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1. Stručně z historie (1999 – 2001)
Obecně prospěšná společnost PONTIS Šumperk byla založena Městem Šumperk v roce 1999
s cílem poskytovat a dále rozvíjet potřebné sociální služby ve městě Šumperku.
1999 – administrativní příprava k zahájení činnosti – registrace, zajišťování financí, příprava
zaměstnanců, zařizování prostor
počet zaměstnanců

rozpočet v Kč

1

45 000,-

2000 – zahájení poskytování služeb 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 Tereza (DPS-T)
- Klub důchodců (KD)
- Dům s pečovatelskou službou Alžběta (DPS-A)
- Krizový byt pro ženy (KB)
počet zaměstnanců

rozpočet v Kč

12

3 113 591,80

V roce 2000 jsme také od MPSV ČR získali pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
2001 – poskytování zaběhnutých služeb a rozšíření o další
- Informační středisko pro seniory
- Půjčovna kompenzačních pomůcek
- Kavárnička pro seniory
počet zaměstnanců

rozpočet v Kč

15

4 521 816,90
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2. Současnost (2002 – 31.5.2003)
Rok 2002 byl v naší společnosti rokem stabilizace. Zahájili jsme provoz pouze jedné, ale velmi
důležité, služby, kterou je sociální byt (SB). Tento slouží od 1.11.2002 především klientkám
DMDT, ale i UON. Celkovou snahou v roce 2002 bylo naše služby dále zkvalitňovat,
prohlubovat a také stabilizovat stav zaměstnanců.
Chystali jsme se ovšem i na rok 2003, který přinesl další změny a rozšíření našich služeb.
Zahájili jsme činnost Kontaktního centra Krédo a od 1.7.2003 bude naše společnost provozovat
Společenské středisko Sever, které se zaměří především na služby pro seniory a maminky s dětmi.
K 31.12.2002 jsme zaměstnávali 15 stálých pracovníků (tzn. v trvalém pracovním poměru),
5 zaměstnanců na dohodu o provedení činnosti a 15-20 na dohodu o provedení práce. Při
činnostech jednotlivých středisek se angažuje na 20 dobrovolníků. Je navázána velmi úzká
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.
Nyní tedy blíže k jednotlivým střediskům.
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3. Střediska azylových služeb
3.1. Dům pro matky s dětmi v tísni (DMDT)
Gagarinova 5, Šumperk, tel. 583217446, fax. 583388121, e-mail: pontis@musumperk.cz
- vedoucí: Jiřina Židková
- pedagožka: Mgr. Hana Havlíčková
- provozní pracovnice: Eliška Koutná- do 31.10.2002
Ivana Tomášková – od 1.11.2002
Eva Kunderová
Ivana Machů
Ludmila Sittová
- správce: Petr Gewiese – do 30.9.2002
Hynek Kamler – od 14.10. do 3.12. 2002
Jaroslav Mlčůch – od 11.12.2002
-

poskytuje ubytování, základní sociální poradenství a pedagogickou péči matkám
s dětmi bez rozdílu věku
maximální počet dětí – 4
maximální délka pobytu – 2 roky
nepřetržitý provoz

Na DMDT jsou zaměstnány 4 pečovatelky - provozní pracovnice v nepřetržitém provozu,
sociální pracovnice na 1,0 úvazku a pedagožka na 0,5 úvazku. Kapacita je 14 samostatných bytů
1+1, které jsou v podstatě celoročně obsazeny. 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:
- děti předškolního věku (3 – 7 let)
- s dětmi tohoto věku pracuje pedagožka převážně v kolektivu. U dětí připravujících se na zápis
do školy a u dětí s odloženou školní docházkou jsou kolektivní činnosti kombinovány
s individuálními. Činnosti probíhají především v herně, ale i v okolí DMDT. Časté jsou
návštěvy divadelních představení, výlety do okolí, besídky apod.
- děti školního věku (7 – 15 let)
- zde převažuje individuální práce pedagožky. Naše nabídka zahrnuje především doučování
a přípravu na školu, ale i odstraňování individuálních nedostatků (např. logopedie)
a posilování předností dětí (malování, zpívání apod.)
- matky a rodinní příslušníci, matky s dětmi
- pro tuto skupinu je určena nabídka pravidelných besed především na témata péče o děti, o
domácnost, hospodaření apod. (celkem 39 besed) a kursů vaření a šití (41x). Spolupracujeme
také s klinickou logopedkou, a s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny a Rodinné
poradny. V nabídce máme také odborné besedy s externími spolupracovníky. Témata jsou
zaměřena na mezilidské vztahy, vztahy v rodině, právní minimum, výchovu dětí, antikoncepci,
drogy a alkohol (11 besed)
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 (logopedie) externí spolupracovníci. Ubytovaným matkám je dále k dispozici
samostatná prádelna, sušárna a kočárkárna, jejich dětem potom okolní travnaté plochy vybavené
dětskými prolézačkami, pískovištěm a lavečkami.
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Základní statistické údaje:
celková kapacita
celkový počet ubytovaných matek
do vlastního bydlení, vč.
podnájmu
odešlo
zpět do původního bydliště
jiný azylový dům

