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Úvodní slovo

Poslání a cíle

Vážení čtenáři,
poprvé se setkáváme na stránkách výroční zprávy, tak mi dovolte společně
s Vámi zhodnotit rok 2008.
O roku 2008 můžeme hovořit jako o přelomovém období v historii společnosti.
Významností se uplynulý rok zařadil vedle roku 1999, kdy došlo k založení společnosti. V průběhu roku došlo ke změně na pozici ředitele společnosti, kdy ze
společnosti odešel dosavadní ředitel Mgr. Miroslav Podhajský, který působil ve
společnosti od jejího založení. Tato změna přinesla s sebou i změny v koncepci
organizace společnosti i jejího dalšího směřování.

Prvotním úkolem společnosti je poskytovat a dále rozvíjet sociální služby ve městě
Šumperku.
Tohoto úkolu je dosaženo poskytováním registrovaných sociálních služeb z oblasti sociálního poradenství, sociální péče i sociální prevence.
Posláním a cílem společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. je uspokojovat základní
potřeby co nejširšího spektra uživatelů našich služeb v rozmezí od nejmenších
dětí, až po seniory. Zároveň posilovat začleňování jednotlivých cílových skupin
do běžného života většinové společnosti.

I přes těžkosti, které nás v uplynulém roce provázely se podařilo uskutečnit
celou řadu pozitivních změn, které položily pevný základ pro další stabilitu společnosti. Toto vše by se neobešlo bez obětavé práce mých kolegů, kteří přijali
prováděné změny a podílí se tak na upevnění dobrého jména společnosti.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval za podporu a významnou pomoc
všem členům správní a dozorčí rady společnosti, vedení města Šumperka, svým
kolegům a všem zaměstnancům společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. za obětavou a profesionální práci.

Mgr. Miroslav Adámek
ředitel společnosti
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Historie v datech
1999

27. září byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 96;
administrativní a přípravné kroky zajišťoval jeden zaměstnanec;

2000

rozhodující rok, v němž začala společnost naplňovat poslání, ke kterému byla založena, tj. poskytování sociálních služeb na území města
Šumperka, v níže uvedených zařízeních:
Dům pro matky s dětmi
Ubytovna pro občany v nouzi
Středisko osobní hygieny
Dům s pečovatelskou službou Tereza
Dům s pečovatelskou službou Alžběta
Klub důchodců
Krizový byt pro ženy
S ohledem na poskytované služby zaměstnávala společnost 12 zaměstnanců. Úměrně k rozvoji sociálních služeb stoupl i počet uživatelů těchto služeb.
Společnost obdržela pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

2001

stávající a využívané služby byly rozšířeny o další služby v zařízeních:
Informační středisko pro seniory
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kavárnička pro seniory
Počet zaměstnanců se zvýšil na 15.

2002

rok relativního klidu a stabilizace poskytovaných služeb a stavu zaměstnanců. Je věnována pozornost především zkvalitňování služeb a prohlubování odbornosti zaměstnanců.
Společnost rozšiřuje počet tzv. brigádníků, nebo-li zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, na
25. Byla zahájena spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Šumperku, která byla realizována zejména praxí studentek a pomoci při
zabezpečování aktivit pro seniory.

2003

dochází k rozšíření spektra nabízených služeb o další činnosti a zařízení:
Opatrovnictví osob, které mají soudně omezenu způsobilost
k právním úkonům, příp. jsou této způsobilosti zbaveni, a u kterých
bylo opatrovníkem ustanoveno město Šumperk
Sociální byt
Kontaktní centrum Krédo
Společenské středisko SEVER
Společnost převzala odpovědnost za zajištění chodu kontaktního centra pro drogově závislé; významně se tak orientování společnosti zaměřilo i na oblast prevence sociálně patologických jevů.
Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru stoupl na 20 a kolem
30 zaměstnanců pracovalo na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr.
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2004

činnost zahajují další zařízení:
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
Dům s pečovatelskou službou Markéta
Denní centrum pro dospělé Matýsek
Dalším rozvojem preventivních aktivit bylo zprovoznění Nízkoprahového klubu Rachot, jako reakce na zvyšující se potřebu záchytu neorganizované mládeže pohybující se do této doby na ulici.
Prohlubuje se spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Šumperku, kdy studenti školy založili kroužek na podporu seniorů a osob se
zdravotním postižením.
Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru vzrostl na 34 a na základě dohody konané mimo pracovní poměr bylo zaměstnáno 40 osob.

2005

určité klidové období, kdy nedochází k žádnému dalšímu rozšíření nabízených služeb.
Počátek realizace projektu:
„Údržba zeleně – nová pracovní místa PONTIS Šumperk o.p.s.“,
projekt podporovaný z fondu Evropské unie (ESF), zahájeno období podporovaného zaměstnávání osob nepřizpůsobivých, těžce
zaměstnatelných, znevýhodněných na trhu práce
Mírné navýšení počtu zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na
37, a to z důvodu zkvalitňování poskytovaných služeb.

2006

realizuje se projekt „Údržba zeleně – nová pracovní místa PONTIS
Šumperk o.p.s“ a z tohoto důvodu došlo k navýšení počtu zaměstnanců
v hlavním pracovním poměru na 44.

2007

přelomový rok v oblasti poskytování sociálních služeb, neboť vstoupil
v platnost zákon o sociálních službách, který se promítl do života společnosti především změnami ve struktuře společnosti. Některé služby
přestaly být sociálními (např. Mateřské centrum Babouček, sociální
byty), jiné služby je možné dále poskytovat jen na základě živnostenského oprávnění (kavárnička pro seniory).
Společnost řešila i krizovou situaci, kdy došlo k odchodu celého pracovního týmu Kontaktního centra Krédo. Na první pohled téměř neřešitelný problém se podařilo úspěšně vyřešit přijetím nových zaměstnanců.
Došlo k mírnému nárůstu zaměstnanců v hlavním pracovním poměru
na 47 a na 50 u zaměstnanců činných na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.

