Výroční zpráva
obecně prospěšné společnosti
PONTIS Šumperk 2000
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1. Úvodní slovo
Milí přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Pontis
Šumperk,o.p.s. za rok 2000 - historicky 1. výroční zpráva dokládající činnost této
společnosti.
Již samotný název Pontis, který v překladu znamená "mosty" vyjadřuje jeden z hlavních
cílů: vytvářet mosty mezi lidmi, kteří pomoc potřebují a lidmi, kteří tuto pomoc chtějí
poskytnout. Tak jako mosty slouží ke spojení z pravého břehu na levý a z levého na pravý,
lidé přecházejí sem i tam, je Pontis společností, která dává i přijímá.
Mé poděkování patří Vám, kteří přijímáte naši službu. Obdivuji Vaši vnitřní sílu, trpělivost
a moudrost, s níž kráčíte na své cestě životem.
Mé poděkování patří Vám, kteří podporou, dary, dobrovolnou prací i jinak umožňujete
plnit poslání společnosti Pontis Šumperk.
Mé poděkování patří Vám, kteří jste si Pontis vybrali jako místo, kde chcete pracovat
a dělit se o radost, úsměv a lásku.
Ing. Ivo Vykydal, předseda správní rady

2. Z historie organizace
Obecně prospěšná společnost PONTIS Šumperk byla založena Městem Šumperk v září
1999 s ideou poskytovat a rozvíjet sociální služby ve městě Šumperku.
Vzhledem k tomu, že sociální služby provozované Městem Šumperk byly roztříštěny,
neměly jednotný systém, koordinaci a ani jasnou vizi dalšího rozvoje, zaměřili jsme se
v první etapě na jejich sloučení, provozování a zkvalitnění. To znamená, že jsme od
počátku roku 2000 začali poskytovat služby v těchto střediscích:






Dům pro matky s dětmi v tísni (DMDT)
Ubytovna pro občany v nouzi (UON)
Středisko osobní hygieny (SOH)
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Klub důchodců (KD)

3. Krátce o současnosti
Postupně se snažíme o doplnění sociální sítě dalšími potřebnými službami. V únoru jsme
zahájili provoz Krizového bytu pro ženy (KB) a ke konci roku poskytování pečovatelských
služeb v Domu s pečovatelskou službou Alžběta (DPS Alžběta). Všechny aktivity jsou
blíže představeny v dalším textu.

V následujících etapách bude následovat rozšíření sociální sítě o služby které chybí, příp.
nedostačují kapacitně. Od ledna 2001 již funguje Informační středisko pro seniory,
Kavárnička pro seniory a půjčovna kompenzačních pomůcek, v plánech je denní centrum
pro seniory, svoz sociálně potřebných na SOH, domácí pečovatelská a ošetřovatelská
služba, prádelna pro potřebné atd. Vše je pochopitelně odvislé od finančních
a personálních možností naší organizace.
K 31.12.2000 jsme zaměstnávali 12 stálých pracovníků a aktuálně k 30.4.2001 je to již
zaměstnanců 15. V činnosti jednotlivých středisek se angažuje na 20 dobrovolníků. Je
navázána spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Šumperku, kdy žákyně oboru
ošetřovatelka - pečovatelka vykonávají praxi na DPS a SOH a ve svém volném čase
navštěvují obyvatele DPS.
V roce 2000 jsme od MPSV ČR získali pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

4. Zprávy o činnostech jednotlivých středisek
4.1. Dům pro matky s dětmi v tísni (DMDT)
Gagarinova 5, Šumperk, 0649/217446



vedoucí: Jiřina Židková
pedagog: Mgr. Hana Havlíčková



poskytuje ubytování, základní sociální poradenství a pedagogickou péči matkám
s dětmi bez rozdílu věku.

Na DMDT jsou zaměstnány 4 pečovatelky - provozní pracovnice v nepřetržitém provozu,
sociální pracovnice na 0,8 úvazku a pedagožka na 0,5 úvazku. Kapacita je 14
samostatných bytů 1+1, které jsou v podstatě celoročně obsazeny. V průměru využije
našich služeb 20 matek s 25 dětmi ročně.
Při nabídce pomoci se nezaměřujeme pouze na poskytnutí ubytování, ale snažíme se
matkám i jejich dětem nabídnout nejrůznější aktivity, vedoucí k usnadnění jejich dalšího
samostatného života.
Nabízené činnosti jsou určeny pro následující skupiny:
1. předškolní děti
 cca 50% dětí na našem DMDT má odloženu školní docházku pro sociální
nezralost. Děti často neznají základní pojmy, funkce, věci a jejich využití.
2. děti školou povinné
 individuální doučování a logopedická náprava
3. matky a rodinní příslušníci
 pravidelné besedy a kursy, spolupráce s matkami v rámci individuální
pedagogické a logopedické činnosti

odborné besedy - mezilidské vztahy, vztahy v rodině, právní minimum,
výchova dětí, antikoncepce, drogy a alkohol
 kursy vaření a šití