14 bytů
21 + 43 dětí
3
3
1

3.2. Krizový byt pro ženy (KB)
Gagarinova 5, Šumperk, tel. 583217446, fax. 583388121, e-mail: pontis@musumperk.cz
- vedoucí: Jiřina Židková
-

poskytuje krátkodobé azylové ubytování ženám, příp. matkám s dětmi v akutní krizi
maximální délka pobytu – 7 dnů
nepřetržitý provoz

K dispozici je samostatný jednopokojový byt s vestavěným sprchovým koutem a jednoduchou
vybavenou kuchyňkou. Zcela samozřejmá je spolupráce s krizovými poradnami, obecními úřady,
rodinnými příslušníky, ale i policií a soudy. KB je součástí DMDT, má ovšem samostatný
provozní řád. Výhodou je nepřetržitý provoz a možnost využívat zázemí DMDT (prádelna,
kočárkárna, herna apod.)
Základní statistické údaje:
celková kapacita
1 byt
celkový počet ubytovaných žen
28 + 54 dětí
jiný AD
1
zpět do původního bydliště
10
umístěno
v
DMDT
2
odešlo
neuvedeno
0
jiné
15
3.3. Ubytovna pro občany v nouzi (UON) + opatrovnictví
Zábřežská 48, Šumperk, tel. 583223659, fax. 583388121, e-mail: pontis@musumperk.cz
- vedoucí: Jiřina Židková – do 31.10.2002
Robert Poch – od 1.11.2002
- správce: Petr Gewiese – do 30.9.2002
Hynek Kamler – od 14.10. do 3.12. 2002
Jaroslav Mlčůch – od 11.12.2002
-

nabízí ubytování a základní sociální pomoc potřebným občanům bez rozdílu pohlaví
a věku
délka pobytu – není omezena

UON poskytuje ubytování ve 4 obytných buňkách a 10 pokojích na ubytovně. Celková
kapacita je 14 – 24 lůžek. Každá buňka má vlastní kuchyňský kout a 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 pracovník s úvazkem
0,8 a správce s úvazkem 0,1. Sociální pracovník vykonává také funkci opatrovníka u osob , které
6

jsou soudně zbaveny, příp. mají omezenu způsobilost k právním úkonům, a u nichž bylo Město
Šumperk ustanoveno opatrovníkem. Klienty ubytovny jsou především neplatiči nájemného
v obecních bytech, kteří byli soudně vystěhováni.
Základní statistické údaje:
celková kapacita
celkový počet ubytovaných
do vlastního bydlení, vč. podnájmu
odešlo NVÚ
jiné

14 pokojů
22 + 7 dětí
2
0
2

3.4. Sociální byt (SB)
- vzhledem k tomu, že tato služba je určena pouze pro klienty DMDT a UON, adresa není veřejná
-

nabízí ubytování pro osoby, které prošly systémem azylového ubytování naší
společnosti
není omezeno věkem ani pohlavím
maximální délka pobytu – 1 rok

SB nabízí možnost samostatného bydlení v bytě 1+1. Ubytovaný si hradí nájem a všechny
poplatky spojené s užíváním bytu. Byt si vybavuje vlastním nábytkem. Cílem této služby je ulehčit
klientům přechod z azylového ubytování do běžného bydlení. Po celou dobu služby je ubytovaný
v kontaktu se sociálním pracovníkem zařízení, ze kterého přišel, tento kontakt však již není
každodenní.
Základní statistické údaje:
celková kapacita
celkový počet ubytovaných
do vlastního bydlení, vč. podnájmu
odešlo zpět do AD
jiné
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1 byt
1 + 2 děti
0
0
0

