Člověk s mentálním postižením je úkolem pro
rozum a darem pro srdce.
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Prohlášení

Obecně prospěšná společnost

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.,
zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 111
jako poskytovatel sociálních služeb

předkládá
v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb.,
ve smyslu zásad zákona číslo 108/2006 Sb.
a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí
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Slovo ředitelky
Rok 2010 byl pro společnost rokem konsolidace.
Sociálně terapeutické dílny, které začaly svou činnost v
předchozím roce, jednoznačně prokázaly svou důležitost
a potřebnost, čehož důkazem byl zvýšený zájem
veřejnosti o jejich služby. Kolektiv pracovníků dílen se
stal kolektivem odborně i lidsky kvalitním a zdatným, což
také potvrdil velmi dobrý výsledek krajské inspekce
kvality sociálních služeb, která proběhla na začátku roku.
Sociálně terapeutické dílny si našly své místo v
regionální síti sociálních služeb a společnost začala
připravovat na rok 2011 otevření dalšího pracoviště dílen
v Sokolově.
Denní stacionář, „vlajková loď“ denního centra, klidně
proplouval ne vždy klidnými vodami sociálních služeb.
Stálá snaha zaměstnanců denního stacionáře zvyšovat
kvalitu poskytovaných služeb našla konkrétní vyjádření v
instalaci nového zvedacího a přepravního systému ROOMER, který uživatelům s
tělesným postižením nabízí komfortní, bezpečný a důstojný způsob pohybu zatím
alespoň v některých místnostech stacionáře. Kromě transportu nabízí tento systém
také možnost nácviku chůze, případně uživatelům s těžkým tělesným postižením
příjemný způsob vertikalizace. Na rok 2011 je naplánována další etapa instalace
tohoto moderního systému, který výrazně ulehčuje fyzickou námahu zaměstnanců a
uživatelům zlepšuje kvalitu života.
Ráda konstatuji, že rok 2010 byl pro denní centrum rokem dobrým a to po všech
stránkách. Finančních prostředků potřebných na provoz obou sociálních služeb byl
dostatek a podařilo se pro uživatele i jejich rodiny připravit řadu zajímavých akcí.
Namátkou bych zmínila ples Harmonie v Grand Hotelu Pupp, návštěvy divadelních
představení v městských divadlech v Chebu a Karlových Varech, účast na
charitativním koncertu „Chceme žít s vámi“, který každoročně pořádá v pražské O2
aréně nadace televize Nova, týdenní rekondiční pobyt na Stříbrné, veřejná vystoupení,
besídky pro rodiče a hosty, výlety po blízkém okolí i do zahraničí. Mateřídouška se
snažila svým uživatelům nabídnout opravdu pestrou škálu činností, které, individuálně
zacílené, podpořily upevnění a rozšíření jejich praktických vědomostí a dovedností.
Důraz byl přitom kladen na činnosti podporující rozvoj sebeobsluhy a činnosti
umožňující důstojnou integraci a inkluzi uživatelů do přirozené komunity.
Chtěla bych také vyzdvihnout důvěru, které se nám dostalo od jednotlivých uživatelů i
jejich rodin. Bez této důvěry a upřímné ochoty spolupracovat by řada našich záměrů
zůstala nerealizována. Velmi si této důvěry vážíme a děkujeme za ni.
Komplexní péče, která je zárukou kvality, vyžaduje spolupráci s dalšími odbornými
pracovišti a erudovanými odborníky. Pro denní centrum byla tato spolupráce velmi
užitečná a všem našim externím spolupracovníkům patří naše poděkování. Také si
ceníme trvalé vstřícnosti a ochoty ze strany sociálních odborů, jak na krajské tak i na
obecní úrovni. Těší nás, že jsme byli bráni jako rovnocenní partneři.
Poslední a největší poděkování patří všem zaměstnancům denního centra, kteří
obětavou, mnohdy fyzicky i psychicky náročnou každodenní prací, téměř bezezbytku
naplňovali hlavní poslání naší společnosti a všestrannou péčí i podporou nabízeli
uživatelům Mateřídoušky důstojný a plnohodnotný život.
Věra Bráborcová, ředitelka obecně prospěšné společnosti
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Základní údaje o společnosti
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. je obecně prospěšná společnost zapsaná v
rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl
O, vložka 111.
POSLÁNÍ
Posláním Denního centra Mateřídouška, o.p.s. je zajistit služby sociální péče osobám
se zdravotním postižením, a to především osobám s mentálním a kombinovaným
postižením s cílem umožnit těmto osobám důstojný a plnohodnotný život v rámci
přirozené komunity (rodina, obec). Důraz je kladen na individuální rozvoj samostatnosti
a soběstačnosti každého uživatele. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím dvou
ambulantních služeb sociální péče, které jsou poskytovány v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., jsou to:
 denní stacionář (§ 46)
 sociálně terapeutické dílny (§ 67)
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DENNÍHO CENTRA
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

denní stacionář

sociálně terapeutické dílny

Denní centrum provozuje dvě samostatné sociální služby. Uživatelé mohou využívat
obou služeb, které se doplňují, a vytvářejí tak vhodné podmínky pro individuální
všestrannou podporu a pomoc. Případně mohou využívat pouze jednu ze služeb a to
vzhledem ke svým potřebám, stupni a formě postižení nebo věku.
KONTAKT
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Školní 737, 357 35 Chodov
telefon:

352 665 992

mobil:

607 718 345

e-mail:

info@opschodov.cz

web:

www.opschodov.cz

IČ:

279 89 364

Bankovní spojení: KB Praha, a.s.,
č.ú. 43-306700237/0100
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
"Všestrannou péčí a podporou k plnohodnotnému životu."
Denní stacionář Mateřídouška poskytuje všestrannou podporu a pomoc osobám se
zdravotním postižením při jejich individuálním rozvoji soběstačnosti a samostatnosti s
důrazem na schopnost se důstojně zapojit do života přirozené komunity. Denní
stacionář nabízí širokou škálu výchovně vzdělávacích i rehabilitačních činností a to
především osobám s mentálním a kombinovaným postižením bez ohledu na jejich věk,
formu a stupeň postižení.
CÍLE
Poskytováním služeb sociální péče jsou naplňovány především tyto cíle:
 individuální rozvoj duševních a tělesných schopností
 prohlubování a podpora samostatnosti a soběstačnosti
 individuální podpora a pomoc při kompenzaci mentálního, případně
kombinovaného postižení
 svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity
 podpora začlenění do vrstevnických skupin
 podpora a odborná pomoc pečujícím rodinám
KOMU JE SLUŽBA URČENA - CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena osobám se zdravotním postižením a to převážně s mentálním a
kombinovaným postižením bez ohledu na věk, formu a stupeň postižení.
Služba není určena pro osoby s psychiatrickým onemocněním, osoby trpící závislostí
(alkohol, drogy apod.), osoby agresivní a neschopné pobytu v kolektivu.
Žadatel může být také odmítnut z důvodu naplnění kapacity zařízení, pak je veden v
pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.
JAK SE LZE STÁT UŽIVATELEM SLUŽBY
Zájemce o službu je do denního stacionáře přijímán na základě písemné žádosti a
lékařských posudků, které dokládají stupeň a formu mentálního, případně i tělesného
nebo smyslového postižení. Je vyžadován odborný posudek praktického či dětského
lékaře. O přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti. Služba sociální péče je
uživateli poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání
této péče. V případě naplněné kapacity zařízení je zájemce o službu zapsán do
pořadníku čekatelů.
KAPACITA DENNÍHO STACIONÁŘE
Kapacita Denního stacionáře Mateřídouška je 45 uživatelů. V roce 2010 byla tato
kapacita plně využita. V pořadníku čekatelů byl evidován jeden zájemce o službu.
PROVOZNÍ DOBA
V pracovní dny pondělí - pátek byla provozní doba od 6,00 – 15,30 hod. Délku
provozní doby lze flexibilně upravit podle momentální potřeby uživatelů. V roce 2010
byly na základě individuální potřeby některých uživatelů poskytovány sociální služby i
mimo stanovenou pracovní dobu.
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základní informace

