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Úvodní slovo

Vážení přátelé, 

držíte v ruce výroční zprávu společnosti Duševní zdraví, o. p. s. za rok 2011. Je to souhrn událostí a dat, za  

kterými se skrývá spousta práce všech zaměstnanců a taky odhodlání a sebrané odvahy do boje s potížemi 

ze strany uživatelů služby.  Vzájemně jsme se v roce 2011 mnohokrát potkali,  obohatili  a posunuli  smysl 

psychiatrické rehabilitace dál.

Dovolte mi zastavit se u jednotlivých událostí roku poněkud podrobněji. Myslím si,  že Duševnímu zdraví 

o.p.s.  se  v roce 2011 dařilo.  Finanční  zajištění  se  uskutečnilo  prostřednictvím vyhrané veřejné zakázky“ 

Zajištění  dostupnosti  vybraných  sociálních  služeb  v Olomouckém  kraji“.  Další  finanční  podporu  poskytli 

anonymní dárci, Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota a Nadace Umění pro zdraví  podpořila svým darem 

ergoterapii. Všem dárcům patří náš dík. V roce 2011 byl zřízen i účet veřejné sbírky na podporu aktivit naší 

organizace.

Za velký úspěch považuji fakt, že mohlo dojít k navýšení pracovních úvazků. V organizaci jsou zaměstnány od 

poloviny  roku  2011  dvě  sociální  pracovnice.  Může  tedy  dojít  ke zkvalitnění  práce  s klienty  i  vedení 

organizace. Statutárním orgánem společnosti se stala v roce 2011 ředitelka,  nikoliv  předsedkyně správní 

rady, jako tomu bylo doposud. Do funkce byla jmenována paní Bc. Kateřina Mozrová,Dis.

Úspěch lze nalézt i na druhé straně našeho společného díla. Uživatelé služby se více a aktivněji zapojili do 

ergoterapie. V rámci dílen vytvořili spoustu věcí, kterými obdarovali další organizace – např. ornitologickou 

stanici v Přerově, či malé pacienty dětského oddělení Nemocnice Přerov. Ti za statečnost při vyšetření či 

zákrocích dostávají dárky vytvořené našimi klienty.

Velký úspěch měl i  taneční  večírek,  který Duševní zdraví,  o.p.s.  uspořádala u příležitosti  18 let Denního 

stacionáře PSC Přerov i organizací, zabývajících se 18 let následnou péčí, na které navazujeme. Dík patří  

všem účastníkům, pořadatelům a v neposlední řadě i laskavým dárcům věcných darů do tomboly – Lékárně 

Alfa a centru Pro Activity Přerov.

Toto je jen zlomek úspěchů,  které se nám v roce 2011 podařily.  Děkuji  všem, kteří  se na každodenním 

fungování  Duševního  zdraví  o.p.s.  podílejí,  všem,  kteří  nám  vyjadřují  podporu  či  jenom  jsou  otevření  

začleňování  lidí s duševním onemocněním do společnosti. Tím pomáhají odstraňovat bariery či stigmatizaci,  

která  toto  onemocnění  provází.  Ještě  jednou  velmi  děkuji.  Všem  nám  přeji  hodně  duševního  zdraví  a  

Duševnímu zdraví o. p. s. hodně podobně úspěšných let. 

PhDr. Blanka Rektorová, předsedkyně správní rady
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1) Základní informace o společnosti a poskytované sociální službě

Společnost  Duševní zdraví, o. p. s.  (IČ: 278 36 886) byla založena bez majetkového vkladu zápisem do 

rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě (oddíl O, vložka 1003) dne 

18. 03. 2008. Původními zakladatelkami společnosti jsou PhDr. Blanka Rektorová a Bc. Kateřina Mozrová, 

DiS. (roz. Svobodová).

Od data 01. 04. 2009 je Duševní zdraví, o. p. s.  poskytovatelem registrované ambulantní celoroční sociální 

služby - sociální rehabilitace  (identiffikátor služby: 4183576), název služby Klub Denního stacionáře. Služba 

je od počátků poskytována v pronajatých prostorách budovy MENS s. r. o., ve které sídlí i Psychosociální  

centrum, s nímž společnost úzce spolupracuje.