4. Střediska služeb pro seniory a zdravotně postižené
4.1. Dům s pečovatelskou službou Tereza (DSP Tereza)
Gagarinova 11, 13, Šumperk, tel. 583223900, fax. 583212272, e-mail: hruba.zdena@pontis.cz
- vedoucí: Zdenka Hrubá, DiS
- pečovatelka: Alžběta Adamová
- správce: Petr Gewiese – do 30.9.2002
Hynek Kamler – od 14.10. do 3.12. 2002
Jaroslav Mlčůch – od 11.12.2002
4.2. Dům s pečovatelskou službou Alžběta (DSP Alžběta)
Temenická 35, Šumperk, tel. + fax. 583212272, e-mail: hruba.zdena@pontis.cz
- vedoucí: Zdenka Hrubá, DiS
- pečovatelky: Ivana Tomášková, do 31.10.2002
Mária Schmoranzerová, od 1.11.2002
Petra Tomášková
- řidič – správce: Milan Tomášek
-

služba určena 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
DSP Alžběta 24 bytů 1+k.k. a 12 2+k.k., z toho 6 bezbariérových
o umístění rozhoduje Rada města Šumperka na doporučení své sociální komise.
V současné době je evidováno cca 120 nových žádostí na umístění do DPS.

Základní filozofií našich služeb je vědomí, že kdo ví jak stárnou, stárne zdravěji, příjemněji,
nemá čas myslet na přibývající roky, nepřipouští si obavy z nemoci a samoty a případnou nemoc
snáze zvládá. Nejde o to, abychom se snažili „uzdravit stáří“, ale abychom pomáhali starému
člověku žít. Proto 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.
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Základní statistické údaje – pečovatelská služba:
běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání,
při použití WC
jednoduché ošetřovatelské úkony
dovoz teplého jídla
pomoc při podávání jídla a pití
nákupy a nutné pochůzky
práce spojené s udržováním domácnosti – vysávání,
mytí nádobí apod.
příprava a uvaření snídaně nebo oběda
doprovod – na vyšetření, volnočasových akcích
apod.
použití pračky
praní prádla pečovatelskou
drobné opravy prádla
žehlení drobného prádla
pedikúra – mokrá
ozařování biolampou
velký úklid bytu
úklid společných prostor bytu
dovoz os. automobilem po městě
celkem úkonů

92
157
5 074
27
711
423
4
25
613
125
2
2
3
118
11
768
500
8 655

počet obyvatel DPS

76

Základní statistické údaje – Klub seniorů DPS:
výlety
výtvarný ateliér
besídky
aktivizační cvičení „Mějme radost z pohybu“
ostatní (soutěže, opékání apod.)
koncerty
vycházky do okolí
celkem akcí

12
23
3
41
12
1
dle počasí
92

4.3. Středisko osobní hygieny (SOH)
Vančurova 17, Šumperk, tel. 583215764, fax. 583212272, e-mail: zdena.hruba@pontis.cz
- vedoucí: Zdenka Hrubá, DiS
- pečovatelka: Ludmila Stuchlá
- řidič – správce: Milan Tomášek
-

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
možnost dovozu na SOH
drobné občerstvení
nabídka suché pedikúry pro veřejnost

Mezi základní nabídku služeb SOH patří tzv. medicinální (suchá) pedikúra. Toto ošetření
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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. Tato služba je vhodná především pro diabetiky, osoby
s plísněmi apod.
Základní statistické údaje:
suchá pedikúra
koupání a mytí
praní drobného prádla
masážní křesla
doprava na SOH
suchá pedikúra pro veřejnost
celkem úkonů
počet klientů

981
181
10
287
136
64
1 659
274
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4.4. Informační středisko pro seniory (ISS)
Temenická 35, Šumperk, tel. + fax. 583212272,e-mail: skala.jiri@pontis.cz
- vedoucí: Zdenka Hrubá, DiS
- poradenský pracovník: Jiří Skála
-

cílem této služby je poskytovat široké veřejnosti informace o problematice seniorů
a zdravotně postižených spoluobčanů
kontakty telefonické i osobní
vyřizování dávek, kompenzačních pomůcek, nejrůznějších žádostí
organizace programů Kavárničky pro seniory
správcovství internetových stránek společnosti

