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Poslání
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Poslání
Využijeme všechny dostupné prostředky, abychom umožnili lidem
s mentálním znevýhodněním zaujmout své místo ve společnosti
v každé etapě jejich života.

Co to znamená?
„Využijeme všechny dostupné prostředky…“
Toto prohlášení by mělo překročit svůj doslovný význam a zdůraznit slova
„všechny dostupné prostředky“. Dynamika těchto tří slov odráží vzor stálého
růstu našeho spolku. Naši členové by měli používat svoji představivost kdykoliv
je to nutné, aby našli nejlepší způsoby dosažení našich cílů.

„…abychom umožnili lidem s mentálním znevýhodněním…“
Hnutí Humanitární Pomoci existuje zejména proto, aby hájilo zájmy lidí
s mentálním znevýhodněním. Program našich akcí musí proto odpovídat tomuto
primárnímu zájmu.

„…zaujmout své místo…“
Zaujmout své místo znamená vytvořit si prostor pro sebe, a to zaprvé v rámci
rodinného prostředí, a pak v rámci společnosti jako celku. To znamená pomáhat
osobám s mentálním postižením stát se plnohodnotnými tak, že je zaopatříme
prostředky, aby mohli bránit svá práva a nést tak plnou zodpovědnost za vlastní
život.
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„…ve společnosti…“

Společnost zahrnuje rodinu, školu, zařízení sociálních služeb, pracovní místa,
sousedy, komunity, samosprávy atd. Je naším úkolem zaujmout ve společnosti
hlavní úlohu při obhajování práv lidí s mentálním znevýhodněním.

„…v každé etapě jejich života.“
Každý jedinec prochází stejnými životními etapami: dětství, dospívání, dospělost,
stáří. V každé této etapě má člověk právo se plně rozvíjet a přijímat patřičnou
podporu od své rodiny a blízkého okolí.

Struktura
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Struktura
Hnutí humanitární pomoci má většinu svých činností rozdělenu do pěti
programů, přičemž každý program má svého garanta, který zodpovídá za
naplňování cílů daného programu. Zbylé činnosti jsou spojeny přímo
s fungováním spolku a jsou řízeny předsedkyní spolku.
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Hnutí humanitární pomoci
GARANT: Jana Kratochvílová, předsedkyně spolku
NÁPLŇ ČINNOSTI: Řízení spolkové činnosti, fundraisingové aktivity, hájení zájmů
lidí s mentálním znevýhodněním na úrovni státní správy a samosprávy, účast na
komunitním plánování, účast na aktivitách odborné veřejnosti.

