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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám Vám výroční zprávu jako ohlédnutí za minulým rokem 2019. S radostí
můžeme konstatovat, že námi poskytovaná služba osobní asistence se rozšířila
v počtu hodin strávených u klienta, který máme schválený v síti poskytovatelů.
Rozvoj je možný díky hlavním našim donátorům, zejména MHMP a MPSV. Cílovou
skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením od 15 let. Když přijde stáří
se svými neduhy nebo člověka postihne nemoc, společným dělitelem se stává
samota. Většinou, když člověk potřebuje pomoc, těžko přijímá změny a byl by
nejraději, kdyby mohl zůstat ve své domácnosti. Právě takovou alternativou je
možnost využití osobní asistence- terénní sociální služby. OS MARTIN, z. s.
disponuje kolektivem odborně zdatných pracovníků, ale zároveň i s laskavým
srdcem. Každému není dána schopnost starat se o své blízké, jsem ale přesvědčena,
pokud člověk se rozhodne a chce, může se této činnosti naučit a zároveň vyjít na
cestu, která je pro něj i velmi obohacující. Pracovníků a vůbec ochotných lidí, kteří
v této oblasti působí, bude stále větší potřeba. Nebojme se toho a buďme si
navzájem jako člověk člověku blízko. Jinak to nepůjde..
Děkuji všem, zaměstnancům, příznivcům, ale samozřejmě největší dík všem těm,
kteří nás dlouhodobě podporují a máme u nich důvěru. V tomto roce nás podpořil
MHMP, MPSV, Městská část Praha 6, Městská část Praha 17, Městská část – Praha
Zličín, Letiště Praha a.s a jednotliví sponzoři.
Přeji krásný rok 2020.
Ing. Marika Aufová
Statutární zástupce
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IČ:
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místopředseda-hospodář:

Ing. Marika Aufová
Ing. Jaroslava Šimonová

Kostel svatého Martina v Řepích
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3. Cíle organizace
Posláním organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci.
Naše organizace se snaží pozitivním způsobem, prostřednictvím terénní sociální služby
osobní asistence v domácím prostředí seniora celistvě poskytnout úkony, kterých už
není sám schopen. Snažíme se o integraci seniorů, ať už jsou upoutaní na lůžko nebo
potřebují doprovody k lékařům, vyžadují běžnou pomoc, zdravotní procházky či pouhý
společenský kontakt. Většinu naší klientely tvoří lidé postiženi Alzheimerovou
chorobou nebo jsou ve věku, kdy nemohou být sami doma. Cílem naší odvedené
práce je radostné stárnutí a naší zásadou je individuální přístup ke klientům.
4. Činnost v roce 2019
Naše organizace pokračovala již devatenáctým rokem ve své započaté činnostiprojektu „Návštěvní služba“, který spočívá v poskytování sociální služby osobní
asistence.
4.1 Osobní asistence
Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá převážně v domácnosti
klienta. Tato služba je specifická tím, že je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7
dní v týdnu a je poskytována na celém území hl. m. Prahy. Mezi úkony osobní asistence
patří pomoc při:
-

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
osobní hygieně
zajištění stravy
zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
obstarávání osobních záležitostí

V roce 2019 jsme poskytli péči 23 klientům v rozsahu 13 123
hodin přímé péče. Jedná se o čas přímo strávený s klientem. Nejvíce působíme
v městských částech Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 5, Praha 17 a Praha-Zličín.
Většinu našich klientů tvoří senioři, převážně ti, kteří vyžadují péči v delším časovém
úseku.
Díky nepřetržitému provozu pomáháme doplnit systém sociálních služeb
poskytovaných na území hl. m. Prahy. Spolupracujeme s dalšími poskytovateli
sociálních služeb, úřady a neziskovými organizacemi.
Poskytování sociální služby probíhalo dle zákona o sociálních službách v rámci
záměru popsaném v registraci služby na MHMP s ohledem na výši získaných finančních
prostředků. Při jeho realizaci bylo postupováno dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném
znění, jeho prováděcích předpisů a standardů sociálních služeb.
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4.1.1 Kdo je osobní asistent
Osobní asistenti jsou kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, jedná se však
o různorodý pracovní tým (co se týče věku, vzdělání, jazykových, hudebních a dalších
praktických dovedností a zájmů), což umožňuje výběr vhodného osobního asistenta
pro každého klienta. Často je součástí osobní asistence určitá aktivizační činnostněkteré osobní asistentky s klienty hovoří cizími jazyky nebo s nimi hrají na hudební
nástroje.
Osobní asistenti se pravidelně účastní dalšího povinného vzdělávání, aby mohli co
nejlépe vyhovět potřebám klientů.
Průběh služby
Sociální pracovnice navštíví klienta v jeho domácnosti či v jiném místě, kde bude
služba probíhat. Po uzavření smlouvy sepíše sociální pracovnice s klientem individuální
plán péče, kde klient charakterizuje svá očekávání a osobní cíle. Dále určí vhodného
osobního asistenta. Sociální pracovnice v průběhu poskytované asistence komunikuje
s klientem a společně hodnotí průběh osobní asistence a naplňování individuálního
plánu klienta.