Adresa sídla společnosti: Duševní zdraví, o. p. s.

                        nám. Přerovského povstání 2803/1,

                                                                       Přerov I - Město,

                                                                       750 02 Přerov

Orgány společnosti v roce 2011

Novelizovaný zákon o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 231/2010 Sb.) přinesl řadu podstatných 

změn.  Nejzásadnější  změna  nastala  u  orgánů  společnosti:  statutárním  orgánem  společnosti  se  stal(a) 

ředitel(ka) společnosti.

Na zasedání valné hromady ze dne 22. 07. 2011 Bc. Kateřina Mozrová, DiS. oznámila odstoupení z pozice 

zakládajícího člena společnosti  a  zároveň byla  jmenována do funkce ředitelky  společnosti.  Odměna za  

výkon funkce není v roce 2011 nastavena.

V roce 2011 proběhlo první zasedání  správní rady dne 22. 07. 2011, tentýž den se uskutečnilo i zasedání 

valné hromady. Výsledkem zasedání byla volba nových členů správní rady. Zakládací smlouva (bod XI., odst.  

1) umožňuje členy správní rady odměňovat - v roce 2011 nebyla vyplacena žádná odměna za výkon funkce.

V Zakládací smlouvě společnosti (bod IX., odst. 2) je nastavený počet členů dozorčí rady na 3 osoby. V roce 

2011 nebyla vyplacena žádná odměna za výkon funkce.
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Členové správní a dozorčí rady Duševního zdraví, o. p. s. v roce 2011

Posláním služby je  destigmatizace, odstranění sociální izolace, podpora  nezávislosti  a samostatnosti  ve 

zvládání každodenních činností, udržení a podpora žádoucích změn ve stavu uživatele služby, k nimž došlo v  

důsledku  léčby,  posílení  osobní  odpovědnosti,  kompetencí  a  schopností  klientů.  Posláním  služby  je 

poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci, přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální začlenění 

osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a vést uživatele služby k odpovědnosti za vlastní jednání a  

život.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 do 80 let, které podstoupily 

psychiatrickou léčbu, nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě, a které chtějí řešit svou stávající  

nepříznivou sociální situaci. Užívání služby je založené na dobrovolné bázi.

Hlavní cíle sociální služby:

 Zajištění sociálních kontaktů.

 Zprostředkování sociálně terapeutických aktivit.

 Vytváření podmínek k návratu do běžného života včetně pracovního uplatnění.

 Stabilizace režimu a denních návyků uživatele služby.

 Rozvoj specifických schopností a dovedností uživatelů prostřednictvím různých aktivizačních  

               činností.

 Posilování návyků a nácvik výkonů pro samostatný život běžných a nezbytných.

 Využití zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí alternativním způsobem.

 Poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů služby 

               a nacházení optimálních způsobů řešení.
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SPRÁVNÍ RADA
(volba členů na zasedání  valné hromady dne 
22. 07. 2011, zápis č. 1/2011):

Předsedkyně správní rady: 
PhDr. Blanka Rektorová     

Členové správní rady:
Ivana  Špunarová,  Hana  Košutová,  Jana 
Habáňová,  Mgr.  Barbora  Skoupilová,  Renata 
Klimecká 

DOZORČÍ RADA
(volba členů na zasedání valné hromady dne 
22. 07. 2011, zápis č. 1/2011):

Ing. Marcela Švábová

Vladimíra Kopcová

Bc. Klára Elšíková



 Podpora samostatnosti uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 Podpora uživatelů při prosazování jejich oprávněných zájmů.

2) Co podstatného přinesl rok 2011

Rok 2011 byl rokem, v němž se společnosti podařilo učinit několik zásadních kroků dopředu, a to nejenom 

vzhledem  k  naplňování  legislativy,  ale  i  vzhledem  k  samotnému  rozvoji  poskytované  služby.  Za 

nejpodstatnější změny v poskytované sociální službě považujeme:

➢ Změny v zakládací smlouvě společnosti

Zakládací smlouva společnosti (dále jen “smlouva”)  byla podepsána dne 01. 08. 2011.