ČINNOST V ROCE 2017
FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY – činnost našeho spolku by nebyla možná bez
sponzorských darů fyzických a právnických osob. Z těchto darů je financována
nejenom samotná činnost spolku, ale zejména činnost hlavních programů
spolku (Denní stacionář, Chráněné bydlení a Integrace & osvěta) i některých
doplňkových programů (Mobilita). Tyto programy jsou ztrátové, a to i po
započtení dotací z veřejných rozpočtů i poplatků klientů. Sponzorské dary jsou
proto pro další činnost těchto programů klíčové. V roce 2017 hospodařil spolek
s celkovým obratem 6.865.382 Kč, hospodářským výsledkem byla ztráta ve výši
443.018 Kč. Tato ztráta byla kryta ze sponzorských darů minulých rozpočtových
období.
Na zajištění chodu spolku je zaměstnán jeden pracovník na 0,5 úvazku. Náklady
činnosti spolku činily 539.034 Kč, tj. 7,9 % z obratu. Sponzorské dary činily 605.615
Kč. Více o hospodaření níže v tabulce.
Vzhledem ke klíčové roli finančních darů ve fungování aktivit našeho spolku,
snažíme se oslovit potenciální dárce i jinými, netradičními způsoby. Zdárně
pokračuje klub Přátelé Domova OLGA, jehož prostřednictvím se nám podařilo
získat finanční prostředky ve výši 97.890 Kč. Více informací o činnosti klubu
získáte na internetových stránkách www.prateledomovaolga.cz, nebo facebookové
prezentaci na adrese https://www.facebook.com/domovolgablansko/.
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Velmi si ceníme charitativní akce Čtyřiadvacetihodinový bowling turnaje, která
se uskutečnila již třetí rok za sebou v bowlingové hale blanenské Zámecké Sýpky.
Výtěžek turnaje byl věnován ve prospěch Domova OLGA.
Velmi důležitá je pro náš spolek sponzorská podpora ze strany fyzických
i právnických osob. Všechny dary jsou pro nás důležité a bez nich by naše činnost
nebyla možná. Mezi nejvýznamnější podporovatele z podnikatelské sféry patří
společnosti Isolit-Bravo spol. s r.o. z Jablonného nad Orlicí, Průmyslová
keramika spol. s r.o. z Rájce-Jestřebí a Synthon s.r.o. z Blanska. Další sponzoři
a podporovatelé našeho spolku jsou jmenování na konci výroční zprávy v oddíle
„Poděkování“.
HÁJENÍ ZÁJMŮ OSOB S MENTÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY A
SAMOSPRÁVY – spolek v naplňování svých cílů velmi úzce spolupracuje
s představiteli města Blanska a Jihomoravského kraje. Předsedkyně spolku se
v uplynulém roce mnohokrát zúčastnila různých jednání, která se týkala situace
lidí s mentálním znevýhodněním v našem regionu.
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – zástupci HHP se účastní komunitního plánování v rámci
pracovní skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“. Podílíme se
tak na tom, aby lidé s mentálním znevýhodněním mohli ve svém regionu využívat
sociální služby, které potřebují.
ODBORNÁ ČINNOST – náš spolek vstoupil do procesu zavádění nového systému
financování sociálních služeb ze strany Jihomoravského kraje. Zúčastnili jsme se
několika konferencí na toto téma a věcnými připomínkami jsme se snažili, aby
výsledná podoba financování byla co nejvíce v zájmu lidí s mentálním
znevýhodněním.
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Hospodaření
Výnosy

169,7 Náklady

966,1

Sponzorské dary

169,7 Provozní náklady

231,7

Mzdové náklady

307,3

Příspěvek na program Integrace & osvěta

155,5

Příspěvek na program Chráněné bydlení

271,5
(v tisících Kč)

Integrace & osvěta
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Integrace & osvěta
GARANT: MUDr. Jaromír Kratochvíl, místopředseda spolku
NÁPLŇ ČINNOSTI: Organizace a zabezpečení integračních a osvětových aktivit,
které mají rozšiřovat povědomí veřejnosti o problematice mentálního
znevýhodnění; snaha o maximální zapojení samotných lidí s mentálním
postižením do těchto aktivit.

ČINNOST V ROCE 2017
Jednou z nejvýznamnějších integračních aktivit se stává naše každoroční účast na
charitativním běhu „You Dream We Run“, který pořádá spolek PROSEN. Mezi
vylosovanými potřebnými lidmi, na jejichž sen se sbíralo, patřili i klienti denního
stacionáře, který provozujeme. Velmi dobrá mediální prezentace celé akce pak
dokázala zvýšit povědomí veřejnosti nejen o naší činnosti, ale i o problematice
mentálního znevýhodnění.
V uplynulém roce jsme pokračovali v pořádání kulturních a integračních akcí pro
lidi s mentálním znevýhodněním (návštěvy výstav, exkurze, vycházky, zábavná
odpoledne apod.). Díky podpoře společnosti RENOMIA a jejímu nadačnímu
fondu Hlas srdce jsme pro klienty Domova OLGA uspořádali rekondiční pobyt
v hotelu Vyhlídka v Blansku.

Hospodaření
Výnosy

215,3 Náklady

215,3

Příjmy od klientů

45,6 Provozní náklady

53,0

Příspěvek HHP (z programu Prodej výrobků)

14,2 Mzdové náklady

162,2

Příspěvek HHP (sponzorské dary)

155,5
(v tisících Kč)

Denní stacionář
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Denní stacionář
GARANT: Mgr. Jaromír Kratochvíl, vedoucí denního stacionáře
NÁPLŇ ČINNOSTI: Zabezpečení chodu sociální služby denní stacionář v zařízení
sociálních služeb Domov OLGA a zajištění rekondičních a kulturních akcí pro lidi
s mentálním znevýhodněním.