Příběh jedné z našich klientek
Paní Marie v roce 2019 oslavila 100 let svého života.
Osobní asistenci využívá jen pár posledních let. Celý život byla
soběstačná, sportovala, aktivně působila v Sokole. Díky své
rodině a osobní asistenci mohla zůstat doma, asistentky jí
pomáhají v běžných činnostech a jsou pro ni důležité i jako
společnice, aby se necítila být sama. Na asistentky se těší, má
je jako svou širší rodinu.
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4.2 Aktivizační činnosti
Na služby osobní asistence navazují různé aktivizační činnosti, které probíhají
v DPS Zličín.

např. velikonoční vyrábění v DPS

Kurz cvičení paměti
Aktivizační program pro seniory - cvičení paměti, myšlení a koncentrace s
využitím hudby, humoru a dobré nálady probíhal jedenkrát týdně 2 hodiny v jarních
měsících. Kurzu se zúčastňovalo průměrně 7 seniorů.
Na aktivizační program podle lektorů reagovali zájemci velmi příznivě, sami se
zapojovali do programu a přinášeli další podněty a materiály. Mezi sebou si tak
vytvářeli neformální přátelské vztahy, které pak přenášeli i do svých domovů a do
určité míry tak překonávali svou osamělost. Byli spokojení, iniciativní a o
pokračování sezení projevovali spontánní zájem.
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5. Hospodaření
OS Martin, z.s. vedlo v roce 2019 účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a českých účetních
standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
(účetní výkazy viz příloha).

Dotace a dary 2019
Dotace

3 170 200

MHMP - dotace

1 800 000

MHMP - grant

868 000

MHMP - dotace II.

193 000

MHMP - grant II.

0

Praha 6

39 200

Praha - Zličín

35 000

Praha 17

35 000

Nadace Letiště

200 000

Sponzorské dary - fyzické osoby

10 000

Úhrady od klientů

1 551 938

Úhrady od klientů v roce 2019

Úhrady od klientů za poskytované služby osobní asistence
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1 551 0938,- Kč
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6. Statistické údaje o klientech
Průměrný počet hodin přímé péče za rok podle jednotlivých městských
částí

Městská část
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 9
Praha 10
Praha 13
Praha 15
Praha 17 - Řepy
Praha - Zličín
CELKEM:

Počet hodin přímé péče za
rok 2019
565,75
890
1503,33
2449
1615,75
3365
979,75
472,76
463
718
100,5
13122,84

Počet klientů
1
4
3
3
1
1
2
1
1
3
3
23

Klienti podle cílové skupiny
4000

4,5

3500

4

3000

3,5
3

2500

2,5

2000

2

1500

1,5

1000

1

500

0,5

0

0
Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 9 Praha
10

Praha
13

Počet hodin přímé péče za rok 2019

14

Praha
15

Praha Praha 17 Zličín
Řepy

Počet klientů

Klienti podle cílové skupiny

17%

83%

lidé se zdravotním postižením

Klienti podle pohlaví

17%

83%

ženy

muži

15

senioři

7. Výhled do budoucnosti
Nedostatek pracovních sil ve všech pomáhajících institucích začal být problémem, je
hodně důležité mluvit o smyslu, užitečnosti těchto profesí, dělat kampaně, vtahovat
mladé lidi do různých aktivit, a tak vytvářet okruh lidí, kteří se chtějí zapojit a aktivně
pomáhat, kde je opravdu potřeba.
Děkujeme všem, kteří se na službě osobní asistence v tomto roce podíleli a zároveň
budou v dalším roce pokračovat. Díky všem zaměstnancům. Věříme, že společně
zvládneme nelehkou situaci, která je před námi.

Březen 2020

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.

16