Aktivity ISS zabezpečuje pracovník se změněnou pracovní schopností a je vedeno jako
chráněné pracoviště. Jeho úkolem je nejen poskytovat informace o pečovatelské službě,
sociálních dávkách, postupu při vyřizování záležitostí na úřadech atp., ale také přímo pomáhat při
praktickém vyřizování těchto záležitostí. ISS také organizuje činnosti Kavárničky pro seniory a
částečně i Klubu seniorů DPS.
Základní statistické údaje:
telefonické dotazy
osobní dotazy
celkem

14
28
42

4.5. Půjčovna kompenzačních pomůcek (PKP)
Temenická 35, Šumperk, tel. + fax. 583217222, e-mail: hruba.zdena@pontis.cz
- vedoucí: Zdenka Hrubá, DiS
-

řešení poptávku po základních kompenzačních pomůckách do doby, než si je
potřebný zajistí přes zdravotní pojišťovnu
možnost zapůjčení i do domácností
nabídka konzultací, odzkoušení, vyřízení vlastní pomůcky

Půjčovna je vybavena základními kompenzačními pomůckami (chodítky, nástavce, sedačky,
invalidní vozíky, polohovací křesla apod.). Potřebný občan má možnost si pomůcku vyzkoušet
a zapůjčit si ji do doby, než si vyřídí vlastní přes odborného lékaře.
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Základní statistické údaje:
- WC křeslo
- chodítko venkovní
- chodítko domácí
- sedačka k vaně
- sedačka do vany
- sedačka do sprchy
- nástavec na WC
- invalidní vozík mechanický
- polohovací postel
počet zapůjčených pomůcek celkem

1
5
4
2
1
1
5
2
21

4.6. Kavárnička pro seniory (K)
Temenická 35, Šumperk, tel. 583212271, fax. 583212272, e-mail: hruba.zdena@pontis.cz
- vedoucí: Zdenka Hrubá, DiS
-

nabídka občerstvení pro veřejnost i obyvatele DPS
besedy, výstavy, přednášky, posezení s hudbou pro veřejnost
internet pro veřenost
kapacita 35 míst u stolu
venkovní posezení
možnost soukromých akcí
celoročně umístěna sbírková kasička „Pomozte dětem!“

Kavárnička slouží nejen jako klasická kavárna či cukrárna, ale jde i o místo „setkávání“.
Setkávání seniorů navzájem, setkávání mezigenerační. Pořádají se zde besedy, přednášky a výstavy
pro širokou veřejnost, a to nejen o problematice podpory zdraví, ale i o tématech cestopisných,
právních, z oblasti bezpečnosti apod. Senioři zde jsou jednak lektory, ale podílejí se i chodu
Kavárničky. Další využívanou službou je internet pro veřejnost. V případě zájmu zajišťujeme i
zaškolení uživatelů (brouzdání internetem), příp. osobní pomoc při obsluze internetu. Kavárnička
se pokouší se vytvořit „mezigenerační most“. Tedy opak toho, co stále ještě přetrvává, tj. izolace,
segregace starých a postižených spoluobčanů.
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Základní statistické údaje:
přednášky a besedy
hudební program
brouzdání internetem
celkem akcí

49
12
24
56

4.7. Klub důchodců (KD)
Temenická 5, Šumperk, tel. + fax. 583212272, e-mail: hruba.zdena@pontis.cz
- předsedkyně samosprávy: Dagmar Matušková
- vedoucí: Zdenka Hrubá, DiS
-

aktivity mají jediný cíl – umožnit seniorům aktivní a důstojné prožití seniorského
věku
roční členský příspěvek 20,-Kč
otevřeno 4x týdně
možnost občerstvení
výlety, besedy, klubová činnost

KD měl ke konci roku 150 členů ve věku 60-85 let. KD řídí 10. členná samosprávu. Ta je
odpovědna za organizaci chodu, za aktivity a také za finanční záležitosti klubu. Členství je
dobrovolné, s minimálním členským příspěvkem. Klub je otevřen 4x týdně nejen pro členy, ale
pro širokou veřejnost a navštěvují jen 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. Zájezdů se ročně zúčastní až 450 seniorů. Činnost
KD je postavena na práci dobrovolníků.
Základní statistické údaje:
klub otevřen
zájezdy
divadlo
léčebný a krytý bazén
koncert
přednášky
celkem akcí
počet členů

