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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
rok 2012 byl pro obecně prospěšnou společnost „Duševní zdraví“ velmi úspěšný. Organizaci, všem, kteří se
na jejím fungování podílejí na obou stranách, se dařilo na všech frontách. Přesto, že byl ukončen IPOK,
zvládlo se zajištění dalšího financování služby. Podařilo se posilnit užší provázání sociální služby s léčebnou
částí péče o klienta - pracovnice v sociálních službách absolvovaly rekvalifikační kurs „Pracovník v sociálních
službách“, sociální pracovnice zase „Psychiatrické minimum“. Z následného vzdělání mají největší užitek
uživatelé sociální služby, přispělo to ke zkvalitnění psychiatrické rehabilitace.
Pozitivní posun je patrný i u klientů, oproti minulému roku dokázali více využít nabídky aktivit – došlo
k nárůstu počtu uživatelů. Velmi významné je i navázaní spolupráce s Krokem CZ, v. o. s. V roce 2012
zaměstnala tato firma 10 dalších klientů.
Dařilo se nám dát o sobě více vědět – jsou v provozu nové webové stránky a společnost nám dává najevo,
že o nás ví – město Přerov zorganizovalo veřejnou sbírku pod vánočním stromem pro naši organizaci. Tímto
počinem jsme posunuli alespoň o malý kousek povědomí veřejnosti o tom, že lidé s duševním
onemocněním jsou i jiní, něž občas presentují média, podařilo se nám destigmatizovat duševní nemoci.
To je jen drobný výběr z aktivit, které považuji za důležité. Kromě nich probíhaly mnohé zavedené, jako
společná setkání Klubu, rehabilitační dílny. Nově přibyly další aktivity, např kurs vaření.
Za těmito úspěchy je skryto spoustu práce, možná i drobných nezdarů a zklamání. Určitě ale převyšuje
snaha o vzájemné pochopení, snaha o pomoc i snaha poprat se následky nemoci. Vše je doplněné pohodou,
smíchem, legrací a spoustou nezapomenutelných zážitků, které jsme spolu zažili. Přeji nám všem více
podobných roků, jako byl ten 2012.

PhDr. Blanka Rektorová
předsedkyně správní rady, psycholog

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). Na zasedání valné hromady ze dne 22. 7. 2011 (zápis č. 1/2011) Bc.
Kateřina Mozrová DiS. oznámila odstoupení z pozice zakládajícího člena společnosti Duševní zdraví, o. p. s.
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 počátku 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

Kontakty:
Tel./mob:

581 204 437 / 777 92 92 15

Email:

info. dusevnizdravi@gmail.com

Web:

www.dusevnizdravi.com

Orgány společnosti v roce 2012
Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Duševní zdraví, o. p. s. vymezuje v bodě VII. následující
orgány společnosti:
•

ředitel

•

správní rada

•

dozorčí rada

Dne 17. 10. 2011 došlo správní radou ke schválení uzavření Smlouvy o výkonu funkce ředitele obecně
prospěšné společnosti (dále jen „smlouva“) - funkci ředitelky obsadila Bc. Kateřina Mozrová, DiS.
„Smlouva“ nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012, došlo k nastavení odměny za výkon funkce.
První zasedání valné hromady proběhlo 9. 2. 2012. Výsledkem zasedání byla restrukturalizace správní
a dozorčí rady.
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Zakládací smlouva (bod XI., odst. 1. ) umožňuje členy správní a dozorčí rady odměňovat - v roce 2012 nebyla
vyplacena žádná odměna za výkon funkce.
 Restrukturalizace správní rady
Zákon o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 231/2010 Sb.) stanovuje povinnost, kdy nesmí být
v pracovněprávním vztahu k organizaci více než jedna třetina členů správní rady.
Na prvním zasedání valné hromady došlo k následujícímu usnesení - správní radu budou tvořit 3 členové
s platností od této volby.
Níže uvedené členky správní rady se na základě svobodné vůle vzdaly svého členství:
- Ivana Špunarová, Hana Košutová, Jana Habáňová, Mgr. Barbora Skoupilová
 Restrukturalizace dozorčí rady
V Zakládací smlouvě společnosti (bod IX., odst. 2) je nastaven počet členů dozorčí rady na 3 osoby.
Na základě svobodné vůle se členství v dozorčí radě vzdala Ing. Marcela Švábová.
Členové správní a dozorčí rady Duševního zdraví, o. p. s. v roce 2012