Podstatné změny ve smlouvě:

- celková úprava bodu III. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

- společnost může vedle obecně prospěšné služby vykonávat doplňkovou činnost

- specifikace postavení ředitele ve společnosti

➢ Statutární orgán, volba nových členů správní a dozorčí rady (viz kapitola 1)

➢ Získání veřejné zakázky (samostatná podkapitola 7.1)

➢ Nové pozice, rozšíření pracovních úvazků

Stav pracovních úvazků ke dni 31. 12. 2011: 2 HPP (úvazek 0,5; úvazek 0,8), 1 DPP (rozsah práce 150 h)

➢ Možnost přesunu služby do bývalé budovy Chemoprojektu v Přerově (adresa: Trávník 30, Přerov)

Na schůzi Rady města Přerova ze dne 04. 10. 2011 bylo vyhověno žádosti o výpůjčku nebytových prostor, 

které měly být využity jako kancelář, konzultační místnost a místnost pro běžnou činnost organizace v rámci 

poskytování sociální služby (ergoterapie, kontaktní a vzdělávací aktivity). Z důvodu ohrožené finanční situace 

na rok 2012 došlo k odložení rozhodnutí o přesunu služby do dalšího roku.

➢ Zřízení účtu a získání osvědčení ke konání veřejné sbírky

Duševní zdraví, o. p. s. získalo od Krajského úřadu Olomouckého kraje osvědčení ke konání veřejné sbírky od  

19. 09. 2011 do 18. 08. 2014. 

Účelem  sbírky  je  shromáždění  finančních  prostředků  na  zajištění  základních  a  fakultativních  aktivit  
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Duševního zdraví, o. p. s. (rekondiční pobyt, kulturní a sportovní akce, ergoterapie). Sbírka je prováděna na  

území  České  republiky,  a  to  formou  shromažďování  příspěvků  na  bankovní  účet  veřejné  sbírky,  

pokladničkami, prodejem předmětů a prodejem vstupenek na veřejná kulturní představení.

V Komerční bance, a. s., nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov byl zřízen účet k veřejné sbírce - číslo 

účtu: 107-272750227/0100.

3) Personální zajištění služby

Z roku 2010 přetrval pracovní poměr se sociální pracovnicí a pracovnicí v sociálních službách. V roce 2011  

došlo k navýšení pracovních úvazků (u sociální pracovnice) a rozšíření pracovních pozic (uzavřené DPP se  

sjednaným pracovním úkolem: administrativní a organizační činnost, kontrolní a manažerská činnost).

Službu sociální rehabilitaci v roce 2011 personálně zajistily:

- 2 kmenové zaměstnankyně s vysokoškolským vzděláním (2 pracovní smlouvy, 1 DPP, 1 DPČ)

- 4 pracovnice v oblasti ergoterapie se středoškolským vzděláním (uzavřená Smlouva o poskytování 

služby v rámci ergoterapie, nákup služby -  472,5 h)

- 1 odborná stážistka s vysokoškolským vzděláním

Na  základě  uzavřené  Smlouvy  o  poskytování  služeb  došlo  k  zajištění  ergoterapie  pro  osoby  duševně 

nemocné, jejímž cílem byla skupinová aktivizační činnost - upevňování získaných motorických, psychických a  

sociálních schopností a dovedností. Obsahem služby byly následující aktivity:

- keramická dílna (každé pondělí, 14.00 - 16.00 h)

- výtvarná dílna   (každé úterý, 14.00 - 16.30 h)

- dílna ručních prací  (každou středu, 13.00 - 16.00h)

- pracovně terapeutické aktivity

Pracovnice Duševního zdraví, o. p. s. působí i jako psychiatrické sestry v Psychosociálním centru v Přerově. 

Snahou společnosti je výběrem personálního zajištění služby o co největší provázanost sociálních služeb a  

služeb v oblasti zdravotnictví. 