Výše uvedené činnosti se odehrávají v herně, tělocvičně, společenské místnosti a cvičné
kuchyňce. Většinu akcí zajišťují naši stálí zaměstnanci, pouze odborné besedy, příp.
odborné individuální aktivity externí spolupracovníci.
Ubytovaným matkám je dále k dispozici samostatná prádelna, sušárna a kočárkárna, jejich
dětem potom okolní travnaté plochy vybavené základními dětskými prolézačkami
a pískovištěm.

Základní statistické údaje:
počet ubytovaných celkem 64
z toho matek
20
z toho dětí
44
aktuální žádosti
30

4.2. Krizový byt pro ženy (KB)
Gagarinova 5, Šumperk, 0649/217446


vedoucí: Jiřina Židková



poskytuje krátkodobé azylové ubytování ženám , příp. matkám s dětmi v akutní
krizi.

KB byl otevřen v březnu 2000. K dispozici je samostatný jednopokojový byt s vestavěným
sprchovým koutem a jednoduchou vybavenou kuchyní. KB je součástí DMDT, má ovšem
samostatný provozní řád. Výhodou je nepřetržitý provoz a možnost využívat zázemí
DMDT (prádelna, kočárkárna apod.).
Základní statistické údaje:

počet ubytovaných celkem 33
z toho matek
11
z toho dětí
22

4.3. Ubytovna pro občany v nouzi (UON)
Zábřežská 48, Šumperk


vedoucí Jiřina Židková



nabízí ubytování a základní sociální pomoc potřebným občanům bez rozdílu pohlaví
a věku.

UON poskytuje ubytování ve 4 obytných buňkách a 10 pokojích na ubytovně. Každá
buňka má vlastní kuchyňský kout a samostatné sociální zařízení. Pokoje na ubytovně mají
vždy po dvou společné sociální zařízení. Pro všechny je určena společná kuchyňka,
společenská místnost a sušárna prádla. Ubytovaným je k dispozici sociální pracovnice,
která na UON pracuje na 0,2 úvazku.
Klienty ubytovny jsou především neplatiči nájemného v obecních bytech, kteří zde byli
soudně vystěhováni.
Základní statistické údaje:
počet ubytovaných celkem 29
z toho dospělých
19
z toho dětí
10
aktuální žádosti
7

4.4. Dům s pečovatelskou službou Tereza (DPS Tereza)
Gagarinova 5, Šumperk, 0649/223900



vedoucí Zdeňka Hrubá

4.5. Dům s pečovatelskou službou Alžběta (DPS Alžběta)
Temenická 35, Šumperk, 0649/212272


vedoucí: Zdeňka Hrubá



domy jsou určeny pro seniory, příp. občany, kteří jsou soběstační, ale
k samostatnému životu potřebují pro svůj špatný zdravotní stav pomoc. Nabízí se
zde základní pečovatelské úkony jako nákupy, dovoz jídla, úklid domácnosti, praní
a žehlení, pedikúra apod. Součástí služeb je i půjčovna kompenzačních pomůcek
a nabídka vzdělávacích a motivačních programů v Klubu seniorů DPS.

DPS Tereza má 34 bytů 1+1 a jeden byt 2+1, DPS Alžběta 24 bytů 1+k.k. a 12 2+k.k.,
z toho 6 bezbariérových. V současnosti jsou byty plně obsazeny.
O umístění do DPS rozhoduje Rada města Šumperka na doporučení sociální komise.
V současné době je evidováno na 100 nových žádostí na umístění do DPS.
Mimo klasickou škálu pečovatelských úkonů se snažíme nabídnout obyvatelům DPS
i využití jejich volného času. Vznikl Klub seniorů DPS, kde jsou na základě zájmu jeho
členů organizovány krátké výlety do okolí, návštěvy místního divadla, krytého léčebného

bazénu v Lázních Velké Losiny, besedy přímo na DPS apod. Aktivity organizuje
a zajišťuje sociální pracovnice ve spolupráci s pečovatelkami, externími spolupracovníky
a samotnými seniory. Velkou pomocí je také dobrovolná účast studentek SZŠ Šumperk.