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

(volba členů na zasedání valné hromady dne
9. 2. 2012, zápis č. 1/2012):

(volba členů na zasedání valné hromady dne
9. 2. 2012, zápis č. 1/2012):

Předsedkyně správní rady:
PhDr. Blanka Rektorová

Lenka Antoniaziová
Bc. Vladimíra Kopcová

Členové správní rady: Miloslava Řezníčková,
Renata Klimecká

Bc. Klára Elšíková

Popis realizace poskytování sociální služby
Od 1. 8. 2012 došlo k úpravě - k zjednodušení poslání služby. Upravené poslání více vystihuje poskytovanou
službu.

Posláním služby je podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést
plnohodnotný život podle svých představ - zejména podporou nezávislosti a samostatnosti ve zvládání
každodenních činností, podporou žádoucích změn, k nimž došlo v důsledku léčby, posílením osobních
kompetencí a schopností.
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.
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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.



Podpora samostatnosti uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace.



Podpora uživatelů při prosazování jejich oprávněných zájmů.

2) Co podstatného přinesl rok 2012
Původní záměr Duševního zdraví, o. p. s. spočíval v přesunu služby do jiných prostor (schválení Žádosti
o výpůjčce nebytových prostor dne 4. 10. 2011) - prostory bývalé budovy Chemoprojektu. Avšak jednak
z důvodu ukončení individuálního projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních
služeb v Olomoucém kraji - sociální rehabilitace“ ke dni 31. 7. 2012, jednak z důvodu nezajištěného
financování služby v následujících měsících, došlo k neuskutečnění přesunu služby.
Za nejpodstatnější změny v poskytované sociální službě považujeme:



Ukončení individuálního projektu Olomouckého kraje (samostatná podkapitola 7.1.)



Nastavení odměny statutárnímu orgánu, restrukturalizace správní a dozorčí rady (viz kapitola 1)



Spolupráce s hranickou společností Krok CZ, v. o. s. Hranice

První návštěva chráněného pracoviště společnosti Krok CZ, v. o. s. proběhla 25. 1. 2012. Návštěvy
se zúčastnilo 7 uživatelů služby za doprovodu předsedkyně správní rady, sociální pracovnice a 2 pracovnic
v sociálních službách. Od této doby Duševní zdraví, o. p. s. a Krok CZ, v. o. s. navázaly úzkou spolupráci.
V roce 2012 našlo na chráněném pracovišti uplatnění 10 uživatelů služby.


Rozšíření pracovních úvazků

Od roku 2012 je pozice sociální pracovnice obsazena na plný úvazek - zkvalitnění poskytované služby.
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Stav pracovních úvazků ke dni 31. 12. 2012: 2 HPP (úvazek 1,0; úvazek 0,8), 5 DPP (rozsah práce max
20h/měsíc).
Porovnání stavu pracovních úvazků k 31. 12. 2011 a 31.12.2012
Druh pracovního poměru

Úvazek/odpracované hodiny
2011

2012

1 x pracovní smlouva

0,5

1,0

1 x pracovní smlouva

0,8

0,8

150h

max 300h

hlavní pracovní poměr

vedlejší pracovní poměr
1 x dohoda o provedení práce
5 x dohoda o provedení práce

10h; 11h; 58h; 70h; 83h



Neuskutečnění přesunu služby do bývalé budovy Chemoprojektu v Přerově



Docházení sociálních pracovnic do Klubovny

Od března 2012 uživatelé služby měli možnost setkávat se se sociálními pracovnice v neformálním prostředí,
a to v Klubovně každé pondělí a středu. V březnu pracovnice docházely do Klubovny v dopoledních
hodinách, duben - červenec, září v odpoledních hodinách. Z důvodu minimální návštěvnosti Klubovny
(v přítomnosti sociálních pracovnic) došlo k přerušení jejich docházky - prostory byly nadále určeny
uživatelům služby, k jejich neformálnímu setkávání.


