu práce a sociálních věcí za podporu při 
poskytování sociálních služeb.

Příloha: Zpráva auditora a účetní závěrka k 31.12.2012

Správní rada:
Předseda: Bc.Svatopluk Pěček
Členové:  p.Marie Fríbová              
                Ing.Ludmila Fibingrová

Dozorčí rada  
Členové:  Mgr.Ladislav Cejnek 
                p.Josef Fibingr        

Předseda: Ing.Jan Pěček  -omluven         

Zápis provedla Bc.Jarmila Pěčková, ředitelka spol.

V Břeclavi 3.6. 2013
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