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Základní údaje 

 

Název organizace: DomA – domácí asistence 

Právní forma:                                zapsaný spolek 

Sídlo:  Hlučínská 739/1, 747 27 Kobeřice 

IČO:  27031012       

DIČ: CZ27031012 

Bankovní účet u ČSOB a.s., 

pobočka Opava, č.ú. 210004069/0300 

Bankovní účet u České spořitelny   3814348309/0800 

Datum založení:  9. 4. 2006 

Registrace:  MV ČR, č. VS/1-1/64152/06-R 

Tel/fax:  +420 606 168 192 

E-mail: doma.pece@seznam.cz 

Internetové stránky: www.domakoberice.cz 

Kontaktní místo, kancelář:  Hlučínská 739/1, 747 27, Kobeřice (zdravotní středisko) 

 

Statutární zástupce: RNDr.Ludmila Domonkosová – předsedkyně organizace  

              

  

Rada spolku: RNDr. Ludmila Domonkosová 

 Mgr. Helena Kočí 

 Monika Hanzlíková 

 

 

 

Členství v jiných organizacích: ČAPS – Česká asociace pečovatelské služby  
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  Úvodní slovo 

 

 

 

 

 

    Rok 2016 byl ve znamení zkvalitnění naší práce, a to zejména v administraci služeb. 

Postupně jsme odstranili nedostatky, na které nás upozornila inspekce MPSV na konci roku 

2015.  

     V roce 2016 jsme oslovili všechny obce, ve kterých máme klienty. Některé obce nám 

přispěly na provoz a zajištění služeb. 

Nejvyšší příspěvek jsme získali od naší „domovské“ obce Kobeřice, od obce Rohov jsme 

získali prostředky k zakoupení polohovací postele, k vyrovnání provozní ztráty nám dále 

přispěly obce Bolatice, Sudice a Oldřišov.  

     Uvědomujeme si, že spolupráce s obcemi, kde působíme, je pro naši práci velmi důležitá a 

v následujícím období ji budeme dále prohlubovat. 

     Nejvýznamnější podporu však stále získáváme z Moravskoslezského kraje. A dokonce 

jsme byli úspěšní i v projektech financovaných v rámci Evropské Unie. 

     Všem podporovatelům, příznivcům , klientům i obchodním partnerům děkujeme za přízeň 

i spolupráci a do dalšího období přejeme z celého srdce vše dobré. 

 

                                                                                   Za DomA Domácí asistenci 

 

                                                                                   RNDr.Ludmila Domonkosová  

                   Mgr.Helena Krautwurstová                                                                                                

                           Karin Kuřicová 

                           Lenka Laburdová 

                           Kristina Kubějová a 

                           Eliška Maňásová 
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Historie činnosti Občanského sdružení DomA – Domácí asistence 

 

2005 – zkušební projekt terénních sociálních služeb pod záštitou obce Kobeřice a Centra pro 

rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje 

2006 – registrace občanského sdružení DomA – Domácí asistence 

2007 – registrace poskytovatele sociálních služeb – zaregistrovaná terénní pečovatelská 

služba 

2008 – rozvoj počtu služeb, počtu uživatelů 

2009 – rozvoj počtu uživatelů, rozšíření poskytovaných služeb, získání 3 klientů v bývalém 

domě s pečovatelskou službou v Kobeřicích, získání daru obce Kobeřice – automobil 

Felicie k rozvozu obědů a rozvozu jídla pro ZŠ v Kobeřicích 

 

2010 – v srpnu 2010 jsme v rámci kobeřického odpustu zorganizovali výstavu anthurií, díky 

níž jsme získali dotaci z benefičního programu Nadace Divoké Husy. Společně se 

sponzorskými dary pana Pavla Rymla a obce Kobeřice jsme mohli v roce 2011 pro 

potřeby našeho občanského sdružení zakoupit automobil Škoda Praktik. 

Získali jsme rovněž dotaci na mzdu pro administrativního pracovníka a terénní pracovnici a 

podařilo se nám udržet stávající pracovní místa, kterých bylo celkem 5. 

 

2011 – tento rok byl pro nás velikým mezníkem. Díky aktivitám v roce 2010 a dotacím 

MSK, obce Kobeřice, Nadace Divoké husy a daru pana Pavla Rymla z Kobeřic se nám 

podařilo zakoupit nové auto Škoda Praktik. Toto auto slouží k rozvozu obědů a rozvozu jídla 

pro MŠ Kobeřice a ZŠ a MŠ Hněvošice. 