Užší provázanost sociálních služeb a zdravotnictví

4 pracovnice v sociálních službách (na HPP pracují v Psychosociálním centru v Přerově jako psychiatrické
sestry) absolvovaly kvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“ zakončený získáním osvědčení.
2 sociální pracovnice absolvovaly akreditovaný vzdělávací program „Psychiatrické minimum“.


Zlepšení informovanosti veřejnosti/uživatelů o poskytované službě

Od roku 2012 byly v provozu webové stránky organizace (www.dusevnizdravi.com), byl vytvářen informační
letáček o činnosti Duševního zdraví, o. p. s. (volně k dispozici v prostorách organizace, v čekárně
Psychosociálního centra v Přerově), každý měsíc byl zpracován letáček s plánovanými aktivitami na příslušný
měsíc (letáček byl volně k dispozici na středečním Klubu Denního stacionáře, v prostorách Duševního zdraví,
o. p. s., možnost stažení na webových stránkách organizace).
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Reprezentace činnosti Duševního zdraví, o. p. s. v Holandsku - VÝMĚNNÉHO ZÁJEZDU CUIJK 2012 (7.6. 11.6. 2012) se zúčastnily 2 sociální pracovnice.
Dne 7. 12 . 2012 proběhl v prostorách organizace Den otevřených dveří.
Změna čísla bankovního účtu veřejné sbírky



Původní bankovní účet veřejné sbírky (č.ú. 107-272750227/0100) byl veden u Komerční banky, a. s.
do 31. 7. 2012, tj. do ukončení individuálního projektu Olomouckého kraje.
Z důvodu dalšího jednání s bankou o vedení účtu došlo k jeho dočasnému zrušení, kdy zůstatek na účtu
veřejné sbírky byl 30. 7. 2012 převeden na běžný účet organizace.
Nový účet k veřejné sbírce Duševního zdraví, o. p. s. byl zřízen u Komerční banky, a. s. k 13. 11. 2012.
Číslo účtu veřejné sbírky (platné od listopadu 2012): 107-3853600247/0100
Organizace veřejné sbírky pro Duševní zdraví, o. p. s. (organizátor: statutární město Přerov)



Statutární město Přerov zorganizovalo veřejnou sbírku pod vánočním stromem na nám. T. G. Masaryka
(konání sbírky od 2. 12. 2012 do 4. 1. 2013) - výtěžek veřejné sbírky bude předaný zástupcům organizace
Duševní zdraví, o. p. s.
Výtěžek sbírky je určen na nákup materiálu pro pracovní terapii, na sportovní a rehabilitační pomůcky.

3)

Personální zajištění služby

Z roku 2011 přetrval pracovní poměr se sociální/administrativní pracovnicí - úvazek 0,8. Dne 1. 2. 2012
nastoupila nová sociální pracovnice - úvazek 1,0. Od založení organizace a registrace sociální služby byla
poprvé pozice sociální pracovnice obsazena na plný úvazek.
Službu sociální rehabilitaci v roce 2012 personálně zajistily:
- 2 kmenové zaměstnankyně s vysokoškolským vzděláním (2 pracovní smlouvy)
- 5 pracovnic v sociálních službách se středoškolským vzděláním (Smlouva o poskytování služeb ergoterapie; 5 x DPP, max 20h/měsíc)
- 1 pracovnice - ergoterapeutka se středoškolským vzděláním (Smlouva o poskytování služeb - ergoterapie)
- 1 odborná stážistka s vysokoškolským vzděláním (Smlouva o výkonu odborné praxe, max 40h)
Na základě 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:
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-

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

Ke dni 31. 7. 2012 došlo k uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb“ (ukončení z důvodu
ukončení realizace veřejné zakázky „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním na
Přerovsku“) . Na tuto smlouvu navázaly DPP, které byly uzavřeny s 5 pracovnicemi v sociálních službách, a to
za účelem zajištění pokračování skupinových aktivizačních činností.