192 dnů
4
49
200
1
6
260
150

5. Ostatní aktivity
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 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, Nadací rozvoje
občanské společnosti a občanským sdružením AGNES Praha.
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Ředitel společnosti je členem sociální komise Rady města Šumperka. Angažujeme se také
v Dobrovolném svazku obcí Luže, který má za cíl shromažďovat finanční prostředky pro provoz
azylového centra v Šumperku – Lužích.
Ve spolupráci s Domem kultury Šumperk s.r.o. jsme zorganizovali již čtyři ročníky
Šumperkých adventních koncertů, kde se veřejnosti představují místní neziskové organizace
působící v sociální a zdravotní oblasti. Součástí koncertů je vždy i veřejná sbírka na podporu
těchto institucí. V roce 2002 bylo představeno 6 organizací, mezi které byla rozdělena částka
31 650,-Kč. Za celou dobu organizace koncertů bylo vybráno a rozděleno již 72 774,-Kč.
Již druhým rokem jsme zapojeni do sbírkové akce České televize a Nadace rozvoje občanské
společnosti – Pomozte dětem!. V Kavárničce pro seniory, ve které máme umístěnu sbírkovou
kasičku, jsme pořádali benefiční akci „Pokročilí věkem pomáhají dětem“, při které se prodávali
výrobky obyvatel DPS. Celkový výtěžek sbírkové akce v roce 2002 činil 7 944,-Kč.
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6. Hospodaření
Rozvaha k 31.12.2002
(v tis. Kč)
AKTIVA

č.ř.
b
001
017

Stav k 1.1.
1
370
281

Stav k 31.12.
2
370
281

020

297

297

024
029

578
208

578
208

031
036
041

208
531
8

208
431
11

043

8

11

(311 až 315

044

291

246

Jiné pohledávky
(378)
Součet ř. 044 až 055 minus 056
Peníze
(211)
Ceniny
(213)
Bankovní účty
(221)
Součet ř. 058 až 062
ÚHRN AKTIV
ř. 001 + 036

055
057
058
059
060
063
069

29
320
80
7
116
203
901

30
276
66
7
71
144
801

a
ř. 008 – 013 + 024 – 031 + 035
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
(022)
Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
(028)
Součet ř. 014 až 023
2.
drobnému hmotnému dlouhodobému
Oprávky k
majetku
(088)
Součet ř. 025 až 030
B.
Oběžná aktiva
ř. 043 +057 + 063 + 068
1.
Zboží
(132 + 139)
Zásoby
Součet ř. 037 až 042
A.

Stálá aktiva
1.
Hmotný
dlouhodobý
majetek

2.
Pohledávky

3.
Finanční majetek

z obchodního styku
mimo ř. 042)
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PASIVA
a
A.
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
1.
Fond základního jmění
(900)
Fondy
Součet ř. 071 + 072
2.
Účet zisku a ztrát
(+/- 963)
Hospodářský
Neuhrazená ztráta minulých
výsledek
let
(+/- 932)
Součet ř. 074 + 075 + 076
B.
Cizí zdroje součet ř. 084 + 098 + 102 + 107
z obchodního styku (321 až 325)
3.
k zaměstnancům
(331)
Krátkodobé
k institucím sociálního zabezpečení a
závazky
zdravotního pojištění
(336)
Ostatní přímé daně
(342)
Součet ř. 085 až 097
4.
Přechodné účty Dohadné účty pasivní
(389)
pasivní
Součet ř. 103 až 106
ÚHRN PASIV
ř. 070 + 078
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č. ř.
b
070
071

Stav k 1.1.
3
284
453

Stav k 31.12.
4
210
567

073
074
076

453
x
- 169

567
- 188
- 169

077
078
085
087
089

- 169
404
184
140
71

- 357
335
156
141
45

091
098

9
404

-7
335

106

213

256

107
108

213
901

256
801

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2002
(v tis. Kč)
Čís. Název ukazatele
účtu
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
538 Ostatní daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
549 Jiné ostatní náklady
Účtová třída 5 celkem (řádek 11 až 41)