Základní statistické údaje:
název úkonu/b>
běžné úkony osobní hygieny
jednoduché ošetřovatelské úkony

39
254

dovoz teplého jídla

2415

nákupy, pochůzky

235

práce spojené s udržováním domácnosti

653

příprava snídaně či oběda
doprovod

21
6

praní a žehlení prádla

93

mokrá pedikúra

22

velký úklid
úklid společných prostor domu
odvoz os. automobilem po městě
tj. 377 za měsíca 18 za den
počet obyvatel DPS

4.6. Středisko osobní hygieny (SOH)
Vančurova 17, Šumperk, 0649/215764


počet

vedoucí: Zdeňka Hrubá

9
382
17
celkem 4 145
76



slouží pro seniory, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany. Nabízí možnost
osobní hygieny (koupání a mytí), medicinální (suché) pedikúry, praní drobného
osobního prádla a využití masážního křesla. Součástí nabídky je i možnost dovozu
na SOH.

Toto středisko pracuje již od roku 1975 pod MěÚ Šumperk a doposud poskytovalo služby
především seniorům a sociálně potřebným občanům města. V roce 1998 proběhla zásadní
rekonstrukce SOH, díky které nyní středisko splňuje všechny požadavky na poskytování
kvalitních, bezpečných a hygienicky nezávadných služeb. Obecně prospěšná společnost
PONTIS Šumperk zahájila poskytování služeb na SOH v únoru 2000.
Mezi základní nabídku služeb SOH patří tzv. medicinální (suchá) pedikúra. Toto ošetření
nohou provádí zkušená a speciálně proškolená pedikérka na moderním pracovišti.
Pedikúra je prováděna za sucha, tedy bez předchozího namáčení nohou. Pracoviště je
vybaveno speciálním přístrojem na pedikúru s odsáváním, sadami tvarovaných frézek,
nožů a kleštiček a nastavitelným pedikérským křeslem. Samozřejmostí je také ošetření
nohou kvalitními mýdly, krémy, oleji a balzámy podle potřeb zákazníka.

Základní statistické údaje:
název úkonu

počet

suchá pedikúra

39

koupání a mytí

254

praní drobného prádla

2415

masážní křeslo

235

doprava na SOH

653

tj. 196 za měsíca 9,5 za den celkem 2 161
počet klientů

220

4.7. Klub důchodců (KD)
Temenická 11, Šumperk


předsedkyně samosprávy: Dagmar Matušková

KD má v současné době více než 200 členů ve věku 60-85 let, kteří mají zvolenou vlastní,
10 člennou, samosprávu. Ta je odpovědna za organizaci chodu klubu. Členství je
dobrovolné, s minimálním členským příspěvkem. Klub je otevřen 4x týdně nejen pro
členy, ale i pro širokou veřejnost a navštěvují jej senioři nejen ze Šumperka, ale
i z okolních obcí.
Pro veřejnost jsou určeny také akce klubového charakteru - besedy, přednášky apod. KD
nabízí kromě využití volného času dle individuálních potřeb (šachy, karty, denní tisk,
televize apod.) také možnost jednoduchého občerstvení (káva, čaj, limonády apod.). Do
klubové činnosti patří také pořádání pravidelných besed a přednášek, většinou na
zdravotnické a cestopisné téma. Těchto akcí se zúčastňuje v průměru 100 seniorů. Další
významnou aktivitou je pořádání zájezdů na zajímavá místa naší republiky, do divadel
apod. Ročně se uskuteční 4-5 zájezdů, cca 12 návštěv divadelních představení (Opava,

Olomouc, Šumperk) a velké množství drobnějších akcí. Zájezdů se ročně zúčastní až 450
seniorů. Činnost KD je postavena na práci dobrovolníků.