2008

byl rokem velkých změn, kdy v průběhu roku došlo na základě výběrového řízení ke změně na pozici ředitele společnosti. Tato změna znamenala několik opatření v personální a mzdové oblasti, která
směřovala ke snížení počtu zaměstnanců, zefektivnění organizace poskytovaných služeb a postupného zkvalitňování standardů sociálních
služeb.
Na počátku roku ukončila činnost Ubytovna na Zábřežské, jako sociální
služba a byla převedena plně jako komerční ubytovna. Na konci roku
byl ukončeno provozování pedikúry, které se z dlouhodobého hlediska
jevilo jako ztrátové.
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Programy a péče
Oddělení služeb pro seniory
Sociální poradenství
V souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je sociální poradenství realizováno v zařízeních „Informační
středisko pro seniory a občany se ZP“ a „ Půjčovna kompenzačních pomůcek“.
Posláním služby je zprostředkovat informace a kontakty z oblasti sociálních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, případně jim zapůjčit
k vyzkoušení a pomoci s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, což může
pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života.
Cílovou skupinou jsou senioři a občané se zdravotním postižením, jejich rodinní
příslušníci, pečující osoby. Tedy ti, kteří z různých důvodů potřebují informace
a pomoc při řešení svých sociálních problémů či problémů blízkých osob a občané, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují vyzkoušet, zapůjčit,
nebo pomoci s výběrem vhodné kompenzační pomůcky.
Cíle služby
Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené
oddálení ústavní péče
zachování či zlepšení kvality života
pomoci uživatelům zvládat v nepříznivých životních situacích pobyt v domácím prostředí
umožnění přístupu k aktuálním informacím
usnadnění rozhodování o nejvhodnějším způsobu péče o nesoběstačného člena rodiny
zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci
využívání návazných doplňujících služeb (např.pošta, OÚ, nemocnice)
podpora vztahů v přirozeném sociálním prostředí (např.rodina, vrstevníci, obec, osobní zájmy)

Půjčovna kompenzačních pomůcek
okamžitě řešit potřebu kompenzačních pomůcek
zlepšení podmínek rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné
nemocné, tak pro osoby o ně pečující, díky používání vhodných kompenzačních pomůcek
usnadnění péče pečujícím osobám
zachování či zlepšení kvality života
pomoci uživatelům zvládat v nepříznivých životních situacích pobyt
v domácím prostředí
Poskytované služby
Sociálně právní poradenství
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Informace o kompenzačních pomůckách, možnosti jejich získání
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Pomoc při vyřizování konkrétních záležitostí, pomoc při jednání s institucemi
Pomoc při navázání kontaktů v přirozeném prostředí
Zapůjčení kompenzační pomůcky
Informační středisko pro seniory (dále jen ISS) je vedeno jako chráněné pracoviště
a je zde zaměstnán sociální pracovník se změněnou pracovní schopností. Jeho úkolem je nejen poskytovat informace o sociálních službách, o dávkách státní sociální
podpory a sociální péče, o možnostech získání kompenzačních pomůcek, postupu
při vyřizování záležitostí na úřadech ap., ale také přímo pomáhat při praktickém
vyřizování těchto záležitostí. ISS také organizuje činnosti Kavárničky pro seniory.
Rok 2008 v číslech:
Informační středisko pro seniory
název úkonu

počet

telefonické dotazy
osobní dotazy
dotazy elektronickou poštou

128
105
24

celkem úkonů

257

Půjčovna kompenzačních pomůcek
název pomůcky

Počet zapůjčení

chodítko venkovní
chodítko domácí
WC křeslo
sedačka do sprchy
schůdky k vaně
sedačka do vany
nástavec na WC
vozík mechanický
polohovací postel + příslušenství
antidekubitní matrace
schodolez
švédský podavač
Zvedák
jídelní stolek

2
7
8
2
1
1
6
25
11
12
0
2
0
1

celkem

78

Poděkování
Městu Šumperk za finanční podporu
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu
Úřadu práce Šumperk za finanční podporu
Kontakt
vedoucí: Bohdana Březinová, DiS., brezinova.bohdana@pontis.cz
sociální pracovník: Bc. Jiří Skála, skala.jiri@pontis.cz
Temenická 35, 787 01 ŠUMPERK, Tel.: 583 550 234, senior@pontis.cz, www.pontis.cz
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Pečovatelská služba
V souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů je pečovatelská služba vykonávána v zařízeních „Domy s pečovatelskou
službou Alžběta, Tereza, Markéta + Středisko osobní hygieny“ (dále jen DPS).
Posláním služby je umožnit
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, co
nejdéle setrvat v domácím
přirozeném prostředí a žít
způsobem běžným jejich
vrstevníkům, a to prostřednictvím pečovatelských služeb.

pečovatelských plánů
využívání návazných doplňujících služeb (např.pošta, OÚ, nemocnice)
podpora vztahů v přirozeném sociálním prostředí (např.rodina, vrstevníci, obec, osobní zájmy)
zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci,
zajištění informovanosti
Od roku 2004 je PONTIS Šumperk o.p.s. členem České asociace pečovatelské služby.
Rok 2008 v číslech
Domy s pečovatelskou službou Alžběta, Tereza a Markéta
název úkonu

počet

Základní činnosti
běžné úkony péče o vlastní osobu
běžná hygieny
koupel v domácnosti
koupel v koupelně DPS

úkony osobní hygieny

Služba je poskytována s cílem posilovat sociální začleňování uživatelů. Klademe
důraz na kvalitu poskytovaných služeb a dodržování lidských práv a svobod
uživatelů služeb. Respektujeme jejich individualitu, důstojnost a samostatnost
vždy dle provozních možností poskytovatele.
Cílová skupina
Pečovatelská služba v DPS Alžběta, Tereza, Markéta
obyvatelé DPS
pečovatelská služba v DPS je obecně určena seniorům a občanům se
zdravotním postižením, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit
naplnění základních životních potřeb