ČINNOST V ROCE 2017
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ DOMOV OLGA
Posláním Domova OLGA je poskytovat sociální službu denního stacionáře lidem
s mentálním postižením. Na základě individuálních schopností a potřeb těchto
lidí se snažíme poskytnout těmto lidem pomoc a podporu k tomu, aby mohli
kvalitněji prožívat svůj život.
Snažíme se zvyšovat soběstačnost klientů služby, aby potřeba podpory při
úkonech péče o vlastní osobu byla co nejnižší. Udržujeme a zvyšujeme úroveň
jejich sociálních, pracovních a intelektuálních dovedností a návyků. Dále se
snažíme vytvářet pro klienty služby prostředí podněcující k udržování a vytváření
sociálních kontaktů a podporovat jejich osobní zájmy a umožňovat jim výběr
pracovních i zájmových činností. Vytváříme rovněž podmínky pro jejich účast na
společenských, vzdělávacích i volnočasových aktivitách a tím je podporujeme ve
smysluplném a sebenaplňujícím způsobu trávení volného času. Podporujeme
klienty při získávání schopností, dovedností a kompetencí, které posilují jejich
samostatnost a nezávislost a jejich sociální začleňování.
Kapacita zařízení je 38 klientů. Ve sledovaném roce službu využívalo 35 klientů.
Sociální služba vykázala za sledovaný rok účetní ztrátu 8.723 tisíc korun, kterou
muselo krýt HHP z vlastních prostředků (z programu Prodej výrobků).
Provoz zabezpečovalo celkem 10,28 přepočtených pracovníků, z toho 8,38
v přímé péči a 1,90 v nepřímé péči.

Denní stacionář
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DALŠÍ ČINNOST V DOMOVĚ OLGA

Kromě poskytování sociální služby denního stacionáře podporujeme naše klienty
i dalšími aktivitami. V rámci programu Integrace & osvěta pro ně pořádáme
nebo zprostředkováváme různé kulturní a sportovní aktivity, výlety apod. V rámci
programu Prodej výrobků běží projekt integrační kavárny „Kafárna“, kde si
klienti Domova OLGA zkouší v reálném provozu svoje skutečné možnosti
pracovního uplatnění a se tak vytváří přirozený prostor pro setkávání lidí
s mentálním znevýhodněním s běžnou veřejností.
Další významnou aktivitou je prohlubování dobrovolnické spolupráce s firmou
Synthon. Tato společnost je význačným výrobcem, který působí v oblasti
chemického a farmaceutického průmyslu. V rámci svého programu sociálně
zodpovědného podnikání dává velmi výrazný prostor pro dobrovolnickou činnost
svých zaměstnanců. Zaměstnanci firmy Synthon tak Domovu OLGA i v roce 2017
pomáhali v nejrůznějších oblastech (drobná údržba budovy a zahrady stacionáře,
pomoc při zajištění sportovních a kulturních akcích apod.).
Naši klienti se také pravidelně věnují sportovním aktivitám. Každý týden chodí
zájemci o tento sport na tréninky a účastní se každoročního turnaje, který pořádá
SPMP Brno. Díky vstřícnému postoji města Blanska mohou naši klienti
pravidelně sportovat v tělocvičně a v kuželně na Údolní ulici v Blansku.

Hospodaření
Výnosy

4 239,7 Náklady

4 239,7

Dotace JMK § 101a

1 916,2 Provozní náklady

1 213,7

Dotace JMK § 105

245,0 Mzdové náklady

3 026,1

Dotace JMK ostatní

136,2

Dotace město Blansko

326,0

Příjmy od klientů
Úřad práce
HHP (z programu Prodej výrobků)

1 556,0
51,6
8,7
(v tisících Kč)
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Chráněné bydlení
GARANT: Mgr. Marek Rada, vedoucí chráněného bydlení
NÁPLŇ ČINNOSTI: Zabezpečení sociální služby chráněné bydlení v zařízení
sociálních služeb Centrum VELAN a zajištění aktivit na rozšíření kapacity
chráněného bydlení a zřízení sociální služby podporované bydlení.