DOSTUPNOST SLUŽBY
Služba je poskytována v Denním centru Mateřídouška, o.p.s., které se nachází ve
Školní ulici č.p. 737 (areál 5. MŠ, zadní budova). Budova stacionáře je poblíž centra
města Chodova. Zařízení je snadno dostupné jak z hlediska veřejné autobusové
dopravy (autobusové nádraží se nachází ve vzdálenosti cca 250 m), tak z hlediska
individuální dopravy, neboť stacionář má vlastní parkoviště. V okruhu zhruba 500 m se
nacházejí důležité instituce města (městský úřad, knihovna, kulturní a společenské
středisko, pošta), řada obchodů i restaurace.
KONTAKT
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Denní stacionář Mateřídouška
Školní 737, 357 35 Chodov
telefon:

352 665 992

mobil:

607 718 345

e-mail:

info@opschodov.cz

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
K naplňování cílů služby jsou využívány tyto dílčí kroky:
- úzká spolupráce s rodinou nebo zákonným zástupcem uživatele
- spolupráce s odbornými lékaři – určení výchozího stavu (diagnózy) a
komplexní sledování změn zdravotního i duševního stavu v průběhu
poskytování služby
- vytvoření vhodných podmínek (výchovně vzdělávací metody, učební a
výchovné pomůcky, vhodné kompenzační prostředky) pro všestranný
osobnostní rozvoj uživatele
- plnohodnotný kontakt s přirozeným prostředím – podpora v samostatném
jednání s úřady, návštěvy kulturních institucí, nakupování, návštěvy
restauračních zařízení, výlety, rekreační
pobyty apod.
Poskytování služeb sociální péče vychází z těchto
hlavních zásad:
- dodržování a respektování práv uživatele
- individuální přístup
- respektování svobodné volby uživatele
- komplexnost poskytované služby (vyvážený
rozvoj duševní i tělesné složky osobnosti
uživatele)

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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METODY A FORMY SOCIÁLNÍ PRÁCE
Metody sociální práce:
◦

◦
◦

Podrobné zpracovaní diagnostiky uživatele – spolupráce s rodinou, odbornými
lékaři, speciálním pedagogem a uživatelem (lékařské zprávy, psychologické a
psychopedické vyšetření, dotazník, rozhovor).
Zjištění potřeb a přání uživatele.
Tvorba individuálního plánu – plán je sestavován ve spolupráci s uživatelem,
rodinou a odborníky (psycholog, psychoped, logoped apod.). Do tohoto plánu
se promítají přání uživatele, který si sám v rámci svých schopností stanovuje
cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Uživatel také sám hodnotí, zda-li se mu
podařilo vytyčené cíle naplnit a zvládnout.

Formy sociální práce:
◦

◦

◦

◦

◦

◦
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Individuální výchovně vzdělávací činnost – probíhá každý den na základě
zpracovaného individuálního plánu, který je pravidelně vyhodnocován a
upravován podle potřeb uživatele.
Každý uživatel má svého pracovníka, který vede individuální výchovně
vzdělávací činnost a o výsledcích této činnosti informuje rodinu uživatele.
Dospělí uživatelé jsou zařazeni do programu celoživotního vzdělávání.
Individuální rehabilitační péče – forma a četnost je volena podle individuálních
potřeb uživatele; uživatelé mohou využívat následující druhy rehabilitace:
- služby fyzioterapeuta - reflexní masáže, uvolňovací a úlevové masáže,
komplexní vodní rehabilitace, rehabilitační přístroj MOTOmed, léčebná
tělesná výchova (cvičení na gymnabalech, overbalech) a speciální
rehabilitačně masážní křeslo
- canisterapii
- hipoterapii
- aromaterapii
- akupresurní cvičení
- bazální a orofaciální stimulaci
Skupinové aktivity – společné ranní
komunity, nácvik a veřejná prezentace
kulturních pásem, taneční a pohybová
terapie, muzikoterapie, výtvarné a
rukodělné aktivity.
Společenské akce – návštěvy
kulturních akcí: filmová, divadelní
představení, výstavy, plesy, koncerty,
výlety, zájezdy, rekreační pobyty.
Vydávání časopisu Porozumění, který
je sestavován z příspěvků uživatelů,
jejich rodičů a pracovníků denního
centra.
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základní informace a uživatelé
UŽIVATELÉ
Kapacitu denního stacionáře, která byla v roce 2010 45 uživatelů, se podařilo plně
využít. Průměrná denní naplněnost se pohybovala kolem 29 uživatelů. V příštích
letech nepředpokládáme další zvyšování kapacity zařízení (prostorové možnosti), rádi
bychom však zvýšily lepší organizací jednotlivých činností denní naplněnost. Průměrný
věk uživatelů denního stacionáře byl v roce 2010 necelých 20 let (19,8). Typickým
uživatelem stacionáře byla dospělá osoba se středně těžkým až těžkým mentálním a
tělesným postižením, která nabízené služby využívala čtyři dny v týdnu po dobu 4,5
hodiny.
Skladba uživatelů podle pohlaví

Věková skladba uživatelů
3
9

5

1 - 7 let

muži

21

8 - 10 let
5

24

11 - 15 let
16 - 18 let

ženy

4

19- 26 let
27 - 64 let

19

3

2

18

mentální
mentální a tělesné
mentální a smyslové

Skladba uživatelů
vzhledem k typu postižení

mentální a psychické

22

4

2
9

PnP I.
PnP II.
PnP III.

Skladba uživatelů vzhledem k
přiznanému příspěvku na péči (PnP)

PnP IV.

19
11

bez PnP

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Provoz denního stacionáře byl v roce 2010 financován především z veřejných zdrojů.
Největší část finančních prostředků tvořila dotace získaná od ministerstva práce a
sociálních věcí (mpsv), další finanční prostředky pak byly získány z dotačních řízení
Karlovarského kraje a některých obcí regionu (Chodov, Sokolov, Karlovy Vary).
Nemalou část finančních prostředků získala společnost také prodejem sociálních
služeb. Posledním zdrojem financování pak byly sponzorské dary. Finanční situace
společnosti ve vztahu k provozování denního stacionáře byla v roce 2010 dobrá a
umožnila rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb.
Další podrobné informace o hospodaření společnosti v roce 2010 jsou uvedeny v
následujících kapitolách této výroční zprávy.
Procentuální vyjádření podílu
jednotlivých zdrojů financování

Procentuální vyjádření jednotlivých
nákladových položek

3,7 1,4

2,5
12,5

22,4

8,8

60,8

mpsv
kraj
obce
uživatelé
dary
ostatní

spotřeba materiálu
23,7

osobní náklady
61,3

2,8

10

služby
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ostatní provozní
náklady

financování a rehabilitační péče
REHABILITAČNÍ PÉČE

Rehabilitační péče tvořila jeden ze základních pilířů celkové péče o uživatele. Za tímto
účelem denní centrum zaměstnává zkušenou fyzioterapeutku. Tělesná a duševní
pohoda motivuje k pohybové aktivitě a podporuje rozvoj poznávacích i rozumových
schopností uživatele. Nezanedbatelný je také léčebný efekt rehabilitace při obnově a
udržování motorických funkcí pohybového ústrojí. Uživatel při rehabilitaci intenzivněji
vnímá své tělo a učí se jej ovládat a pociťovat. Zásadní význam má tento proces pro
uživatele s těžkým kombinovaným postiženým.
Denní centrum je vybaveno širokou škálou rehabilitačních pomůcek a přístrojů:
◦ MOTOmed - speciální rehabilitační přístroj na procvičování horních i dolních
končetin
◦ profesionální anatomická automatická vana používaná v lázeňství pro vodní
rehabilitaci
◦ vodní lůžko s plynule regulovatelnou teplotou a výkonnou vibrační podložkou
◦ profesionální masážní a relaxační křeslo
◦ ruční elektrické masážní přístroje
◦ biolampa
◦ masážní podložky, válečky, koule a gymnabally
◦ individuální ortézy pro leh a sed
◦ různé drobné masážní pomůcky