Pečovatelská služba v DPS Alžběta, Tereza, Markéta není určena
osobám, které svým chováním, životními návyky, zdravotním stavem
mohou ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců (agresivní chování,
asociální chování, akutní infekční onemocnění osoby, nekompenzované
duševní onemocnění)
osobám vyžadujícím celodenní péči
Cíle služby
oddálení ústavní péče
zachování či zlepšení kvality života
pomoc uživatelům zvládat v nepříznivých životních situacích pobyt v domácím prostředí
podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, obnovení nebo zachování původního životního stylu
poskytnutí pomoci při nesoběstačnosti uživatelů
zjišťování a realizace osobních cílů uživatelů na základě individuálních
8

dovoz teplého jídla
pomoc při přípravě, příprava, podávání jídla a pití
vysávání, mytí nádobí apod.
práce spojené s udržováním domácnosti
velký úklid
vynesení odpadkového koše
do 30. minut
nákupy a nutné pochůzky
nad 30 minut
pravidelné 2x týdně
použití pračky
praní prádla pečovatelkou
drobné opravy prádla
žehlení prádla
doprovod - na vyšetření, volnočasové akce apod.

2568
470
465
56
7658
179
3172
85
556
471
235
310
914
536
12
322
127

Fakultativní činnosti
úklid společných prostor
drobné opravy v domácnosti
údržba venkovních a vnitřních prostor DPS
dovoz osobním automobilem po městě
pečovatelská služba poskytovaná mimo běžnou pracovní dobu
ozařování biolampou
měření glykémie
dohled nad užitím léků

celkem úkonů

68
160
36
507
3311
235
5
988

28 676
112

Počet uživatelů
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Denní stacionář

Od roku 2008 není suchá pedikúra na Středisku osobní hygieny vedena jako
sociální služba.
Středisko osobní hygieny
název úkonu
Celková koupel v SOH
praní drobného prádla
doprava na SOH

počet
26
20
26

celkem úkonů

72
5

počet uživatelů služby

Poděkování
Městu Šumperk za finanční podporu
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu
Olomouckému kraji za finanční podporu
Městu Staré Město za finanční podporu
Obci Malá Morava za finanční podporu
Obci Kopřivná za finanční podporu
Obci Bratrušov za finanční podporu
Obci Ruda nad Moravou za finanční podporu
Obci Nový Malín za finanční podporu
Obci Hlučín za finanční podporu
Obci Rapotín za finanční podporu
Městu Zábřeh za finanční podporu
Obci Velké Losiny za finanční podporu
Kontakt
vedoucí: Bohdana Březinová, DiS., brezinova.bohdana@pontis.cz
sociální pracovník: Zdeňka Valčíková, DiS., valcikova.zdenka@pontis.cz

V souladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je činnost denního stacionáře vykonávána v „Denní centrum
pro dospělé Matýsek“ (dále jen DCD).
Posláním DCD je umožnit seniorům a dospělým
osobám se zdravotním
postižením co nejdéle žít
v jejich přirozeném rodinném prostředí a pomoci
rodinám v jejich péči o rodinné příslušníky. Služba je
poskytována s důrazem na
individualitu, důstojnost,
autonomii a dodržování
lidských práv a svobod.
Cílovou skupinou jsou senioři a dospělí občané se
zdravotním postižením, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů
nemohou nebo nechtějí být sami doma. Jsou to občané žijící ve společných
domácnostech se svými rodinami, které o ně nemohou celodenně pečovat tak,
jak by bylo nezbytné.

DCD není vhodné pro osoby trvale upoutané na lůžko, a pro ty, jejichž psychický
stav neumožňuje pobyt v kolektivu (agresivita, intolerance vůči ostatním v kolektivu, nesnášenlivost). Vzhledem k tomu, že DCD je otevřené pracoviště, nemohou být přijaty osoby trpící poruchami chování, jako je bloudění, odcházení
a dále osoby s těžkou demencí.
Cíle služby:
zachování či zlepšení kvality života
podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele
poskytnutí pomoci při nesoběstačnosti uživatelů
zjišťování a realizace osobních cílů uživatelů na základě individuálních plánů
umožnění kontaktu se svými vrstevníky v příjemném prostředí
smysluplné trávení volného času
setrvání seniora ve svém přirozeném prostředí a oddálení nutnosti
ústavní péče
pomoc rodinám s péčí o jejího člena
podpora vztahů v přirozeném sociálním prostředí (např.rodina, vrstevníci, obec, osobní zájmy)

Alžběta, Temenická 35
787 01 ŠUMPERK
Tel.: 583 550 234
senior@pontis.cz
www.pontis.cz
Tereza, Gagarinova 11, 13
787 01 ŠUMPERK
Tel.: 583 550 233
senior@pontis.cz
www.pontis.cz
Markéta, Bohdíkovská 24
787 01 ŠUMPERK
Tel.: 583 550 236
senior@pontis.cz
www.pontis.cz
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Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Rok 2008 v číslech
Denní centrum pro dospělé Matýsek
název aktivity

počet

Základní činnosti
pomoc při oblékání, svlékání
pomoc při přesunu na lůžko, vozík
pomoc při prostorové orientaci, pohybu
pomoc při podávání stravy
pomoc při použití WC
pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při osobní hygieně
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
při koupeli, sprchování
snídaně
svačinky
Poskytnutí stravy
obědy
večeře
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu

894
1378
1052
483
1398
479
25
1
0
2338
1597
0
3897
729
883

Fakultativní činnosti
Doprava

po městě
do 10 km
nad 10 km

Doprovod k lékaři
Dohled v DCD
Dohled nad užitím léků
Průměrná denní návštěvnost

celkem uživatelů služby

1318
689
464
8
2605
351
8

20

Poděkování
Městu Šumperk za finanční podporu
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu
Olomouckému kraji za finanční podporu
Obci Libina za finanční podporu
Kontakt
vedoucí: Bohdana Březinová, DiS., brezinova.bohdana@pontis.cz
sociální pracovník: Zdeňka Valčíková, DiS., valcikova.zdenka@pontis.cz
Bohdíkovská 24, 787 01 ŠUMPERK,
Tel.: 583 550 239, senior@pontis.cz, www.pontis.cz
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V souladu s § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jsou sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytovány v zařízeních „Kavárnička pro seniory“ a „Klub
důchodců.“
Posláním služby je prostřednictvím
zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit umožnit a zpříjemnit aktivní a důstojné prožití
seniorského věku.
Služba je poskytována s cílem posilovat sociální začleňování uživatelů
do běžného společenského života.
Je kladen důraz na kvalitu poskytovaných služeb, dodržování lidských
práv a svobod uživatelů služeb při
respektování jejich individuality, důstojnosti a samostatnosti.
Cílová skupina:
senioři
osoby se zdravotním postižením, které nechtějí trávit volný čas osamoceně
Skupinové aktivity nejsou vhodné pro osoby nepřizpůsobivé, které svým jednáním a chováním narušují pobyt v kolektivu.
Cíle služby:
prodloužení aktivního a nezávislého života seniorů
obnovení či udržení komunikačních dovedností uživatelů
udržení osobních a sociálních dovedností a schopností uživatelů
podpora k udržení a posílení fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů
podpora přirozených společenských vztahů
podpora integrace uživatelů do společnosti
Poskytované základní služby:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (volnočasové
aktivity: besedy, přednášky, sportovní hry, trénování paměti, cvičení,
čaje o desáté apod.)
sociálně terapeutické činnosti - rozvoj a udržení osobních a sociálních
schopností, podpora sociálního začleňování osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání záležitostí
Další služby jsou poskytované na základě provozních možností organizace dle
platného ceníku. Jedná se například o:
výlety
návštěvy divadel, plaveckého bazénu
13

Oddělení služeb sociální prevence

taneční odpoledne
brouzdání internetem
ples seniorů

Azylový dům

Rok 2008 v číslech
Kavárnička pro seniory
název aktivity
akce pro veřejnost

akce pro obyvatele DPS

přednášky
hudební program
výtvarný ateliér
besídky
cvičení „Mějte radost z pohybu“
výlety - zájezdy
koncerty, divadlo
ostatní (soutěže, vaření, opékání apod.)
trénink paměti
výstavy

Celkem

počet
22
22
65
6
134
6
4
14
155
2

430

Klub důchodců
název aktivity
zájezdy
přednášky
divadlo
koncerty
vstupenky na bazén
počet členů

počet
6
11
4
2
280

183

Poděkování
Městu Šumperk za finanční podporu
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu
Firmě Jordan Group
Firmě Everstar
Firmě Nuget (p. Josef Langer)
Kontakt
vedoucí: Bohdana Březinová, DiS., brezinova.bohdana@pontis.cz
sociální pracovník: Bc. Jiří Skála, skala.jiri@pontis.cz
Kavárnička pro seniory, Temenická 35, 787 01 ŠUMPERK,
Tel.: 583 550 234, kavarnicka@pontis.cz, www.pontis.cz
Klub důchodců, Temenická 5, 787 01 ŠUMPERK,
Tel.: 583 211 766, pontis@pontis.cz, www.pontis.cz
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V souladu s § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je činnost azylového domu vykonávána v zařízení „Dům pro
osamělé rodiče s dětmi v tísni.“
Posláním Domu pro osamělé
rodiče s dětmi v tísni (dále jen
DORD) je pomáhat osamělým
rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci
spojenou se ztrátou bydlení a
pomoci jim začlenit se zpět do
společnosti. Nabízíme dočasné
ubytování, sociální poradenství a
sociálně terapeutické činnosti.
Cíle služby:
překlenutí nepříznivé sociální situace osamělých rodičů s dětmi
začlenění uživatele do společnosti
poskytnutí podmínek pro důstojný život (přirozené sociální prostředí)
zajištění podmínek pro přirozený psychický a fyzický vývoj dětí
Cílovou skupinou jsou osamělí rodiče, případně zákonní zástupci, s maximálním
počtem čtyř nezletilých dětí, které mají ve své péči a nacházejí se v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba není určena osobám, které svým chováním, životními návyky a zdravotním stavem mohou ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců a uživatelů služby.
Dále osobám, které dříve využívaly služeb DORDu a mají vůči poskytovateli
nesplacené finanční závazky.
Kapacita je 14 samostatných bytů 1+1, které jsou maximálně využívány. Nabídka pomoci se nezaměřuje pouze na poskytnutí ubytování a sociálního poradenství, ale matkám i jejich dětem jsou nabízeny nejrůznější aktivity, vedoucí k
usnadnění jejich dalšího samostatného života.
DORD má od MPSV ČR uděleno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu:
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kursů zaměřených
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě a jeho výchovu
DORD je členem Sdružení azylových domů ČR.
15

Rok 2008 v číslech

Kontakt
vedoucí: Vladimír Přibyl, DiS., pribyl.vladimir@pontis.cz
sociální pracovník: Jiřina Židková, zidkova.jirina@pontis.cz

Počet uživatelů služby za rok 2008:
uživatelé služby

počet

ženy
muži
děti

Gagarinova 5, 787 01 ŠUMPERK, Tel.: 583 550 230, dord@pontis.cz, www.pontis.cz

38
3
88

celkem

129

Aktivity Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni v roce 2008:
aktivita

počet akcí počet rodičů

kurz šití
kurz vaření
besedy
kurz PC
kurz cvičení
výtvarné aktivity

7
9
12
5
7
3

20
50
72
17
27
9

Celkem

43

195

Aktivity herny Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni v roce 2008:
aktivita

Aktivity pro děti:
počet akcí

doučování
cvičení
výtvarná činnost
rytmika - zpěv
vycházky do přírody

Celkem

počet dětí

62
20
35
22
3

85
45
78
45
17

142

270

Krizová pomoc
V souladu s § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je krizová pomoc poskytována v zařízení „Krizový byt pro ženy.“