 

2012 – v červenci proběhla ve spolupráci s OÚ Kobeřice přednáška Lichnowský a Hlučínsko, 

kterou pořádala paní Ludmila Fergg, roz. Vehovská, rodačka z Kobeřic působící v Mnichově. 

Od září byl ve spolupráci se ZTP Kobeřice uveden do zkušebního provozu tzv. Klub 

zralého stáří, který se konal v pravidelných týdenních intervalech v klubovně ZTP Kobeřice. 

Tento klub byl mezi seniory velmi dobře přijat a setkání přinášela velmi mnoho radosti. 

 

2013 –Ve spolupráci s místní organizací invalidů se nám podařilo pokračovat v realizaci a 

rozvoji činnosti Klubu zralého stáří.  
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014 - Získali jsme do pronájmu nové sídlo pro působení Sdružení v prostorách 

Zdravotního střediska v Kobeřicích. Dařilo se nám rozvíjet nejenom práci Pečovatelské 

služby, ale také se pokračovalo v organizování Klubu zralého stáří ve spolupráci se Slezským 

svazem invalidů v Kobeřicích a to díky finanční podpoře Obecního úřadu 

Kobeřice.V průběhu roku se nám podařilo získat registraci nové služby Osobní 

asistence, která poskytuje podporu a pomoc především těm rodinám, které se potřebují 

některému ze svých členů věnovat intenzivněji a celodenně a pro tuto péči nemají 

dostatečnou kapacitu. Jedná se o asistenci jak u osob trvale upoutaných na lůžko, kdy je 

potřeba zajistit celodenní stravu, hygienu, ale také kontakt se společenským prostředím právě 

pomocí asistenta-pečovatele, který vymýšlí program a náplň dne pro „svého partnera“, tak i u 

dětí, které např. dochází do školy a je potřeba jim zajistit asistenci při pobytu ve školní 

družině, pomoci jim s přípravou jídla a třeba je i doprovodit domů autobusem. 

Na sklonku roku jsme zahájili práci na projektech vyhlášených v Regionálním operačním 

programu.  

 

2015 - Získali jsme podporu dvou projektů v rámci programu ROP – Vybavení pro 

půjčovnu kompenzačních pomůcek a Automobily pro DomA. Na sklonku roku 2015 

jsme díky těmto dotovaným projektům získali pro činnost našeho sdružení 10 zcela 

nových elektrických polohovacích postelí a 2 automobily, z nichž jeden je určen jako 

osobní a pomůže tak zrychlit a zkvalitnit práci našim pečovatelkám, které jej mohou využívat 

také pro převoz klientů k lékaři, na nákupy, do města atd. Druhý automobil je určen zejména 

pro stěhování kompenzačních pomůcek, protože disponuje tažným zařízením a je pro tuto 

činnost vybaven. 

Dále jsme již druhým rokem mohli díky programu Vzdělávejte se pro růst proškolit 

naše pracovníky ve spolupráci se vzdělávací agenturou K.I.S.S., což znamená, že další tři 

pracovnice mohly absolvovat Kurz pro pracovníky v sociálních službách a posílit tak své 

vědomosti, znalosti a dovednosti, které mohou využívat při své praxi. 

V rámci Moravskoslezského kraje jsme byli vybráni do schválené sítě registrovaných 

sociálních služeb, což je v sociální oblasti přelomový krok, který vybraným službám 

zajišťuje jistotu financování na období let 2016-2020 s možností dalšího návazného 

financování. Pro naši službu je to velká radost, ale zároveň i zodpovědnost, protože to 

znamená, že jsme se stali pro Kraj významným poskytovatelem sociální služby, kterou 

musíme poskytovat v souladu se standardy kvality sociální práce a pravidelně ji rozvíjet. 
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V říjnu 2015 proběhla v naší organizaci inspekce MPSV, která nám poskytla cennou 

zpětnou vazbu a vytyčila další cíle a směr naší práce pro celkový rozvoj naší organizace. 