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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PŘEHLED VYUŽÍVANÝCH REHABILITAČNÍCH TECHNIK

V rehabilitační praxi denního centra se využívá celá řada rehabilitačních technik a
postupů:
◦ canisterapie
◦ hipoterapie
◦ klasická a vodní rehabilitace
◦ bazální stimulace
◦ uvolňovací a reflexní masáže
◦ akupresurní techniky
◦ míčkování
◦ cvičení na gymnaballech
◦ polohování
◦ rehabilitace pomocí biolampy
◦ orofaciální stimulace
Canisterapie
Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz
především na řešení problémů psychologických, citových a komunikačních.
Canisterapie se velmi dobře uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při
navazování kontaktu s uživateli, kteří obtížně komunikují, při výchovné činnosti s lidmi
s mentálním i kombinovaným postižením.
Fyzický kontakt se psem napomáhá procvičování některých částí těla a motivuje
uživatele k pohybové aktivitě (hlazení, mazlení, lezení apod.). Důležitou součástí
fyzického kontaktu je polohování, kdy uživatel určitou částí svého těla vnímá dotek
psa, který je schopen zvýšit svou tělesnou teplotu, a významně tak napomáhá k
celkovému zklidnění a uvolnění uživatele.
Canisterapii v denním centru zajišťují psi, kteří prošli canisterapeutickým výcvikem a
mají k této činnosti vystavený platný certifikát. V roce 2010 probíhala canisterapie po
celý rok ve dvou týdenních intervalech a využívali ji všichni uživatelé.
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rehabilitační péče
Hipoterapie
Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním
působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo
dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu
ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru.
Do cílové skupiny uživatelů patří například děti i dospělí s mentálním postižením, lidé s
logopedickými vadami, hyperaktivitou či smyslovými vadami.
Při správném vedení zvyšuje jízda na koni sebehodnocení, podporuje rozvoj
komunikačních dovedností v rámci interakce: uživatel - terapeut - kůň. Uživatel se učí
samostatnosti, obratnosti a odvaze. Hiporehabilitace také vyžaduje určitou míru kázně
a sebeovládání, což napomáhá tlumit projevy hyperaktivity a zmírňuje sklony k
agresivnímu chování.
Hipoterapii pro denní centrum v roce 2010 zajišťovalo Hipocentrum PáJa ve
Stanovicích u Karlových Varů. Vzhledem k tomu, že hipocentrum disponuje krytou
jezdeckou halou, mohla probíhat hiporehabilitace po celý rok ve čtrnáctidenních
intervalech. Jednoho bloku jízd se v průměru zúčastnilo 7 uživatelů. Doprava byla
zajišťována smluvně u přepravní firmy pomocí mikrobusu.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Denní stacionář Mateřídouška
Klasická a vodní rehabilitace

Techniky klasické rehabilitace jsou využívány především pro uživatele s
kombinovaným postižením. Rehabilitaci v denním stacionáři zajišťuje fyzioterapeutka s
dlouholetou praxí, která má k tomuto účelu plně vybavenou rehabilitační místnost.
Klasická rehabilitace je prováděna na moderním polohovatelném masážním stole. Pro
cílenou rehabilitaci dolních i horních končetin je využíván přístroj MOTOMed a pro
celkové uvolnění svalových skupin masážní křeslo, které nabízí širokou škálu
masážních programů. Pro vodní rehabilitaci je využívána špičková automatická
lázeňská vana, která je vybavena programovatelným systémem vzduchových trysek.
Vodní rehabilitace má příznivý vliv na celkové tělesné i duševní uvolnění a mezi
uživateli je velmi oblíbená. Pro vodní rehabilitaci rukou nebo nohou jsou také
využívány menší přístroje určené pro perličkové koupele.

Bazální stimulace

Bazální stimulace je vhodná
především pro uživatele s těžkým
až hlubokým kombinovaným
postižením. Jedná se o vědecký
pedagogicko-ošetřovatelský
koncept podporující vnímání,
komunikaci a pohybové schopnosti
člověka. Techniky jsou
strukturovány tak, aby byla
zachována jak pohybová, tak komunikační schopnost uživatele. Základním principem
konceptu je zprostředkovat uživateli vjemy ze svého těla a stimulací vnímání
organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci.
Bazální stimulací lze cíleně podporovat vnímání vlastního těla, rozvíjet vlastní identitu,
umožnit vnímání okolního světa a komunikaci s ním, zvládat orientaci v prostoru a
čase, zlepšovat jednotlivé motorické i senzorické funkce organizmu. Zaměstnanci
denního stacionáře absolvovali potřebná školení a tuto rehabilitační metodu často
využívají v každodenní praxi s pozitivními výsledky.

14

Výroční zpráva 2010

rehabilitační péče
Stropní zvedací a přepravní systém ROOMER
V závěru roku 2010 se podařilo uskutečnit první etapu montáže stropního zvedacího a
přepravního systému ROOMER. Systém byl instalován do tělocvičny, koupelny vodní
rehabilitace a místnosti sousedící s touto koupelnou, která je využívána k přípravě
uživatelů před vodní rehabilitací. Systém ROOMER je moderní kolejnicový systém se
zvedací kazetou, který řeší problematiku pomoci uživatelům s tělesným postižením při
jejich přemisťování. Široká škála typů a velikostí závěsů umožňuje šetrně, bezpečně a
bez námahy zvednout téměř jakkoli postiženého člověka a dopravit ho na požadované
místo. Tento systém však není jen nástroj pro manipulaci s nepohyblivým uživatelem,
ale při použití jako odlehčovací, stabilizační a záchranné zařízení se stává i aktivním
nástrojem rehabilitace.
Možnosti transportního systému ROOMER:

zvedání uživatele kdekoli v dosahu kolejnicového systému, který je vybaven
pohyblivou kolejnicí umožňující volnost pohybu všemi směry po celé ploše
místnosti

zajištění koupání či sprchování uživatele, použití standardního WC, usazení
na vozík

možnost vertikalizace pomocí speciálního postroje pro vzpřímení

všechny manipulace probíhají diskrétně, šetrně, pohodlně a důstojně pro
uživatele a to bez námahy pro zaměstnance

široká škála typů a velikostí uživatelských závěsů umožňuje využití systému
téměř pro jakéhokoliv uživatele bez ohledu na jeho věk či typ tělesného
postižení

možnost bezpečného a pohodlného transportu uživatele mezi místnostmi,
které jsou systémem vybaveny
Montáž tohoto sytému do dalších místností denního stacionáře plánujeme na léto roku
2011.

R
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Sociálně terapeutické dílny

POSLÁNÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN
"Všestrannou podporou samostatnosti a pracovních dovedností ke
spokojenému životu."
CÍLE

Přehled základních cílů sociální služby:
 získávání, rozvoj a udržování pracovních návyků
 rozvoj a posílení schopnosti zvládnout opakovaný pracovní výkon s důrazem
na produktivní složku pracovní činnosti
 všestranná podpora snahy o samostatné pracovní uplatnění
 prohlubování samostatnosti a soběstačnosti
 zvládat péči o vlastní osobu
 plnohodnotné a důstojné zapojení se do života přirozené komunity
KOMU JE SLUŽBA URČENA - CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba je určena dospělým osobám a mladistvým s mentálním a
kombinovaným postižením, kteří v důsledku svého zdravotního postižení nenacházejí
pracovní uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Služba nemůže přijímat žadatele, kteří vyžadují speciální ošetřovatelskou nebo
zdravotní péči (vyživování sondami apod.). Dále pak žadatele se závažným
psychiatrickým onemocněním, osoby agresivní, neschopné pobytu v kolektivu či osoby
trpící drogovou nebo alkoholickou závislostí. Žadatel o službu může být také odmítnut
z důvodu naplnění kapacity zařízení, pak je zapsán do pořadníku čekatelů.
JAK SE LZE STÁT UŽIVATELEM SLUŽBY