Pracovnice  Duševního  zdraví,  o.  p.  s.  se  zavázaly  k  absolvování  kvalifikačního  akreditovaného  kurzu  

“Pracovníka  v  sociálních  službách”  v  roce  2012,  čímž  dojde  k  naplnění  potřebné  kvalifikace  pro  další 

fungování v sociálních službách.
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4) Uživatelé služby 

Uživateli služby sociální rehabilitace jsou osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 do 80 

let.  Jedná se o osoby, které se vlivem svého onemocnění potýkají  s  pocity izolace, deprivace, bezmoci,  

nezájmu ze strany okolí,  ztrácí pocit jistoty a bezpečí.  Většina osob cílové skupiny má z důvodu nemoci  

přiznaný invalidních důchod (cca 96 %) a je v evidenci úřadu práce.

V roce 2011 službu využívalo celkem 70 uživatelů (69 % žen, 31% mužů). Denní kapacita služby je nastavena 

na 15 osob.

V roce 2011 jsou uživatelé služby seznámeni s povinností uzavření Smlouvy o poskytování služby - sociální  

rehabilitace.  Ne  u  všech  klientů  došlo  k  uzavření  písemné/ústní  smlouvy  (smlouvu  uzavřelo  cca  30  % 

uživatelů z celkového počtu 70 osob).  Sociální  pracovnice s  uživateli  dlouhodobě pracovaly,  budovaly si  

důvěru,  avšak  převážně  z  důvodu  zhoršení  psychického  stavu,  hospitalizace,  byla  spolupráce  v  mnoha 

případech  přerušena.  Samotní  uživatelé  služby  si  na  nutnost  uzavření  Smlouvy  o  poskytování  služby  -  

sociální  rehabilitace  zvykají  a  postupně  se  s  tím  seznamují  -  zdlouhavost  procesu  vychází  i  z  povahy 

onemocnění. 

V  roce  2012  se  předpokládá  zlepšení  situace  -  uživatelé  dostali  prostor  k  seznámení  se  se  zákonnými 

požadavky, dojde k navýšení pracovních úvazků.

5) Projekty Duševního zdraví, o. p. s. 

V roce 2011 Duševní zdraví, o. p. s. realizovalo jeden projekt, a to „Klub Denního stacionáře“ (tento projekt 

je  rozšiřován a zkvalitňován od roku 2008).  V rámci projektu jsme poskytovali  sociální  službu -  sociální  

rehabilitaci.

Sociální služba, v rámci tohoto projektu, byla podpořena:

- finančními prostředky získanými z vyhrané veřejné zakázky „Zajištění dostupnosti vybraných     

sociálních služeb v Olomouckém kraji“ a z poskytnutého grantu od Nadace Umění pro zdraví

-            věcnými dary od Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota, Lékárnou ALFOU a centrem PRO ACTIVITY

-            bezplatnými výpůjčkami - Myslivecké sdružení Haná v Tovačově 

Sociální služba - sociální rehabilitace prostřednictvím projektu Klubu Denního stacionáře flexibilně reagovala 

na potřeby cílové skupiny.  Na základě individuálního přístupu k uživatelům služby docházelo k  nabídce  
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podpory  v  seberealizaci  a  získání  podpory  při  uplatnění  se  na  trhu  práce,  zprostředkování  sociálních  

kontaktů,  zapojení  se  do  běžných  činností  v  rámci  společnosti,  k  poskytování  aktivizačních  aktivit 

(pravidelné/jednorázové).

6) Realizované aktivity v roce 2011

V roce 2011 společnost zachovala, popř. rozšířila aktivity, které zajišťovala v předchozím roce, a to tak, aby  

co nejvíce odpovídaly potřebám uživatelů a byly v souladu s hlavními cíli sociální služby (viz kapitola 1).  

Účast na aktivitách je podložena prezenční listinou a závěrečnou zprávou.