5. Ostatní aktivity o.p.s.
Zástupci společnosti jsou členy komisí Rady Města Šumperka, jmenovitě komise sociální
a komise bezpečnostní a prevence kriminality.
Snažíme se také spolupracovat s dalšími subjekty, které pracují ve stejné oblasti jako naše
společnost. Ve městě Šumperku je to především Charita Šumperk, Armáda spásy Šumperk
a občanská sdružení DOMUS Šumperk, Savore a Poradna pro ženy a dívky v tísni. Velmi
si vážíme i spolupráce s Městským úřadem v Šumperku, Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR, Okresním úřadem v Šumperku, Nadací rozvoje občanské společnosti
a občanským sdružením AGNES Praha.
Cítíme, že je naší povinností podílet se i na rozvoji neziskového sektoru v našem městě.
Proto pravidelně pořádáme Šumperské adventní koncerty, kde se veřejnosti představují
místní neziskové organizace působící v sociální a zdravotní oblasti. Součástí koncertů je
veřejná sbírka na podporu těchto institucí. V roce 2000 bylo představeno 7 organizací,
mezi které byla rozdělena částka 32 783,40Kč.

6. Finanční zpráva za rok 2000
Příjmy:
3 219 294,47,- Kč
z toho neinvestiční příjmy 2 984 294,47 Kč
v tom: služby klientům
652 120,70 Kč
dotace
2 288 742,50 Kč
ostatní
43 431,27 Kč
Investiční dotace
235 000,- Kč

Výdaje celkem:
3 113 591,85 Kč
z toho neinvestiční výdaje 2 878 591,85 Kč
v tom: mzdové náklady
1 726 059,- Kč
materiálové náklady
172 959,70 Kč
energie
237 847,79 Kč
služby
551 999,46 Kč
ostatní
189 725,90 Kč
Investiční výdaje
235 000,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů:

+ 105 702,62 Kč

7. Základní administrativní údaje společnosti
7.1. Pracovní tým













Mgr. Miroslav Podhajský - ředitel společnosti
Jiřina Židková - vedoucí DMDT, KB, UON
Mgr. Hana Havlíčková - pedagožka DMDT
(od 1.5.2000)
Eva Kunderová - provozní pracovnice DMDT
Ivana Machů - provozní pracovnice DMDT
Ludmila Sittová - provozní pracovnice DMDT
Eliška Koutná - provozní pracovnice DMDT
Ladislav Machů - řidič-údržbář DMDT, UON
Zdeňka Hrubá - vedoucí DPS, KD, SOH
(od 1.12.2000)
Alžběta Adamová - pečovatelka (od 1.2.2000)
Ivana Tomášková - pečovatelka (od 1.12.2000)
Ludmila Stuchlá - pečovatelka SOH

7.2. Správní rada








Ing. Ivo Vykydal - předseda
Ing. Milena Kratochvílová
MUDr. Michaela Kunčarová (do 31.10.2000)
Bc. Miluše Sembdnerová (od 1.11.2000)
MUDr. Vít Rozehnal
Mgr. Martin Pelnář
Ing. Josef Mikulec

7.3. Dozorčí rada






Mgr. Zdeněk Brož - předseda
Ing. Alena Šmotková
Vojtěška Chmelařová
Mgr. Zdeněk Přikryl

7.4. Identifikační data
PONTIS Šumperk, obecně prospěšná společnost
Zapsáno:
rejstřík o.p.s. KOS Ostrava, oddíl 0, vložka 96
datum: 27. září 1999
IČO:
25843907
bankovní spojení: ČSOB a.s., Šumperk
č. účtu:
159392931/0300
Adresa:
Jesenická 31
Šumperk
787 01
tel.+fax.:
0649 388 121
E-mail:
pontis@musumperk.cz
http:
www.sumperk-net.cz/pontis

8. Poděkování
O.p.s. PONTIS Šumperk touto cestou velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří
v roce 2000 podpořili její činnost. Jmenovitě děkujeme nejvýznamnějším sponzorům,
kterými jsou:







Město Šumperk
Nadační fond Moravskoslezských tepláren, Ostrava
Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha
Kimberly Clark, a.s., Praha
OS GEMA Praha
NOBLESLEN Šumperk

Dále děkujeme členům správní i dozorčí rady, svým pracovníkům i všem našim
příznivcům.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní uzávěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje
majetek, závazky a vlastní jmění obecně prospěšné společnosti PONTIS Šumperk k 31.
prosinci 2000 v souladu s platnými zákony a účetními předpisy platnými v České

republice. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2000 - zisk bude proúčtován na
úhradu ztráty a posílení vlastních zdrojů společnosti.
Auditor k postupu společnosti nemá výhrady.
Ověření provedl a zprávu předkládá:
Ing. Antonín Fejfar
auditor ev. č. 531
Pardubice 9. června 2001