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 invalidní důchod a je v evidenci úřadu práce.
V roce 2012 službu využilo celkem 82 osob. K 31. 12. 2012 službu využívalo 77 uživatelů služby (66 % žen, 34
% mužů). Oproti roku 2011 došlo k nárůstu počtu uživatelů o 12 osob. Za uživatele služby byla považována
osoba, která alespoň 1 x využila službu sociální rehabilitaci. Denní kapacita služby byla nastavena na 15
osob.
Uživatelé byli při setkání se sociálními pracovnicemi informování o zákonné povinnosti uzavření Smlouvy
o poskytování služby - sociální rehabilitace (dále jen „smlouva“). V roce 2012 „smlouvu“ uzavřelo 15
uživatelů služby, z roku 2011 do roku 2012 přetrvávalo plnění 7 „smluv“. I navzdory předpokladu zlepšení
situace (v roce 2011 „smlouvu“ uzavřelo cca 30 % z celkového počtu uživatelů, v roce 2012 to bylo 29 %
z celkového počtu uživatelů) a zrealizování skupinových setkání uživatelů se sociálními pracovnicemi
výhradně za účelem poskytnutí informací o poskytované službě a o uzavírání „smluv“ (setkání probíhala
v Klubovně, a to v měsíci květnu - 5 setkání) se nepodařilo výrazně navýšit počet uzavřených „smluv“.
Zdlouhavost procesu uzavírání „smluv“ je způsobená i samotnou povahou onemocnění a hospitalizací
některých uživatelů služby.
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5) Projekty Duševního zdraví, o. p. s.
V roce 2012 Duševní zdraví, o. p. s. realizovala 2 projekty - projekt „Klub Denního stacionáře“ (tento projekt
je rozšiřován a zkvalitňován od roku 2008) a „Zapojení osob s chronickým duševním onemocněním
do kulturních a sportovních akcí“. V rámci projektů jsme poskytovali sociální službu - sociální rehabilitaci.
Sociální služba byla podpořena:
-

finančními prostředky získanými z vyhrané veřejné zakázky „Zajištění dostupnosti vybraných
sociálních služeb v Olomouckém kraji“ (realizace projektu od 1. 1 2011 - 31. 7. 2012)

-

finančními prostředky ze státního rozpočtu ČR - kapitola 313 - MPSV

-

finančním příspěvkem Olomouckého kraje

-

finančními prostředky získanými v rámci grantového programu statutárního města Přerova

-

bezplatnou výpůjčkou prostor - Myslivecké sdružení Haná v Tovačově

-

věcnými dary - Československá obchodní banka, a. s.

-

finančními dary - TELEMENS s. r. o., Rotary Club Přerov, anonymní darci
Loga podporovatelů služby - veřejné zdroje

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Olomoucký kraj

statutární město Přerov

Evropský sociální fond v ČR

Sociální služba - sociální rehabilitace prostřednictvím projektu Klubu Denního stacionáře a Zapojení osob
s chronickým duševním onemocněním do kulturních a sportovních akcí flexibilně reagovala na potřeby cílové
skupiny. Na základě individuálního přístupu k uživatelům služby docházelo k nabídce 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).
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6) Realizované aktivity v roce 2012
V roce 2012 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.
Nadále byly pravidelně a bez úhrady poskytovány následující skupinové aktivizační činnosti (každá aktivita
probíhala 1 x týdně) - keramická dílna, dílna ručních prácí, výtvarná dílna. V rámci těchto aktivizačních
činností byly vytvářeny výrobky, které se jednak prodávály (v rámci veřejné sbírky), jednak darovaly
(spolupráce s ornitologickou stanicí v Přerově, s přerovskou nemocnicí - s novorozeneckým a dětským
oddělením, s Nemocnicí Nové Město na Moravě - dětské oddělení). Uživatelé služby svými výrobky dělali
radost jednak sobě, jednak druhým, což pro ně bylo silným motivačním prvkem - viděli význam a užitečnost
své činnosti. Předávání výrobků formou darů se uživatelé služby vždy osobně účastnili.
K dalším skupinovým aktivitám, na které mohli i v roce 2012 uživatelé bezplatně a pravidelně docházet,
patřily kondiční cvičení a anglický jazyk (aktivity probíhaly 1 x týdně), středeční Klub Denního stacionáře
(poslední středy v měsíci byly věnovány skupinovému setkávání uživatelů s psycholožkou a personálem
Duševního zdraví, o. p. s.).
U skupinových aktivizačních činností došlo v roce 2012 k rozšíření - uživatelé služby měli možnost zapojit se
do nových aktivit jako:

 program pro dobré zdraví (rady a tipy pro zdravý životní styl, od března 2012 proběhlo 15 setkání,
1 x týdně)

 kurz vaření (probíhal od března 2012, 1 x týdně)
V rámci projektu „Zapojení osob s chronickým duševním onemocněním do kulturních a sportovních akcí“
došlo k navýšení počtu kulturních a sportovních aktivit:

 7 x kino (Přerov) , 1 x divadlo (Olomouc), 1 x koncert (Přerov), 1 x vánoční večírek (proběhl 12 .12.
2012 v prostorách Klubu Teplo a. s. v Přerově, zúčastnilo se 24 uživatelů služby)

 jednodenní výlety: 1 x návštěva hanáckého skanzenu (Příkazy), 1 x Helfštýn, 1 x Tovačov (akce
„Vítání jara“)

 1 x bowling (Přerov), 2 x projížďka na kolech (Tovačov, Osek nad Bečvou), 6 x bazén (Přerov), 1 x
procházka (prohlídka parku Michalova, Přerov)

 1 x rekondiční pobyt (Chata pod Tesákem, Chvalčov) - z důvodu nedostatku finančních prostředků se
pobyt realizoval 3 dny, a to v termínu 14. - 16. 9. 2012 - zúčastnilo se 21 uživatelů služby
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 2 x přednáška - Kurz první pomoci, Ochrana spotřebitele (Přerov)
 1 x Den pro duševní zdraví (Přerov, 4. října 2012)
Návštěvnost

jednotlivých

skupinových

aktivizačních

a

vzdělávacích

činností,

aktivit

vedoucích

ke zprostředkování společenského kontaktu a aktivit vedoucích k pomoci při uplatňování práv, oprávněných
zájmů, při obstarávání osobních záležitostí je uvedena v následujících tabulkách 1 :
Skupinová aktivizační a
vzdělávací činnost
Kondiční cvičení
Keramická dílna
Program pro dobré zdraví
Výtvarná dílna
Dílna ručních prací
Klub Denního stacionáře
Anglický jazyk
Kurz vaření
CELKEM

leden - červenec
Počet účastníků
Počet setkání
60
18
24
11
49
11
109
22
175
28
156
7
90
21
72
16
735
134

srpen - prosinec
Počet účastníků
Počet setkání
24
7
26
12
12
4
82
16
104
17
84
4
36
8
62
14
430
82

(pozn. Počet účastníků = počet osob účastnících se dané aktivity bez ohledu na to, zda aktivitu navštěvuje
pravidelně nebo tam byl pouze jednou; zahrnuta je každá účast uživatele)
leden - červenec
Zprostředkování společenského
kontaktu
Počet účastníků Počet setkání
Návštěva plaveckého areálu
26
4
Návštěva kina
54
4
Návštěva divadla
0
0
Návštěva koncertu
0
0
Jednodenní výlet (Helfštýn,
21
2
Tovačov, Příkazy)
Přednášky/besedy
16
2
Sportovní akce (kolo, bowling)
10
3
Prohlídka parku Michalov
2
1
Rekondiční pobyt
0
0
Vánoční večírek
0
0
CELKEM
129
16

srpen - prosinec
Počet účastníků
Počet setkání
5
2
18
3
17
1
13
1
11

1

0
0
0
21
24
109

0
0
0
1
1
10

Pomoc při uplatňování práv,
leden - červenec
oprávněných zájmů, při
Počet účastníků
Počet setkání
obstarávání osobních záležitostí
Návštěva chráněného pracoviště, Krok
7
1
CZ, v.o.s. Hranice
CELKEM
7
1