Výrazná  změna  nastala  u  pravidelných  skupinových  aktivit  jako  keramická  dílna,  dílna  ručních  prací  a 

výtvarná dílna,  které  jsou  poskytovány bez  úhrady a celoročně.  U těchto aktivit  došlo  v  roce 2011 ke 

zkvalitnění  -  byla uzavřena Smlouva o poskytování  služeb  v rámci  ergoterapie.  Aktivity  více  odpovídaly 

potřebám uživatelům, zaměřily se na zlepšení psychického stavu, rozvoj motorických funkcí, smyslového 

vnímání,  fantazii,  schopnost sebevyjádření  a  zmírnění stresu,  dále zabraňovaly  zhoršení  stavu uživatele, 

podpořily  samostatnost.  V  rámci  aktivit,  které  jsou  součástí  ergoterapie,  uživatelé  služby  vytváří  hezké 

výrobky.  Tyto  výrobky  jsou  jednak  prodávány,  jednak  darovány  (spolupráce  s  ornitologickou  stanicí  v 

Přerově, s přerovskou nemocnicí - s novorozeneckým a dětským oddělením).

Návštěvnost a počet zrealizovaných skupinových aktivit v rámci ergoterapie 2011

Sledované období 

(rok 2011)

Aktivity v rámci ergoterapie:

Keramická dílna (2h/týdně)
Výtvarná dílna 

(2,5h/týdně)
Dílna ručních prací (3h/týdně)

Počet 
účastníků*

Počet 
setkání**

Počet 
účastníků

Počet 
setkání

Počet 
účastníků Počet setkání

leden - červen 75 21 116 19 222 24
červenec - prosinec 40 15 84 17 103 16
Celkem za rok 2011 115 36 200 36 325 40

* Počet osob účastnících se dané aktivity bez ohledu na to, zda aktivitu navštěvuje pravidelně nebo tam byl pouze 
jednou. Zahrnuta je každá účast uživatele.
** Aktivita se realizovala při minimální účastni 2 osob. V opačném případě aktivita byla zrušena.
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Výrobky uživatelů sociální služby v roce 2011

Prostrory pro ergoterapii 

Uživatelé  služby  mohli  i  nadále  pravidelně docházet  na  skupinové aktivity  jako  kondiční  cvičení (každý 

čtvrtek, 1h/týdně) a anglický jazyk (každý čtvrtek, 1,5h/týdně). 

Poslední  středy  v  měsíci  nadále  patřily  skupinovému  setkávání  uživatelů  s  psycholožkou  a  personálem 

Duševního zdraví, o. p. s., a to v rámci aktivity s názvem středeční Klub Denního stacionáře (KDS).

Návštěvnost a počet skupinových aktivit v roce 2011 (anglický jazyk, kondiční cvičení, KDS)

Sledované období 
 (rok 2011)

Anglický jazyk (1,5h/týdně) Kondiční cvičení 
(1h/týdně)

Klub Denního stacionáře 
(2h/měsíčně)

Počet 
účastníků*

Počet 
setkání**

Počet 
účastníků

Počet 
setkání

Počet 
účastníků

Počet setkání

leden - červen 111 20 45 13 125 6
červenec - prosinec 45 9 18 7 116 6
Celkem za rok 2011 156 29 63 20 241 12

* Počet osob účastnících se dané aktivity bez ohledu na to, zda aktivitu navštěvuje pravidelně nebo tam byl pouze 
jednou. Zahrnuta je každá účast uživatele.
** Aktivita se realizovala při minimální účastni 2 osob. V opačném případě aktivita byla zrušena.
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V roce 2011 bylo zajištěno jak materiálně, tak personálně 173 pravidelných skupinových aktivit s celkovým 

počtem účastníků 1 100 osob.

K dalším významným aktivitám a činnostem Duševního zdraví, o. p. s., které naplňovaly hlavní cíle služby, 
v roce 2011 patřily:

- organizace Tanečního večírku k příležitosti  18. výročí Psychosociálního centra v  Přerově;  věcné dary do 

tomboly poskytly Lékárna ALFA (viz kapitola 7) a Centrum PRO ACTIVITY v Přerově.  