Číslo
řádku
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
26
27
35
42

hlavní
5
201
504

Činnosti
doplňková
správní
6
7
4
98

19
11
2
906
1926
617
12
1
1
45
4245

17

2
22
133
40

299

celková
8
205
504
98
19
13
2
928
2059
657
12
1
1
45
4544

Čís. Název ukazatele
účtu
602
604
642
644
649
691

Číslo
řádku

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace: Úřad práce
MPSV
MěÚ Špk
MO
obce
Účtová třída 6 celkem (řádek 43 až 66)
Hospodářský výsledek před zdaněním
(řádek 67 mínus 42)
591 Daň z příjmu
595 Dodatečné odvody daně z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění
(řádek 68 mínus řádek 69 a 70)

44
45
55
57
59
66
66
66
66
66
67
68

90010 Dary:

Nadace Naše dítě
Nadace Pomozte dětem
dar SME
ostatní dary

hlavní
5
1151

Činnosti
správní
doplňková
6
7
8
155

11
3
16
65
1528
1355
36
28
4193
- 52

163
- 136

69
70
71

0
0
- 52

0
0
- 136

43
43
43
43

22
65
25
1

Dary byly použity na částečnou úhradu vzniklé ztráty v roce 2002.
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0
0

celková
8
1159
155
11
3
16
65
1528
1355
36
28
4356
- 188
0
0
- 188

22
65
25
1

7. Organizační struktura – stav k 31.5.2003
Správní rada

Dozorčí rada
Vykydal Ivo, ing. – předseda – do 26.3.2003

Brož

Zdeněk, Mgr. – předseda – do 26.3.2003
Zapletal Marek, ing. - předseda – od 27.3.2003
Chmelařová Vojtěška – předsedkyně – od 27.3.2003
Kratochvílová
Milena,
ing.
Přikryl Zdeněk, Mgr.
Mikulec
Josef,
ing.
Šmotková Alena, ing.
Pelnář Martin, Mgr.
Rozehnal Vít, MUDr.
Sembdnerová Miluše, Bc.

Ředitel

Ekonomický úsek (externě)

Miroslav Podhajský, Mgr.

Dům pro matky s dětmi v tísni
s pečovatelskou službou Alžběta
Jiřina Židková
Hrubá, DiS.
– vedoucí – soc.pracovnice
soc. pracovnice

Naděžda Řeháková, ing.

Ubytovna pro občany v nouzi
Kontaktní centrum Krédo

Sociální byt

Robert Poch
Miloslav Kubíček

Zdenka

– vedoucí– soc.pracovník - od 1.11.2002
- vedoucí – soc. pracovník – od 17.3.2003

Hana Havlíčková, Mgr.
Tomášková

Dům

- vedoucí –

Opatrovnictví

Ivana

Luděk Pudil, Mgr

– pedagožka
pečovatelka – do 31.10.2002

–
- kontaktní a terénní pracovník – od 1.4.2003

Eliška Koutná
Schmoranzerová
– provozní pracovnice – do 31.10.2002
pečovatelka – od 1.11.2002

Eva Kunderová
Tomášková
– provozní pracovnice
pečovatelka

Mária

Dům s pečovatelskou službou Tereza
Alžběta Adamová

Petra

– pečovatelka

Ivana Machů
Tomášek

–

Milan

– provozní pracovnice
údržbář

Ludmila Sittová

–

– řidič -

Středisko osobní hygieny
Ludmila Stuchlá

– provozní pracovnice

Informační středisko pro seniory
Ivana Tomášková

– pečovatelka

- provozní pracovnice – od 1.11.2002
poradenský pracovník ISS

Jiří Skála
–

Petr Gewiese
– správce – do 30.9.2002

Kavárnička pro seniory

kompenzačních pomůcek
Hynek Kamler

Klub důchodců

– správce - od 14.10.2002 do 3.12.2002
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Půjčovna

Jaroslav Mlčůch
– správce - od 11.12.2002

civilní služba
Krizový byt pro ženy

Antonín Adam - od 1.11.2002
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8. 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.: 583388121
E-mail: pontis@musumperk.cz
http:
www.pontis.cz
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9. Poděkování
Děkujeme touto cestou všem členům správní a dozorčí rady, jakožto i organizacím
a jednotlivcům, kteří v roce 2002 jakýmkoliv způsobem podpořili naši činnost. Jmenovitě
děkujeme nejvýznamnějším sponzorům, kterými jsou:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Město Šumperk
Nadace rozvoje občanské společnosti a ČT – „Pomozte dětem!“
Úřad práce v Šumperku
Ministerstvo obrany ČR
Nadace Naše dítě
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace PRECIOSA
Severomoravská energetika , a.s.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
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