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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé,
zase jsme o rok dál v historii, ve zkušenostech, věku, radostech i
bolestech…
S velkou vděčností se ohlížím zpět a mám radost, že v minulém roce
došlo v sociálních službách k navýšení mezd a mohly se zlepšit podmínky
tak potřebného povolání. Být profesionálem, mít srdce, být empatický,
řešit problémy nejen své, ale překonávat různá trápení i svých blízkých,
je poměrně v naší společnosti dost velký nárok na příchozí zaměstnance.
Osobní přístup, nasazení pro druhého je naším pilířem, který vytváří
charakter služby.
Moc bych si přála, abychom společnými silami dávali najevo mladší
generaci, že sloužit je normální a zároveň smysluplné a obohacující,
protože umět přijímat od těch, kteří už něco prožili, je někdy až
neuvěřitelné…Bude nás potřeba čím dál víc, tak se nebojme…
Děkuji všem, kteří se podílejí se na chodu naší služby, děkuji za podporu
Magistrátu hl. m. Prahy, MPSV, městským částem 6, 17 a městské části
Zličín Praha 5, také veliký díky Letišti Praha, a.s., Nadaci Dr. Max
a dalším sponzorům.
Přeji krásný rok 2019.
Ing. Marika Aufová
Statutární zástupce
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2. Základní údaje o OBČANSKÉM SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

155 21 Praha 5 – Zličín, Křivatcova 416
spolek, registrován u Městského soudu v Praze
L 10834
70822301
CZ70822301
0169505389/ 0800 u České spořitelny, a.s.,
pobočka Praha 6, Makovského 1349
774 429 111, 606 573 270, 222 364 929
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www.osmartin.cz

Telefon:
E-mail:
www stránky:
Statutární zástupci:
předseda:
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 2018
Naše organizace pokračovala již osmnáctým rokem ve své započaté
činnosti-projektu „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 2018 jsme poskytli péči 35 klientům v rozsahu 12618
hodin přímé péče. Jedná se o čas přímo strávený s klientem. Nejvíce
působíme v městských částech Praha 6, Praha 5, Praha 17
a Praha-Zličín.
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V roce 2018 přibyl počet klientů upoutaných na lůžko a klientů trpících
demencí Alzheimerova typu. 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.
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 činnost-některé 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.
4.1.2 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.
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4.1.3 Příběh jedné z našich klientek
P. E. využívá osobní asistenci několik let. Celý život
byla soběstačná, žila se svým manželem plnohodnotný
život. Ráda sportovala, milovala plavání, manžela
doprovázela při jeho kulturních aktivitách, chodila do
přírody na dlouhé túry. Na stáří ovdověla, zlámala si nohu
a přestala si být jistá v chůzi. Je vděčná, že mohla díky
osobní asistenci zůstat ve svém bytě. 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.

4.2 Aktivizační činnosti
Na služby osobní asistence navazují různé aktivizační činnosti, které
probíhají v DPS Zličín.
V roce 2018 opět probíhal „kurz cvičení paměti“. V průběhu roku
pořádáme také kulturní akce, např. letos přijali pozvání mladí muzikanti do
DPS, kde společně s uživateli domu na Štědrý den
zpívali a hráli koledy.
Dále pořádáme příležitostné vyrábění
k jednotlivým svátkům v roce- dušičkové vazby,
vánoční přání, velikonoční dekorace.

vyrábění dušičkových vazeb v DPS Zličín
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4.2.1 Kurz cvičení paměti
Aktivizační program pro seniory- cvičení paměti, myšlení a
koncentrace s využitím hudby, humoru a dobré nálady.
Pravidelné setkávání s posluchači pod vedením lektorky
volnočasových aktivit probíhá vždy dvě hodiny týdně a je zaměřeno na
určité téma, které se snaží oslovit posluchače a zároveň prostupuje
všemi bloky programu. Po přivítání a úvodním bloku společenských
aktualit následuje reminiscenční blok, který využívá dlouhodobou paměť
pří řešení různých znalostních kvízů a anket a společné debatě o daném
problému. Po tomto bloku je zařazeno fyzické cvičení uzavřené krátkou
relaxaci a společnou kontrolou domácích úloh. Následující blok se pak
věnuje posilování krátkodobé paměti při vybavování přečtených slov
nebo čísel, verbálních hrách, např. slovní řetěz nebo kreslení zpaměti
dříve shlédnutých geometrických tvarů. Při řešení slovních labyrintů,
rébusů a osmisměrek se procvičuje pozornost, při hledání nadřazených
pojmů nebo jednoduchých slovních úloh zase analytické či syntetické
myšlení. Setkání pak uzavírá společný zpěv písně, vybavování jejích slov,
rytmu a melodie.
Na aktivizační program podle lektorů reagovali posluchači 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.
5. Hospodaření
OS Martin vedlo v roce 2018 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).
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Dotace a dary 2018
Dotace a dary celkem

3 344 800

MHMP - dotace

1 778 000

MHMP - grant

1 230 000

Praha 6

33 800

Praha - Zličín

35 000

Praha 17

30 000

Nadace Letiště

200 000

Nadace Dr. Max

20 000

Dary - fyzické osoby

18 000

Úhrady od klientů v roce 2018
Úhrady od klientů za poskytované služby osobní asistence
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1 433 169,- Kč
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6. Statistické údaje o klientech
Průměrný počet hodin přímé péče za rok podle jednotlivých
městských částí
Počet uživatelů a počet hodin přímé péče dle
městských částí
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Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17 - Zličín
Řepy
Počet hodin přímé péče za rok

Počet klientů

Reálný počet hodin přímé péče za rok 2018 v jednotlivých
městských částech

Městská část
Praha 1
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Praha 15
Praha 17 - Řepy
Praha - Zličín
CELKEM:

Počet hodin
přímé péče za
rok
726,08
2171,33
1777,42
1526,42
912,25
3417,5
133,25
400,25
178,5
334,08
340,17
482,42
75,5
12617,67
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Počet klientů
2
4
7
1
1
1
2
2
2
2
1
4
6
35

Klienti podle cílové skupiny

Zastoupení uživatelů dle cílové skupiny
11%

89%

senioři

osoby se zdravotním postižením

Klienti podle pohlaví

Zastoupení klientů dle pohlaví
muži
14%

ženy
86%

ženy
16

muži

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.

Březen 2019

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z. s.
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