- zajištění ,,Týdenního pobytu na obnovu duševních sil” v Domašově nad Bystřicí (realizace v období 19. 09. -  

23. 09. 2011, zúčastnilo se 23 uživatelů služby, 1 psycholog, 3 pracovnice v oblasti sociálních služeb)

- Předvánoční setkání (dne 14. 12. 2011 v Teple Přerov a. s., zúčastnilo se 30 uživatelů služby, 4 pracovnice v  

sociálních službách, 1 sociální pracovnice, 1 psycholožka, 1 členka dozorčí rady a primář Psychosociálního 

centra v Přerově)

-  výstava  výrobků  vytvořených  v  rámci  ergoterapie  v  Obecním  domě  v  Tučíně  (03.  -  04.  12.  2011), 

pokračování ve spolupráci se Středomoravskou nemocniční a. s. - o. z. Nemocnice Přerově (novorozenecké a 

dětské oddělení,  předávání výrobků vytvořených v rámci ergoterapie formou daru malým pacientům za 

statečnost při vyšetření nebo zákroku) a s ornitologickou stanicí v Přerově

- akce „Vítaní jara“ v Tovačově (dne 22. 04. 2011, účastnilo se 14 uživatelů služeb, 4 pracovnice v sociálních  

službách)

-  organizace  Týdne  pro  duševního  zdraví  (období  04.  10.  2011  -  07.  10.  2011,  vystoupení  bleskového 

pouličního cirkusu Cirkus Paciento Varieté Sociále, prodej výrobků vytvořených v rámci ergoterapie, čajovna)

- organizace výletů do okolí (Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Tovačov)

- návštěva kulturních zařízení (3 x kino v Přerově, 1 x Městský dům v Přerově)

7) Finanční zajištění služby

Pro získání finančních prostředků na rok 2011 bylo zpracováno celkem 10 žádostí na projekt Klubu Denního  

stacionáře - úspěšnost při získání grantu/dotace/zakázky byla 33 % ( z důvodu zajištění služby z Individuální 

projektu Olomouckého kraje nebylo o podané žádosti na MPSV rozhodnuto).

V  rámci  veřejné  sbírky  byla  získána  částka  ve  výši  7  860  Kč  -  především  se  jedná  o  prodej  výrobků 

vytvořených v rámci ergoterapie. Tato částka bude využita v roce 2012 k naplnění cílů sociální služby.
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Naplnění cílů sociální služby podpořili: 

- drobní ANONYMNÍ DÁRCI, a to v celkové výši cca 37 000 Kč

- věcný dar poskytlo PRO ACTIVITY centrum v Přerově - ceny do tomboly (Taneční večírek).

- na základě darovací smlouvy sociální službu podpořili tito dárci: 

Nadace Umění pro zdraví, Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota, Lékárna ALFA

Typ smlouvy Předmět darování Dárce

Darovací smlouva finanční příspěvek ve výši 9 000 Kč (projekt 
Klub Denního stacionáře - ergoterapie)

Nadace Umění pro zdraví, Jilská 14,
110 00 Praha 1

Darovací smlouva 2 kusy speciálně sestavených počítačových 
sestav včetně SW příslušenství (44 000 Kč)

Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota, 
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Darovací smlouva
(akce Taneční večírek)

4 x multivitaminy, 3 x pleťová maska,
1x dárkové balení (dary to tomboly)

Lékárna ALFA, nám. Přerovského povstání 
1, 750 02 Přerov

VŠEM DÁRCŮM A PODPORAVATELŮM ČINNOSTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, O. P. S. PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

7.1.) Veřejná zakázka -  Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji

Duševní zdraví, o. p. s. vyhrála v roce 2011 veřejnou zakázku, čímž se aktivně zapojila do projektu s názvem  

„Zajištění dostupnosti vybraných sociální služeb v Olomouckém kraji “, který je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Byla uzavřena  Smlouva o zajištění poskytování 

sociálních  služeb,  č.  2010/05479/OIEP/DSM,  v  níž  se  Duševní  zdraví,  o.  p.  s.  zavázala  k  naplnění 

následujících primárních ukazatelů:

-  480 intervencí  a  skupinových aktivit  za  rok 2011 (Duševní zdraví,  o.  p.  s.  svojí  činností  bez problémů 

naplnilo  tento  ukazatel  -  v  případě  počtu  intervencí/skupinových  aktivit  došlo  k  překročení  nastavené 

hodnoty o 629 aktivit/intervencí)

- 10 nových uživatelů služby za období realizace, tj. od 01. 01. 2011 - 31. 07. 2012 (již v roce 2011 došlo k  

naplnění ukazatele - počet nových uživatelů čítal 70 osob)
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Výstupy projektu:

Ukazatel za rok 2011 Požadovaná hodnota Dosažená hodnota

Počet intervencí

480 351 intervencí + 758 skupinových 
aktivit = celkem 1 109Počet skupinových aktivit

Počet účastníků skupinových aktivit sekundární ukazatel 1 297 účastníků

Počet kontaktů sekundární ukazatel 717 kontaktů

Počet uživatelů 10 nových uživatelů za období 
realizace (tj. od 01. 01. 2011 - 31. 07. 