Zájemce je do sociálně terapeutických dílen přijímán na základě písemné žádosti a
lékařských posudků, které dokládají stupeň a formu mentálního, případně i tělesného
nebo smyslového postižení. Je vyžadován odborný posudek praktického lékaře. O
přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti. Služba sociální péče je uživateli
poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání této péče.
V případě naplněné kapacity zařízení je žadatel o službu zapsán do pořadníku
čekatelů.
KAPACITA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN

Kapacita sociálně terapeutických dílen byla v roce 2010 35 uživatelů. Tato kapacita
byla plně využita a v roce 2011 se předpokládá navýšení kapacity na 40 uživatelů. V
pořadníku čekatelů nebyl evidován žádný zájemce o službu.
PROVOZNÍ DOBA

V pracovní dny pondělí - pátek byla provozní doba od 7,00 – 15,30 hod. Délku
provozní doby lze flexibilně upravit podle momentální potřeby uživatelů. V roce 2010
byly na základě individuální potřeby některých uživatelů poskytovány sociální služby i
mimo stanovenou pracovní dobu.
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základní informace
DOSTUPNOST SLUŽBY

Služba je poskytována v obchodním a podnikatelském areálu, který se nachází v
Tovární ulici č.p. 223. Vlastní budova dílen je u hlavního vstupu do areálu. Zařízení je
snadno dostupné veřejnou autobusovou dopravou, neboť autobusové nádraží se
nachází v těsném sousedství dílen (cca 150 m). Dílny mají také své vyhrazené
parkoviště, takže uživatelé mohou využít k dopravě i automobil. Tovární ulice, kde sídlí
sociálně terapeutické dílny se nachází ve středu města Chodova, ze kterého jsou
dobře dostupné důležité veřejné instituce (městský úřad, knihovna, kulturní a
společenské středisko, pošta, obchody, restaurace apod.)
KONTAKT

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Sociálně terapeutické dílny
Tovární 223, 357 35 Chodov
telefon:

352 678 140

e-mail:

info@opschodov.cz

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

K naplňování cílů služby jsou využívány tyto dílčí kroky:
- vytvoření vhodných a motivujících podmínek nejen pro všestranný rozvoj
pracovních dovedností a návyků, ale i pro rozvoj samostatnosti a
soběstačnosti
- zmapování individuálních potřeb a přání uživatele
- ve spolupráci s uživatelem, jeho rodinou, případně s opatrovníkem vytvoření
individuálního plánu jako základního nástroje pro optimální nastavení potřebné
míry komplexní podpory
- plnohodnotný kontakt s přirozeným prostředím – podpora v samostatném
jednání s úřady, návštěvy kulturních institucí, nakupování, návštěvy
restauračních zařízení apod.
trvalá a úzká spolupráce s rodinou nebo
opatrovníkem uživatele
Poskytování služeb sociální péče vychází z těchto
hlavních zásad:
- dodržování a respektování práv uživatele
- individuální přístup
- respektování svobodné volby uživatele
- komplexnost poskytované služby (vyvážený
osobnostní rozvoj uživatele)

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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METODY A FORMY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Metody sociální práce
Podrobné zpracování diagnostiky ve spolupráci s rodinou, odbornými lékaři,
speciálním pedagogem a uživatelem. Podkladem jsou lékařské zprávy,
psychologické a psychopedické vyšetření, dotazník a pohovor.
◦ Zjištění potřeb a přání uživatele.
◦ Tvorba individuálního plánu, který je sestavován ve spolupráci s uživatelem,
rodinou, opatrovníkem a odborníky (psycholog, psychoped, neurolog apod.).
Do tohoto plánu se promítají přání uživatele, který si sám v rámci svých
schopností stanovuje cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Uživatel také sám
posléze hodnotí, zda-li se mu podařilo vytyčené cíle naplnit a zvládnout.
Individuální plán je základním nástrojem pro definování míry potřebné
podpory.
◦ Míra potřebné podpory je stanovována v sedmi základních oblastech, a to z
hlediska frekvence, délky a typu podpory:
- činnost v domácnosti
- činnost spojená s životem v obci
- činnosti celoživotního učení
- činnost v zaměstnání
- činnosti spojené se zdravím a bezpečností
- společenské činnosti
- činnosti spojené s ochranou a obhajováním
Formy sociální práce
◦

Sociálně terapeutická dílna je rozdělena do pěti samostatných pracovišť:
◦ zácvičná kuchyň
◦ dílna ručního obrábění
◦ textilní a šicí dílna
◦ ateliér arteterapie a ergotrapie
◦ pracoviště výpočetní techniky a
digitální fotografie
Tato pracoviště jsou zaměřena na rozvoj
specifických pracovních dovedností,
samostatnosti a soběstačnosti uživatelů.
Všichni uživatelé mají svého klíčového
pracovníka, který ve spolupráci s uživatelem,
jeho rodinou, případně s opatrovníkem
vytváří individuální plán, který mapuje míru
potřebné podpory uživatele a jeho přání
zpracovaná ve formě krátkodobých a
dlouhodobých cílů. Na základě cílů
stanovených v individuálním plánu je pak
organizována vlastní pracovní činnost v rámci
jednotlivých pracovišť.
Pravidelně je
vyhodnocována míra potřebné podpory.
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základní informace
Zácvičná kuchyň
Uživatelé se zde učí základům studené i teplé kuchyně. Učí se bezpečně zacházet s
kuchyňskými nástroji a správné manipulaci s elektrickými kuchyňskými přístroji (varná
konvice, mikrovlnná trouba, elektrický sporák apod.). Důraz je kladen na samostatné a
bezpečné zvládání jednotlivých úkonů. Uživatelé se také učí základům stolování a
hygienickým pravidlům, která se týkají oblasti stravování. Učí se také správně
zacházet s odpady.
Dílna ručního obrábění
Na tomto pracovišti probíhá rozvoj zručnosti, manuální dovednosti a nápaditosti při
zhotovování konkrétních výrobků. Uživatel si může vybrat, co by chtěl vyrobit a za
podpory vychovatele zvolí vhodný materiál a vypracuje jednoduchý technologický
postup výroby, který zapíše či nakreslí. Uživatelé pracují se dřevem, kovem,
keramikou, papírem a plasty. Učí se používat jednoduché ruční pracovní nástroje –
pilník, ruční pilku, šroubovák, kleště apod. Jsou podporováni v samostatném zvládání
pracovních úkonů a jsou vedeni k tomu, aby pochopili zákonitosti jednotlivých
technologických výrobních postupů.
Textilní dílna
Práce v této dílně jsou zaměřeny na šití ruční i strojové, vyšívání, pletení, výrobu
textilních doplňků, drobné úpravy oděvů apod. Uživatelé si zde osvojují základní
pracovní postupy a dovednosti při práci s textilními materiály. V rámci dílny se
uživatelé učí také správnému praní a žehlení. Pozornost je též věnována zásadám
správného oblékání a je rozvíjeno estetické cítění uživatelů v oblasti odívání.
Ateliér arteterapie a ergotrapie
Na tomto pracovišti jsou rozvíjeny výtvarné, manuální a kreativní dovednosti uživatelů.
Učí se různým aranžérským postupům (aranžování sušených květin a přírodnin,
koláže, drátkování, ruční tkaní, malba na sklo, dekorativní smaltovaní, práce s
keramikou apod.). Uživatelé mají prostor pro vlastní výtvarné vyjádření, které vychází z
jejich fantazie a momentální nálady. Uživatelé si sami tříbí estetické cítění a vnímání a
nacházejí také další prostor pro možnou komunikaci se svým okolím.
Pracoviště výpočetní techniky a digitální fotografie
Pracoviště je vybaveno dvěma počítači s příslušenstvím, které mají připojení na
internet. Snahou je, aby se využívání výpočetní techniky stalo běžnou součástí
každodenní praxe. Rozvoj počítačové gramotnosti otevírá uživatelům další
komunikační prostor. Součástí výbavy tohoto pracoviště je kvalitní digitální fotoaparát,
kterým uživatelé mohou zachycovat život ve svém okolí, průběh ročních období i
významné změny ve městě, kde žijí. Získané snímky pak zpracovávají ve spolupráci s
vychovatelem na počítači, vytisknou a zarámují.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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UŽIVATELÉ