Aktivity pro rodiče a děti:
počet
akcí

počet
rodičů

počet dětí

Sedmikrásek
výtvarné aktivity
krytý bazén
dětský den
besídky

27
3
4
1
2

12
14
15
10
13

43
18
41
24
35

Celkem

37

64

161

aktivita

Poděkování
Městu Šumperk za finanční podporu
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu
Nadaci rozvoje občanské společnosti, sbírková akce Pomozte dětem za
finanční podporu
Obci Lipinka za finanční podporu
16

Posláním služby je poskytnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v životní krizi prostřednictvím nabídky krátkodobého ubytování,
sociálního poradenství a zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi.
Cílem služby je okamžitá pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v krizi,
kteří se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit
svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Cílem je poskytnutí okamžitého ubytování, zpravidla nepřesahující 7 dnů, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy. Dále poskytnutí fyzické a psychické ochrany, podpory posílení
soběstačnosti, pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Cílovou skupinou jsou ženy nebo osamělí rodiče s dětmi v krizi, kteří se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
17

Služba není určena ženám nebo osamělým rodičům, kteří nejsou soběstační a nejsou schopni samostatně zajistit péči o děti, dále osobám, které svým chováním,
životními návyky, zdravotním stavem mohou ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců a uživatelů služby.
K dispozici je samostatný jednopokojový byt, jednoduše vybavený. Zcela samozřejmá je spolupráce s krizovými poradnami, obecními úřady, rodinnými příslušníky, ale i policií a soudy. Krizový byt s nepřetržitým provozem je součástí
DORDu, ale má samostatný provozní řád. Klienti mohou využívat zázemí DORDu
(pračka, kočárkárna, herna apod.)
Rok 2008 v číslech
Počet uživatelů služby za rok 2008:
uživatelé služby

počet

ženy
muži
děti

19
1
28

celkem

48

Poděkování
Městu Šumperk za finanční podporu
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu
Kontakt
vedoucí: Vladimír Přibyl, DiS., pribyl.vladimir@pontis.cz
sociální pracovník: Jiřina Židková, zidkova.jirina@pontis.cz
Gagarinova 5, 787 01 ŠUMPERK, Tel.: 583 550 230, dord@pontis.cz, www.pontis.cz

Kontaktní centrum
V souladu s § 59 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších
předpisů je činnost kontaktního centra, vykonávána v zařízení „Kontaktní centrum Krédo“ (dále jen KC).

Cílem služby je snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů nelegálních
návykových látek prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností, sociálního poradenství v prostorách KC a v rámci doplňkového terénního
programu ve městě Šumperku. Ochrana veřejného zdraví, zvýšení informovanosti veřejnosti o užívání drog, sociální, zdravotní a psychická stabilizace uživatelů služeb. Motivace klienta ke změně jeho situace a zprostředkování kontaktu
s dalšími odborníky a institucemi. Služba je poskytována s cílem posilovat sociální
začleňování uživatelů. Poskytujeme základní hygienický a potravinový servis.
Cílová skupina:
mládež 16 – 18 let, mladí dospělí (18 -26 let) a dospělí (nad 26 let),
kteří žijí rizikovým způsobem života, jsou drogově závislí, jsou problémoví uživatelé drog
dále to jsou partneři uživatelů, rodiče a blízcí příbuzní uživatelů, pedagogové a výchovní poradci na školách.

Služba není určena osobám, které svým chováním, životními návyky, zdravotním stavem mohou ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců a ostatních uživatelů služby.
Základní poskytované služby:
kontaktní práce (kontaktní místnost je otevřena Po a St 10:00 - 18:00
hod., Út a Čt 10:00 - 16:00 hod., Pá 10:00 - 17:00 hod.)
doplňková terénní práce (v Šumperku každé Út v době od 19:00 - 21:00 hod.)
krizová intervence
zprostředkování detoxu a léčby
sociální práce a poradenství
poradenství pro rodiče
stáže a odborné praxe pro studenty
poradenství HIV/AIDS a virových hepatitid
výměnný program injekčního materiálu v rámci minimalizace zdravotních rizik a zajištění bezpečné likvidace použitého injekčního materiálu
případová sociální práce
motivační trénink
hygienický a potravinový servis
asistenční služba
volnočasové a aktivizační činnosti
Rok 2008 v číslech

Posláním služby je snižovat
důsledky rizikového užívání
drog u uživatelů nelegálních návykových látek prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností, sociálního poradenství v prostorách kontaktního centra a v rámci terénního programu ve městě Šumperku a dále zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi.
18

Stručná charakteristika klientů Kontaktního centra za rok 2008:
věkové rozmezí klientů se pohybovalo v rozmezí 16 - 41 let, z toho
výrazně převládají muži
věkový průměr klientů činil 26,5
užívanou drogou klientů KC je převážně pervitin, velmi často v kombinaci s THC
v letních měsících a na začátku podzimního období se vyskytuje
nadužívání přírodních produktů, zejména opium a lysohlávky
přibližně 15 klientů centra bylo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo
bylo s nimi vedeno trestní řízení
19

SLUŽBA

2007

2008

Počet klientů - uživatelů drog
Počet kontaktů s uživateli drog
Výměnný program - vydané injekční jehly
Hygienický servis
Potravinový servis
Zdravotní ošetření
Individuální poradenství
Krizová intervence
Asistenční služba
Testy HIV

153
1 969
28 928
538
543
26
92
14
7
35

204
2 692
10 276*
640
1 433
65
26**
18
9
27

* Pokles vydaných injekčních jehel je z důvodu ukončení terénního programu
od 1.1.2008 ve městech Zábřeh, Mohelnice a okolních obcí města Šumperk.
** Pokles nastal z důvodu změny pracovního týmu KC a navázání důvěry ze
strany klientů k novému týmu.