2012)
70 nových uživatelů

Výstupy  projektu  potvrzují  zájem  o  poskytovanou  službu  a  reflektují  potřebnost  tuto  službu  i  nadále 

zabezpečit a rozvíjet.

Oblasti, které projekt v roce 2011 výrazně ovlivnil:

-  financování služby - poskytnutá částka ve výši 645 051 Kč (k vyúčtování zálohy ve výši 52 302 Kč za IV.  

monitorovací období došlo v roce 2012) - (tento zdroj financování tvořil 80 % všech příjmů za rok 2011

-    personální  zajištění  služby  (došlo  k  navýšení  pracovních  úvazků;  mohly  být  uzavřeny  DPP/DPČ  na 

administrativní, kontrolní a organizační činnost; personální zajištění aktivit v rámci ergoterapie). Rozšíření a 

zkvalitnění personálního zajištění služby mělo pozitivní dopad převážně na uživatele služby - navýšení počtu 

uživatelů, rozšíření nabídky aktivit v rámci služby, zvýšený zájem o skupinové aktivity.

-  materiální zajištění služby (nakoupil se materiál na aktivity v rámci ergoterapie, kancelářské vybavení a  

potřeby, sportovní potřeby)

-  technické vybavení (pořídil  se mobilní  telefon -  do té doby pouze pevná linka, multifunkční  tiskárna, 

skartovačka, výpočetní technika - připojení k internetu)

13



8) Hospodaření organizace v roce 2011

Poměř mezi osobními a provozními náklady je v roce 2011 vyvážený (50:50). Z provozních nákladů bylo  

nejvíce prostředků využito na pronájem prostor pro poskytování služby (součást položky Ostatní služby), a 

to cca 130 000 Kč. Další významnou provozní položku tvořily náklady na zajištění služby v rámci ergoterapie - 

na materiál (součást položky Spotřeba materiálu) bylo vynaloženo cca 30 000 Kč, na samotný nákup služby 

ergoterapie (součást položky Ostatní služby) cca 61 000 Kč. 

9) Zpracování výroční zprávy

Zpráva je zpracována do 6 měsíců po ukončení kalendářního roku - v souladu se Zakládací smlouvou o 

založení obecně prospěšné společnosti.

Správní rada výroční zprávu za rok 2011 schválila na svém druhém zasedání, a to dne 29.06.2012.

Závěrečnou zprávu zpracovala sociální pracovnice Duševního zdraví, o. p. s. Bc. Klára Elšíková.
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Položka v tis. Kč v %
tržby z prodeje služby 49 6,13
provozní dotace celkem 750 93,87
VÝNOSY CELKEM 799 100

Položka v tis. Kč v %
Spotřeba materiálu 109 12,87
Cestovné 23 2,72
Náklady na reprezentaci 4 0,47
Ostatní služby 289 34,12
Ostatní daně a poplatky 1 0,12
Jiné ostatní náklady 3 0,35
Mzdové náklady 321 37,9
Zákonné sociální pojištění 96 11,33
Zákonné sociální náklady 1 0,12
NÁKLADY CELKEM 847 100

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč -48


	Úvodní slovo
	1) Základní informace o společnosti a poskytované sociální službě
	2) Co podstatného přinesl rok 2011
	3) Personální zajištění služby
	4) Uživatelé služby 
	5) Projekty Duševního zdraví, o. p. s. 
	6) Realizované aktivity v roce 2011
	7) Finanční zajištění služby
	7.1.) 	Veřejná zakázka -  Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji

	8) Hospodaření organizace v roce 2011
	9) Zpracování výroční zprávy