1 Tabulky jsou rozděleny mezi dvě období: leden - červenec (převážné financování služby z prostředků získaných

v rámci veřejné zakázky „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji“), srpen prosinec (služba financována z ostatních veřejných/neveřejných zdrojů).
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7) Finanční zajištění služby
Do 31. 7. 2012 byl provoz služby zajištěn z prostředků získanými v rámci veřejné zakázky Olomouckého kraje
„Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji“.
Pro získání finančních prostředků na zbývající část roku 2012 byly zpracovány 4 žádosti na projekt Klubu
Denního stacionáře - úspěšnost při získání grantu/dotace/příspěvku byla 75 %, na projekt Výstup ze sociální
izolace byla zpracována 1 žádost - neschválena, na projekt Zapojení osob s chronickým duševním
onemocněním do kulturních a sportovních akcí byla zpracována 1 žádost - podpořena.
Poprvé od registrace služby byla podána žádost o finanční příspěvek v rámci OP Lidské zdroje
a zaměstnanost - žádost nebyla podpořena.
V roce 2012 bylo možné finančně podpořit službu formou veřejné sbírky - viz podkapitola 7.2.
Naplnění cílů sociální služby dále podpořili:
- ANONYMNÍ DÁRCI, a to v celkové výši 43 000 Kč
- Myslivecké sdružení Haná - bezplatná výpůjčka prostor
- na základě darovací smlouvy sociální službu podpořili tito dárci:
Československá obchodní banka, a. s. , TELEMENS, s.r.o., Rotary Club Přerov,
Typ smlouvy

Předmět darování

Dárce

Darovací smlouva

1 ks počítače včetně licence k operačnímu
systému Windows (hodnota daru 800 Kč)

Československá obchodní banka, a. s.,
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Darovací smlouva

finanční dar (100 000 Kč),
finanční dar (2 500 Kč)

TELEMENS, s. r. o., nám. Přerovského
povstání 1, 750 01 Přerov

Darovací smlouva

finanční dar (15 000 Kč)

Rotary Club, Kratochvílova 1, 750 00
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 (období realizace projektu 1. 1. 2011 - 31. 7. 2012).
Byla uzavřena Smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb, č. 2010/05479/OIEP/DSM, v níž se
organizace zavázala k naplnění následujících primárních ukazatelů (období 1. 1. 2012 - 31. 7. 2012):
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- 140 intervencí a skupinových aktivit (Duševní zdraví, o. p. s. svojí činností bez problémů naplnila tento
ukazatel - v případě počtu intervencí/skupinových aktivit došlo k překročení nastavené hodnoty o 758
aktivit/intervencí)
- 10 nových uživatelů služby za období realizace projektu, tj. od 01. 01. 2011 - 31. 07. 2012 (již v roce 2011
došlo k naplnění ukazatele; počet nových uživatelů v roce 2012 čítal 7 osob)

Individuální projekt Olomouckého kraje
Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji
SLEDOVANÝ UKAZATEL
(primární a sekundární)
Počet intervencí
Počet skupinových aktivit
Počet účastníků skup. aktivit
Počet kontaktů
Počet uživatelů (za celé období
realizace projektu od 1.1.2011 do
31.7.2012)

ROK 2012 (1.1.2012 - 31.7.2012)
Požadovaná hodnota
Dosažená hodnota
293 intervencí + 605 skup.
140
aktivt = celkem 898
sekundární ukazatel
871 účastníků
sekundární ukazatel
750 kontaktů
10 nových uživatelů za
celé období realizace
7 nových uživatelů
projektu

Zhodnocení celkových výstupů projektu (celé období realizace projektu):
 finanční zajištění služby v celkové výši 1 107 607 Kč (získané prostředky byly hlavním zdrojem
financování služby - v roce 2011 tvořily 80 % všech příjmů, v roce 2012 42 % všech příjmů)

 překročení nastavené hodnoty primárních ukazatelů (u intervencí a skupinových aktivit o 1 387;
u nových uživatelů o 67) - „podtržení“ zájmu o službu, potřebnosti služby

1.1.2011 - 31.7.2012
SLEDOVANÝ UKAZATEL (primární
a sekundární)
Min. požadovaná hodnota
Celková dosažená hodnota
Počet intervencí
644
620
Počet skupinových aktivit
1 363
neurčeno
Počet účastníků skup. aktivit
2 168
Počet kontaktů
neurčeno
1 467
Počet uživatelů
10
77