Kapacitu sociálně terapeutických dílen, která byla v roce 2010 35 uživatelů, se podařilo
plně využít. Průměrná denní naplněnost se pohybovala kolem 21 uživatelů na den. V
příštím roce, kdy předpokládáme otevření dalšího pracoviště dílen v Sokolově, bude
kapacita zařízení navýšena na 40 - 45 uživatelů. Průměrný věk uživatelů sociálně
terapeutických dílen byl v roce 2010 necelých 27 let (26,4). Typickým uživatelem dílen
byl muž s lehce až středně těžkým mentálním postižením, který nabízené služby
využíval čtyři dny v týdnu po dobu 5 hodiny.
Skladba uživatelů podle pohlaví

Věková skladba uživatelů
3

10

muži

16 - 18 let
17

19- 26 let
15

ženy
25

27 - 64 let

2

2

mentální

4

mentální a tělesné
mentální a smyslové
27

4

Skladba uživatelů
vzhledem k typu postižení

mentální a psychické

2

PnP I.

2

PnP II.
PnP III.

6

Skladba uživatelů vzhledem k
přiznanému příspěvku na péči (PnP)

PnP IV.
21

20

bez PnP
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uživatelé a financování
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Provoz sociálně terapeutických dílen byl v roce 2010 plně financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Individuálního projektu Karlovarského kraje (ip kk)
pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012.
Další podrobné informace o hospodaření společnosti v roce 2010 jsou uvedeny
následujících kapitolách této výroční zprávy.
Procentuální vyjádření podílu
jednotlivých zdrojů financování

Procentuální vyjádření jednotlivých
nákladových položek
11,6

spotřeba materiálu
20,0

100

ip kk

služby
68,4

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

osobní náklady
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DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Denní centrum nabízí uživatelům obou sociálních služeb další činnosti, které jdou nad
rámec základních činností stanovených zákonem o sociálních službách. Cílem těchto
činností je vytvořit pestrou škálu pozitivně motivujících aktivit, které podporují
všestranný osobnostní rozvoj uživatelů a usnadňují jejich začlenění do společnosti. Do
některých činností se mohou také zapojit rodiny nebo přátelé uživatelů.
Přehled doplňkové činnosti:

návštěvy veřejných kulturních a společenských akcí

vystoupení uživatelů určená pro veřejnost

výlety

poznávací zájezdy

rekondiční pobyty

rodinná setkání

odborné přednášky a poradenská činnost pro pečující rodiny
Doplňkové činnosti jsou financovány převážně ze sponzorských darů a z příspěvků
uživatelů.
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doplňkové činnosti v roce 2010
NÁVŠTĚVY KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

pravidelné návštěvy divadelních představení, která po celý rok pořádalo
Kulturní a společenské středisko Chodov
cyklus tematických přednášek, které pro denní centrum připravila Městská
knihovna v Chodově
divadelní představení „Mach a Šebestová“ a „Obušku z pytle ven“ - Městské
divadlo Cheb
divadelní představení „Rumcajs“ a „Příběh včelích medvídků“ - Městské
divadlo Karlovy Vary
17. ročník plesu Harmonie - Grandhotel Pupp Karlovy Vary
návštěva výstavy obrazů v Městské galerii Chodov
15. ročník charitativního koncertu „Chceme žít s vámi“ - O2 Aréna Praha
výchovný a Mikulášský koncert ZUŠ Chodov
návštěvy cukráren a restauračních zařízení
přednášky a besedy na zajímavá témata

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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hudební pásma pro děti a žáky z mateřských, základních a středních škol
pásmo písní a tanců pro chodovské seniory
hudebně recitační pásmo „Májový příběh“ pro rodiče a hosty věnované
maminkám k jejich květnovému svátku
pěvecké vystoupení v rámci prezentace sociálních služeb města Chodova „Den pro sociální služby“
pěvecké vystoupení na 11. ročníku hudebního festivalu Souznění Karlovy Vary
prezentace činnosti denního centra v rámci „Odpoledne pro sociální služby“
pořádané Městským úřadem v Sokolově
pěvecké a taneční vystoupení na 9. ročníku charitativního koncertu „Srdce
slabším“ na Stříbrné
hudebně recitační pásmo pro hosty a rodiče k 20. výročí založení denního
stacionáře Mateřídouška „20 kvítků Mateřídoušky“
pěvecké vystoupení na vernisáži výstavy k 20. výročí založení denního
stacionáře Mateřídouška v Městské galerii Chodov

Výroční zpráva 2010

doplňkové činnosti v roce 2010
VÝLETY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, REKONDIČNÍ POBYTY
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

návštěva a prohlídka zámku Kamenný dvůr
výlet do Chebu
návštěvy solné jeskyně v Nejdku
celodenní pobyt ve Speciálním centru v Irchenriethu v SRN
týdenní rekondiční pobyt na Stříbrné na horské chatě Barbora
návštěvy hvězdárny v Karlových Varech
návštěva golfového areálu Golf Sokolov
výlety po zajímavostech regionu
pravidelné pěší vycházky do okolí města Chodova

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
ČASOPIS POROZUMĚNÍ

Denní centrum v roce 2010 pokračovalo ve vydávání časopisu Porozumění, který
vychází od roku 1998 a je sestavován z příspěvků uživatelů, zaměstnanců a rodičů.
Na stránkách tohoto časopisu jsou především zachyceny zážitky a postřehy uživatelů,
které sami nebo s pomocí vychovatelů sestavují. Časopis se stal neformální kronikou
života v Mateřídoušce i okolo ní. V roce 2010 vyšla dvě čísla časopisu v nákladu cca
250 kusů. Časopis je distribuován zdarma a jeho elektronická verze je umístěna na
webových stránkách společnosti.
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časopis Porozumění a vzdělávání zaměstnanců
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2010

Odbornost a profesionalita patří mezi nejdůležitější hodnotící kritéria každého
zaměstnance denního centra pracujícího v přímé péči. Všichni zaměstnanci centra
mají potřebnou kvalifikaci pro výkon funkce, na kterou byli zařazeni. Velká pozornost je
věnována dalšímu zvyšování a rozšiřování již získané kvalifikace, neboť škála
individuálních potřeb a požadavků uživatelů je velmi široká. Je nutné neustále hledat
nové výchovné metody i postupy a hlouběji se seznamovat se specifickými požadavky
jednotlivých forem postižení.
Odborně zdatný a plně kvalifikovaný pracovník je také schopen v každodenní praxi
účinně prosazovat a naplňovat standardy kvality poskytování sociálních služeb.
V roce 2010 se zaměstnanci denního centra zúčastnili těchto školení:
◦ manažerské školení Instand Praha (dokončení v roce 2011)
◦ doškolovaní pracovníků v přímé péči Instand Praha (dokončení v roce 2011)
◦ výcvik v supervizních dovednostech Instand Praha (dokončení 2011)
◦ kurz bazální stimulace
◦ kurz logopedické prevence
◦ kurz augmentativní a alternativní komunikace
◦ kurzy zaměřené na standardy kvality - práva uživatelů, restriktivní opatření,
uzavírání smluv s uživateli apod.
◦ školení bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci
◦ školení zaměřená na hudební výchovu
◦ kurzy výtvarných a pracovních technik
◦ kurz relaxačních technik
◦ kurz zrakové stimulace
◦ skupinová supervize

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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DENNÍ CENTRUM V ROCE 2010 SPOLUPRACOVALO