Cíle služby:
snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací,
životního způsobu a rizikového chování
podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti
podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí
zvýšení sociálních schopností a dovedností
nezbytnou psychickou, fyzickou ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit
výkon sociálně-právní ochrany – vyhledávání a kontaktování dětí v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
bezpečné místo pro trávení volného času
možnost trávit čas neorganizovaně, na základě dobrovolnosti a nevázanosti jakoukoliv nutnou pravidelností
zvýšení povědomí žáků 5., 7. a 9. tříd ZŠ o rizicích návykových látek
Cílová skupina:
děti a mládež ve věku 12 - 20 let s rizikovými způsoby trávení volného času
žáci základních škol na úrovni pátých a devátých tříd v rámci programu
primární protidrogové prevence

Poděkování
Městu Šumperk za finanční podporu
Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky za finanční podporu
Olomouckému kraji za finanční podporu

Služba není určena osobám, které svým chováním, životními návyky, zdravotním stavem mohou ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců a ostatních uživatelů služby.

Kontakt
vedoucí: Vladimír Přibyl, DiS., pribyl.vladimir@pontis.cz
sociální pracovník: Bc. Jana Pavlíčková, pavlickova@pontis.cz

V rámci služeb NC Rachot jsou nabízeny dva hlavní okruhy činností:

Polská 1, 787 01 ŠUMPERK, Tel.: 583 550 235, k-centrum@pontis.cz, www.pontis.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
V souladu s § 62 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je činnost
nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež vykonávána v zařízení „Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Rachot“ (dále jen NC Rachot).
Posláním služby je minimalizovat
rizika související se způsobem života dospívajících lidí prostřednictvím
nabídky volnočasových aktivit, sociálně terapeutických a preventivních
činností a zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi. Služba je
poskytována s cílem posilovat sociální začleňování uživatelů.
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• nízkoprahový klub
pasivní činnost:
trávení odpoledne (poslech muziky, sledování televize, kontakt s přáteli,
odpočinek, možnost občerstvení)
aktivní činnost:
výtvarná dílna: malba, kresba, drátování, modelování, apod.
počítačová učebna: základy práce s PC, internet, hry, apod.
stolní hry
kulečník, vzdušný hokej, šipky, stolní fotbal
vybavená hudební zkušebna pro začínající muzikanty
pomoc s přípravou do školy
konzultace pro rodiče
•

interaktivní besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci, které jsou realizovány v rámci Komplexně primárně preventivního programu pro 5. a 9. třídy základních škol v Šumperku a okolí,
studenty středních škol a pedagogy

•

probační program jeden z možných výchovných opatření, které lze
podle zákona uložit se souhlasem mladistvého. Jedná se o specifický
výukový program zaměřený na pomoc mladým lidem, kteří se již dostali
do střetu se zákonem

Otevřeno každý pracovní den od 13:00 do 18:00 hod.
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NC Rachot získal od MPSV ČR pověření k poskytování sociálně-právní ochrany
dětí v tomto rozsahu:
vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení
jejich vzniku
zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
V minulém roce se podařilo pořídit nové atraktivní vybavení do hlavní herní
místnosti v klubu – vzdušný hokej, stolní fotbal, karambol, šipky, boxovací pytel
s příslušenstvím. Dále byl zakoupen dataprojektor a DVD/VHS přehrávač.

Ministerstvu vnitra ČR za finanční podporu
Ministerstvu spravedlnosti ČR za finanční podporu
Úřadu práce v Šumperku za finanční podporu
Kontakt
vedoucí: Vladimír Přibyl, DiS., pribyl.vladimir@pontis.cz
sociální pracovník: Ludmila Juránková, DiS., jurankova.ludmila@pontis.cz
Gen.Krátkého 3A,78701 ŠUMPERK,Tel.:583550237,rachot@pontis.cz, www.pontis.cz

Podařilo se taktéž obnovit vybavení v hudební zkušebně pro začínající kapely a pořídit
hrnčířské kruhy a keramickou pec.
Během roku 2008 byly uspořádány různé turnaje (např. ve stolním tenise, vzdušném hokeji), soutěže (např. pěvecká, taneční), besedy (např. na téma tetování)
a zábavné akce (např. Šminkovací den, účast na Bambiriádě).
Rok 2008 v číslech
ociální služby

Počet

Celkem uživatelů za rok 2008 (odhad docházejících dětí + prvokontakt)
Kontakt (konkrétní návštěva klubu)
Prvokontakt
Volnočasové aktivity (využití jakékoliv neorganizované volnočasové aktivity)
Rozhovor
Poradenství
Informační servis
Krizová intervence = pomoc v krizi
Situační intervence
Doprovodná práce
Kontakt s institucemi ve prospěch klienta
Individuální, případová práce
Skupinová aktivita (zkušebna, turnaje, soutěže)
Skupinová práce
Vzdělání, výchova, doučování
Kontakt s rodiči, práce s blízkými osobami

308
5238
69
4644
3416
311
72
8
1118
3
1
13
979
15
106
19

Přehled přednášek v rámci primární prevence na ZŠ
počet přednášek
70

počet hodin
140

počet žáků
1456

Poděkování
Městu Šumperk za finanční podporu
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu
Olomouckému kraji za finanční podporu
22
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Ostatní
Mateřské centrum Babouček
Cílem centra je podpora rodinného života. Mateřské centrum Babouček umožňuje rodičům na rodičovské dovolené společenský kontakt s možností aktivního
zapojení do činnosti mateřského centra. Tato aktivita působí preventivně proti
sociálnímu vyloučení, které může nastat při dlouhotrvajícím odloučení od zaměstnaneckých vztahů a běžných sociálních kontaktů.
Mateřské centrum Babouček realizuje svoji činnost v několika oblastech:
klubová činnost /po, út, čt, pá/
cvičeníčko pro maminky s dětmi /po, čt, pá/
hudební a výtvarná dílnička /út, čt/
příprava na plavání kojenců a batolat v rodině /st/
plavání novorozenců a kojenců v rodině /denně po dohodě s rodiči/
hypoterapie /út/
Mateřské centrum nabízí možnost zprostředkování odborné pomoci při řešení
výchovných a rodinných problémů. Prostřednictvím her a tvořivou činností se
děti nenásilně začleňují do kolektivu vrstevníků.
Cílová skupina:
rodiče s dětmi do 6 let věku ohrožené sociální izolací
osoby v nepříznivé sociální situaci
V loňském roce se uskutečnilo 184 aktivit v rámci Mateřského centra, kterých se
zúčastnilo 1 285 dospělých osob /většinou maminek/, např. 49x se uskutečnilo
plavání pro kojence a batolata a zúčastnilo se jich 272 dospělých osob.
Od roku 2006 je Mateřské centrum Babouček členem Sítě mateřských center v ČR.
Poděkování
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu
Kontakt
Kontaktní pracovník: Ing. Věra Schlemmerová, sever@pontis.cz
Temenická 5, 787 01 ŠUMPERK, Tel.: 583 211 766, sever@pontis.cz, www.pontis.cz