 

 

2016 

V průběhu roku jsme pracovali na odstranění všech nedostatků, na které upozornila 

inspekce MPSV, vznikly nové  Směrnice: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby, 

Pravidla pro poskytování osobní asistence, Pracovní postupy, Pravidla pro přijímání a 

vyřizování stížností, Ochrana práv uživatelů služby, Pravidla pro přijímání darů, 

Pravidla pro řešení nouzových, havarijních a rizikových situací.                                                             

Na základě střednědobého plánu MSK pro poskytovatele soc. služeb byly osloveny 

všechny obecní úřady obcí, ve kterých jsme poskytovali službu uživatelům. Některé 

z obcí nám přispěly na provoz a zajištění služeb. Díky společnosti Innova nám byla 

schválena žádost o dotaci na 2 automobily v rámci projektu Automobily pro DomA 2. 

V tomto roce jsme nakoupili další kompenzační pomůcky – jako např. jídelní stolky 

k polohovací posteli, antidekubitní nafukovací matraci a na podzim jsme zakoupili ještě 

jednu polohovací elektronickou postel s antidekubitní matrací.   
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Poskytované služby 

Doma-domácí asistence nabízí dvě registrované služby: 

-Pečovatelskou službu ( PS)                                                                                   

-Osobní asistenci (OA) 

 

Provozní doba poskytování těchto služeb je:                                                                 

Pondělí - Pátek 7.00 – 17.00 h 

Provozní doba kanceláře pro osobní jednání se zájemci či uživateli služby je:             

Pondělí: 14.00 – 16.00, Středa: 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.00 h 
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Poslání PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Podporujeme setrvání seniora a zdravotně postiženého v jeho přirozeném domácím prostředí. 

 

Poslání služby OSOBNÍ ASISTENCE 

Posláním služeb osobní asistence je podpora a pomoc směřovaná tělesně postiženým, zdravotně 

postiženým a seniorům tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život 

dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky. 

 

Cílové  skupiny pro poskytování PS a OA                                                                                                                  

-senioři,                                                                                                                                                          

-osoby s chronickým duševním onemocněním,                                                                                          

-osoby s chronickým onemocněním,                                                                                                              

-osoby s kombinovaným postižením,                                                                                                           

-osoby s mentálním postižením,                                                                                                                  

-osoby s tělesným postižením,                                                                                                                       

-osoby se zdravotním postižením.    

Věková kategorie uživatelů PS: 

Dospělí – osoby ve věku 27 – 64 let; 

mladší senioři – osoby ve věku 65 – 80 let; 

starší senioři – osoby nad 80 let věku. 

 

Věková kategorie uživatelů OA: 

osoby ve věku od 6 let 

 

 Cíl   PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Hlavním cílem pečovatelské služby je prostřednictvím dopředu smluvených hlavních úkonů, 

které jsou zaměřeny především na pomoc při péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při 

poskytnutí stravy, při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a dále fakultativních úkonů zajistit a zachovat stávající kvalitu 

života uživatelů v jejich přirozeném domácím prostředí a maximálně tak oddálit nástup do 

zařízení pobytového typu. 
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Cíl služby OSOBNÍ ASISTENCE 

 

- umožnit uživateli služby žít ve svém přirozeném prostředí, 

- podporovat při zachování nebo rozvíjení schopností a dovedností uživatele,  

- pomoci uživateli zvládat běžné každodenní úkoly a tak pomoci zachovat stávající kvalitu 

života,  

- podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazovat společenské kontakty a realizovat 

jeho zájmy, přání a potřeby, 

- napomáhat mu v uplatňování vlastní vůle při rozhodování o způsobu svého života. 

 

 

 

Zásady pro poskytnutí služeb 

 

Mezi zásady, kterými se při poskytování služby našim klientům řídíme a které dodržujeme, 

patří: 

 

 Zásada profesionálního poskytnutí služby – DomA, z.s umožňuje svým 

pracovníkům pravidelné zvyšování kvalifikace pomocí kurzů a školení na témata, 

která se úzce dotýkají výkonu pečovatelské služby. Rozšiřování vědomostí a 

zdokonalování dosavadních schopností pak umožňuje všem pracovníkům týmu 

poskytovat profesionální a kvalitní služby. 

 

 Zásada individuálního přístupu a partnerství – uživatel je vždy v rovnocenném 

vztahu vzhledem k pracovníkovi, který mu poskytuje jednotlivé úkony PS na základě 

individuálních požadavků dle jeho přání, potřeb a zvyklostí, aby tak byla zachována 

co možná nejvyšší míra sebeurčení při dojednávání cílů služby jednotlivého uživatele. 