Zárukou kvalitní odborné péče byla spolupráce denního centra s řadou odborných
pracovišť, a to jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. Dále pak s veřejnými
institucemi, školskými zařízeními a neziskovými organizacemi:
◦ Speciálně pedagogické centrum v Karlových Varech
◦

Speciálně pedagogické centrum v Sokolově

◦

Speciálně pedagogické centrum pro neslyšící v Plzni

◦

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola v Karlových
Varech
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◦

Gymnázium Sokolov

◦

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogická fakulta

◦

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta

◦

Centrum rané péče Plzeň

◦

Speciální centrum Irchenrieth SRN

◦

klinická psycholožka PhDr. Alena Benáková

◦

klinická logopedka Mgr. Jaroslava Uhlíková

◦

Centrum augmentativní a alternativní komunikace v Praze

◦

Speciální škola Karlovy Vary - Svahová ulice

◦

Hipocentrum PáJa Stanovice

◦

Canisterapie - slečna Pokorná a Ivanová

◦

Městský úřad Chodov

◦

Krajský úřad Karlovarského kraje

◦

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

◦

Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov

◦

Praktické a speciální školy v Chodově

◦

Základní umělecká škola Chodov

◦

Mateřské školy v Chodově

◦

Klub seniorů Chodov

◦

Městská galerie, knihovna a infocentrum Chodov

◦

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR

◦

Svaz zdravotně postižených Karlovarského kraje

◦

Farní charita Karlovy Vary

◦

Občanské sdružení Klubíčko

◦

Chráněné bydlení Sokolov

◦

Občanské sdružení Aragonit

◦

Občanské sdružení Dětská radost

Výroční zpráva 2010

spolupráce a pracovníci denního centra v roce 2010
Věra Bráborcová
ředitelka Denního centra Mateřídouška, o.p.s.
Ing. Pavel Bráborec
projektový manažer, speciální pedagog - denní centrum
Miloslava Vopičková, Dis.
sociální pracovník, vychovatelka - denní centrum, denní stacionář
Miroslava Staňková
administrativní pracovník - denní centrum
Libuše Růžičková
vedoucí provozu, vychovatelka - denní stacionář
Alena Herinková
vychovatelka - denní stacionář
Nikol Hladíková
pracovník v sociálních službách - denní stacionář
Soňa Chomická
vychovatelka - denní stacionář
Lenka Davídková, Dis.
vychovatelka - denní stacionář
Nina Jašová
pracovník v sociálních službách - denní stacionář
Irena Náglová
fyzioterapeutka - denní stacionář
Helena Vujčíková
uklízečka - denní stacionář
Klára Dvorská
pomocná uklízečka - denní stacionář
Soňa Paduchová
pomocná uklízečka - denní stacionář
Zdeněk Kormančík
vedoucí provozu, vychovatel - sociálně terapeutické dílny
Helena Paznohtová
vychovatelka - sociálně terapeutické dílny
Marie Sadilová
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny (do května 2010)
Gabriela Belfínová
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny
Slavomíra Šťastná
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny (od května 2010)
Martina Primasová
uklízečka - sociálně terapeutické dílny
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

29

Hospodaření společnosti v roce 2010

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZHODNOCENÍ ÚDAJŮ V NÍ
OBSAŽENÝCH

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:
ROZVAHA ( Bilance )
VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY ( Výsledovka )
PŘÍLOHA
Právní úprava
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., poslední novela Vyhlášky nabyla účinnosti dnem 1.1.2009 a
byla vydána pod. č. 471/2008 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Český účetní standard č. 402, 403 pro účetní jednotky, které účtují podle
Vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vykazované informace se v účetní jednotce uvádějí v peněžních jednotkách české
měny a vyjadřují se v tisících korun.
Rozvaha je účetní výkaz, v němž účetní jednotka vykazuje stav svého majetku a
jiných aktiv, vlastního jmění, závazků a jiných pasiv.
Výkaz zisku a ztráty je účetní výkaz, který obsahuje konečné stavy výsledkových účtů
a je tedy rozborem účetního výsledku hospodaření.
Příloha k účetním výkazům obsahuje informace, které vysvětlují a doplňují vykazované
údaje v účetních výkazech.
Podle zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vzniká Dennímu centru Mateřídouška o. p. s., povinnost ověření
účetní závěrky auditorem. Společnost byla příjemcem dotací od MPSV, Karlovarského
kraje, Města Chodova, Města Sokolov, Města Karlovy Vary a Evropského sociálního
fondu v ČR, které přesáhly za účetní období 2010 částku 1 mil. Kč. Z povinnosti
ověření účetní závěrky auditorem vyplývá povinnost sestavení výkazů v plném
rozsahu a to:
- Rozvaha pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu k 31. 12. 2010
- Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu k 31. 12.
2010
Příloha k účetní závěrce roku 2010 (samostatná příloha této Výroční zprávy)
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roční účetní závěrka

Rozvaha v tis. Kč

AKTIVA

KZ 31.12. 2010

Dlouhodobý HM

1 230

Oprávky

-320

Pohledávky

141

Peněžní prostředky

1 099

Náklady příštích období
Celkem

2 189

PASIVA

KZ 31.12. 2010

Vlastní zdroje: jmění celkem
hospodářský výsledek
Cizí zdroje:

39

krátkodobé závazky
výdaje příštích období

2 624
-1 399
930
34

Celkem

2 189

Jmění celkem

2 148

- vlastní jmění

2 119

- rezervní fond

505

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč

Obecně prospěšná společnost se zabývá výhradně zabezpečováním sociálních
služeb. Náklady a výnosy jsou pro účely daně z příjmu vykázány pouze na hlavní
činnost, doplňkovou činnost organizace nevykonává.
Výnosy organizace: a) tržby za poskytnuté služby
b) ostatní výnosy
c) peněžní dary, vázány účelově
d) dotace, vázány účelově
e) úroky z běžného účtu

1 266
6
211
7 216
0

CELKEM

8 699

Náklady organizace: a) spotřeba materiálu

1 094

z toho:

materiál
energie
b) služby

z toho:

opravy a udržování

151
21

ostatní služby

1 587

c) osobní náklady

5 536

d) ostatní náklady

138

daně a poplatky
odpisy

2
111

ostatní náklady
CELKEM

25
8 527

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (před zdaněním)
Daň z příjmu

172

0

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (po zdanění)
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26
1 759

cestovné

z toho:

1 068
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172

roční účetní závěrka
Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
Výnosy (v Kč):
tržby za poskytnuté sociální služby

975 048,-

tržby za poskytnutou stravu

263 536,-

tržby za pobyt ve škole v přírodě
úroky

369,-

ostatní výnosy
CELKEM

Dary (peněžní)

27 750,5 196,1 271 899,-

Ing. Josef Hora

10 000,-

Kulturní a společenské středisko Chodov

7 385,-

Peroutková Jana

5 000,-

Sedlecký kaolín, a. s.

10 000,-

Miloš Herian

2 000,-

Petr Soukup

12 668,-

Leon Netušil

3 000,-

KV konto s.r.o.

8 200,-

Hexion Speciality Chemicals, a. s.

20 000,-

TIMA spol. s r. o.

10 000,-

Slavomíra Šťastná

2 000,-

BAU-STAV a.s.

20 000,-

ZŠ Chodov

10 000,-

SRPŠ při ZŠ Chodov

3 329,-

Pavlína Bucharová

2 000,-

Apera, s. r. o.

25 000,-

KH - Cetto s.r.o.

5 000,-

KASTOS spol. s r. o.

3 000,-

Pavlína Bucharová

1 500,-

AD TECHNIK, s.r.o.