ČINNOST V ROCE 2017
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ CENTRUM VELAN
Posláním Chráněného bydlení Centrum VELAN je poskytovat možnost
skupinového bydlení pro lidi s lehkým až středním mentálním postižením.
Obyvatelům Centra VELAN poskytujeme podle jejich individuálních potřeb
takovou podporu, aby dosáhli, s ohledem na míru svého postižení, maximálně
možné míry samostatnosti a nezávislosti.
Hlavní cíle služby jsou:
•

zvyšovat soběstačnost uživatelů služby, aby potřeba podpory při úkonech
péče o vlastní osobu byla co nejnižší

•

podporovat sociální začlenění uživatelů služby prostřednictvím udržování
a zvyšování jejich úrovně sociálních dovedností a návyků, vytvářením
prostředí podněcující k udržování a vytváření sociálních kontaktů

•

podporovat osobní zájmy uživatelů služby

Maximální kapacita zařízení byla v roce 2017 pro 8 klientů. Ke dni 19. 10. 2017
byla kapacita rozšířena na 9 klientů. V průběhu celého roku službu chráněného
bydlení využilo 9 klientů. Průměrná obložnost činila 91 %. Sociální služba vykázala
za sledovaný rok účetní ztrátu 271.521 Kč, která musela být kryta z vlastních
prostředků HHP. Důvodem ztráty bylo nedostatečné financování ze strany
Jihomoravského kraje, které bylo zapříčiněno chybným nastavením dotačních
kritérií. Tato kritéria znevýhodňovala služby, které měly nižší celkové náklady. Pro
příští rok má být tento nedostatek v systému financování odstraněn.

Chráněné bydlení

Str. 11
Provoz

chráněného

bydlení

zabezpečovalo

celkem

4,57

přepočtených

pracovníků, z toho 4,07 v přímé péči a 0,50 v nepřímé péči.
ROZVOJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
HHP má v dlouhodobém plánu rozvoj chráněného bydlení, a to zejména bydlení
s menší mírou podpory. Považujeme za důležité, aby uživatelé, kteří již získají
potřebnou míru samostatnosti, mohli bydlet v chráněném bydlení, kde již
asistenti nebudou přítomni 24 hodin denně, ale budou do bydlení docházet dle
určených potřeb uživatele. Máme zájem o získání jednoho či dvou bytů v běžné
městské zástavbě.

Hospodaření
Výnosy

1 615,7 Náklady

1 615,7

Dotace JMK § 101a

374,0 Provozní náklady

Dotace JMK § 105

103,2 Mzdové náklady

Dotace JMK ostatní

553,7
1 062,0

85,0

Dotace město Blansko

130,0

Příjmy od klientů

652,0

Příspěvek HHP (sponzorské dary)

271,5
(v tisících Kč)

Prodej výrobků
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Prodej výrobků
GARANT: Jana Kratochvílová
NÁPLŇ ČINNOSTI: Zajištění prodeje výrobků z terapeutických dílen Domova OLGA
prostřednictvím přímého prodeje koncovým zákazníkům, nebo prodeje třetím
stranám. Zajištění zakázek ze strany podnikatelských subjektů, které mohou být
realizovány prostřednictvím terapeutických dílen Domova OLGA.

ČINNOST V ROCE 2017
PRODEJ VÝROBKŮ
V rámci terapeutických dílen Domova OLGA vzniká množství výrobků, které
mohou být i užitečné, či někomu udělat radost. V rámci tohoto programu se proto
snažíme najít uplatnění pro tyto výrobky na běžném trhu. Výrobky prodáváme
zejména stánkovým prodejem na trzích, kulturních akcích apod. Mezi některé
významnější akce, na kterých jsme výrobky prodávali, patří:
•

Prodej ve firmě Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o., Ráječko

•

Prodej ve firmě Synthon, a.s., Blansko

•

Prodeje na jarní a podzimní výstavě ZO Českého zahrádkářského svazu
Blansko

•

Hrnčířský jarmark v Kunštátu

ZAKÁZKY
Kromě prodeje výrobků se snažíme, aby podnikatelské subjekty zadávali přímo
nějaký typ práce pro terapeutické dílny Domova OLGA. Většinou jde o velmi
jednoduchou činnost (kompletování šroubků, balení drobných výrobků apod.).
Rozsahem se jedná o nevelkou činnost, která je však velmi důležitá – jedná se
o skutečnou práci, což lidem s mentálním znevýhodněním přináší pocit
uspokojení z účasti na smysluplné činnosti.