Uživatel není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem při vytváření své vlastní 

podoby služby.   

 

 Zásada rovnosti všech uživatelů – mezi jednotlivými uživateli panuje rovnost při 

poskytování služby, nikdo není upřednostňován na úkor druhého. Pracovník služby 

vždy jedná s uživatelem s úctou, respektuje jeho lidskou důstojnost a hodnoty. 
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 Zásada samostatnosti, podpora nezávislosti uživatelů – pracovníci služby 

se nesnaží vytvářet uživatele závislé na poskytování služby, naopak se snaží 

dosáhnout takového stavu, aby byl uživatel co nejvíce samostatný (pokud je to 

vzhledem k jeho stavu a situaci možné) a pomalu se vracel do běžného života. 

Uživatel má vždy právo uplatnit svůj názor při řešení své nepříznivé situace, jednat na 

základě svých rozhodnutí a být sám sebou. Pracovník poskytuje uživateli zpětnou 

vazbu a pomáhá mu porozumět důsledkům své volby. 

 

 Zásada flexibility – služba a její jednotlivé úkony se vzhledem k času mění a vyvíjí, 

což pracovník služby reflektuje a spolu s uživatelem přizpůsobuje jeho aktuálním 

potřebám tak, aby služba vždy odrážela aktuální stav potřeb. 

 

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ NAŠICH SLUŽEB 

 

1.  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 Základní výkony: 

 

a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití; 

2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; 

3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; 

4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 

 

 

b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (min. čas úkonu 

15 min.): 

1.  pomoc při úkonech osobní hygieny (v případě potřeby zajištění úkonu dvěma 

pečovatelkami); 

2.  pomoc při zvládání základní péče o vlasy a nehty; 

3.  pomoc při použití WC. 
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c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. dovoz jídla; 

2.  donáška jídla; 

3.  pomoc při přípravě jídla a pití; 

4.  příprava a podání jídla a pití. 

 

d)  pomoc při zajištění chodu domácnosti (min. čas úkonu 15 minut): 

1. běžný úklid a údržba domácnosti; 

2.  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní, po malování atd.); 

3. běžné nákupy a pochůzky; 

4. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; 

5. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy. 

 

 

 

 

e)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (min. čas úkonu 15 minut):  

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět; 

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

 

Fakultativní výkony: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (min. čas úkonu 15 minut); 

b) dohled nad dospělou osobou (min. čas úkonu 15 minut); 

c) jednoduché ošetřovatelské úkony  

d) dohled nad užitím léků; 

e) zajištění a donáška léků; 

f) doprava s uživatelem k lékaři, do zaměstnání atd.  

 

2. OSOBNÍ ASISTENCE 

 

Základní výkony: 

 

a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití; 
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2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; 

3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; 

4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 

 

b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1.  pomoc při úkonech osobní hygieny  

2.  pomoc při použití WC 

 

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1.  pomoc při přípravě jídla a pití; 

 

 

d)  pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 

2. nákupy a běžné pochůzky; 

    e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností. 

 

 

f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení do  školy, školského zařízení, zaměstnání,  k lékaři, na zájmové a 

volnočasové aktivity,  na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět 

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních  

      záležitostí 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
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Fakultativní výkony: 

 

a) jednoduché ošetřovatelské úkony  

b) dohled nad dospělou osobou  

c) dohled nad užitím léků; 

d) zajištění a donáška léků; 

e) doprava   

 

 

Oblast výkonu služby a působnost 

 

Zapsaný spolek DomA– domácí asistence – rozvíjí svou činnost v oblasti hlučínského 

venkova od roku 2004. Pečovatelské služby zajišťujeme v domácnostech uživatelů v místě 

jejich bydliště, služby osobní asistence zajišťujeme  jak v domácnostech uživatelů, tak ve 

školních zařízeních a na pracovištích, kam uživatelé docházejí. 