 personální zajištění služby - rozšíření pracovních úvazků: nástup nové sociální pracovnice na plný
úvazek v roce 2012; nákup služby v rámci ergoterapie (4 pracovnice v sociálních službách,
1 ergoterapeutka)
 zajištění materiálu na aktivizační činnosti - rozšíření technik a metod ve výtvarné a keramické
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činnosti, v ručních pracích
 rozšíření nabídky aktivit pro uživatele služby - program pro dobré zdraví, kurz vaření
 zlepšení informovanosti veřejnosti o poskytované službě (webové stránky, informační letáčky,
letáčky s plánovanými aktivitami na daný měsíc, nástěnka v prostorách Duševního zdraví, o. p. s.,
reprezentace činnosti organizace v zahraničí - Holandsko, realizace Dne otevřených dveřích)
 doplnění vzdělávání pracovníků Duševního zdraví, o. p. s. - propojení sociálních služeb
a zdravotnictví (rekvalifikační kurz pro pracovnice v sociálncíh službách, psychiatrické minimum
pro sociální pracovnice)
 rozšíření a zkvalitnění technického vybavení (mobilní telefon, multifunkční tiskárna, skartovačka,
výpočetní technika - připojení 4 počítačů k internetu)
 vybavení kanceláře (nákup 2 psacích stolů, 1 knihovny, 1 uzamykatelné skříně, 1 věšák)

7.2.) Veřejná sbírka
Duševní zdraví, o. p. s. získala 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
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.
Dne 30. 7. 2012 dochází k převodu zůstatku na bankovním účtu veřejné sbírky (tj. 107-272750227/0100)
na běžný bankovní účet organizace (tj. 43-2426920217/0100) - převedená částka 7 802, 95 Kč, a to
z důvodu dočasného zrušení účtu k veřejné sbírce. Nový bankonvní účet k veřejné sbírce byl zřízen ke dni
13 .11. 2012 (číslo bankovního účtu: 107-3853600247/0100).
V roce 2012 byl hrubý výtěžek veřejné sbírky ve výši 6 569 Kč (výtěžek ve výši 5 269 Kč ze Dne pro duševní
zdraví, výtěžek ve výši 1 300 Kč ze Dne otevřených dveří) - prodej předmětů vlastní výroby (vytvořené
v rámci aktivizačních činností). V roce 2011 byl hrubý výtěžek sbírky ve výši 7 860 Kč - tento výtěžek byl
převeden do roku 2012.
Z celkového hrubého výtěžku veřejné sbírky byly v roce 2012 uhrazeny/kofinancovány následující položky:

 materiál na aktivizační činnost (2 367 Kč), potraviny na aktivizační činnost Kurz vaření (321 Kč)
 ubytování pro 21 uživatelů služby - 3 denní rekondiční pobyt (6 930 Kč)
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 zapůjčení sportovního vybavení (484 Kč)
 zajištění kulturního programu + pronájem prostor pro uživatele služby (1 786 Kč)
 poplatek za prostranství (20 Kč)
Zůstatek na účtu veřejné sbírky ke dni 31. 12. 2012 byl ve výši 2 277 Kč. Tato částka bude využita v roce 2013
k naplnění cílů sociální služby.

8) Hospodaření organizace v roce 2012
Položka
Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Ostatní daně a poplatk y
Jiné ostatní nák lady
Mzdové nák lady
Zák onné sociální pojištění
Zák onné sociální nák lady

NÁKLADY CELKEM

Položka
Tržby z prodeje služby
Individuální projekt
Provozní dotace
Ostatní výnosy (dary, příspěvky,...)

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč

v tis. Kč
50
9
2
245
1
7
503
156
6

v%
5,11
0,92
0,2
25,03
0,1
0,72
51,38
15,93
0,61

979

100

v tis. Kč
22
410
347
199

v%
2,25
41,92
35,48
20,35

978

100

-1

V důsledku navýšení pracovních úvazků došlo k navýšení osobních nákladů - mzdové náklady (včetně
zákonných odvodů) tvořily cca 67 % celkových nákladů organizace (v roce 2011 to bylo cca 50 %).
Z provozních nákladů bylo stejně jako v roce 2011 nejvíce prostředků využito na pronájem prostor
pro poskytování služby, a to ve výši 97 000 Kč (součást položky Ostatní služby).
Ke dni 31. 7. 2012 došlo k ukončení Smlouvy o poskytování služby v rámci ergoterapie (smlouva byla
nahrazena DPP, která byla uzavřena s každým zaměstnancem) - náklady na zajištění služby v rámci
ergoterapie (položka Ostatní služby) byly vyčísleny na cca 22 000 Kč, odpracované 179,5h.
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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 2012 schválila na svém druhém zasedání, a to dne 27. 6. 2013.
Závěrečnou zprávu zpracovala sociální a administrativní pracovnice Duševního zdraví, o. p. s. Ing. Klára
Elšíková.
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