50 000,-

CELKEM

210 882,-

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

33

Hospodaření společnosti v roce 2010

Dotace (příspěvky)

dotace MPSV

3 448 000,-

dotace Karlovarský Kraj

156 750,-

dotace Město Chodov

325 000,-

dotace Město Sokolov

80 000,-

dotace Město Karlovy Vary

95 000,-

dotace Evropský sociální fond v ČR

3 030 464,-

nevyčerpaná dotace z roku 2009

81 025,-

CELKEM

7 216 240,-

Z celkových výnosů tvoří: dotace (příspěvky)

82,95 %

prodej služeb

14,56 %

dary

2,43 %

ostatní výnosy

0,07 %

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Název

Rok pořízení

PC

Oprávky

ZC

Léčebný pohybový přístroj (dar)

2007

137 423,50

52 193,-

85 230,50

Vodní lůžko (dar)

2007

49 089,50

27 300,-

21 789,50

Vario - line (dar)

2007

129 150,-

58 604,-

70 546,-

Anatomická tvar. vana (dar)

2008

249 397,45

Technické zhodnocení

2009

286 646,-

13 760,-

272 886,-

ROOMER

2010

272 057,-

14 964,-

257 093,-

Zahradní altán

2010

106 552,-

2 291,-

103 371,-

CELKEM

1 230 315,45

150 886,-

319 998,-

98 511,45

910 317,45

K 31.12. 2010 vykazuje společnost hmotný majetek v pořizovacích cenách ve výši
Kč 1 230 315,45, oprávky činí Kč 319 998,-, zůstatková cena majetku je Kč 910
317,45.
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DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK (Kč 500,- - 40 000,-)
Účtovaný jako zásoby (v pořizovacích cenách) v Kč
Stav drobného hmotného majetku k 31. 12. 2010 je Kč 3 618 305,43 z toho
Kč 1 743 354,95 je dar z Karlovarského kraje z roku 2007.

FINANČNÍ MAJETEK
k 31.12. 2010
Stav hotovost

pokladna Denní centrum Mateřídouška

16 506,-

pokladna sociálně terapeutické dílny

10 781,-

běžný účet

1 071 678,65

STAV ZÁVAZKŮ k 31.12. 2010 v Kč
Závazky z obchodního styku
Nevyčerpané dotace z Evropských fondů

58 917,44
329 375,74

Závazky vůči zaměstnancům
- nevyplacené mzdy 12/2010

315 363,-

Závazky vůči OSSZ

126 767,-

Závazky vůči ZP

54 335,-

Závazky vůči FÚ
Neodvedená daň ze závislé činnosti

39 966,-

Závazky vůči pojišťovně Kooperativa

4 732,-

CELKEM

929 453,18

Společnost plní veškeré své závazky vždy řádně a včas. Uvedené závazky
k 31.12. 2010 ve výši Kč 565 530,46 byly uhrazeny v termínu splatnosti v roce 2010.
Všechny náklady společnosti byly vynaloženy pouze na poskytování obecně
prospěšných služeb. Žádné doplňkové činnosti společnost nevykonávala.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přehled nákladů vynaložených pro plnění obecně prospěšných služeb
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
nákladová položka
Celkové provozní náklady
Materiálové náklady celkem
kancelářské potřeby
vybavení (DDHM do 40tis. Kč)
materiál pro zájmovou činnost
čistící a dezinfekční prostředky
prádlo, oděv, obuv
software
materiál na opravy a udržování
ochranné pomůcky, přípravky terapie
učební pomůcky, knihy, tisk
věcné dary, dary
Nemateriálové náklady celkem
Energie
Energie
Opravy a udržování celkem
opravy a udržování budov
opravy a udržování aut
opravy kancelářských strojů, PC, SW
opravy a údržba ostatní
opravy a údržba (sociálně terapeutické dílny - dary)
Cestovné
cestovné
Reprezentace
náklady na reprezentaci
Ostatní služby celkem
televize, rádio, telefony, poštovné
stravné klientů - služby
nájemné
právní a ekonomické služby
školení a kurzy
pořízení DNM do 60 tis. Kč
softwarové služby
náklady na revize, bezpečnost práce
odvoz odpadu
likvidace plenkových kalhotek
rekreační pobyty a zájmová činnost klientů
ostatní služby
služby (terapeutické dílny - dary)
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v Kč
2 991 265
1 068 143
42 020
709 815
7 348
10 254
10 433
2 701
151 030
96 596
33 137
4 809
1 923 122
25 521
25 521
150 748
97960
0
0
41 496
11 292
20 931
20 931
0
0
1 587 402
60 342
278 083
732 004
284 317
31 510
0
5 889
72 376
0
7 773
92 379
10 063
12 667

přehled nákladů denního centra

nákladová položka
Ostatní náklady celkem
odpisy
pojištění
poplatky, jiné ostatní náklady
silniční daň
předpis daně
Osobní náklady celkem
hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
odvody na sociální a zdravotní pojištění
úrazové pojištění zaměstnanců
stravné zaměstnanci

Celkové náklady

v Kč
138 520
111 345
15 703
9 672
1 800
0
5 535 611
3 881 680
219 232
0
1 381 665
17 064
35 970

8 526 876

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přehled nákladů vynaložených pro plnění obecně prospěšných služeb
Sociálně terapeutické dílny
nákladová položka
Celkové provozní náklady
Materiálové náklady celkem
kancelářské potřeby
vybavení (DDHM do 40tis. Kč)
materiál na opravy a udržování
ochranné pomůcky, přípravky terapie
učební pomůcky, rehabilitační pomůcky, knihy, tisk
Nemateriálové náklady celkem
Energie
Energie
Opravy a udržování celkem
opravy a udržování budov
Cestovné
Cestovné
Reprezentace
náklady na reprezentaci
Ostatní služby celkem
televize, rádio, telefony, poštovné
nájemné
právní a ekonomické služby
školení a kurzy
ostatní služby, bezpečnost práce
Osobní náklady celkem
ostatní náklady
Osobní náklady
hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
úrazové pojištění zaměstnanců
odvody na sociální a zdravotní pojištění

Celkové náklady
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v Kč
1 445 280
573 732
2 116
458 972
65 896
36 556
10 192
871 548
16 916
16 916
293 732
293 732
3 097
3 097
0
0
557 803
22 323
430 200
78 540
3 670
23 070
0
0
1 623 463
1 007 774
205 061
0
5 078
405 550

3 068 743
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přehled nákladů sociálně terapeutických dílen a poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem této výroční zprávy bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří v roce
2010 podpořili naši obecně prospěšnou společnost, Městskému úřadu v Chodově a
jeho starostovi panu Ing. Josefu Horovi za dlouholetou morální i finanční podporu.
Dále pak Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Karlovarskému kraji, městu Sokolov
a Karlovy Vary za finanční dotace.
Děkujeme také všem spolupracujícím organizacím a institucím, bez jejichž podpory a
pomoci bychom nebyli schopni poskytovat kvalitní sociální služby. Poděkování
samozřejmě též patří uživatelům i jejich rodinám za projevenou důvěru a všem
zaměstnancům za obětavou celoroční práci, bez které by Mateřídouška nemohla
poskytovat tolik potřebné sociální služby.

Finančními dotacemi v roce 2010 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. podporovaly:
Provoz sociálně terapeutických dílen byl v roce 2010 financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přílohy

Přehled příloh:
Příloha č.1 - Příloha k účetní závěrce za rok 2010
Příloha č.2 - Zpráva auditora a zápis o ověření
řádné roční účetní závěrky
Příloha č.3 - Zpráva nezávislého auditora o ověření
výroční zprávy za rok 2010
Příloha č.4 - Rozhodnutí o registraci sociálních služeb
(denní stacionář, sociálně terapeutické dílny)
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Příloha č.1
Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364

PŘ Í LO HA
k účetní závěrce za rok 2010
ve znění § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

1. Popis účetní jednotky
Název

:

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.