Sociální byty
- vzhledem ke skutečnosti, že tato služba je určena pouze pro uživatele služby
azylový dům, adresa není veřejná
Cílová skupina:
uživatelé azylových služeb naší společnosti
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Cíl služby: ulehčení přechodu do „běžného“ bydlení
není omezeno věkem ani pohlavím
maximální délka pobytu – 1 rok
možnost bydlení celé rodiny i s dětmi
Sociální byt nabízí možnost samostatného bydlení 1+1. Ubytovaný si hradí nájem a všechny poplatky spojené s užíváním bytu. Byt je standardně vybaven,
uživatel si jej dovybavuje vlastním nábytkem. Cílem této služby je ulehčit uživatelům přechod z azylového ubytování do běžného bydlení. Po celou dobu služby
je ubytovaný v kontaktu se sociálním pracovníkem DORDu.
Kontakt
vedoucí: Vladimír Přibyl, DiS., pribyl.vladimir@pontis.cz
sociální pracovník: Jiřina Židková, zidkova.jirina@pontis.cz
Gagarinova 5, 787 01 ŠUMPERK, Tel.: 583 550 230, dord@pontis.cz, www.pontis.cz

Ubytovna na Zábřežské
Ubytovna na Zábřežské nabízí ubytování ve 4 obytných buňkách a 10 pokojích.
Celková kapacita je 24 lůžek. Každá buňka má vlastní kuchyňský kout a sociální
zařízení. Vždy 2 pokoje v ubytovně mají společné sociální zařízení. Pro všechny
uživatele je určena společná kuchyňka, společenská místnost a sušárna prádla.
Ubytovna na Zábřežské je provozována jako komerční ubytovna. Výtěžek z ubytovacích služeb slouží k dofinancování sociálních služeb, které naše společnost
poskytuje.
Kontakt
kontaktní pracovník: Jiřina Židková, zidkova.jirina@pontis.cz
Zábřežská 48, 787 01 ŠUMPERK, Tel.: 583 550 231, ubytovna@pontis.cz, www.pontis.cz

Údržba zeleně
- nová pracovní místa PONTIS Šumperk o.p.s.
Realizace projektu:
Projekt Údržba zeleně - nová pracovní místa byl realizován společností PONTIS Šumperk o.p.s. od počátku března 2006 do konce února 2008. Realizace
vytvořila podmínky pro stálé zaměstnávání sedmi lidí ohrožených sociálním vyloučením. Průběžně byla nabízena jednoduchá práce při údržbě zeleně, a to
především uživatelům sociálních služeb v síti PONTIS Šumperk o.p.s.
V roce 2008 byl již projekt realizován v omezené míře a bez finanční podpory z Evropského sociálního fondu i státních zdrojů, a to v období letní sezóny od května do
konce října. Vznikla 4 pracovní místa a průběžně bylo zaměstnáno pět osob. Do pracovního poměru vstoupili tři účastníci projektu a dva dlouhodobě nezaměstnaní.
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O společnosti

Financování projektu:
V uplynulých dvou letech bylo zaměstnávání financováno ze tří čtvrtin Evropským sociálním fondem, z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, zbývající část byla hrazena ze státního rozpočtu.
Výše finanční
pomoci

podíl na veřejném spolufinancování v %

605 222,50
590 372,50

25%

24,39%

Podíl příspěvku z Evropského
sociálního fondu

1 815 667,50
1 771 117,50

Předseda Ing. Marek Zapletal
Členové
Ing. Jiří Gonda, Vojtěška Chmelařová,
Bc. Radmila Kouřilová, MUDr. Alena Mitterová, Ing. Alena Šmotková

75%

73,16%

Dozorčí rada

Celkem veřejné
spolufinancování
Soukromé spolufinancování
Celkové uznatelné náklady

2 420 890,00
2 361 490,00
59 400,00
2 420 890,00

100%

97,55%

Předseda PaedDr. Hana Kolaříková
Členové
MUDr. Vít Rozehnal, Bc. Miluše Sembdnerová

x
x

2,45%
100%

č.

Druh příspěvku

1.

Podíl národního
spolufinancování

2.
3.
4.
5.

Lidé ve společnosti v roce 2008

podíl na
celkových
nákladech
(%)

Cílové skupiny:
uživatelé sociálních služeb, které poskytuje společnost PONTIS Šumperk o.p.s. ohrožení sociálním vyloučením
občané dlouhodobě nezaměstnaní s nízkou úrovní kvalifikace evidovaní na ÚP
matky s dětmi ubytované na Domě pro matky s dětmi v tísni – samoživitelky s nízkou úrovní kvalifikace, příp. bez kvalifikace, uchazečky o
zaměstnání
uživatelé služeb Kontaktního centra pro drogově závislé a Nízkoprahového klubu pro děti a mládež
Přínos projektu:
Realizace projektu přispěla ke snížení nezaměstnanosti vytvořením podmínek
pro zaměstnávání osob ohrožených sociální exkluzí. Nabídka práce, zaškolení a
vytvoření stereotypů vedoucích k udržení místa, snížila v konečném důsledku
závislost na sociálních službách a zvýšila šance účastníků projektu k návratu do
normálního života.
Poděkování
Úřad práce Olomouc za finanční příspěvek
ESF, Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Správní rada