Prodej výrobků
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„KAFÁRNA“

V roce 2017 již projekt integrační kavárny „Kafárna“ běžel v ostrém provozu. Jde
o doplňkovou činnost, jejímž smyslem není generování zisku, ale vytvořit
prostředí, kde si klienti Domova OLGA mohou vyzkoušet „zaměstnání nanečisto“,
tj. zkusit si práci číšníka ve skutečné kavárně, se skutečnými zákazníky z řad
veřejnosti. Cílem je v reálném provozu vyzkoušet skutečné možnosti pracovního
uplatnění našich klientů a zároveň vytvořit přirozenou platformu pro setkávání
lidí s mentálním znevýhodněním s běžnou veřejností.

Hospodaření
Výnosy
Prodej služeb a výrobků
Projekt „Kafárna“

206,5 Náklady

206,5

85,7 Provozní náklady

143,6

120,8 Mzdové náklady

14,1

Převod do programu Denní stacionář

8,7

Převod do programu Integrace & osvěta

14,2

Převod do programu Mobilita

25,9
(v tisících Kč)

Mobilita
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Mobilita
GARANT: Mgr. Jaromír Kratochvíl
NÁPLŇ ČINNOSTI: Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro potřebné lidi
s mentálním znevýhodněním prostřednictvím svozového auta, osobní asistence
apod.

ČINNOST V ROCE 2017
V roce 2017 službu využilo 15 klientů. Do sociálních služeb Domov OLGA a
Centrum VELAN svážíme klienty ze sedmi obcí. Celkem jsme najezdili bezmála 13
tisíc kilometrů. Celkovou ztrátu programu ve výši 25.912 Kč uhradilo HHP
z programu prodeje výrobků.

Hospodaření
Výnosy

97,5 Náklady

97,5

Poplatky klientů

71,6 Provozní náklady

51,2

Příspěvek HHP (z programu Prodej výrobků)

25,9 Mzdové náklady

46,3

(v tisících Kč)
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Poděkování
DĚKUJEME VŠEM LIDEM, FIRMÁM A INSTITUCÍM, KTEŘÍ PODPOŘILI HNUTÍ
HUMANITÁRNÍ POMOCI V ROCE 2017:

Babka Jiří; Bláhová Eliška; Buchlovič Marian; DERMA PDH s.r.o.; Dopravní stavby
Brno s.r.o.; Fialová Eva; HLAS SRDCE, nadační fond; Hořavová Jarmila; Hrubešová
Dita; Charvát Jiří; Chládek Vlastimil; ILLKO s.r.o.; Isolit-Bravo spol. s r.o.; ITAB Shop
Concept CZ a.s.; Jihomoravský kraj; Kinclová Jarmila; Kraus Karel; Lipovská Hana;
manž. Librovi; manž. Sehnalovi; Medunová Hana; Městská knihovna Blansko;
Město Blansko; Mihálek Ivan; Michálek Jiří; Mikulášek Daniel; Minářová Ivana;
Minxová, Naděžda; ONE.CZ s.r.o.; Ottová Daniela; Pivnice Pohádka; Polák Ivo;
Procházka Jan; PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně
znevýhodněných; Průmyslová keramika spol. s r.o.; Ptáčková, Eva; Rajtšlégr Pavel;
Rajtšlégr Vít; Roučka Jaromír; Sbor dobrovolných hasičů Klepačov; Sobotka
Bohuslav; Starý Miroslav; Staňková Jitka; Straubová Alena; Střední škola
cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.; Synthon s.r.o.; Šmerda Jan; Štěpánek
Kvido; Štěpánková Marcela; TEVAL tech s.r.o.; Tyco Fire & Security Czech Republic
s.r.o.; Úřad práce ČR; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Boskovice;
zaměstnanci firmy Synthon; zaměstnanci firmy Tyco Fire & Security Czech
Republic; Zelený Dušan; ZO Českého svazu zahrádkářů Blansko;