Sídlo

:

Chodov, Školní 737, PSČ 357 35

Právní forma

:

Obecně prospěšná společnost

IČ

:

279 89 364

DIČ

:

CZ27989364

Den zápisu

:

8. 9. 2007

Registrace

:

Krajský úřad Karlovarského kraje Č. J. 1560/SZ/07
dne 18. 10. 2007, Rejstřík obecně prospěšných společností
vedený Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 111

Druh obecně
prospěšných služeb

:

Provoz Denního stacionáře Mateřídouška pro děti, mládež a
dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.
Provoz sociálně terapeutických dílen

Od 1. 1. 2009 uzavřena smlouva o poskytování dalšího typu sociálních služeb - Sociálně
terapeutické dílny pro okres Sokolov. Smlouva byla uzavřena s Karlovarským krajem v rámci
projektu „ Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální
prevence v období let 2008-2012“, č.: OPLZZ –ZS22-3/2008.
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Orgány společnosti
Správní rada
předseda správní rady

:

Mgr. Eva Hrušková, r.č. 615112/0833
Karlovy Vary, Konečná 9, PSČ 360 05

člen správní rady

:

Eva Kindlová, r.č. 615820/1731
Kraslice, Hradební1821, PSČ 358 01

člen správní rady

:

Jan Zindera, r.č. 470325/145
Stříbrná 122, PSČ 357 21

předseda dozorčí rady

:

Stanislav Pochman, r.č. 631210/1345
Chodov, Husova 986, PSČ 357 35

Člen dozorčí rady

:

Mgr. Miloš Volek, r.č. 610602/1394
Chodov, Dukelských hrdinů 837, PSČ 357 35

Člen dozorčí rady

:

Eva Marková, r.č. 615204/0609
Chodov, ČSO 926, PSČ 357 35

Zakladatel

:

Ing. Pavel Bráborec, r.č. 610115/1331
Mírová 134, PSČ 357 35

Vklad zakladatele

:

Kč 3 000,-, 8.9. 2007

Dozorčí rada

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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2. Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad
Předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (Zákon 563/91 Sb.),
Vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě Českých účetních standardů
č. 401 – 414 pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetní období:

1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Rozvahový den:

31. 12. 2010

Zpracování účetnictví:
Dodavatelským způsobem na základě uzavřené Mandátní smlouvy s obchodní společností KV
KONTO, s.r.o. , 360 01 Karlovy Vary Poštovní 1a, DIČ:25202481, s využitím účetního
programu MRP Slušovice.
Hlavní činnost:
1) Provoz Denního stacionáře Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a
kombinovaným postižením. V rámci provozu stacionáře nabízí uživatelům služby sociální
péče v souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2) Provoz sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením. V rámci
provozu dílen nabízí uživatelům služby sociální péče v souladu s § 67 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
Doplňková činnost: obecně prospěšná společnost doplňkovou činnost nevykonává
A. Způsob oceňování, odpisování, účtování
Zásoby

pořizovací cena, účtování způsob B;

Dlouhodobý hmotný majetek




darovaný (Karlovarský kraj, zastoupen OÚSS Sokolov, příspěvková organizace),
pořizovací cena dárce, pokračováno v odepisování,
zařazeno ve 2. odpisové skupině podle zákona ZDP č.586/92 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
nově pořízený
pořizovací cena, odepisováno, zařazeno ve 2. odpisové skupině,
podle ZDP č. 586/92 ve znění pozdějších předpisů;
účetní odpisy = daňové odpisy

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek



darovaný (Karlovarský kraj, zastoupen OÚSS Sokolov, příspěvková organizace)
pořizovací cena dárce, účtováno 501../901, 518../901
nově pořízený
pořizovací cena, účtováno rovnou do spotřeby

Finanční majetek
peněžní prostředky na BÚ a v pokladně v CZK
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B. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách
V cizí měně není účtováno
C. Změny způsobu oceňování, odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu období
nenastaly
D. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
uzávěrky
nenastaly
E. Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, evidované daňové nedoplatky u místně
příslušných finančních orgánů
Stav závazků k 31. 12. 2010 v Kč
Závazky vůči zaměstnancům - nevyplacené mzdy 12/2010
Závazky vůči OSSZ
Závazky vůči ZP
Závazky vůči FÚ neodvedená daň ze závislé činnosti

315 363,126 767,54 335,39 966,-

CELKEM

536 431,-

Závazky vůči zaměstnancům, Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám,
Finančnímu úřadu vyplývající z vyúčtování mezd za období 12/2010. Všechny závazky byly
uhrazeny v lednu 2011.
F. Dluhy účetní jednotky
- vzniklé v daném účetním období, u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni
přesahuje 5 let pro každého věřitele
nevyskytuje se
G. Údaje o zaměstnanosti
 průměrný evidenční počet zaměstnanců
 výše osobních nákladů ( v tis. Kč )
 výše odměn členům správní a dozorčí rady

12
5 536
nebyly vyplaceny

 účast členů SR a DR v osobách, s nimiž účetní jednotka

uzavřela obchodní smlouvy
 výše úvěrů a záloh poskytnutých členům SR a DR

není náplň
není náplň

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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3. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč
Náklady a výnosy jsou vykázány pro účely daně z příjmu pouze na hlavní činnost, doplňkovou
činnost organizace nevykonává.
Výnosy organizace: a) tržby za poskytnuté služby
1 266
b) ostatní výnosy
6
c) peněžní dary,vázány účelově
211
d) dotace, vázány účelově
7 216
d) úroky z běžného účtu
0
CELKEM
8 699
Náklady organizace: a) spotřeba materiálu a energie
z toho:
materiál
energie
z toho:

z toho:

1 094
1 068
26

b) služby
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby

1 759
151
21
1 587

c) osobní náklady

5 536

d) ostatní náklady
daně a poplatky
odpisy
ostatní náklady
CELKEM

138
2
111
25
8 527

Výsledek hospodaření
z hlavní činnosti (před zdaněním)

zisk

172

Přehled přijatých darů
- peněžní dary (v Kč)
Dary (peněžní)

46

Ing. Josef Hora
Kulturní a společ.středisko Chodov
Peroutková Jana
Sedlecký kaolin a.s.
Miloš Herian
Petr Soukup
Leon Netušil
KV Konto s.r.o.
Hexion Specialty Chemicals, a.s.
TIMA spol.sr.o.
Slavomíra Štastná
BAU-STAV a.s.

210 882,10 000,7 385,5 000,10 000,2 000,12 668,3 000,8 200,20 000,10 000,2 000,20 000,-
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ZŠ Chodov
SRPŠ při ZŠ
Pavlín Bucharová
Apera s.r.o.
KH – Cetto s.r.o.
KASTOS spol.sr.o.
Pavlín Bucharová
AD TECHNIK, s.r.o.
CELKEM

10 000,3 329,2 000,25 000,5 000,3 000,1 500,50 000,210 882,-

Přehled přijatých dotací







dotace MPSV
dotace Karlovarský kraj
dotace Město Chodov
dotace Město Sokolov
dotace Město Karlovy Vary
dotace z Evropských sociálních fondů v ČR
nevyčerpaná dotace z roku 2009
CELKEM

3 448 000,156 750,325 000,80 000,95 000,3 030 464,81 025,7 216 240,-

Způsob transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ je rozveden v Příloze
k II. oddílu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010.
Rozvaha v tis. Kč
AKTIVA
Dlouhodobý HM
Oprávky
Pohledávky
Peněžní prostředky
Náklady příštích období
CELKEM

KZ 31. 12. 2010
1 230
- 320
141
1 099
39
2 189

PASIVA
Vlastní zdroje:

KZ 31. 12. 2010
2 624
- 1 399
930
34
2 189

Cizí zdroje:
CELKEM

jmění
hospodářský výsledek
krátkodobé závazky
výdaje příštích období

Hospodářský výsledek roku 2010 po zdanění - zisk ve výši Kč 172 tis.
Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze :
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dar Karlovarský kraj 2007)
Přírůstek DMH v roce 2010

Kč 1 743 354,95
Kč 709 262,41

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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4. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního
období
Hospodářský výsledek roku 2009 zisk ve výši Kč - 484 tis. byl převeden do rezervního fondu.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 10. 5. 2011

V Karlových Varech dne 10. 5. 2011

Sestavila: Jana Košťálová

Věra Bráborcová
ředitelka o. p. s.
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