 

Seznam obcí, ve kterých zajištujeme služby PS a OA: 

Bělá, Bolatice, Bolatice-Borová, Bohuslavice, Dolní Benešov, Hněvošice, Hlučín, Chuchelná, 

Chlebičov, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Kravaře – Kouty, Kravaře – Dvořisko, Malé 

Hoštice, Oldřišov, Opava, Pusté Jakartice, Rohov, Sudice, Svoboda, Strahovice, Služovice, 

Štěpánkovice, Štěpánkovice-Albertovec, Štítina, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Vrbka, 

Závada, Zábřeh u Hlučína 
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Působnost DomA-domácí asistence v roce 2016: 

 

 

Pečovatelskou službu jsme poskytli v těchto obcích: Bolatice, Dolní Benešov, Hněvošice, 

Chuchelná, Kobeřice, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom. 

 

Službu Osobní asistence jsme poskytli v těchto obcích:  Opava, Opava-Komárov, Dolní 

Benešov, Kobeřice, Oldřišov 

 

 

ov  
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Personální zajištění služby 

Personálně službu zajišťují terénní pracovníci, všichni splňují kvalifikační předpoklady a mají 

dlouholetou praxi. 

Celkový počet pracovníků ke dni 31. 12. 2016 (kmenových i externích) DomA – domácí 

asistence – je následující:  

na hlavní pracovní poměr (v rozsahu zkráceného 4-6hod.úvazku) je zaměstnáno 6 pracovníků,                   

na  DPP je zaměstnáno 10 pracovníků. 

 

Organizace pravidelně zajišťuje pracovníkům vzdělávání ve své profesi v rámci povinných 

školení, jejichž témata si pracovníci sami vyberou. 

 

 

 

 

Statistika pečovatelských výkonů 
 

 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

Kód služby  Název služby               Celkem odpracováno  

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    71 hod 

B Pomoc při osobní hygieně         502 hod 

C Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy     183 hod 

 Dovoz jídla         6756 úkonů 

D Pomoc při zajištění chodu domácnosti       480 hod 

E Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím      14.30 hod  

F Fakultativní služby – dohled nad dospělou osobou     15.15 hod  

 

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

 

Kód služby  Název služby           Celkem odpracováno 

AS1,2-1  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    780 hod 
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AS1,2-2  Pomoc při osobní hygieně         484 hod 

AS1,2-3 Pomoc při zajištění stravy           84.15 h 

AS1,2-4  Pomoc při zajištění chodu domácnosti          8.30 h 

AS1,2-5 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   1068  hod 

AS1,2-7 Pomoc při obstarání osobních záležitostí        34.30 h 

F  Dohled nad dospělou osobou           7.15 h
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Zpráva o činnosti za rok 2016 

 

Naše služby jsou dlouhodobého charakteru. V rámci pečovatelské péče jsme se věnovali 

klientům, přestože většina z nich využila třeba jen jednotlivé služby na omezený časový úsek 

v roce. Zatím nejvyužívanější službou je pomoc při obstarávání stravy formou rozvozu obědů, 

dnes již ze tří provozoven v Kobeřicích. Mezi další důležité a časté výkony, kterým se naše 

pečovatelky věnují, však v poslední době patří také pomoc při osobní hygieně, pomoc při 

podání jídla a jednoduché úkony pečovatelského charakteru. Poptávka byla rovněž po službě 

osobní asistence, která se stále více rozšiřuje. 

Historický vývoj terénních služeb 

Rok Počet klientů Počet výkonů 

2005 10 489 

2006 16 1023 

2007 43 (+ 100 průzkum) 3624 

2008 55 5317 

2009 81 8627 

2010 85 12091 

2011 66 9268 

2012 57 19637 

2013 67 19271 

2014 67 25010 

2015 68 16938 

Osobní asistence 

2014 3  

2015 4 467 

 

Rok  Osobní asistence Pečovatelská služba 

Počet klientů Počet hodin Počet klientů Počet hodin 

2016 12 2 497 115 1 310 
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V létech 2015  a 2016 se podařilo 

2015 

 zařadit naši službu do sítě podporovaných sociálních služeb v Moravskoslezském 

kraji 

 získat podporu dvou projektů v Regionálním operačním programu, což konkrétně 

znamená zisk 10 nových elektronických polohovacích postelí včetně matrací, bočnic, 

čel a hrazd a 2 nových užitkových vozů 

 proškolit 3 další pracovníky v rámci rekvalifikačního programu Vzdělávejte se pro 

růst – kurz pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 150 hodin 

 rozvíjet činnost Klubu zralého stáří ve spolupráci se Slezským svazem invalidů za 

podpory Obce Kobeřice 

 udržet a dále rozvíjet zavedený rozsah pečovatelských služeb  

 zakoupit nové kompenzační pomůcky – konkrétně 2 elektronické antidekubitní 

matrace 

 projít Inspekcí kvality sociálních služeb  

 

