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Milý čtenáři, 

předkládáme tuto výroční zprávu proto, abychom informovali o naší práci v 
uplynulém roce 2009. 
  Patříme mezi poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách registrovaných u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, proto 
Vás seznámíme s druhy služeb, které poskytujeme a přiblížíme Vám jakým 
způsobem je naše činnost financována a jaké subjekty nám pomáhají. 
Samozřejmě prostřednictvím výroční zprávy chci poděkovat všem, kteří se na naší 
činnosti podíleli svou prací, finanční podporou či jinými projevy přízně. 
 
 

Bc. 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 ( 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 

 

 
 

 

Máme registrované tyto sociální služby: 
odlehčovací služby  - terénní od 1. 11. 2007 
centrum denních služeb – ambulantní od 1. 8. 2008 
 
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 

 
 



 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
 

- poskytujeme formou terénní  

- po celém Jihomoravském kraji 

- všem věkovým kategoriím 

- v době od 7.00- 22.00 hod., včetně víkendů a svátků 

- ve výjimečných případech jsme schopni zajistit celodenní péči (24 hod.)  

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB – Pohoda 
- poskytujeme formou ambulantní 

- ve Slavkově u Brna, Malinovského 280 

- dětem a mládeži od 7 – 26 let 

- v pracovní dny, od 8.00 – 12.00 hod. 

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 
Občanské sdružení má v nabídce svých služeb jako fakultativní činnost 

půjčování kompenzačních pomůcek, které jejich uživatelé potřebují při 

poskytování služby- elektrické polohovací postele, příslušenství k nim – matrace, 

hrazda, stolek k lůžku, dále mechanické vozíky, toaletní křesla, chodítka. 

Stále více uživatelů potřebuje zároveň zdravotní a ošetřovatelské služby, 

pokud jsou ochotni uhradit si tuto péči, jsme schopni jim je zajistit 

prostřednictvím našeho personálu (registrované zdravotní sestry). Většinou naši 

péči využívají k převazům ran (bércové vředy, proleženiny), cévkování, 

aplikacím injekcí, odběrům biologického materiálu. 

Provádíme i rehabilitaci u klientů – cvičení na lůžku, nácvik chůze, u uživatelů 

s poruchou vědomí – bazální stimulaci. 

Zjistili jsme zájem o sociálně aktivizační činnosti u rodin s dětmi, seniorů a 

zdravotně postižených, proto svoji činnost o tuto službu v příštím roce 

obohatíme. 

 

 

 

 



FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 

Příjmy                                          Celkem 1 763 178   

Dotace                                               818 825     

Příspěvky klientů                             912 058 

Sponzorské dary                                 32185 

Úroky, ostatní výnosy                                   110 

Náklady                                                                                                    Celkem 1 809 293

                                                     

Mzdy                                               1 426 576 

Služby                                                313 317   

 Daně a poplatky                                  7 060                           

 Materiální náklady                           37 919                    

 Cestovné                                            23 986   

Ostatní náklady                                      435 

                                        

Převod do dalšího roku                                                                                   Celkem -46 115 

 

 
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.  

 

       Bc. Jana Kubaláková 

        ředitelka sdružení 

 

 
 
 