Ředitel
Mgr. Miroslav Podhajský (do 30.4.2008)
Mgr. Miroslav Adámek (od 1.5.2008)

Zaměstnanci
K 31.12.2008 bylo v PONTIS Šumperk o.p.s. 34 zaměstnanců na hlavní pracovní
poměr a 45 zaměstnanců na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

Finanční zpráva
Rozvaha
sestavená k 31.12.2008 (v tisících Kč)
AKTIVA

Stav k 1.1.2008

Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem
PASIVA
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Stav k 31.12.2008

1411
-400
16
1158
347
0

2637
-660
9
1225
670
108

2532

3989

Stav k 1.1.2008

Stav k 31.12.2008

Jmění celkem
Výsledek hospodaření
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

866
-447
2021
92

1249
899
1841
0

Pasiva celkem

2532

3989
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Výkaz zisku a ztrát

Majetek společnosti

sestavený k 31.12.2008 (v tisících Kč)

sestavený k 31.12.2008

VÝNOSY
Výnosy z prodeje služeb
- z toho od uživatelů
- z toho z doplňkové činnosti
Výnosy z prodej zboží
Provozní dotace
- z toho MPSV
- z toho ÚP
- z toho RVKPP
- z toho MS ČR
- z toho Olomoucký kraj
- z toho města a obce
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

Kč
3 447 040,00 Kč
2 441 898,00 Kč
1 005 142,00 Kč
238 142,00 Kč
11 021 723,00 Kč
5 299 000,00 Kč
253 419,00 Kč
600 000,00 Kč
80 000,00 Kč
282 000,00 Kč
4 507 304,00 Kč
1 174 660,00 Kč
15 881 565,00 Kč

NÁKLADY

STAV A POHYB MAJETKU ORGANIZACE ( v tis. Kč.)
Počáteční stav majetku k 1.1.2008 byl v hodnotě 1 411 tis. Kč
Konečný stav majetku k 31.12.2008 byl v hodnotě 2 638 tis. Kč.
Od roku 2008 je veden v podrozvahové evidenci drobný dlouhodobý majetek v
hodnotě 3 101 tis. Kč.

Název účtu
Účet 21 - stavby
Účet 022 - samostatné movité věci
Účet 028 - drobný dlouhodobý majetek
Účet 042 - nedokončený hmotný majetek
Účet 052 - záloha na dlouhodobou investici

2 614 531,00 Kč
1 280 330,00 Kč
1 334 201,00 Kč
2 687 858,00 Kč
163 554,00 Kč
2 524 304,00 Kč
43 519,00 Kč
9 013 973,00 Kč
6 551 529,00 Kč
2 148 132,00 Kč
314 312,00 Kč
179 589,00 Kč
391 996,00 Kč

Náklady celkem

14 931 466,00 Kč

Hospodářský výsledek

950 099,00 Kč
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stav
k 31.12.

0
840 tis.
297 tis.
274 tis.
0

274 tis.
454 tis.
- 297 tis.
- 274 tis.
1070 tis.

274 tis.
1294 tis.
0
0
1070 tis.

Fond společnosti

Kč

Spotřeba materiálu,energie
- z toho zdrav.mater,kancel.potřeby
- z toho energie,pohonné hmoty
Služby
- z toho opravy a údržba
- z toho nájemné,telefony,ost.služby
Cestovné
Osobní náklady
- z toho hrubé mzdy
- z toho sociální a zdravotní pojištění
- z toho ostatní sociální náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní náklady

pohyb

stav k 1.1. během roku

sestavený k 31.12.2008
KONEČNÝ STAV A VÝVOJ FONDU (v tis. Kč)
Název fondu

stav k 1.1.

Účet 901 - vlastní jmění
- z toho příspěvek na investici

866 tis.
0

pohyb
během roku
383 tis.
1070 tis.

stav
k 31.12.
1249 tis.
1070 tis.

Úplný objem nákladu společnosti v členění
sestavený k 31.12.2008

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADU ORGANIZACE V ČLENĚNÍ
Náklady celkem

14 931 466,00 Kč

- z toho na sociální služby
- z toho na doplňkovou činnost
- z toho na správní činnosti

11 997 193,00 Kč
1 323 840,00 Kč
1 610 433,00 Kč
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Zhodnocení základních údajů obsažených
v účetní uzávěrce

Výrok auditora

Na výsledek hospodaření společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. za rok 2008 měly
vliv účetní opravy předchozích let.

Přehled zdrojů

sestavený k 31.12.2008
PŘEHLED VÝNOSU V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJU
CELKEM VÝNOSY

15 881 565,00 Kč

- MPSV
- ÚP Olomouc
- ÚP Šumperk
- RVKPP
- MS ČR
- Olomoucký kraj
- Pomozte dětem
- Města a obce
- Příjmy z prodeje služeb a zboží
- Dary
- Ostatní

5 299 000,00 Kč
187 419,00 Kč
66 000,00 Kč
600 000,00 Kč
80 000,00 Kč
282 000,00 Kč
30 000,00 Kč
4 477 304,00 Kč
3 809 008,00 Kč
34 429,00 Kč
1 016 405,00 Kč

Města a obce – podpora v roce 2008 celkem ve výši 4 477 304,00 Kč
Bratrušov
Hanušovice
Hlučín
Kopřivná
Libina
Lipinka
Malá Morava

Nový Malín
Rapotín
Ruda n. Moravou
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Zábřeh
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se přímo podíleli na realizaci našich aktivit. Děkujeme zvláště všem členům správní rady, dozorčí rady, zaměstnancům,
klientům a stálým spolupracovníkům za jejich vytrvalost a nasazení. Děkujeme
dárcům, sponzorům, příznivcům a spolupracujícím organizacím.
Za podporu v jednotlivých aktivitách děkujeme příznivcům uvedeným vždy u konkrétní aktivity.
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