2016 

 dokončit všechny nařízení z Inspekce kvality sociálních služeb 

 udržet a dále rozvíjet zavedený rozsah pečovatelských služeb a osobní asistence 

 zakoupit 1 polohovací postel, antidekubitní matraci, 2 jídelní stolky do půjčovny 

kompenzačních pomůcek 

 prohloubit své znalosti oboru absolvováním akreditovaného vzdělávacího kurzu 

Základy manipulace a polohování imobilního klienta v podmínkách sociálních služeb 
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 

Díky sponzorským i věcným darům jednotlivců, rodin, ale také pravidelné podpoře Obecního 

úřadu Kobeřice, Moravskoslezského kraje a Nadací, které se snažíme oslovovat s žádostí o 

podporu, disponuje naše organizace stále se rozšiřující půjčovnou kompenzačních pomůcek, 

které slouží jako velice cenná pomoc jak pro samotné klienty, kteří pomůcku osobně užívají, 

tak i pro jejich blízké, kteří jim poskytují pomoc a podporu v jejich přirozeném domácím 

prostředí. Mezi nejčastěji využívané pomůcky patří polohovací postele, které se ukázaly jako 

velice efektivní pomoc rodinám, kde je člen rodiny upoután na lůžko. 

Polohovací postele, které máme k dispozici, jsou ovládány elektronicky a jsou velice 

komfortní na obsluhu pro všechny osoby, které ji užívají. 

K 31.12.2016 jsme měli k dispozici 20 polohovacích postelí. Polohovací postele se vždy 

zapůjčují včetně matrace, nastavitelných bočnic, hrazdy a čela postele. Dále 3 elektronické 

antidekubitní matrace, 2 invalidní vozíky, WC – křesla, chodítka, jídelní stolky, drobnější 

pomůcky (např. sedátka do vany.).  

 

Děkujeme dárcům z naší obce, kteří nabídli tyto pomůcky k dalšímu použití. 

 

 

  

 

 



 

 Kobeřice, Hlučínská 739/1 

747 27 

IČO 27031012 

 

Výroční zpráva za rok 2016  - 21 - 

Poděkování 

 

V roce 2016 nás finančně podpořily tyto instituce a jednotlivci: 

 

 Moravskoslezský kraj 

obec Kobeřice 

obec Oldřišov 

obec Rohov 

obec Chuchelná 

obec Bolatice 

obec Sudice 

obec Štěpánkovice 

manželé Kočí 

 manželé Domonkosovi 

 Monika Hanzlíková 

 

Srdečně děkujeme! 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

ROZVAHA (v celých tisících)  

 

AKTIVA 
1.1.2016 31.12.2016 

A. Dlouhodobý majetek celkem        

1. Dlouhodobý  nehmotný majetek    

2. Dlouhodobý hmotný majetek   

3. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

4. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek celkem    

1. zásoby celkem   

pohledávky celkem   

3. krátkodobý finanční majetek celkem   

   

4. jiná aktiva celkem   

AKTIVA CELKEM   

   

 

 

PASIVA 1.1.2016 31.12.2016 

A. Vlastní zdroje celkem   

1. Jmění celkem        

2. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem   

1.Rezervy   

2.Dlouhodobé závazky celkem   

3.Krátkodobé závazky celkem   

4.Jiná pasiva 
  

PASIVA CELKEM 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) 

 

Název ukazatele Náklady na činnosti celkem     

A.Náklady  

Spotřebované nákupy celkem 117 

Služby celkem 129 

Osobní náklady celkem 1 060 

Daně a poplatky celkem 4 

Ostatní náklady celkem 38 

Odpisy 138 

Náklady celkem 1 485 

B. Výnosy  

Tržby za vl.výkony celkem 824 

Ostatní výnosy 151 

Přijaté příspěvky celkem 22 

Provozní dotace celkem 478 

Výnosy celkem 1 476 

Výsledek hospodaření před zdaněním -9 

Výsledek hospodaření po zdanění -9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podává:  RNDr. Ludmila Domonkosová 

 předsedkyně sdružení 

 

V Kobeřicích dne 28.2.2017 


